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N. 1·4'.600 - RELAÇõES EX'l"'ER!IORES - Decreto de
4 de janeiro de H}21 ___;. Abre, ao Ministerio
das Relações Exteriores, o credito de réis,
40 :616$, para pagar á Confederação Brasileira
de Desportos a referida quantia pela mesma
adeantada á Commissão Brasileira que tomou
parte nas Olympiadas de Antuerpia, a ·convite
do Comité! Olympico Internacional. . . . . . . . . . .
N. 14.601 ;._ GUERRA E MARINHA - !Decretá de 4
de janeiro de 1H.:?1 - !Fixa o numero de cõnselhos Q:ue se deverão constituir para julgamento das praças de pret. ............ or,·.....
N. 14.602.- FAZENDA- Decreto de 5 de janeiro de
1921 - Abro, ao Ministerio da Fazenda, o
credito especial de 13 :2D9$04lt, para pagamento do que ~~ devido a Palma 'feixeira
Vianna, em virtude de sentença judiciaria ...
AGRJICULTURA, INDUS'DRIA E COMN. 14.603 MERJCIO- Decreto de 5 'de janeiro de 192i Abre, ao Ministerio da Agricultura, Industria
P! Commereio, o credito extraordinario de réis
18'0 :429$105, para liquidar compromissos do
extincto Commissariado da .Alimentação Publica nos exereieios de 1919 c 1920 c da Delegacia Executiva da Producção Nacional c do
recenseamento geral da população da Republica no exemicio de 1920
N. 14. 6(}4 - AIGRICULTURA. JNDUS'TRTA E OOMMERCOO -- Deeroto de 5 de janeiro de 1921 Abre ao MinistPrio da Agricultura, Industria e
Commercio o~ ereditoR supplenwntarns rle
445:(}96$ t' d1• :..'·!l-í:ô13$:!.()0. ás vet'ba~ J", 't",
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No 14.605- FAZENDA- iDeereto de 5 de .ianeiro de
1921 - Prohibc a exportação do ouro, prata,
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nickel, eobn•, bronze e outros llletaes, amoooa-
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dos ou em banas e em arlefactos, e considera
as infracções crimes de contrabando.........
N. 14.606 - GUERRA -Decreto de 5 de janeiro de
1921 - Abre, ao Ministerio da Guerra, o credito especial de 938$709, para pagamento ao
2'' ofJieial da Directoria de Saúdo da Guerra
LcoYcgihlo do Carvalho......................

4

N. H.G07- UUEIUtA- Decreto tle ~ tle janeiro de
1921 - AlJre, ao l\linisterio da Guerra o credito de .J:! :000$, supplomcnfar á verlJa 3" do
t~J't:anlf'JJio, de J!):!O, para vagmncuto a Jous
auditores .............. ·.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

5

N. 14. G08 -- üUEHllA - Dccrcf o de ~ de janeiro etc
1021 - Altera o ar!. 1.1 do regulanwnto ela
Escola de Aviação .Militar, approvado por deereto n. 1 L 121, de 31 de marco de 19~0.....

5

N. 11:. &09 - FAZENDA - Decreto de 5 de j anciro de
1921 - Abre, ao Ministerio da .Fazenda, o
credito dé H : 494·$413, destinado a attender
as n·..;l i lu it;ües de direitos indevidamente pagos
pela Intendencia :\lunicipal de Porto Alegre
pela importação de material para os serviços
LI e agua e esgutos. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

5

N. 1.1.610- JUSTIÇA JE, NEGOlCIOS INTEUIOlRESDecreto de ü de ,janeiro de 1921 - A.bre, ao
:\linisLL•rio da .Ju~tiça e Negocias .Interiores, o
credito· cspecia! de 36:000$, parQ. pagamento.
das importancias que, a titulo. de representação, cabem, em 19W, ao presidente (ia Camara
dos Deputados c ao presidente c Yiee-presidentc do Senado Federal. . . . . . . . . . . . . . . . . . . •

6

N. 14.611 - JUSTIÇA E NEGOCIOS INTERIORES Decreto de ü de janeiro de 1921 - Dá instrucçõeí:l para as eleições Jnlmieipacs no Tcrritorio do .<\erc .•.............................. ,

6

N. 11.61:2 - 'HlELAÇõES EXTERIORES - Decreto de
6 de janeiro de 1!1~ 1 - .Crêa um Consulado
en1 Sofia. . . . . . . . . . . . . . . ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1,8

N. H. 613 - l\IARINHA - Decreto de 6 de ,janeiro de
1921 Abre, ao Ministerio da Marinha, o
credito cxtraordinario de 39:520$, para occorrer ao ;pagf,amenlo das gratificações que,
a titulo de representação, competem ao~ almirantes e membros do Conselho do Almirantado
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N. J L 61.1 - GUERRA - Deúoto de 10 --de Janeiro de
1921 - Abre, ao 1\linistcrio da Guerra, o credito supplementar de 6:000$, para pagamento de vencitnenf.os c gratificação adrticional a operarias do Arsenal de Guerra do Rio
Grande do Sul ............••...... -. . . . . . . . .
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·fi.: 'i-1'.615- GUERRA- Decreto de 10 de janeiro de

1921 - Abre, ao Ministerio da Guerra, o oredito supplementar de '2 J>66 :525$662.........
N. 14.616 - GUERRA:- Decreto de 10 de janeiro de
1921 - Abre, ao Ministerio da 'Guerra, o credito especial de 47 :616$276, destinado ao
pagamento da differenca de vencimentos ao
major medico reformado do Exercito Dr. Joaquim da Silva Gomes. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
N. 14.617 - Não foi publicado.
N. 14.618 - FAZENDA - Decreto de H de janeiro
de 1921 ___:_ Approva o regulttmcnto para a
c·obrança e· fi~alização da taxa de viação. . . . .
N. 14.619 - ~UERRA- Decreto d~ H de janeiro
ie 1921 - Abre, ao Ministerio da Guerra. o
credito especial de 3:276$343, para pagamento a dous funccionarios do extincto Arsenal de Guerra de Matto Grosso ...•.•..... •:
N. 14.620 - JUSTIÇA E NEGOCIOS INTERIP)RES _,_
Decreto de 11 de janeiro de 1921 - Abre, ao
Ministerio da Jnstiça e Negocios Interiores, por,
conta do exercício de 192'0, creditas supplementares, na importancia total de 79·7 :5481\!3186,
ás verbas 5a, 7'\ 6" e 8", do art. 2°, da lei
n. 3. 991, de 5 de janeiro de 1920, para despesas com a prorogação da ser:;são do Congresso Nacional, até 31 de dezembro findo....
N. 1'4'.621 - GUER.RA - Decreto do H de janeiro
de 1921 - Abre, ao Ministerio da Guerra, o
credito extraordinario de 2. 0.82:489$441, para
pagamento de despesas decorrentes da intervençrio da União no Estado da Ba'hia........
N. 14.622 - GUERRA - Decreto do N de janeiro
de 1921 - Altora dispositivos do no~ulament.o
em vigor para a Escola de sargentos de
infantaria..................................
N. 14.623 - GUERIRA - Decreto de '1 de janeiro de
1921 - Approva as 1• e 2• partes do regulamento para ns exercicioEC e o combate da
cavallaria. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
N •1 14.624 - Não foi publicado.
N. 14.625- FAZENDA- Dcr,rolo rlc 11 de janeiro
de i921 - AlJrc, ao !\finistcrin da Fazenda, o
credito espeoial de 6l: 125$21!3, para pagar o
que é devido ao bacharel João Adolpho
Memoria, em virtude de sentença judiciaria...
N. 11. fi26 -

JUSTIÇ.\ E NEGOCTOS I~TERIORÉS -

'Decreto de 1:~ de janeiro de 1D:?1. - Abre, ao
Ministerio da .lustiça e Negocios IntcriorcR, o
credito de G\.l9 :775$:~32, snpplcmcnlar ás
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wl'lms ns. 17 c 20, rio an..,:,:-~:·. da lei de
or'\:am.-nto do cxcA:·oi(~io ·de ~1000...........
N. 14. 6.27 - VliAOÃO E OBRAS PUBLICAS Decreto de H de janeiro de 1921 - Abre, ao

Ministerio da Viação c lülbras Publicas, o credito de :l9. 685:000$, para occO{rer ao pagamento · á Companhia de Estradas de Ferro
.l<'Nlm'aes Brasileiras, Rlêde Sul MJneiora, em
apolices da divida publica nacional, do preço
da reversão immediata ao domínio federal da
Estrada de Ferro Sapucahy e da incorporação
ao mesmo do ramal de Piranguinho a Paraísopolia .........•...........• : .. . . . . . . . . . . . . . . . .
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99
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14.628 MARINHA - Decreto de 15 de .ianeiro
de 1921 - Abre, pelo 'M•inist.erio da Marinha,

os

creditos

na

importancia

total

de

réis

9. 956:286$932, papel e de 571 :S7!5$920, ouro
.supplement.ares ás verbas 6•, 7•, 13", 17•, 18•,
19", 20•, 21", 22•, 25" e 26". ·do orçamento
de 1920................. ... . . . . . . . . . . . • . . . .
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N. 14. 629 - .TUS'I'IÇA E NEGOCIOS INTERIO'RES Decreto de 1'7' rll~ .ianPiro de 1921 - :00 regulamenfo nara o Instituto tVaccihogenico
Federal ............. :. . . . . . . . . . . . • .. . . . . . ......

101

N. H.630 - 'VIIAÇ.:\0 E )O.BR~S PUBUCAS - DPereto de 18 dP janeiro de 1921 - Autoriza a
substituição da clausula X do contracfo celebrado em virtude do decreto n. 13.832, de
23 de outubro de 1919, com Frahk Carney,
e actualmente t.ranRferido á c All America
•Cahles ,fncorporated:. . . . . . . . • . . . . . . . . . . . • . .

103

N. 1-4.631 -

JUSTIÇA 'E NEGOiCIIOS INTERIORES -

Decreto de 19 de janeiro dfl 1921 - Dá novas·
instrucções para as eleições federaes ...... •. 'i
N. 114'. 632 - AlGRIOUíLTURA, INDUSTRIA E COl\1~R.CIO Decreto de 21 de janeiro de 1921
- Conc~1ue autol'i:t.a\:ãn á São Paulo Nort.heru
Railroali Cumpany para r,ontinuar a funccionar na Republica. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
N. 1 'I. ô33 - AGHICULTlJlR•A. TNDUS'fHJA E COMMF.RCIO - Decreto de 21 de Janeiro de 1921
- Concerl<\ autofizacão á « 'fr·ading EngineerR
Tneorpomted » 11ara funecionar· na Republica..
N. 14. ii:H -

104
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130

JUS'I'JOA E !NlEGOCTOH JNTERTORES -

Decreto de 21 de janeiro de 1921 ~ Abre, ao
Ministerio da JuRti<:a e Negooios Interiores, o
credito especial de 1:598$275, para pagamento
de pensão ru viuva do guarda civil ,José Martins
N. 14,635- FAZENDA- O)ecret.o de 21 de janeiro de
1921 - Approva o regulamento para o serviço
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da Carteira de Redescontos, instituída no
Banco do Brasil .... ·ç . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
N.: 14.636- VIAÇÃO E OBIRAS PUBLTGAS -Decreto
de 21 de janeiro de 1921 - Approva o projacto e orçamento, na importancia de réis
178 :069$413, da ponte de 30 metros de vão, a
ser construída sobre o rio << Pinhalão ~. estaca
9 - 12,50 do 3° trecho da linha Barra Bonita c
Rio do Peixe da rêde São Paulo-Rio Grande. . .
N. t 4. 037 - VIAÇÃO E OBRAS PTJBILICAS - Decreto
de 21 de janeiro de 1H21 - Approva as
planta~ fia ligação daq linhas tclephonicas
da Rio de Janeiro and S. 'Paulo Tclephone
Compariy, sobr~ o rio Parahyba, ent.l'e os nmnieipios d~ S.apucaia. no Estad'o do ,Rio de
.Janeiro. e n de .\lar dn Hcspanfta, no ·Estado
de •Minas Geraes • . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . .
N. 14.638- VIAÇÃO E OBRAR PUBf_,JQAS- Decref.o
de 21 de janeiro de J 921 - Approva o projecto e respectivo orçamento, na importancia
de 4'8 :234$431, para a construcção de um edifício f' dPpPndencias de um posto t.elegra:phico no kilometro 194,1 fiO da I i n'ha de Igarapava a Uberaba, da «Companhia Mogyima dt~
Estradas dt> \!?erro n Navegação>>.............
N. _1'*·639 (Appcndice) •.
Jf.- 1'1.640 - MARJiNHA - Decreto de 21 de ,janeiro
1921 ~ IRectifica os decretos legislativos numero 4.231 A, de 31 de dezembro de 1920, e
executivo n. 14 •.613, de fi do corrente. . . . . . .
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Não foi publicado.

N •. 14.642 ,.--- IOUERRA - j)p,cr~to de 2~ d~ janeiro
·
de 1921'- Approv~ o Regulam~nto para o rRerviço em •Campanha •••...•.•

>..... ... . . .. . . ..

N.1 14 .. 043 - .JUSTIÇA E INFXl'\OCIO~ INTERIORES Decreto de 24 de .ianeiro de 1921 - Abre ao
Mini9terio da Justiça e Ncgocios Interiores o
·credito de 37 :632$, supplementar á verba numero 6. do art. 2° da Jei de orçamento rio
exercício de 1920. . . • • . . . . . • • . . . . . . . . . . . . . .
~ •: t4. 644 JUSTIÇA E NEGOCTOS JNTERJORiES Decreto de 24 de janeiro de 1921 - Abre ao
MiniRterio da Justiça e NPgocios Intf'riorc~ o
credito especial de 13 :617~, para pagame,nf.o
de gratificações addicionaes a funccionarios
da Secrétaria do·Senado Federal.............
N. 1 't .64rí - GURHRA - Def'rPto df'. 25 dP jan('iro de
1921 - Providencia sobre a expedição de patentes dos officiaes da ant.iga Guarda Naeinnal a de pr~w_lsões de reforma de praças.. . . •
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N. H.ô46 -JUSTIÇA E NEGO'CfOS

I~TERIOUES

Decr·eto de 26 de janeiro da 192f ,.._. Dú novo
regulamento para o· Serviço de· .Medicamerltos
Of fie iaes no Braiil. . . . . . . . . . . . . . . • . . • . . . . . .
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1L6n - RF.J:,J\ÇõES EXTERI.OMS .......... J:);{>cf't!to de
26 de janeiro de 1021 - Publica a ~dnesão
da Polonia á ConYf'lH;ãn para a publicação de
Tarifas Aduaneil·a8, as::;ignadu em. llruxella~. a
G d1• julhfl de 1890. . . . . . . . . . . . • . . . . . . . • . . . .
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302
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FAZENDA - Decreto de 2<J d1• .ianeir'o
Apprnva o novn rogulalllcnl o Jtar·a
a UJTfl,l'adar;iio f> fi;;calizarão do illlllll~to ~JI'
cnnslJI})Il. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

303

~. lí.Gí9- F.\ZE~D.\- Decreto de 26 de janoirn
de 19:!1 Corrige enganos ·enm que foi puhliPada a lei n. ·Í.2L!, un 5 de janeiro tlfl 10:?1

·.í,15

dt~

f 0:21 -

N. 1 í. nr;o -

VL\Ç.\0 E OBRAg PUBLTCAB Dn,.,·~·to tiP 21 dP janeiro dP 1921 ~ PJ'nroga atf.
a1 de janriro dr~ 1921 o prazo JllRl'CRdo á «Companllia Estr·ada dP FPITo São Paulo-Rio Gl'ande:~>, para concluir a construcção do prolongaJllf'll to da plataforma da estação do «Cust r·o»,
da linha fciTea de Itarar~ ao rio Urugnar,,..

-137

!\1. f L ô31 VIAÇ.\0 E OBRAS PUBLICAS Der-rf•to dt' '!i de jarwil'o de J02i - App!'oYa o
projt~Cfll f~ J'f'~WCtiYo Ol'<:an)Cl1fO, na ÍlllfWI'faneia de -i9:2i8$SOt
·(quarenta. e noYe
t'llllf n~ r dllZf'nto~ ~ri rnf a P uitn n11l oitocentos
~' llllJ J•t>i:-;). de alq.rgnnwnto da plataforma em
rt'l'llf1 no fll'lllUZf•rn da. (•..;fnf:iio dt~ Curilyhn. da
F..;lr·::rb d1• f.'f'l'l'll do Pamná......... . . . . . . . .

438

VTAÇ,\.0 E IQififlAR PU:SI~l'Ct\R Do~
'!i do .ianoil'o do 102J - Appl'tl\'a o
projectn e nrçaiYH'J1I n, na nnporlan1·ia tlt'
lf\ :·; !11;!!:~0:!, para 11 n•cmHf rnc<:üo rln d1"posito
df\ lulH·i ficanl''·"' do nlmoxflrifadn. Pm C11rif.yha.
da Jl)d rnda de FPJ'ro Rrín Paulo-lHo Grande...

43·8
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N. l í. fi52. -

r~rrto r)p

fVTAÇ.~O

E OUJlAS nUHLTCA8 - Decreto de 27 do JanPirn de 19~1 - ApPl'OVR oR
Pstudos r!Pfinit ivos dn mat!l nma »eoçãn da
E~r~d!l de
Forro Pf!fmlina a 'fhf'r'l'zina,
romprt-tH'nrlicla c:'ntro a fazenda ~t: Campo
< irani1P » f' a l'idndt• dP Ol'ir~s. e o respectivo
.orcnn1rntn. na impnrtancia de 7, 218 :<107~921

N. ·J L ôõ3 -

~~ dP .ianrtr·o
1!1:? 1 --- 'l'ransi'I'T'Il ~raluilamllnte :\ Pl't"f,.itura flq Disfi·irtn FNIPr::d, IPT'I'f'llf1'õ d1' ]4J'nl'l'intl:ulp da 1:ni:i1l, llf'et•,.;,nritJ~ {t l'Xfl!'ll\:iíiJ e
ll•nnilf<ll'iill da..; obras dr• mfllhoranvmlon c• Rílllf'HillPIII.o da la~rôa Rnllrign (le Freifa~, in-

:N. 1.'f.Ofí'f- 'FAZE:\'D\ -- l1Pl'r·nln rln
df'

~39

Pata.

clusive as do Parque Oceanico e as da ~ona
do LeblmY, prójeotadas .e intotadas pela mesma
Prefeitura.. . • . . . • • • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
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N. 1~. 6!'>5 -

VIAÇ.\0 E OJJflA8 PU!JLJCAS - Decreto
do 2·9 de jan~lro de i 921 - A.pprova o pro,jeclo e orçamento nQ import.ancia de réis
23 :9G1$797, :para a oon~h·twr.lío de uma parada dn madeira sobre ba~e de alvenaria no
ktlometro J 22 do ramal de Paranapancma, da
Companhia Estrada de Ferro S.. Panlo-Rio
Grande .................... ,. . . . . . . . . ... . . .

4·\l

N. 1 ·~. ft56 ~ VIAÇÃO E OBRAS PUBLICAS - Decreto
ilo ~!l rl<' j,anPiro dP 1921 -- Autoriza a «'Cpm1PanhiQ. Estrada de 1 Ferro S. Paulo-lHo Grande»

a cnn~truir na c·staçãn dn «Antonio Rebouças~.
<la linha fcrrea de Itamré ao rio Uruguay,
nnvnz de o fazer na de ..:lloxo Roiz•, como lhn
pnrmitt.ia o deoreto n. 14.437, de 26 de outubro
lln 1020, uma cm~a para st~dn da 3a residf'\ncia
.flaq.nrllla Hnha ........•.... ·I-. ·i• ••• ,. • • •.• •.• •.
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N. 14.657 -FAZENDA~ Decreto de 2·9 de janeiro
de 19·21 - J\pprova as alterações dos estudos.
do Banco do~ Funcoionarios PublicoR, feita
pela aRscrrlbléa geral extraordinaria, reali7:ada no~ dias 15 de maio, 19 de junho e 26
•11' junho (}e 1920 .....•....•....•. •..•..•••.•·
442
N. 14.658- .TUSTTÇA E NEGOCIT:OR INTERTORERDrcrf'to rtn 20 de janeiro de 1921 -. Dá novo
rrgulamenlo ,para o alistamento eleitoral....
443
N. 14. 659 - VIAÇÃO E OBRAR PUBLIOAS - Decreto
de 1 rtn ff'vert~irn de Ht2t - Concede á cComparmiP des CableA f:.nfl Amérioains-.. prorogação doA prazoA fixados para começar a funccionnr a Recoão do cabo P~nbmarino NoronhaRio d~ .TanPiro e para lançar n aterrar o cabo
R lo de Jaooiro-Mnnf.flvid!;n.............. ... .
46.4
N. 14. 6(}0 - FA7.ENDA - DrrrPto de 1 rlP fevereiro
de 1921 __,. Concede ao ArnPrican Mercantile
Bank, lncnrpnrated, de Hártford. Connecticut,
ERt.ados Unidos da America do Norte, autori,:acão .para mudar a sua séde de Belém, Esf.tuln rto Pará, para a Capit.al Federal, bem
enmo para estabelPcAr ontras agencias......
464
N. 14. 661 -.....- n UERRA - Decrf'f o f}(' 1 de ÍIWPI'f>iro de
1·021 - Abre ao Mini~terio da Guerra o crPditn dn 895$152, pa1·a pa:a-amrnt.o ao rapitão
da 2• linha José Joaqn im Franr.n de Sá, pelo
Pxrrcicio dn cargo dP auxiliai· do DepartaInflnfo tia nw~mn linhn . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
465
N. 11.662 AnRIOULTUR.\. J:'-iDTTSTRIA E OOMMEROJ\0- Decreto tlP 1 dr fevC'reirn de 1921
-Approva a alternr,'fín do art. 28 d_.os esta-
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fntos da ~ociedade anonyma Norton, Megaw
& .IOmr{p., Limited·.. •:• •.•.•.•.•.. •••.••.•. ,. .
1 'I. 663 - .lUSTIÇA E NEGOCIOS INTERIORES,
RELA'Çõ!E'S EXTERIORES, GUERRA; AGRICU 1./rURA, INDUSTRIA E OOMMERCIO, MARrNHA, FAZENDA E VIAÇÃO E OBRAS PUIBLICA!S - Decreto de f de fevereiro de 1921
- Rognla a concessão de licenças aos funooionai·im> publicos, civis e militares da União..
N. f L GlH - FA?.ENDA - Derreto df> 3 de ff>vf'reiro
cJ,... 192 t - Approva as· altfwações dos est.at.utos
da Companhia de Seguros Marítimos· e T·er.r.est t•rs. TndPmnizadora, com séde nesta Capital F'eclPral, adopt adas pela assembléa greral extranrdinaria de t de março do anno findo.......
N. U .665- VIAÇÃO E OBRA!S PUBLICAS- l)p,crrf.o
Hf' 3 do frverriro de 1g21 - Autoriza a Est.rada df' F<>no •Rol'Ocabana a r;mbRf.if.n ir, entre
ns kilmnt"'tros 318 a 378 do ramal federal de
Hat·ar1\ aR actnaes fala~· lisas de junr~ão, pot·
on tI' as rfo f.~']>o cantoneira ..... :.. . . . . . . . • • . .
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N. 11.666- VIAÇÃO E OBRAS PUBJLI!CAS- pecr·eto
df' 3 dP fPv<>reir·n df\ 1921 - J.ncorpora ,(t E~
trada .f)p Ffli'ro D. Thcreza Chrstina, uma linha fPtTPa con~lrnida pela «Companhia Bra:-;iJPira Carboni1cra de Araranguá...........
N. 14. 667 - VJlAÇÃO E OBRAS PUBLICAS - Decreto
de 3 fie few~reiro de f921 - Approva os pro,iecf.o~ P m·çamentos na 'importancia total de
54:849$064, :para a construO(!ió de diversas
obras Pm est.acõe~ da Gompanhia Est.rada de

Ferro S. Pauto-Rio Grande..................
N. 11.668 - VIAÇÃO E OBRAS PUBLICAS - Decreto
de -14 de fevf'reiro de 19·21 __, Proroga até 28
d(l abril fie Hf.?l o prazo· para a conclusão e
cntrf'ga ao t.rafego, do ·primeiro trecho da Esf rada df' Ferro de Barreiros ás proximidades
da villa de 8ertãosinho, no Estado de ~rÍlambuco ........•......... l.........,..·. . . . . . .
N. f.~ • fl69 - <1UERRA - Dccrrt.o de t 6 de fevereiro
dP 1g~1 / - Alt.flra o art.. 40, do Regulamento
da E~cola de Apcrfeicoamento oo officiae~. . .
~. 1 t,. 117Ó - VTAÇ.~O Ji~ OBRAR PURLIO...I\.S - Decreto
dP 16 dP fP\'f>I'Piro de i gzt - Resolve Rupprimir o car·gn dP rhefe do Laboratorio da Insp~~-·
ri Mia fl(lral dP Illuminaeão, actualmente vau.o

YIAÇÃO E OBRAR PUBLICAS - Decrüt.o
1ô dP fPvl'rPiro rle 1921 - Proroga o pra1.o
par·a a ron,.frnc,-,:ão rfo ramal d~ Urussan~a. (lo
qtw trata n arf. 3" do d!'Crf'lo n. 13.fi27, de 28
df' mnio rle HH9 ....••..•• ···•·•·-•··••.·-:··~·~
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N. 14.672 ___;,VIAÇÃO E OBRAS PUBIJTC.A!S - Decreto
de -16 de fevere·iro de 1921 - Abre ao Ministerio da Viação e Obras •Pub.licas. o credito de
612 :000$, em apolices da rlivida publica, no
valor de 1 :000$ cada uma, para a acquisição
rle um predio destinado á Administração dos
Correios na capital do Est.ado do Amazonas..

478

N. H.ô73 ..:._ JUSTIÇA E NEGOGIOR INTERIORES Drcreto de 16 de fevereiro de 1921 - Abre ao

iM·inist.erio da .Justiça e Negocios· Interiores, o
credito especial de 349:290$, para auxiliar as
despesas effecfuadas Pm 1920, com a manutenção das escolas erradas em zonas de nucleos coloniaes, no Esf.ado do Rio nr.ande <lo
Sul ' ........•...................·... ,............. 1

4'18

N. 14.67 4 -

AGRfCULTURA, INDUSTRIA E COMMEROro - Decret.o de 16 fle fevereiro de 1921
- Abre ao Minis.f.eri'n da Agricultura, Indusf.ria e Commercio,. D credito rle 8.000:000$
para comt11Ptar n pagamrnto elo pessoal encarregado elos serviços de cnllect.a n revisão rios

boletins censit,arios nos diversos Est.ados· P,
t.ambem., para sat.isfa:wr ás despesas com os
f J'ahalhos df~ apurRJÇfío .fio crn~o nesta • ca.pit,al,
no corrente anno ....·. . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . .

N. 14. 675 -AGRICULTURA, TNDUSTRIA F. COMMERCfO -~Decreto .de 17 de fevereiro de 1921 Dá novo regulamento ao Inst.itu to de Clinica
N ...14.676'- VIAÇkO E OBRA'S PUiBiLICAS -Decreto
de 18 de fevereiro de 1921 - Abre ao Minis-

t.erio da Viação e
'1·50 :000$. para a

Obra~ Publicas o credito de
acquisi~ão de mobiliario des-

479
479

tinado ao apparel hament.o do edificio da. Dirrctnria Geral dn8 norreios, incltudve a thesouraria e o almoxarifado.,...................
486
N. 14.677- YIAÇÃIO E OBR,AS PUBL'I!CAS- Decreto
de 18 de fevereiro de .192·1 - Autoriza a disrpensa à ·Companhia Mogyana· de · Estradas de
Ferro e Navegação de construir o ramal de
Biguaf.inga a .Tacuhy, na cxt.en!=;·ão de 23·km,496,
mediante a obrigação de construir extensão
igual, a- partir do kilomef.l·o 24+50m, adiante
da estação de Passo:;;, além deste pont.o; e fixa
prav.os para esta com~t.rucção
e para a do
ramal (Jr Prat.apnlis a Santa Rita de Cassia...
..ut"'
N. 14.678 - GUERRA - Decr.et.o de 18 de fever
de 1r921. - A'brc o crrdito de 2. 000:000$ ,to
a acquisi.ção de material de aviação.... a
N. 14. 679 - FAZENDA - Decreto de 19 de fevteia
de Hl.21 - nassa o rtccreto n. H. 015, dP'~co
julho rtP Hlf!t, qtH' aul.orizon a ~ocied~ os
pPcnlios mnf.uos 8 . .Ralvador da Bahir,ma,
~éde na capital do Estado da Bahia, a fl .. rro
• . . • 6"'3
1

Paa•·
nar pa Republica, bem como approvou, com
alterarões, os ~eus estatutos ••. o;• • . • • • •;. ···.·:. ...

486

N. 14.080 - 1\.GRIOULTURA, INDUSTRIA E COMMERCIO - Decreto de 21 de fevereiro de •19·21

- Concede autorização- para funccionar na
Republica á c:Sociedade Cooperativa de Seguros
Operarios em Fabricas de Tecidos~ e approva
os sPus estatuto9 .. ,..........•............. ·'

487

N. H.ô81- YIAÇ.!O E OBRAS PUBLICAS- Decreto
.de 22 fle fevereiro de 1921 - Ap.prova os esfuflns definitivos e respectivo orcamento, na
imporf nnria fie quatro mil duzentos e cinroflnl a 0- fi ois contos qnatrocentos e vinte e
qnaf ro mil . sef.ecentos e sessenta e nove réi~
O. :?52: '1?·'1$769), de nma variante do traçado
da linha frrrra dn rio do Peixe, cnt.re o~
1\ilnnielros 6fi c 100+;srr5m,·:H suprimido.
rm con~Pqtwncia, o traçado da linha especial
-narra J~onitla .....· ................. .......... ·I·..

'4~

N. 11. 6R2 - FAZENDA - Decreto de 2'2 de fevereiro
de 1921 -Autoriza a sociedade anonyma cTh
Canadian Bank of Commerce:., eom séde em:
'roronf.o, rProvinoia de Ontario, no Dominio do
Canadá, a funocionar na Republica, com suecursar~ na Capital Federal,
na capital do
B~farJn de S. Paulo e na cidado de Santos.....

489

N. H. OR3 -

FA7.ENDA - Deereto rlo ,22 de fevereiro
nn i 921 - Abre ao l\f.inisterio da Fazenda. o
crf'rlito de 18:000$, deRt.inado ao ,pagamento
das de~pcRas com o pesR'Oal ·e mut.erial, da
f!nmmi~.~:;ão E~pPcial de Exame do Cofre dos
Orphãns, durante o anno de 1921...........

~90

N. 11.ôfH- FAZWNDA- Decreto de 22 de fevereiro
de 19·?11 - Autoriza o minist.ro da Fazenda n.

rmitt ir, na importancia de 39.685:000$, apolirr.s dn divida publica, para pagamento do
prec:o da rrversão immediat.a ao dominio federal rta Estrada de Ferro Sapucahy e da inrnrporaÇ'ão, ao mesmo, rto ramal de Piranguinho a Pa~aisopolis........ . . . . . . . . . ... ... ......
N. 14. 685 - FAZENDA - Decreto rle 22 do fevereiro
rle 1921 - App1•ova, o acto do ~conselho Admini~trativo do .:f:rédit. Foncicr du Brésil (~t rle
~. 1', fi \mt\rif}llf' dn Sml», fixando rm dow milhõe~
· qninhrntos· mil francos a parcella do capital
jial drstinado ns' op~ra(.;Õe~ no Brasil.·.··...
<'L FA?:ENDA Decreto de 22 de fevereiro
N. 1 í. fi i 1 921 - J\brf' ao ~finisff'rio da Fazenda. o
tlílo f'SJWCJal de :lv :000!11, para occorr!r ao
l•a nento da:;; ohra~ df'
rPconstrncçao do
q;! ~~PrzNlellr~>>, do srrYir,o da Alfandega
ff,,aiá ... .,, ............................

"l·J·

·~·J
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491

·492

t>0 POUEtl

~XKCU'tl VO
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Pa.a•.
N. 14. 687 -

FAZENDA - Decreto de 23 de fevereu·o
de 1921 - Corrige enganos com que foi pUblieadn a lei u. '!.230, dê 31 de dezembro de
19~0

••.....•......... •.•....•..• ···~· • • . • ..

N. 14. G88 - AGIUCUVrUnA, lNOUS'flUA J4J GOMMERCIO - Decreto de !!3 de feVereiro de UJ2i ~
Goneede auloriza.cão li Gotnpanttto. Oak.}adq
Clark, Limiled, pat·a cor.tinuar a funccionar
na 'HPpuill ien, t·om a:-; HOYas altera,;õcs feitas
em seus estatutos............................
N. 14.G89 - GUERRA - Decreto do 23 do fevereiro
do 19211 - Desapropria o predio e respectivo
terreno situado á rua Marqucz de Herval n. 27,
em Ca·çapava, S. Paulo. . . . . . . . . . . . . . . . . . .. ..
N. H.690 - GUERRA - DeCJ'elo de 23 de fevereiro
·do Hl'.!l - Abro an Ministerio da Guerra, o
ert'dito de 195:563~16í, para pagamento a officiacs ·que estiveram em serviço da defesa
fixa c movcl do Iittoral da Republica. ... . . .•• ..
N. 14.691 -JUSTIÇA E NEG.OCIOS INTERIORES Decreto de 23 de fevereiro de 1921 - Abre,
ao .M.inisterio da .Justiça e NegociQS Interiores, o credito especial de 1. 500:000$, para
occorrer :ls despesas com a installação e custeio
de um hospital e de dois pavilhões destinados,
~alojar o total de 800 doentes ... ~ ....... ~...
N. 14.692,- RELAÇõES EXTERIOHES- Decreto de
2í de fevereiro de Ht?t - Eleva á categoria
de Embaixada a representação diplomatica do
Brasil junto a S. M. o Rei dos Belgas.......
N. 14.693 - FAZENDA - Decreto de 25 je fevereiro
de t921 - Approva as alterações e as correccões feitas no decreto n. H. 648, de 2!6 de janeiro do eorrente annn, que deu novo regulamrnl o pal'a a aTTPeada1;ãn e fiscalização ,dfl
imposto do consumo.........................
N. 14.694 - MARINHA E GUERRA - Decreto de 2E
de fevereiro de 1921 - Fixa o numero de con~
selhos ·que se .deverão constituir para julgamento das praças de pret da Marinha. • . . • . . .
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APPENDICE
N .. 14.506- VlAÇÃO E OBRAS PtJ.BLlCAS - becreto
de 30 Je noveiT?bro de 1920 - Approva a
planta '' respectivo orçamentq, na importancia
de 10:085$019 (dez contos e oitenta e cinco
mil oitocentos e dezenove), de melhoramentos
de caracter sanitario, na estação de Faxina
ramal federal de ltararé, da Estrada de Ferr~
Sorocabana. . ~ ........•....•.•.....•.•. ,. . . •

643

INDICB DQS ACTOS

Par•.
N~

114.639- VIAÇÃO E OBMS PUBLICAS- Decreto
de 21 de janeiro de 1921 - Approva o orcamanto na importancia de 36:368$ (trinta e
seis contos e sessenta e oito mil réis), para a
installação de um segundo fio telegraphico entre as estacões de Alvares Machado e .Porto
Ti·biriçá,
ramal federãl de Tibagy, dã Estrada de Ferro Sorocabana ............... -. •.

ao

643

ACTOS DO PODER EXECUTIVO

1921
DECRETO ?\.
_\hr~

I.~.

HOO -·-

IW ,j 1)~ .IANEIRO DÉ

i921

a•> :Alluist•:r!o tia~' Hdw:ih:o> E~'tteriort:~ o 1·rt>tiit" dt' 4ú :(i10$. par.
paga r· á Conft'llernc;iio ·Brasileira de Dc~<porto:;; 11 rei'eridn qutintUt
pc.l.1. mesma. adcantada ít Commis::;ão Brasileira tllll' tomou parte nnt~~
Olympiadn:-: d!' .\nhH•rpia, a <'onvft•' .ro· <'olllltfi Olympico luternnrtouBI

O PJ·esitlt'ul t~ da He.imbliea. tios E~l:lllo:-; lJnido.:-: do Br~iJ:
Usando da au-torização •con:;t.antP Ju artigo unicn do OPPI'rlo Lt~gisJativo 11. L:2ir7, <.IP.sta data. f!ecre.ta:
Fi'c·.a abPrlo ao i\tinister·io <.las fl('lacüt~"
d1~ quat•enta ~.·orltos <> St'isePntos P dezn~
~ris mil réis ( 1.0 :ülü$000), papel, par·a pagar H Confederacão
Brasileira. de Dcsport.os a referida (jlmnlia pol' ella arleanta'fla.
para fJW~ a Co11missão BrasilPir·a, q1w, a ~~onvii.P do Cornilt"·
Olympico lnlPrnaeronal. seguiu para 1omar partP nas Olympiadas dr~ Antuer,pia podessr• chegai' a t.r•mpo a taPs ,justas;
I'twogadas as c!ispo~i~õ:'s mn eontl'ario.
Artigo unico.

ExLeriorP.s u eredilo

Rio dr .Janeiro.

i

de .Janeiro de 1H:! I,

prndencia e :J::Jo da· Republira.

I no<~ ~da

EPIT.\CW Pr.:SS')\ •'

LEii!' de

i!~21

-

V<JI,

rr

lnde-

AOTOS. DO PODER EXECUTIVO

DECRETO N. 14.601 l<'ixa o numero df'

con~elll••:;

DE

4 DE JANEIRO DE t92i ! ·;

que se deverão constituir vara julgaru(•nto da:o:
praças . de pret

O Presidente d~ Hepublica dos :Estados Unido8 do Brasil.
resolve. de arcõrrlo com o art. 2-1 do Codigo do Organizaçã-o

Judiciax'ia l' Processo Militar, mandado obaervar opr decreto
n. L 't. ·Í=ín. dP :w de outubro de 1~'~0. que· em cada circumscrip(;fio dr .iust iça, p~ll·a .iul;,!amenl () das pra('as de pret dr
Exereito I' da ~-rarinha. seja con~Lituido um conselho de justiça militar. 6alvo na 6a circumscripção (Capital Federal).
onde funccionarão, respectivamente, dons eonselhos em cada
uma dr~s ,iurisdiC'f.'Ões.
nio de .Janeiro, -í de janeiro de 1921, 100" da Indepen-

denci:l (\ 33n

c]~

nPpubJica.

EPITACIO PESSÔA

João Pandi~ Calogeras.
Joaquim Ferreira Chaves.

DECRJS'f(l N.
Abr~'

l-L 602 ---

DE

5

DE JANEIRO DE

192i

nv )Unisteri(• (l:• Fazl:'nda o ereditf• especial de i:{ :2\)9$044, i''trn
pagamento do qu~ é <ll'vi.flo a PnlnHl 'rrixeira Yiannr~. Pm virtude d•·
R~>ntenr:a jndidn.rin

da H1•publir:a. do~ E~latlo:.; llnic!os do Brasil,
da nutnrização f'(·ntic!a no art. 1 o do drC?reto legisla-!ivn n. ·L2"t0. dl' hojr> datado, I'rsolve abrir an :'\Iini6terio
da Fawnd::t o ··eedifo r•~p"rÜlJ d 0 18 :2Pfl$0'1'r. r1"-=finado ao
pagamento. r:n1 \·irtude. de '3entcw;~~ ,judiciaria. r!0 Palma
Teixrira Vinnnn. f'Ollrctor frderai dP S1.nta Luzin r1 (l Rifl das
Velh:1.-:. l\·linr!o; Cnrn0.-:. O Thesonro t'!c>srnnt:~r:í ~:::r;nl'lh impor! une in o~ imvostos devidos.
Rio de Janeiro, 5 dr janeiro dP 1921., 100" d~ lndependcnci:' r :13° d<:~ Repuhlica.
O

Pre-~iflen!r·

a~andP

EPITAC!O PESSÔA.

Homero Baptista.

DECRETO N' H . 603 Abr•'

!lo

Mlnl~trrit•

tr::orcHnnrin •k

tll'\

DE

;\~rknl!u;n.

J.<;0:·12!l~10ri,

5

ltHlustria

p:1r:1

1921

DE .JANEIRO DE
l'

liq:1id~r

Q

<'r"nito eX-

c·omprllitllsS"''

elo ('XfinC'to

Cvmnwrcio

t~c•mml!;~urÚHlo da ,\ limPnt :t(;ão Pnblic:t no~ exrrdc·i<>:; c1(' 1!)J ~ I' Hl20
e da Delegacia Executiva dn. l'ro<1ac~:no Nacional c "" rccensC':uncntu
g-eral da popnl::~<:fio da Hepnhlica no Pxerl'ido de 1fl20

O !>rr~idente da Renublica uos Esi.ados Unidcs do Brasil.
u!'ando da autorização êonstante do art. 2° do de-creto legislativo n. 4. 21.1, desta da la, resolve abrir ao 1\linisterio dn

Ac'tO~ 00 ronER EXECV't'l\'0

1\gTicultura. Industria e Commercio o credi~~ .êxtraordínario de 180 :-í29$105, para liquidar os comprom1ssos do. e.xtincto Commissariado da Alimentação Publiça nos exerCICIOS
de 1919 e 1920 e da Delegacia E~ecutiva da IProducção Nacional e do recenseamento gefal da popuJa~ão da R~pub!ice
no exercício de 1920.
Rio dP .Janeiro, 5 de janPiro dt> Hl21. 100'' da lndeptm<~t:ml'ia

r 33<> da Repuhliea.
[1~Pl'rACIO 1'ES8Ôl\.

Simões Lope1.

DECRETO~.

l'í.HO·í-

llli: .)

rn:

.JANEIRo DI'}

19:!1

.\l.•rP ~•o Ministerio l.lu A!!ricultura. Tndu"tría. l' Comrm~rrio "" •-r.-.dítol't
supplcruentares rlf' 44!'í :Oflll$ P dP 204 :613$2fiO ft:::~ ••~rhns 1". -t•. 10•.
J.IA, 1 SA, 22" (' 24". rlo :lJ't. 2i da IPI 11. :l. nm. (}p :; OI' janPÍJ'(I fi•· Hl20

O Pre.,idente da Hr:~publica dos Estados Unidos do Brasil~
IISando da autorizaç.ão ronstante dos arts. 1" e 2° do decreto
legislativo n. 4. 241. de~ ta data. resolve abrir ao Ministerio da
Agricultura, Indust.ria c Corftmercio os creditos Rupplementares de 4.15:096$ e dn 294 :613:f:260 :ís vr.rbas t•, 4•, 1OR. 14••
18•, 22" e 24" do art. 27 da lei n. 3. 9HJ, dr> 5 de janPiro de
1920, pela seguinte fórma:
Verba 1" --- Ser.rctaria de Estado:
I;> :OiHI$000
Sub-consignação «Al'Ligos de expcdientr. d.t;.:)
~uh-consignação «Cons('rva~ão e custeio
da~;
;,. : 00.0$000
installações electrie3S, etc.:; ............. ;
Verba 4" --- Jardim Botanico:
Sub-consignação «Diarias. ajudas de r.usto,
-etc.,. . ·. . . .......................... .
J5:000$000
Verba toa - Dü·•·<·.~oJ'i3 dP !\trf.f'orologia P
Astronomia :
Sub-consignação 4"Para atJender <t necessida ..
des imprevistas, etc.» . . .............. .
20:000$000
Consignação «Para Jesapropríação, ~etc.'>! ... .
56:100$000
Verba 14• «Auxilio para realização de exposi-

ções, etc." . . ......•.................

Verba 14• ~Para nutnu(r•nc.~ão ~ desenvolvimento, etc.~ . . ..... : . . . . . . . . ....... .
Verba 18" --- EvPnf.uaes:
Consignação «Para occorrcr a quaesquer lles--

1Rfl:51:-l$260
;)2 : 000$000

pezas extraordinarias e imprevistas, etc.»

i~:i:000$000

Verba 22• -·- Subvenções e auxílios :
f~onsignação «Para manut.encão, r te., ....... .

252:096$000

ACTOS DO PODER EX.ECUTlVO

\r·rbn 2-i" _: Escl.lla Normal de .Arte~ e
Officíoi' ~<Wenceslau Braz»:
bub--con~ignnção d>c~~:ml assalm·iat.lo, ·~te.»..
18:0008000
niu d~ .Jallí'ÍrO, .:) 00 jaUPil'O d1• 1921, 10(1" da (lldPpetl~
1ieueia t' :J:i'' fht Hepublkn.
l'~PlT.\Clll

PESHÕ.\.

Simões l.opes.

\'rnldlJ•· ,, ··xpdrta1::·,,, dn o\ll'l•.
n lll<'clladns ou I'Ill lmn·a~
<Tilll' '-' <k .-o>HtJ·:!lt:llJII()

Pl'il!ll.

r til

t·

uil'kl'l,
:J

t'!•hl'l'.

untro~ li\"W'!~;

l•roll7.e "

rt•.·fnrtll". , · '''.lll'-'itlera a<.: iufrt11:1:i}t·.-l

uo

O Prt·~i!if•nl.t> da lh•publiea do:-i E::;tadu:-: Unitlu.~
1t~<uHI') •la autor\zac:iio qu~ lhe é eonfericl:t peJo art...
Jpj 11. ~. ;!:)0. d'~ :lI dt• tli'ZI~Tllhl'O dr ·1 ~l'!O, dPCWI~f.a:

B1·a:;il,
1!) da

.\r·t. I." Fie~'· prohillida. durant.t• o en!Tent•• ~~xcreieio a.
exportat;ão úo oul'o. pt·ala. nickeL enbn~, bronzt' ~~ outro~
mctacs. amoedados uu em 1Jarras c em art.~_.racto!).
Art. '!." Compete :ís alfandPg-a!', JIH•sas de rendas, !lJOStU\.;
fiseaP:-: nu outra;-; repal'tiçôes da União e dos Estados e empreza:-; (]p t 1·ansporl P. dt:' nwrcadorias J>ar·u <' estl'angeiro jm1

.JH•dir a :-nhida dos t•efPridos artigos.
Art. ~{." .\.._ infrar·çõcs do dispo::;tP no pres·_ n(e deereto
~erfw punidas ~om ~1s pl'nn,.; dP •·ont rnhanJo~ no~ tcnno::~ i.l<\
1

Jegislacão Ptu vigor.
;\rt.. -'•" RP\·ogaJll-:-:1• a ..; di:-:po~içües !~m contrat·io.
Hio dP :Jaueiro, !) dn ,iaTH'Íl'o de LH~ t. 100'' {h 'lndHJH'Il~
dtuc ia t• 33'' dn Rrpublicn.
EPtTAchJ ·PEssoA.

Romao

. \!trl.'

Ropfito~fa •

:t•l .\liui..;tc·rit• dtt (:U•!t'ra " O'\'llito ('slwdal d" !W8$íO!J. }Jal'11 pvg:tnwuto ao :.!'' ot'fif'inl 1!:1 J)in•i·toi·ia doJ ~a(ulo• 1\:t 1 lu••rra LP!>VPgild" rlot'nrnülw

o Pn·::-;idPntü da lh>puhl ica do~ Estado:-; Unidos do Brasil,

da autorhr.ação qun Jhe confere o decreto legislati\io
n. -í • .:!43, desta data, ref;olvP. nhrir ao i\linisterio da Guerra.
1: ITNiito ~~stweial rk H::H~~~'lHJ, para pagamento ao ~o official
da l>ir·(·eloria dP R1n1<h· da Gw•rt·a Lt'OYi~dldo de Carvalho,
(ia difl'('l'PtH;a c.h• vt•neinH·nto~.
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(·ompetem. ·~ntre
U:'[lndn

aquPIIt· •~ar·go ,_. 11
do· ll!a r·•·n a :~I dt•

tiP :~'· ufri•·.,iall d~t m·~:o.ma ~'''particãn.
di'Z~"llllll'l) dP I ~li R.
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H in df' .iam.'iro, !) d1~ jmwiru d" I !l:? I. I I IH'' da llu.lcp+>nt' :n· d~' RC"publkn.

llf'llt'i:t

Ei'lT.\CJO

PESSÔ.\.

Joiio Pmufid Co.loger(l'=.

ACTOS DO PODEI\ EXECUTIVO

DE!f.RF.TO
.A h ri'

ao Minil'tPrio
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m~ !"í nE .-r.\NF.nw nE H1~ 1
t'I'Pdltn dt~ -t!! :000~. Ruppl•·ml'nt:\1'
pn;.::ollll'nln ti tlnn~ antlitot'Pí-:

Vi'thll ~ft tln ort?:lllll'nto tll' 1!1!!11, pura

O PrPsi1h•nl ~' da n~'pnblit~Ú dnH Esla•lo:"\ l.lnido!; uo BrasiL
w~ando da a ui ol'ização flW' HH• t•on r~~r·f' o (lf~ereto legislativo
n. ·L2·H. df's!a data. l'esolvP abt·ir· ao !\Jinistpr·io da GuPrra.
o f'l'(~dito fiP .}:! :OOO!S, supplemenlar ú vr,rha :l" --- .lusti()a. Millitur ~uprPmn Tr·ilmnal !\1ililar ---- Audiloi'('S ---- do orcumento do nw~mo rrt inislPt'io, parn o r·xPreit~io d•• 19?0, df'S··
tinado ao jlagamNtlo f(lW t•.ompd ... uo di lo anno. aos auuito ~
l'(•s dP (~IWrJ':.! lnwharPi~ Thomaz Oonws Vinga~ P Elias F0.t"n:mdP~ I .ritP, :í. razfln dn 21 ;fHlfl!!: a cada um.
llio ~lc· .larwiro. ;, dt> .i:Ht"irn dl' I ~l-.: l. 'tl'fl' da hViPpf'lld~llcia ,, :~;{'' da Bvpubliea.
EPITAGill PE~HiiA .

.I o(fo f)nndirí CoiOfi''I'US.

DF.CHETO ~-

l't.fWR ---- HE G DE .t:\NEl!W DE -1!~'!1

.\ll.•ra "nrt. 1-l rlo t'P;,:ulnlll!'l!Íu da E:H•nl;l d·· .\li;1•:ftn -:\lilit:ll'. :tpfll'tH·It•lri
por dí'('i'•'to 11. ·t L 1:!1. dt• ::1 11·· l!t:ll'<'ll rh• 1:120

O PmHi·dcntt• da Hepublü·a do::; !(:;;Lados Unidog do Hl'a~il.

lt~ndo

Pm vista n que uxpoz o ehPfe do I!);tado Maior <.lo Exer-

eito. resolvP alt.Prar. d.a f6rma ahaiXIfl 1ndi(mda, o art. t 'i do
regulamPnto dn F.seola. de Aviação :\tiLitar, apJH'oyudo por·
·I~. 1:! 1, dp 31 dP mar4:o dn J !1:!0:
Art. t ·Í. A~ matrien~s uo eurso dt-. ohsel'vadore~ ::;l~t·ão
feilas em t'p<was propost.tls pPlo t'hPfP dn l;~st.arln Mninr f)ll

tlt-.crc•to n.

EXN'cito.
Rio de Janeiro, il de ,ja1wiro
deneia e 3:11) t1n nepnhliea.

dt~

19'! I. fiO()·· da htflepPnRr:I1':\C10 p EHSi'IA.

)CHÍO

f'onr/:irf

ealO(fi~l'fl,f!.

~Jinist-erio <ln Fa:t.l"n(ht. o c·rl'llitü dP 41 :4!)4$41::, cirstlnado n
att•·nt.lf'l' li~ t'P!'!titui<;õl'~ !l" cllrr'ito.:: i1Hkvidum1mt1• pn~rns Jlf'ltt Intcno!Pnria 1\lunlt'ipnl (~~~ l'orto A}Pf!l"<' P•'ln Íi!ipnrt:ll::in ti•· mnt,PI'htl pllru

Af1l'l' .ao

o'-;

ilPl'Vit~IIS

dt'

:t:!'U<l

"

t•;<g"l'\tO!"

() Pl'f:':-dd(:!!lL" da fh·publiJa tio;;; E•:•tayo~ Unido~ d•, Bt·n..;i;,

o~am:Jo tia autoriz.ar;ão eontida no art. ú5 da lei n. :L97D, de
:_;~ du d·~zemtJro d0 1919, o :tfmdo ouvid.u n Tribunal de Con-

tas nu f6rrm1. do rrgulanv:nto (lJ)prnvacin pplo

d~rre~'O

nu -

.\t'IY)8

nn

POOER

~X~CUTJVO

nwro 13.868, de 12 de oov(}mbro tombem daqu~lle anno, re··
solve abrir, ao Ministeri.o da Fazenda, o credito de U :494$.U3,
destinado a restituir á Intendencia M:unidpal de Porto Alrgre a impo!'ltancia dos .d.ireit..,.g indevidamente pa·~s em 191r-1
(l t 916 p~la
importação de material para os serviços public_n'
de agua o csg()l(os da referida cidade. f~xr.cnt.adn:?- ~> ;:.dmt •
níRfrados pela mesma inf.end·cncia.
Rio dt) .Jan(~iro, 5 àe jareit·o ,o t 921. tOO• da lndepNt ·
dcnria

~~ :n~ .-1~ Hepuhlir~.

EPITACIO PES~ÕA.

Homero Ba.ptista.

-- 1>}<~ 6 DE .JA~EIRO DE t921

DECRETO N. I L fH fi

.\hrf.' no !HinlF.t.,rio da .Tu;;U,;u ·· ~··gocloB Interiores o etcrtito esl>eelal t\P
36 :000$. parli pngamnnto das importancias que, a titulo de reprt'·
senta!!ão, mbelll, rm 1020, ao presidente da Camt\l'n dos DPpntado~ ,,
:~o

presldt~lltP

•' vil'P·PL'PSidentP do

~f~nado

FNterul

O PresidPnt•~ •la Hc>publica dos Estadog Unidos do Brasil.
rrsolH·. á vista da (li:..;posiçfío coutida na parte filial do deereto lr~gislativo 11 ...j. :2í8, de~ta data, abrir ao Ministerio da
JusLir:a e :'\rl!oeios ln!nL·iorl's o credito especial de 36:0'00'$.
para pugameuto das irnportnucias que, na razão dn l :ooo:;;
mpn.;;al. comp~·lt.~Ill. a t itulk1 de rPpresentaçã.o. ern 1 !)?0. an
presidentl' <lu Camara dn~ Deput:Hin~. ao pr·PsidPtltP ,, :-~o vi
I:P-prr::;id<'llt!~ do HPwHJo Fede1·at.
Rio de .Janeiro, 6 de janeiro flt· IH~J, 100° da lmh·p~n-·

•Iene ia

~'

:n' rln RPpublir.a.

EPITACIO PESSÔA.

_.l(r•Nlo Pinto \'iPira de Mel{(;,

IWCHE'n

I

:'i.

ll{t in~t ru ,.,.,-,,," p:u·n

I 't .IH I

LJE

n" dt·h;iíes

ti DE .1:\~l~IHO DE l H? 1

mnnicipHt'H no 'rerritoiro do

..\.r.n•

~
O Pr•·--idt>nfp da RP_tlublica rio~ Estados tUnidos do Brasil.
u~and_o ~·~ at~ribuiç·ão ·tlllt' lhf' r.onf(>rc o art. 48, n. 1. da
•Const.ttmçao l• ederal, ~> para execução do disposto no decret.n
n. 1~ .. 383. IJe t.,de _out~Ibt·o de 1920, resolve que, nas eleições
lllllllH'JPae:-; 110 lt•r·J'tlortn d" At'l'l', :"P oh.;;flrvem a~ insft·ucçõe~
qu, a 'l:-;l.t· wompanlram. a~;o;ignadas r~"lo milli~f!'O de E~tado
da .Just1ca e ~egoeio~ fnlf>riore~.
Hio dt· .JanP.il'n. fi d~> .ianPil'n dP Hl21. IIHI" da Tndt•pP!Iden-

f·j~

":_l:l·

da llPnllltlil·:t.
F~PITACIO IP'ESSÔA.

·1lfrNln Pinto Vif'ira de Mello.

----

hstrucções, para as eleições municipaes no 'fenitorio do
Acre, a que se refere o decreto n. 14.611, desta data
CAPitULO I
DA ELEIÇlO

Art. 1°. Só terão voto nas clE'ições muntetpaes no Territoriõ-do Acre os eleitores alistados de accordo com a. legislação em vigor.
Art. 2°. A eleição dos Conseihos Mnnicipaos effectuar-se-ã., em
cada mnnicipio, noventa dias antes daqucllo em quo terminar o prazo
do t•espectivo mandato.
Art. 3°. Noventa dias antes do designado par!t a eleição, reunir...
.se-á, na capital do Tcrritorio, uma junta, composta do juiz federal,
em excrcici:>, do juiz de dit·eito e (lo pr·csi(lnnto rlo Conselho Municipal. c, sob a pr.?.~idenria do primeiro, divhi:rá. o Terdtorio em secções
eleitoracs, q11e não podoriiO contnr mais de 200 eleitores,. cada qual,
distribuidm' pela~ :11lu lidas S(~cçõos, ne accõrdo com as respectivas rcsidencias; orga11izará ês mesas eleitm·acs, qnn deverão ser assim presididas: nas séd~·s de com:lrca, havendo mais do uma sec«ão, a primeira
pelo juiz de direito, a segunda pelo prime:.L·o supplente do substituto d() ·
juiz federal, a terceira pelo promotor da com are<', e~ si houver outras,
pelo segundo o Lcrceiro supplcnl~s do substituto do juiz federal; nas
dos termos que nlo forem sédcs uc cotnarca, a primeira pelo pri_.
meiro suppl;~ntc do substituto do juiz seccional, a segunda pelo
adjnnto de promotot· publico, c, si houvrr outras; pelo segundo e
t;.-~rceiro supplontes do substi!nto do juiz federal; nas demais secções,
pelos supplcntcs do sn~tituto do juiz federal, na. ordem da collocação,
e, na sua. falta, pelos respectivos juizes de paz.
Paragl·apho unieo. Fará pal'tc de eada mesa, com0 secretario,
ainfla qnc esteja suspenso do exercício, um tabellião, official do registro civil, ou scrventnario de justiça, designado pelo juiz de direito
a qne prrteneer o município. O secl'etario, no caso de impedimento, por motiv0 de rorça maior, será substituido por um escrivão
arf-hoc, nomeado pelo rresidente d;t nwsa, o qual exercerá as funcções
de tabollilo, devendo as actas de installação e da ~leição ser
lflnr,a las nqs r('spcdivos livros.
Art. 4''. Sei..:.; mezes, ao menos, antes do dia designado para a
eleição, a Ser.retal'ia da Justiça c Negocies Interiores, pot· intermedio
da Delegaria Fiscal do Thcsouro I\'aeio:1al no Esta'lO do Amazonas, re-·
mette1·á ao jniz federal no Acre o;; livt·c.:; pal'a. a eleição. Esses livt·os
serão,abortos, numerados, rubdcados c eueel'rad:)S pelo alludido juiz,,
o enviados, sob registro, com a neccs-i<tl'ia antecedencia, aos juizes de
direito dns diversas comarcas, em numero sufficientc para. a rlistri•
buição de dois dclles a cada mesa eleitoral. .
§ f 0 • O juiz de direito, logo que os receba, rubricarã todas as
folhas dos livros destinados á eleição. n remetterá, quando possivél,
pelo Cot-rcio, sob rcgi·.;tro, a tempo de scn~m reechiclo~ antes do dia da
eleição, dois a cada qual do; suc.;r·ct:ll'ios d~)<;ig-nados para servirem
nas mesas elcii•Jraes. 1 )nde n<io houver· ageueia de Correio, a ontrcga
dos livros será feita, ohsen:adas as formalidades legaP", por officiaes
d(~ justiça designados pelo juiz.
_
§ 2·>. O escrivão do juiz federal percebed. a ~~·atifieação de quinhentos réis, corrcspo:tdente a cada tormo de abertura e de encerra- ·
manto que lançar U'J" livros dC':stinados 10 serViço eleitoral.
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Aos candidatos, ou sous pt~ocuradores, serão dados boletins <t:-r•i·
gnados pela junta e reconhecidas as firmas pelo secretat•io, após a terminação da apuraçã.o, em cada dia.
Art. 29. Concluida a apuração das eleições,,Iavrar-so-á. uma
acta geral, contendo a votação total. e mencionando as eleições apuradas, as que não o foram, as representações, reclamações ou protestos
apresentados. Em seguida, sorào publica.dos, por edital, os nomes
dos cidadãos votados, na ordem numcrica dos votos recebidos.
§ 1o.. Da acta geral cxtrahir-se-ão as cópias necossa.rias, as
quaes, depois de <tssignadas pela junta o reconheeidas as firmas pelo
secretario, serão remettidas: uma, á Secretaria do r~spectivo Conselho, e uma. a cada qual dos vogao-.; eleitos, para lhe servir do
diploma. Quando impressas, serão as cl1pias concertadas o assignadas
pelos membros da junta e reconhecidas as firmas pelo secretario.
§ 2°. Serão considerados supplentes de vogaes os tres candidatos
quo, na ordem de votação, fle.urarem logo depois dos eleitos.
§ 3°. Encerrado o processo eleitoral com a, verificação de poderes, serüo devolvidos ao juiz fedP.ral. afim ele os remetter ao juiz
de direito, quando se tiver de proceder á oleiGão para preenchimento
do vaga, os livros das dilfcrentes scc(~ões. Esta. dcvoluGi'í.o será feita
dentro de quarenta dias.

CAPITULO 1JJ
DA t:LEGIJULIDADE, DA DURAÇÃO DO MANDATO t:

Jlf) I'RJ~:ENCHIME~l'O

N; \' AGA

.\ t't. 30. Sã.o contliçi)es de elegibilidade :
f<', estar na. posse dos.direitos do eidadão hrasileit·o;
~o,

ser alistavel como eleitor.
Art. 31. E' de tres annos, improrog~veis, a dura.çiLo do mau ..
rlat.o legislativo municipal, contados da. data do reconhecimento dt~
Conselho, na conformidade do disposto no art. 29 do decreto n. f L 383,
de i de outubro de f920.
Art. 32 .. No ca.so do morto, t·enuncia, escusa, incompatibilidade. ou mudança do domicilio, para fõra do municipio~ de algum
membro do ConsollJO l\Iunicipal, proccdor-so-:'t. :'t olcicão pa.ra. pt·ccncbimento da vaga, pelo tempo que faltar.
,
~ i 0 • Considera-se renuncia. do mandato :1. ausoncia do município
por mais de ~O dias, sem prévia communica~;ilo ao prcsidcntn do Conselho. ·'
§ 2°. Em qualqLE!l' dos casos mencionados, o presidente do Con·
selho é obrigado, sob pena de responsabilidade eriminal, a mandar
proceder a nova eleição, dentro do prazo d(~ noventa dias, f:,zcn<io as
devidas communicações.
~ 3°. Deixando o presidente do t;onsclho de cumprir- esse dever
~gal, o Governador uo Territorio designará o dia da clei~:.áo.
CAI'ITULO IY
l>A INELEGlDILWADt:

Art. 33. São iúelegivcis para. o Conselho Municipal :
1o, os parentes consanguineos ou affins, nos primeiro e segundo
~ráos, do Governador do Territorio, do secretario do Gover·nador, do
chel'q de Policia c do~ intendentes, ainda qne estejam fóra do
exorcicio do cargo por occ.-'l.sião da c!eic:;~.o, n até tl'es mozes antes ;

.U:Tus 00 PODER EXECUTIVO

i«', 011 magistrados, juizes de P!'Z e membros do Ministerio Publico ;
3'', os funccionarios investidos de qualquer commando de força

de terra ou de mar ou de policia, ni\.o comprehend!dos os offici:tes da
antiga Guarda N:wional ;
4", os directores, sub-directoros, officiaes-maiot•cs, e quaoHJUei'
outros funccirJnarios quo dirijam ou administrem repartições federaes.
~~ quaesquer funccionarios municipaes.
5'\ na.s re~pectivas circumscripções, as autoridades policiae~:
ti", 0s que tiverem litigio com a Municipalidade :
7°, os empreiteiros de obras municipaes ;
W, os engenheiros de obras cmprehendidas no município, por
conta ou em virtude de contrato ~om os governos municipal ou
federal;
90, os que estiverem, directa ou indirectamente, interessados em
qualquer contrato oneroso com a Municipalid~de, por si ou como
fiadora~ ; sendo quo esta incompatibilidade não attinge os possuidores de acções do sociedades anonymas que tenham contrato com a
Municipalidade, salvo ~i forem gerentes on fizerem parte da •lirectoria .
. das mesmas sociedades.
·
Art. 34. A inelegibilidade determina a nullidade dos votos que
recaírem ~obre os cirladãos que nella incidam, para o effeito dn
considerar-se 0-leito o immediato em votos, uma. vez que este tenha.
obtido mais de metade dos votos dado:; ao inclegivel : no caso contrario, proceder-se-á a nova eleição, para a qual se considerar~
prorogada a in elegi bilirlade.
Paragrapho n nico. No calculo daquellc quociente eleitoral só
!erlo computados os votos julgados válidos.

1;APITULO V
I•AS ll'iCOMJ'Al'lBlUDADES f: DA PERDA DO \tAl'IDA'fO

.\.rt.. :tj.

~;i.o

podcrd.o ..;ervi r conjuntamente no Conselh•) Muni-

l:tpal:
1•, os ascendentes e descendentes, irmãos, eunharlos, gogro f'.
genro, tio e sobrinho;
2°, os socios da mesma. firma commercial.
Paragrapho unico. Si forem elflitos cidadãos nestas coudiçõe~,
tomar! assento o mais velho, considerando-se n,ulla a oleição do outro
on dos outros.
Art. 36. Perderão o mandato de membro do Conselho .Municipal:
i 0 , os que se mudarem do município;
2°, os que perderem os direitos políticos ;
3°, os que deixarem de comparecer ás sessões, sem e;m~a Justi·
ficada, durante as reuniões consecutivas de um anno;
4-0 , os que aceitarem cargos nas directorias e com missões fiscaes
rio emprezas ou companhias destina.dàs ~ exploração de concessõe~
,... favores da mnnicipalidade.

CAPITULO VI
fJAS NULLIDADE!;

:\rt.

3:.

~ão

nullas as oleições :

l (), quando realit.adas perante mesas constituídas; por mo1iQ

diverso do prescripto nestas instrucções;

ACTOS DO PODER EXlWU'Í'lVO

iS

. se, quando realizadas em dia c ·Jogar diversos dos legalmente
aesignados ;
·
.
ao, quando os livros em que forem lavradas as actas não esti·
verem rubricados pelo juiz federal e pelo juiz de direito e não contiverem termos de abertura e encerr·amento assignados pelo primeiro;
4°, quando se fizerem por alistamento clandestino ou fraudulento:
5°. quando as actas nào estiverem dcvidamento assignadas pelos
eleitores, mesarios e sccretarios :
6<>, quando houver prova evido•lte uc recusa. do tiscaes apresuutados pelos candidatos ou por um grupo do eleitores :
7°, quando houver prova de fraudo que altflre o resultado da
eleição.
CAPITULO VII
DA VERIFICAÇiO DE PODERES

Art. 38. Ao Conselho Municipal que for eleito eompete a veriticaça.o dos poderes de seus membros.
§ f. 0 • Os membros do Conselho Municipal eleitos reunir-se -a.o,
no edificio respectivo, cinco dias depois de haverem recebido os seus
diplomas, para iniciarem as sessões prcparatorias, elegendo, desde
logo, o seu presidente.
§ 2°. A sessão de posse e abertura dos trabalhos offectuar-se-á
desde que, findos os cinco dias de sessões preparatorias, se achat•em
presentes cinco dos seus membros.
§ ao. A posse é dada pelo intendente, o consistirá na leitura da
fórmula do compromisso de' bem servir os interesses do municipio,
feita pelo presidente. seguido pelos diversos membros do Conselho,
os quaes dirão: «Assim promctto )>.
Art. 39. O Conselho 1\lunicipal, sempre que, no exercício de
suas attribuiçlo, annullar uma eleição, sob qualqner fundamento,
resultando desse arto fica.r o candidato diplomado inferior em numet.:o
de votos a qualquer outro 1üo diplomado, mandará proceder a nova
eleição para preencher a vaga ou as vagas resultantes das nullidarles,
prevalecendo, entretanto, as eleições dos outros candidatos.
No caso de infracç:lo por parto d0 pocler veriftcador lo dispo3tO
neste artigo, o candidato diplomado e não roconhocldo poderá
recorrer para a jnnta do recursos eleitoraes.
Pat·agrapho unico. A junta funccionará c decidirá na fór~na
prescripta para os recursos eleitoraes.
CAPITULO VIII
1lAS INCOMPATIBILIDADRS

.t\rt. 40. O mandato legislativo municipal é incompatível com o
exercício de qualquer outra funcçã.o publica, eonsiderando-se como
tendo renunciado o mandato o vogal que, depois de reconhecido,
aceitar e exercer qualquer funcção publica, remunerada ou não.
Paragrapho unico. Os membros dos Conselhos Municipacs servirão
gratuitamootc, conforme o disposto nn art. 27, § 6°, do deereton .. U.383, de i de outubro rle i920.
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CAPITULO IX.
ntSPOSIÇÕES l'ENAF.~

Art. 41 ..\lr!lll dos definidos no Codigo Penal, sCJ.'ã.O eon::~iderado=t
nrünes contra o livre exercício dos direitos politicos os enumerados
na legislação eleitoral. Ta!;!s crimes ~eri'í.o punidos com as penas n.ll~
est:l.bclecid.as.
Art. 42. Toda~ a:-: \ezcs que o Con ...;elho jluuicipal~ wt vel'ifiC<Jção
f' reconhecimento dos poderes dos seus membros, julgar nullos ou
não apurar, })OI' vieios e Ü'él,udc;-; 1 documentos on actas cloitoraes,
remettel'á , por intcrmedio da respccti va me..;a, as actas c os
documentos á competente autoridade. para que, pelos meios lcgaes.
-;c torne ctrectiva a. rc:-:pons."thilidado do-s que para 1acs frandes c vicio-t
ti verem concorrido.
Paragrapho uni co. Os r·.rimes de que trata. este artigo <:Grilo pro~
c·:~sado!'; c punidos tl~ ê\CCôrdo com a legislação em vigôt·.
í :.\PlTULO

X

DISPOSIÇÕES GERAE"i

Art. í-:i. () Gc•Vel"thJ Folloral providcuciat·á, como entender eonvonieute, :-;obre o;-; livros a. que so referem estas instru~ções, para que
sc.in m remettidos ao ,iuiz federal, com a precisa antecedcncia..
Paragrapho unieo. Todos os demais objectos de expedioute neeessarios ao scniço eleitoral serão fornecidos pelos respecti\·os intendentes.
Art. ·Í:·i. ToJo..- u~ oflleios, lin·e:; ·~ maullSCriptos referentes ao
serviço eleitoral serão entregues ás repartições postaP.s, em involucros perfeitamente fechados, lacrados e rubrica.dos, e deverão conter,
no endereço, esta declaração : Serviço eleitoral. Transitarão 'pelas
repartições postaes sempre sob registro, o os funccionarios dos Correios são obrigados a declarar, no certificado de registro, os nomes
das pessoa" que lhes entregaram os obj ectos para registrar. Toda a.
~orrespondencia relativa ao servi~o eleitoral está isenta. de p3gamento
de quacsqucr taxas postacs.
Art.. 4;;. Os funccionarios postaes uão poderão recusar o registro
,Ie qualquer otlieio ou ma<<O que traga, no endereço, a declaração
Se~·viço eleitoral, salvo quando o officio ou maço não estiver perfeitamente fechado ou apresentar indícios de violação.
Art. 46. As repartições pos4J,es farão a -expedição o a entrega da
corrcspondcncia eleitoral, uo menor prazo possivel: c. nessa entrega., eingir-se-ão, sempre. á letra dos endereços, que deverão ser
e..;plicitos, quanto possivel.
Art. 1.~: 7. Os funccionarios do Correio quo, por qualquer weio,
1Tcarem embaraços á reme~sa do.:; papeis oleitoraes, on concorrerem,
directa ou indirecta.mente, para. a sua violação ou extravio, incorrcrrto, além das penas estabelecidas no Codigo Penal. 11a ~uspensão
das respecti\-as fnncções, por seis mezc.-;, com a perda total dos vencim~ntos.

Art. ·i!-:. E' consillerada constrangimento illegal, salvo caso de
Oagrant(' dclicto, a prisão ou detenção pessoal dos membros da mesa.
c1Pitor;1l. dP-;dc qne cste.ia eonstituida, até á. tcrmina.ç;t.n rlos trabalb(l!i;,
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bem assim a prisão ou detençlo pessoal do eleitor, desde cinco dias

antes até cinco depois da eleição. ,

Art~ 69. Os requerimentos e docunientos para fins cleitoraes ~tiio
isentos de sello e de quaesquer direitos, sendo gratuito o reconhecimanto das firmas.
Art. JO. O trabalho eleitoral prefere a qualque!· outro S<~rviço
publico.
Art. i) i. A~ mosas eleitora.cs teem competencia. para. lavrar
anto de flagrante delicto contra o cidadão que votar ou tentar votar
com titulo que lhe n!o pcrtenç.a, e p::~ra. apprehendcr o titulo suspeito, devendo livrar-se solto, indepcnJentr~ de fiança o delinquonte,
logo que estiver lavrado o auto, que será rmnettido, eom as prova~
do crime, á autoridade competente.
Art. ~2. Todos os livros d~tinados ao ~orviço eleitoral serão assi~nalados _com o ca.rim bo das repartições <piO os expodir·em.
Art. :n. A' justiça federal ou local poderão os candidatos aos cargos eleitor~1es rr.(Jneror protestos ou fazer· perante ellas a prova do seu
rlircito, para fundamentarem a defesa de suas clei<;ões. pe,·anto o poder
verificador. Aos escrivães que servirem em tacs processos serao dnvida.s
custas, pagas pelos requerentes, de accôrdo eom o:-; respectivos regimentos, e contadas como si 'YJ tratasse de sin.plos jnstific:tções o protestoc:;.

CAPITULO XI

Art. ~;4. A primeira eleição rcalü:ar-sc-á no dia quo for designado pelo Governador do Territorio, rle accôrdo com o dísposto no
art. 80, § 4°, do decreto n. H.:~83. de i de outubro de i920,
observados, quanto possi\'cl, os prasos estabelecidos nestas in-·
strucções.
Art. ~5. Trinta dias antes do designado para a eleição de que
trata o artigo anterior, reunir-se-á na séde de ca.d a comarca uma
junta composta do juiz de direito, do presidente do Conselho Municipal, do to supplente do substituto do juiz fede!'al, n. qual, soh a
presidencia do primeiro, exercerá no municipio todas as fnncções qne
pelas pre'>ontes instrucções competem á junta a que se rerere o
art. 3°, oxcluidos os trabalhos de apuração, que ficarão a. cargo desta.
,\rt. :;o. Os livros para a primeira eleição serão remettidos, com
a uecessa.ria anteccdencia, pela Secretaria da. Justiça e Negocias
Interiores, por intermedio da. Delegacia Fiscal do Thesouro Nacional
.uo Estado do Amazonas, aos juizes de direito das diversas comarcas.
Estes livros serão abcrtl)s, numerados, rubricado!4 c eu cerradas pelo
respectivo juiz de dit'eito, que providenciará na fórma, prcscripta no
art. -1°, § 1°, destas instrucções.
Hio de .Janeiro, 6 rlc janeiro de i92t.- .1lt1·edoPinlo Vitim ele
.llello.
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DECRETO ?\. J ~. 61 ~ -

iO!t

DE 6 DE JANEIRO DE

Crea ur1t Consulado

(>JH

:o;ofia.

O Prcsi!k·nte lia Hepuhlica dos Estados Unidos do Brapelo art . .t•1 lettra a, do
fiPr'r(lffl n. 11.058. tü~ 1t de fevereiro de i920, oecreta.:
Artig<~ UHieo. 1-'it·a ercado um Consulado honorario e11.1

~il. usando da autoriznção concedida

ia, na t:ulgaria.
Ril' ue .Jaueiru, 6 de .iaueit·o de i92i, 100° da Indepen-d'•flcia P :~.'{" da llf'J')Uhli,·a.
..:ti i

EPITACIO

J.

uEcnETO i'. 1·1.613 ---

,v.
1n~

PESSÔA.

de A:evedo Marques.

r;

DE .u"'iEIIw lJlo:

19:!t

• hrt a v ~lini!'l!t·rio d!t .\farlnh:~, o credito extraurdiuurio l!e 39 :r.í21J~. para

ut'rorn:r ,. liU:O:OIIl•'lll•J daf-'

.:ratlfle~c~õe,;.

compett!IU a<J;; allllirnur.·s ,. lllc'llluru,; do

que, a titulo de represeutução,
•~'ousdho do Almirantado

O Presidente da He_pulJliea t los E:.;tuLi•J::: Unülos do Ura:;il,
da autorização conli<..la no dee:reto legislativo numero 4. 231 .:\. de 3i de dezembro ultimo, resolve abrir, _pelo
:\linisterio da \Iarinha, o uedito extraordinario de 39 :52'0'$.
para occorrer ao pagamento das gratificaçõ'cs que, a titulo dj)
representação, competem 'aos almirantes membros do Conse11~ando

lho do Almirantado, durante o anno proximo passado.
Rio de Janeiro, 6 de janeiro de 1921, 100" da Indepsn-.
dt.noia " 33• da Republdca.
EPIT:\l:lO l'ESSÔA.

DECRETO :\. 1.í.614 ----

ng

10

DE .JA::>iEIHo DE

1921

Abre 9.0 :!\Unis!Prlo OI!. GlH·rra, " l'rf!dito t<Upplt:mentur ue G :()00$, para
pngam"nto d" \'PtH'int!•ntoH •: grntificllçi'trJ nddleional u OfH'rarlos (]OJ
Ar&enA.l rk r;nt•rru do Hio (;rantlP do ~nl

O Presid1~1Üe da RepuhlirA. dos Estados TJnidos do BraHl, usando da autorização que lhe confere o decreto legislativo n. ·~. 253, desta dat.a, resolve abrir ao 1:\linisterio
rla Guerra o credito de 6:000$, supplementa.r á verba to• Classes inar.t.ivA.f> ~ di~pPn~ados >fio serviço - Arsenal de
Gurrra do nio Grandn do Sul - operarios dispensados do
c;rrvico -- dn orçamento do dito ministerio para o P-Xereicin

19~0. dr>stinadn :111 pagamnnto de orerario~ dn
arsPnal.
Rio de ,Taneiro, lO do jatwiro clP Hl:2f. HIO" rla
tienci.a e 33" da Republica.

dr

rf'fPrido
Ind'-~lWll

EPITACIO PESSÔA.

João Pmuliá Calo(Jeras.

DECRETO N. 14.615 --

DE

10

DE JANEIRo DE

'

1921

Abre ao )llnlstcrlo <111 t}nerrtt o <'redlt•J supplemcntur de :!.5tlil ::\2~~llll:.!

O Presidente da ltepublic!\1, dos l<:stadm; Unidos d1.1 Brausando da autorização que lho confere o decreto legislativo u. 4. 252 desta data, resolve abrir ao l\tinisterio da.
Guerra o credito de 2. 566:525$662, supiplementar á verba Hi•
--Material-ns. -11. a, lO, 17. 22, 23 e 2/l do orçamento do l\H·
nistf.'rio da Guerra, para u exercicio de 1920.
Rio de .Janeiro, 10 do janeiro de 1921, 1000 da ln(IHpt!n~
df•nei:\ o 33° dn Republicn.
~il,

EPl'l'ACIO PESSÔ.-\.

Jotio l'ondid Galoqf!NIO.

DECRETO

~-

14.616 ---·

DE

-lO DI<; JANEIRO DE 1921

AIJrc ao l\lilllsterio <In Uuerra, o credito c~pcclnl ti~ 47 :616$27•>. tlestinadn
ao ptlgnruento cl" dltfercn•;a de vencimentos nn' mu.ior tuedl•·o r·efnrmnllo
•lo

l·~xHdto>

nr.

;Joaquim

dll

Sll\•n Go.tnPS

O PI·m;idtml.t~ da 1\t~publica. dos Estado::; Unidos do Bra~
w;amlo da autorização que lhe crmfere o 1lecrett' legisl~
tivo n. l. 254. desta dat.a. resolve abrir 110 Ministerio da
tiuerra L~ ,;ru!ito especial de 47 :6f6$.l2'i6, destinado) ao pagamonto da Li: r:reren~a de V(•nrimentos flUe competem au major.·
llledico ~·dormado do Exerdtn Dr . .Joaf!uim da Silva Gomes,
mandado reverter ao loB"ar de professor· de latim do Collegio
Militar do Rio de Janeiro, por decreto de 27 de outubro uiLimo, nos termos da legisla~ão vigente ao tempo do seu primeiro provimento.
Hio de .Janeiro, 10 de janeiro de 1921, 100• da Jndepeutlencia o 33" da Republica.
~i;,

EPITA,,:IO

João_ .Pandid

DECRETO N.

u. 61'7 -

DECRETO N. H:.6t8 --

DB

PESSÕA.

Calogeras.

NlO POI P1JILIC100

H

DE JAnElllO DE

1921

O Presidente da lt0publica dos Estados Unido,; 1lo Brasil,
u:<ando da autorização eontida no art. i", n. 40, da lei numero -L230, de :u de dezembro de 1920, resolve avprovar o
~·cgulamento que a esto acompanha, para a eobrança 0 :risca-

liLatão du Laxa d•: da~;ão, o qual \ll!' aO<sib'1ltH!t) r~t·l" Jllllli"fl'll
ciP J.~f'tado do!< ~c~ocios lla F'uzcm.la.
flio Cl' .laneiro. H d1• jallt-iro dt> Hl::t, I.!Hl" da lndt'JII'Il'kllt'in. t' 3H" du Republicu.
Et>rr.\CIO PE::~::~ô . , .

Homt:ru Baptiiiltt.

R69ulaJnento para a cobrança e fiscãliUçio da taxa dê viação,
a que se refere o decreto n. 14.818, dest• data
CAPITULO J
)),\ I.NCIIJENClA DA 'l'AX.o\ DE VIM)!O

AI'L. J • " A taxa de viação, \lestinaca a atl.ender aos cne.argos da União, no tocante :í eonstrue<)ão c ao cusLeio da~
estradas de ferro c aos .s~rvicos de navegação de cabota~-;l"ffi
e viação fluvial, será cobrada em toda a Republica.
Art.. 2. • A taxa de viação ineide sobre as mercadorias
'lubmoltidas a dospacho para serem transportadas om estradas
de ferro, vias de naviJgação fluvial e por cahot.a.gem, quer
l'!ejam cllas exploradas pelo Governo b'ederal, dos Estados ou
dos munieipios, quer por companhias o emprezas parLicutaJ•es, subvencionadas ou nãu, quer por quaesquer pessoas. in-.
diYidualmP.nte. uu ':õob fir·ma ou raz4io sooial.
;\ rt. 3. • A taxa úu viac.ão será cobrada na mzão de ce~
J·;~is pnr rlcz kilogrammas ou fracção, de pP.so bruto da mcrcadol'ia, verificado no acto do despadw.
~ 1. • Quando o despacho se referir a anlmacs, que pa-guem fróLe por cabeca e não por peso. a ta:s:a de via{}ão scrit
cnbL·ada. de accôrdo com a seguinte tabella de pesos médios :
l'e~;o

médio po,.

cabc~:a

Gado '\'aec.uru ...•.....•.. ~ ..... -..... .

Gado a.'iinlno, cava.ilar e mu-ar .......... .
Gado caprino, suino e innifero ........ .
~\nimaes não especificados •....•......

.liOO kilut,"rammll!l
'300
,.

100
JOO

~

.,.

~ 2. • Quando se tratar de morc:u.lorias qur paguem flor In
p•.n· unidade, a taxa de viação 13crá cobra(la, de acwrdo eom o
r·e;.;pectiYo peso real verificado.
Art.. ". • Nos flr;;nachos as fracções {lc peso serão contauas
por e·~ntesimos de tonelada, de modo que todo o peso com}Jrdlendido ~ntre O c 1 O kilogrammas será taxado como Hi
fosse dez 'kilogL·ammas, êntre 10 e 20 kilog1·ammas. como :;e
fosse 20 1dlogrammas, etc.
·
Art. 5. • As mercadorias indieadas na tabella annexa, go::nrão dp ~batiment9 de oitenta po~ cento na taxa de :viação.
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CAPITULO I Í

.\l'L ()." .Fieam i:;entas da taxa dt" viação:
o.) as mercadorias despachadas gratuitamente no!-; caso~
autorizado:;;. ou por conta da União e dos ~.:.<Jtados:
l' \ as bagagens i.ioí' viajantes. quando não despachadas;
r:.; as mrrcarlorias que forPm transportadas dos portos
llt.1 embarque direcf.amente pnra o PXtr>rim· da Republica, em
navios de lóngo curso;
d) as mercadorias transportadas do logar em que foram
produzidas para aquelle ~m quf'. tiverem de ser beneficiadas.
tlf'nf ro do pniz.
§ 1. o Para os rf"fí•.itos da isencão, na hypothese da let.tra
rl, o expedidor da m~1rcru1oria declarará., em a nota de expedi~~ão qne nprnsentar para dospacho e QlH' será feita na conformidade rja~ rl1sposi~Õ~S regulamentares P.ID vigor. O Jogar
da producção. a natureza (' o local do beneficiamento. Dessa~
dP.elara~õrs sP-r<i dado no ('Xpedirlor um certificado qur acompanhar:~ a mercarloria a: é o momrnto em (]Uf' elta for, effecl i\ amf'nte. h0nefieiadft.
'
~ :.:? • " A falta. ·lP !::tos dflo{·laraçõr~ ;;;njritarú a., mcreadoJ'ia,.; ~·w pn~nnwnto da taxa. d(• vinr,.ão. A inexactidão dellas
dará log·ar á impo:;it;ão rla multa rlf• que trnta o art.. 2'1 d~ste
l'fl!:!'t'IAnwnto .

. \t t. 7.; Con:-~idera--se b~noficiamento, para o~ effeitos do

anteee:.iente, o emprego de processo, qualquP-r
que f'lle ~e.ia, tenden~{~ ., transformar nn n1Plhorar nmtí"l'ius
prima.'" nu prodncfn:;.
§ l" do at·t1go

CAPJTHLO Til

n\

F J~C:.\J.JZA(\~0

D.\

'1'.\XA

DF

VIAÇ_.W

uj a(JS l'tHlt'eiona!·io.., das t•::;trada~ de Jrno o l'tnprt.,!-\3~ O••
llaYPg:H:ão TWff.(lneentrs ü llnifio. nos Estados ou aos muniti pios. 011 por rlla5 eusiP:Hla~:
b) aos re{lresenfantes das ••mpresas dP transporto --- maJ'itim''· fluvial 0 teJ·r~st.re --- por ::;i (• seus funrcionario~:
~··· 110.s funecion'l~'in.;; do '\Jinislt'l'io da FazPnrla t' rla Yia-·
ri'ío ,. Ob!'úS Publica~;
:!n. PspeciaJmentc. ao~ fnnecional'ius de .Faz~nda ou fi$~
(•aes dn itnnosto..:: dp·. rr~snmo d(lsígnados para esst' fim. Essa
cl~sig-nu.cllo serú feita, no Distrirto Federal, polo directOl' da .
Hecebedoria: no Estado uo R in do Janeiro, pelo de Receita·-·
~ublica P nos dPmniR F.sfadoF~, pelo~ t'PSpL'Otivos d~legado't

ft~<'ae~.

Art: 9. ()

r.nmprc.

Ao~ fnnl'c ionario~

de,;dgnados no n. 2.:1 do art. 8',

1". fi:-;.c·alizat· as.-d•IIJan,r·Htr. no.'i t:sel'iptol'ios n agencia~ Jt'
í''Otnp!.lnhinc.: r ~"mP''~""'~1"' r> d~'mRi~ rw~oa~ cnmprehendictas no

li
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o~ despachos de mercadorias que incidirem na taxa
de Yiaçlo. de nccôrdo com este regulamento;
2", n·riflrar a exartidão das declarações feitas pelos ex-

art. 2n,

!lrdidores das mercadorias de que trata a lettra d do art. 6° e
a eff~>cl i\·idadc do nenf'ficiamento em Yirtucte rln qnai Pila"
fiearam i~r.ntas da i ·txa de viadío.
:~·,. aprer-entar ~'t dneetoria . da Hrreita Puhlica, á Recn-

l!edoria. e ás dP!Pg[H•ins fi~eaos, atl> o dia 25 de cada mez um
lllappa dr·JIIOtnsf rat ivo do3 despachos feHoe no mez ::mtt'~·inr.
('OJJl indiea'.'ÜO. J)Ot' •·mprcsas, da tonelagem transportada
n
da rPndn produzida prla taxa;
lt". re1n·csrnfnr indnrdiat.amcnlp ao dircclm· da Rceeita
l)ublic<L, ao directni· da 11ceebedoria e aos chefes das repartições fi:-;cars f'ompt•lninlcs, contra .as difficuldadcs P abusos qui!
enconf ra.t·"m. :t fim d" S('rem l<'Yados ao conhecimento do ministro tia .FazPnd:t. q11ando rfp.~tP dopPndcr qualqurr provicJ,incia.
Ar f. lO. 0 ..: t'H.prcgnrlos ineumbirlos de examinar as contrt;:; da-.; "'f~·a~las d" ff'I'l'O. os engenhPiro~ fiscaes c os funccioHarifl...; Pllt·:nTPgadu-.; dn inspeccionar as ernprezas dt> navrgatiio, são tamllí'lll ('SJWrialmentP obrigados á fhwrtlização da
taxa dP vinç.ão. clllllprindo-lhes (~omrr.1micar (ts repartiçües
arrr<~Hdadoras
do Iuca] a..: itTP!.!Ulnridarlrs on in fracr~Õf1'~ flp
tllW t.i\'P.l'f'lll 1'011 lwl'imenfo.
·
:.:\rt. I I . Para n dfeitu da fi~calização, as adrnin istraçõe:~
das PHt'U'da..: dP ft•tTo ~~ das eompanhias e e.rr.prezas de navegação, rolllo tumbrm as pes.sr.a~ comprehendidas no aa:t.. 2°, são
obri~adn"'
a lltinisti·m· aos fnnccionarios a que SCi refere o
art. 9". todo~ os esdarf'cin'lentos necessarios e a facultar-lhes
o examn dos des}Jatlln<;: diarios de met'radorias. Os drstinatarios uns nu•rcadot·ia~ df' que trata a lettra li do art. 6" são
igualnw·nl" ohri):!":tdo:- a f•xhihir nos ditos funerionnrin:.; n ror1ificaJo a qur allwJP o~ I" do citado artigo .
.Art. 1;!. n (;oyf'rllo exorf'er:í ·sempre, P pelo mouo que
entendr1· (•onv~:niPJJff'. qualquer outra fiscalização. :dén1 da e.stallf'tf'('id:t rw:~ff' l'f'l-!nl::uncnto.

Art. 13.

Qualquer funccionnrio publico, mnpn'gado de
011 partirular, incumbidos ou não da

Pmpre:-as dr transporte.

fjsralizar~ão da ~·obran.:D da taxa, fJUe denunciar infracções do
presente rt"•gulamrnfo. fprá direito a recehe.r a importaneia da
n.ulta. flllí~. por fnr~'a da dPnuncia. for rlrfinif iyanwnh~ impr,,qfn " rN'olh idn ao.; C'ofi'rs puh1i<·os.

CAPI'l'ULO IV
D\

r:omt,,:\'f. \

F E:;;C:HIPTURAÇÃO DA TAXA. DF. \'fAÇÃO

Art. ·1·1. A nohr:mça da taxa do viação SPL'á fpjf.a. por'
conf.a ria TTniãr,, J)el::t;..; administ.racões das estradas dr ferro.
•·rnprrzas dn navPgar,?ão " dr>ma is -pr.ssoa.s comprPhPndidas no
art.. ~". a:.; qiHH's a :trl'f't•adarão ,•onjuntanHmt~ rnrn n fl'~tc da
If!rrcadoria ~nbnwtt ida a dQsparhn. fazendo Pxpressa. men~.ão
d::'. ~ua imporhnwia I' pag:amento no conhecimPlÜO rr~pnctivo.
:\r!. 1!). Quando n Jll'r"eur::-n rlrt m0.rradorin t•sf rndC'r'.-<::e
;r maic.; rir> umn P~frada di• frrrn. Yia fluYinl on linha •lt• f~abo
t~lgt•n, i'. nura quP a fa:xa d~' ,·iar.ão .-:eja eohrada uma ~~-~ yez
,,eJó pPl'Pitr!-'o <·omplf'to. do ponto dP' embarqn1· ao do destino
d0d•n.r:1dtl pP!n P:Oqwdidor. I'Ste fará eonsf ay· ·i nJ·imPiro dt>-.p:il'h•l 11 1 rq;!~r a qU~' "i' dPstina a hlt:~'i:'adoria.

:ACTOS DO PODEI\ F.:l:ECUTlYO

§ i." Si entre M estrad!lls de ferro (' cmpre?.as de naveg-atão e outras, pelas quaes se estender o percurso da mernacloria, até chegar ao destino declarado. existir conwnio dt.!
trafego mutuo, o paganwnt.n da taxa df' viar,íio consl:u·tí do
tlcspaeho qur> segue com a ml•readol'ia.
§ ;,>." Na hypothe.-;p fie~ nfío rxi~tir tal I:OJlvenio ~~~~ trar ... ~~,o
mutuo, o r~xpedidnr r>xigir:í, uo aclo do IH'illH1iro dl·.::'paeho,
uma gnia em que sr> mendonará o pagamento da t.axa de
,·iacão ~obre a mercadoria despachada, c; á vista dessa guia,
f•u.io numero e data deverão SPr transcriptos nos succe~sivo~
l'PdPspaehos, Pstrr; srrãn !'ritos isPnlos de taxa.
Art.. 1G. (I pJ•odnd o da taxa de viacão arrcc :ui a da na
fórrna do art. H. serft !'!:colhido :í RecrbC'lioria. no Disl! ictr.'
Federal, e ás I)('!eg-acias Fiscaes, nos Estados, podrmdo em
casos espcciacs. por eonveniencia do Sl't'Vi!:O f aar.bem ser
fcit'l o recolhimento em ont.ras rr~pnrticõe~ fcckrar·é'. JIH'IIi:m!e
(~xpre.ssa dct rrm i na<: fio f! o miu i:,:lrn da Fazenda.
Art. 17. O recolhimento da renda da taxa de viaçft.o será
ncomp!'.l,nhado de guia.s demonFtrativas do numero de despachos de mercadorias su,jeit.as á laxa rom os rcspeel ivo<; pesos
t• itnportancia s produzidas.
Art. 18. A!! dircct.orias das estradas de 1'erro da União
f.nrão o r.ecolhimento a que ·Se refere o artigo antecedente B.té
o f1m do mez subsequenle ao da arrecadação; assim tambem
pt·oeederão as das estradas de ferro e empresas de navegação
dos E~t.adPs, das muniripalid.ade;r e particttlare~ t: bem a<>o,im
ns demais pe~sons eomprchendidas no nrt. 2''.
Paragra·pho unico. Este prazo poderá ser ampliado velo
Governo, qnando as circumc;taneias isso aconselharem para
harmonizar os seJ·vit:os rlnfl ('illPrPsas de via\~lio eorn as exigruclas fi8ene~,
Art. :19. As reparticões a que se refere o art. 16 farão esC'ripturar a taxa dP viação, disr,riminando-a. pelas di:'lersas via~ de transporte i'erro-viario, fluvial, n por cabotagem, tendo em "'it-::lt!l D primeiro ;percurso da mercadoria.
,Igual discriminação far..:se-lw. nos balanÇQs do Thesouro.
CAPlTULO V
DAf'l MUJ11'A!'\

Art. 20. As administraQÕe>:: das e!tra.das de ferro, ~lll
prN!aS de navé~açlí.o e clemais pessoas comprehendidas no
Art. 2• que deixarem de cobrar, por conta da Vnião, a t:1xa
de ''iação, quando {\evicta, ou qne infringirem o ílispo~tb no
art. i8 serão punid11~ eom a. multa de 5008 a I :000$ e, 1111
rPincideneia, com a th! 1 :OOO:t: a 2:000$000.
Art. 21. O expcdirlor que fiZI!l' dcclarar.~.)rs inexact.a~
paro rwlt~u· o tJagamt.•nto da hbxa rlt~ vir!<;ão. on que nãn justificar sali•f:~cloriament(\ o dcHlino dn~ llH:t'>~:arlnri:n qur, tiver f~ilo t.ransportar sem pagamonlo rla dita taxa. llt> ac.côrdo
rom u. l!'llm d do art. li". incorrer:í, i~naló1entr, na multa
dt• 500!\l a 1 :000$ e, na reineidcncia, na de 1 :000l3 a Z :000$000.
Art. 22. As companhias, empresu-; ou pessoas que se re~u~arem a prestat nos empregados
egpecialment~
incum-

ACTO!'I DO p(lgrm F.XEílUTIYO

bido;; da fif;c.l'l.lização, OH oselarc·cimentos d11 qüc t.rata o ar~·
Hgo ll. 1'icarão su.iHitos á multa de um a dous l'onLos de réi-s.
Arl.. n. As multas l'!ltabeleddàs ne~ltl' tmpitulo serão
imt)ostas. modiantP rcr>~·osPntação, pelos chefes das T'Pmn·t.i~·õp~ ar-re!'adndomF~ 1<1 (JtH'm fi)!· Pila dirig·idn..
CAPITULO Yl

Arl. ::! I. Da.'-' deeisi3Bs proferidas pelos dwfes 1Jas .!'<'·"
aiTPealin~l(lt'a" dli.WrlÍ I'Peur~o:

particõP~

l ", voluut.ario:

no Disi!'Íe.Lo l•'edpral ,. E;.lndo do 1\io df' .J•mriro. 113.1':\ ·
n mini!'!J'o da FazPtHia:
h) un,.: •lfomab t<:st.ado". :para n~ I'P!'.po.'l'[.ivos <h•l1·~ado;:
l'i:'leaps;
c1 ·das dl'~' t;;Ó(\S desLe,;. I'IIHI rtH'Íaf' aus rücorrPntr.,, •pn 1~1.
,._, .\linist.Prio da FlazPnda.
:?". t'.l'-of{ici.o d" todas as tlpt·i~i)p..; rn,·oro.n·i"' :w" 1'1'1'111'~
I'I'IllPs, PIU priuwit·a instaneia.
Paragrapbo unico. Não haverá recurso ex-officio da.'!
rlecisõr;; em segunda inslancia, confirmatoria.s das que hou""
H'l'em sido proi'eridns em primeira !nstaneia.1
• -4
Art. 25. Os prazos para interposição de J•ecurso serfw
de 30 dias contados dt. oota em que fôr publicada !1. decisão.
a;

26. Recurso n}gnm.

A1·t.

QUE'-

versar sobre multa,

iH:I.Wiln q('rn tll'évin rlrpn<li1.n da importaneia do.

m~'"mn

~e~1

multa.

C·\l'l!fULO VH

Art.

~~. As empresas de viação
~~obradnH a mais ou por

poderão reBt.ituit' as im-

nH•rr.adoria;: quP, fiPs-pa,.ha-dac;. 11f.o tt,nham siilo tr·an~porfadn.s ..insf.ifit•anrlll a:-; r·es1Í ltrkírP'~ '1'<11' fiZPI'POl.
f>nr·:1!?1'aplw unil~"· Enf.J•t•gu" 11 .~atdo do mt•z. n·~t.ituit::1n
alp.uma. ·}'llíl1•rá !1·1' lo:!'ar. a nü'n ~r;J' dPtP.rlllÍIHHia p1·l:t Dit·rrLoria da ll('t'Pitn Publka. llecPhedoria do Di~lt·ie!H FedPt'nl
portmwiHH

r <.!Plrgaeia'-1 fi<Jcn"s.

:í~

dP':idamP!it r· i 11 !'nr·nJ,1da.•

qnae~
fll'ln~

;:erãl'

rPmetti<la~ a~ petil;õt>s,
qu~~ atTPI'arlarem :~

Plll{li'<'Sns

L1xa.
Art..

~8. As o'l\lfJI'rsas P t•ompauhtas dB estradas tl•' l'o•rr•l
df' lltl.VC'?!ar.iin " rlPmais po·~~ôaF< enmprRlll'udidns nn ad.. :?"
trrãn dirrilo, J•r>ln :"f'l~Yiço ~~ t't~muneracão dP <h·.~pe:ws \'fJnt.
a rohr11.11Cn rln 1nxa d!' \'i ação. á pereP.nl.agem <li' í % >:Obt'P
0 prodtwlo liquido ela al'recadação: corremlo por t•onta dn~
me5mas a~ dPspPzas I(Wl .fiverem df\ fazer t' das quars tlr·~
rwndPt'em a cobrança f' entrego, da renda art·ecndada.
fi

Parag-rnpl!,, unicn. 'Essa porecmt.:l'gcm

I'•'•. r1lhil1lf'll(1r

c\rf.

-~~~.

•\r-f

:~11.

I'Ül

~Rr(!

rlrdnzida 1lí.J

)'p;;:,pon.delltP U Cada Jnt•Z.

() Jll'f'Cf>!l!t' l'l'~tJ}Ull1f\UtO f'll(l'al'á. Pttl fiXf'eUÇfiO,

dPnlro rm r,ito r!ia~ dt• ~na pnblir:u:ão no Diarío Oft'icial. TI!1
llistrid0 Fr·rlPral r• nn::~ E~•arlos rlo E~pil'ilo Rant.cJ, Rio dl' .Jan•·il'''· .\li'"'' fi··:·: ....~":;.:, l''n.ulo "~>m :·!nlJOS dPnuti~ E~tat.lns .
!11'\ ll'.'il'll··"'"

~t-

dlt:.pn~if•.;{jf'l:.;

P·lll

t'~lldl·ar•itl

..

ACTOS QO PODER EXECUTIVO

Tabella annexa
)J l•illl::\flOltl.\~.

DF f' \TEO. E Ol!TIIAK QCE fitlSA.i\1 IHI .'\0,\TJ:\CE~TO OI~
HO '/~ DA TX\.A DE \HÇ.:{o

A
AI'IJa.;; dt• lt•ttlw.
:\<:o vt:'lho dt• .-;ucat.a.
(Jtt

c\rlubo'-' Pm g·pral, a !-!l'alleJ uu acoudkionndo .;; em saceo::J
harrit:a:-; ·:t'om r,o 1r f!c• ahaliJnr•nto. -:Pnrln na tahf>ll:t ~).
1\dtwllas ',rl1• madf'ÍJ'a.

·
r\glla <Jo lll:U• f' In gTU!ldP !f li ::til I ifl<td1~.
All'i.Jt.rfío.
Alfafa.
A Jgodão l'lll Nl r·ncn.
Algodãn lintres (rPsidun..: 1111 v:tr·rNiur·ac; dt• fnln·it·:t::.:).
Andaimes desarmados.
Apal'as em gnral (v:U'I'NlrtL'a:;l.
Arat!os ,. pPl'lf'nrPs.

:\rame l':H'IJado.
Ar:.unina. Pm cnsra rhrul ~~ 1 .
Arbustos.
Az~lo:=;ia t'n1
Areia~.
Argilla~.

Jwnlo ntt nr·lifkinl.

Arvores.

A~phalto.
nacionae~.

A;mlf"jos

n
Baeello~.
nm~iar-:, canoc;,

'-iphõt•s

1.~

outros nrtigof: de• bnnn. p:1r·a

('sgoto ou Ia,trinas.

Bagn~o dt• t•anna. ccYada. milho r· 1outro.;;;.

Baga~ de mamona.
Balaio~ \ a~ins f•rn I'P{(•rnn.

f'amhtís.
Barricas va~ia~. u~adas nu 0m l'of.orno.
Hnrr i;-~. ya~io~. ll."'adn,.;; n11 t'lll I'f'f nrnu.
Barr-o emnmum.
Hart·oles

ri!~

madí\ira.

Bàtt'-P~t~~'rt;:;;, tll'lllRfln

ou dPsnrmndo.

flefLWlP.

Rrru.

Rriquott f·:'.

arnniflr,rp;;

li f•

l'flfl~.

c
Cabnr.~a~
r.abos d~

(pur·ungos).

madf'it'rt plll'n

ff'lrrnmentn~.

u t ~" n ~i li os .
I :a.ro~ (:e 'idt·••. ltttwll. ('(,·..
1:~ti'i,-"'"' va-.:io...:. ''Til n''-••t'nt•

va~~oura~ fi

.~tro!l

ACTOS 00 PODER EXECUTIVO

Cal.
Caleos ~i e madeira.
Canna de a.ssucar, rom ou sem palha.
Cannos de barros.
Cnnlaría (pedra dP.) .
Capa~ dp palha pnra g·nrrafns.
r.wpim.
CapoPiras Yasias PIO rr!ornn.
Carhorlna rfnnnit·ida).
Carn:wa p~lt'a fabriração dr rollH,

Caroços de algodão

C'

outroc;,

Cnrpidl'ira:s para l:1\nt1rn.
Carvão de pPdra.
Carviín \N!'f'lal.

Cascalho. ·
t.:asca~

l'nra

\'PI..!t>l:lf'"

~'lll'f

irnf\nf.o df" . 111rns uu nutro:;

lin.:: induslriar:;:.
r.a~cos d~>
Catadm·t·~

aniuwt•c; l'nr:1 ''"fnnnr.
de 11:1 fi'·.
ilt·nltrt'.

Cavaco:-;
Charruas.

ChiJt·p~ '"In ln·t!lo (m3li'J'ÍI1 prim:l.:.
Chuwlw \t'lllf' dP c.:lwnfn.
Cilllrllto.
Cip(t t'lll Jn·ul".
Cuke.
t:oml.HJ~t Í\ <'i.-: (niío l'!as ..:;ifintdos).
Cunrhas pnra 1:tl;t·i,·~H·iin dt• ('ai.
Custaueira~.

c:otWOPÍT':I"<
Crt~.·

(llJ:Ul••Íl':t'·

.

Cr·postdt) iJilpuro.
Cnia~ dP pUI'tlllf-!11.
I :ti) f j \':tdni'I'S.

D

DPimlharlor0::;.

Descaroçadores.
nescaroçadorP.~

•'

rl0$t•agcaffoT·~s.

Desnatadores.
Df'spolpadnres.
nnrmPntf\~ rlt> mnd0ira.

B
Embarr·ar.õr>~

annnda.;;.

Embira ~m hruto.
En~enhns

para lavoura.

F.nfnJIH, :)nsfrn para nf.PITO}.
En\·oltu·ros •IP p:tllt:l ]':11':1 g:nT:lf:t . . 'prt1h0•'"';.
J.:c;,·(;ria~

,J,, nwf ai.

auf.ontn f j,.,., t lll:tdtin;t;;_, .
E:- f aras para rl"rrac;.
P.sfrira<..: or·rlin:n·in". i)p p:tliJiT'..,.J,. 1:-l!,l'Jn. !;JI·flJ:tnt.

E-:palhn,lnrP~

E~tr•rco.

F-:tnpa.

1,>

1

AOTOS 00 POD!:R BXIOUTIVO

F
Fnchina (varas com folhagens).
I<"~nrellos de arroz, trip-o ~ ontrns, d,. produr.ção uar.ional.
}~arrnpos.

f'Prro gusa paro fundiçiío.
Ferro Yr>lho df' sur..afa (innf ilizadoj.
F!Pnhns para fogtwtes.
Folhas dP an ore~ pnrn rndtmw.
For(•aclos 0 forquilhas.
_F(Jrmaf lltll':l l'lH.!'PJllJO-: dr• :lS"IlCOl ~~
Formicida .

.Foi-ragcns

Psfrnngf'irn~.

Fnr·ra~mP<:

JHH'inmws.

l~thi'Ít'H.;;,

G

Garrafn._

r• t::ttTafiíPs.

Garra~ df'

l;nilrn.

nrrlinnrios. y:1sios. novos nu usados.

Gflsso em ped!'a.
Giz em bruto.
Grades para lrnom·a.
fiJ'PdH.

T
Ingn•dif'nl e" pnra tlla1aJ· J'o1·migns.
lrl~Petieidin:-~ Tl:Jl'a matar f'ormiga"i.

:Tillll'rt f'lll

rn

...

J,r·ulo, dn pniz.

L
LadJ·ilho~; dr• ar·do:;·da. h:nTu. rinwnfn.
f!,.. i t·a. nuH'1110I'es naeinmH·~.
Lastro pn r·a al erro.

iot~~;n.

lottzn,

m~-

Latas Prtl rr·fr1!'no.
LPnha.

UrnniiHl" rl0 fr•rJ'n nn nufr·(, lllC'I:tl niin

pr'r'f'iu~n.

:M
Maradam.
Machinas dr hrnefir..iar a noz. rn fr5 ,., mi 111(1.
1\1ac~hinas para r.ort.ar rnpim.
~Iachinas dP desearoçar algorliio. Pie.
Machinas dn ;fazrr farinlra.
;'VI ar h i nas p:u·a rnal ar ft II'IIJiga~.
:\ladPir·a aplainada t• app:tl'l'llrarla para cons1rurciin.
1\fadf'il'a rfllica rm hrnto, Pm c·asca n rm f llros.
MadPJra falfJnr•jada. lavrada ou sPrrada.
Madeira Pm ;p0c;RR aYulsas 11nra fahrica1:ão flr rnixi;e~.
:\ladeira rolir;a para anrlaimf'..; r nntrns fins.
Madeira vara tinturaria.
Mamona f'Hl carocos t' baga:;.

Manganez.

-

Mangue.

l\lanil'ha.d•• waririrtl. \'idl'u em ht·uio pat·u fin,; :inii\HlM.a:ssas
triucs.
l\linerios t·nunHull,;

pntvcrizado~ ~~u

.gt·unula.dus

f!til

hruto.
Moendas.
Moinho~ ,gmudes p:u·a intlnstt·ia .ou la,·om·a ..
Moirões dr madeira.
,\lt11ln~ dP

plantas.

o

Ocn· u11 uca. de Paris em

t!nanlidad•~

mailw dt' r·.inco to ...

nl)!adas.

01'•·hii!Pn~.

p

Palha de arroz, c.oqueiro, ,jnueo. milhn. t1·igu e outt·a~
na r ionat>s. f'ffi fachos ou fardos.
Palhõl's \Capas de palha ;pat'a garrafas).
Papel velho " iuulilizado para fabrica de l>U.PP!.
l'apl'lüo inuliliztwlo •para ~·aln·iooção dP 'Jlíl[Wl.
Parallelipipedos de mudrira ou pedt'a.
Parasita~; (planlasj •.
Pastas (Jlo Hl!Hi!'ira uu t.le bagaço par·a l'abl'iru d•' pflp!'l.
Pastilhas para matar fonnign~.
Páos para tinturaria.
Pedra<; de alveuarin ht·uia para con'llJ'UCf;ãn.
Pe.dra a.pparel·hadu ,. lavJ·adu.
Pedra. britada .
.Pedra huwt·.
Pedrn.r; Pm r•at·al!Plipi-p•!Jo->.
PNireguUlO.
Pixe.
Planlailur~ (~<nmert,dm•••s'.

Planta;; viVflf; (mudas) . '
Pú dt' prdra.
1'6!:-: inf<r.rtkidiiJ" • parn mafnt' ·rnt•migas).
l'ozzn1ana.
l't'aiwha,; " pt·anehóf'~.

Pt'Pll!'R~ pat·a enfardar, empregadas na l:l\'rHH':l.
l'rt>n:<a~ pat•a manrlioca.
l'ul\,.rizRI\rH'('S para agricultura ou df'~infceello,
Pu!'UIH"'·•:--i

; ~.~nbn,.;rt8., ,

1

fl:l!?.fr~ pr1hl lilttUl'tU'ifi.

flnladores d~ mnndioca.
Itnma; df' o.lpim. mnnrUor.·n n 11Ut'N1.~.
flu.spa~ dP couro.

l\r:;iduo;; t)p t·ol'lnmr.-' <•ti dl' · fnbri.'3~.
fh,.,itlno.'-' d•· l"of t·nh·rL
lln,,.i r:l-.

·x.·

AC'rOS ll() .l>OlJER EXBcUTl\'8

s
Sabugos de miLho (fort'<U.~l~n~) .
Swfra (pó mineral) •
Saibro.
Sal ·brulo, grosso ou mo ido a :;ran~l ou ensacado.

Saloxo.

·

·Rangu" animal.
Sapé.
Schislo betumo;;o.
Seccadores mccanieos ímaehina;; p;rra ltn·uur:.~).
Scmcadw·es tmra lavoura.
Sementes de Ntpim.
Rrrragem dP madeira.
Sipó.
Soa'lho.
Sulphureln d•· ,,;u·boun.
T

'fa.boado c tauoas.

Taquaro.
Telhas ([(' at·dozia. bann !l cimenlo.
Terra.
Tijolos dn barro para con!'-t.ruceiiu.
Toldos de taquara.
'J'óros ou tórns• f'! e . madeira.

Trapo~.

Turfa.
rfogurte~.
\'arreuura~ ()p fabr·iea.

Yaras 1)ara

Videiras.
Vidro moído ou r.m maf'~::t.
Vidro r.m cacos.
Vin11' em bruto. nac.ional.
Rio de Janeiro, J I de .ianciro dl• I !J21 . -

Hum•'I"O IJlT·

ptista.

DECRETO!\. fí.fiW

l>E

li IH: .J Ar\Eil\0 I> E

f!);.! I.

.\.hrl' :~u :\llnlslcrio 1111 lha·rra. '' (•rt'ilito ""pN·ial tlc :: ::!7ll~34::. para
p;~gurw~nlo n. •lon~ l'uu<'dmP•ri•J<..: tlo ··~1indo .\n..;••n:ll d·· 1;n,·1·n• d..

'lntto

Oro~so

O l'rcsidenll' da Hepubliea dos E:=1!.ado,; l.Jnillos do Brasil,
autoriza~:ão que lhe eonfe1·e o deereto legislath·o
11. .\. 256, .desta dat.a, resolve abrir ao 1\Iinist.crio da Guerra, o
l'l'Cdito P8l)CCÍUl dP 3:276$3.\3, para pagamento UU g·rat.ifiea•.:iio quP compete ao~ funrcionnriol' rio Pxfincfo Arsl'nal de
l.~w~rra dP l\"lnUo GrM~Il, ehl'f'' de src:.ção Manoel Quirino
HO'tmdo da

.
Jorge e mestre Americo José Ordino, a contar da. dat.a em que
cessou a. disponibilidade nu qut!l se achavam até ~:H de de~
1.Pmhro de 1920.
Rio dn ,laneito, 'li de janeiro de 19~1. 100" da Imlepeu ..
deucia e ~l:Jn da Revublictl.
~Pl'l'ACIO PESSÓA.

João Pandiá CctlCJgl;was.

DECHE'rO N. 14.620 -

DE

11

DE

JAN~~mo

DE

1921

.\.!Jrc ao :\Jiuh;teriu da ;Justi\;a ü Negucios lutPl'iort>:-:, 1.•or <·oubt <lu eJr.:ercicio de l!):.!o, ereditos supplemcutnrPs, n:~ lmpul'tnncia total de
7U7 :~4H$aSG, :í s verbas ú 8 , 7:1, Gn c ga , do art. !!" , da ld 11 .. :; . U91 ,
·de 'ri tle jnnciru de 1920, pura (]cspezas COlll a pr•n·og:H:ii•l <in. S<!SSÜO llu
Coug-res~o Nneioual, até :n <lc dezembro Jillllv

O l're:-:idt•nlr~ da Republica dos Estados Unidos d(l Brasil, t(•JH!o em visla o disposto no n. tt, do art. G8, da lei nu-o
mero 3. H!H, de 5 de janeiro de 19~0, c tondo ouvido o Tribunal de Contas, nos termos do n. IIT, do art. :w, do rc....,
gulame11to approvado pelo decrP-[o n. 1~L8G8, de 12 de novembro de i!'llfl. resolve ubrir ao 1\Iinistfwio da .Tusl.içtt ~ Ne~mcio~ Interiores, por conta (!o exerci I' in dP i 9'20, ."rcditns
~upplementarcs, na importancia i.otnl t+i\ sPienPufns " noventa
t\ sclt~ -contos quinhentos c qual'enta n oi lo tnil 1t't'ZPlllos n oitenta o seis rt~is (7n7 :548$38G/, ús verbas r>". 7". G" c H", do
art. 2", da lri 11. :1.991, ele G de .janeiro d1\ L\l::?O. .sendo
176:400$000 ú Ycrba - «Subsidio dos ~('muluees». o re1s
;)93 :600$000, :l verba -- «Subsidio dos DPpntaum.;>> - , afim
de occoorrcr ap paga1ncnto dt\ subsidio aos HH'mbros ,Jo Congresso Nacional, J.urante a prorogação da ultima sessão atü
iH do mrz findo: LL :2!H$32:!, á verba. - <<~l'ert•tariu do Senado» c lG :258!tOG1, ú verba -- «Secretaria da. Camara dog
Deputados», para despczas eom a imprPssfio ,, publiearão do
debates, no mesmo perioi:J:o.
I
_, R.io c~e Janeiro, H de jancirô de 1921, 100" da Indepentlnncia f~ :~3o da1 IlPfJUblica.
EPI1'ACf<,

l' ESSÜ.\ •

. tl{J'f!do Phl(o Vieil'a de Mcllf./··

Aht·e a•' "?llinisterio da t:ur•rra. o r·t·('dllo .. xtt·:tor·rllnnrio do· !!.!IS!!:481}~-l·U 1
JHII;H. Jta~:tllli'Bto rl .. d('sproza,.; dt•col"l"•·nt<>~ ria int-"t'r•·Jwào rl:t Í'nÍ:'io rto
J.:shtdo da Halri:t

O Jlrt>sidPll f' da HqHJhl iea do~ Esf.auos l7uidus do Bmsil,
usam!o da :wtoriz:.u:1.·) qlli' lht\ eonfet·t_\ o deeJ'f'fo ll'gislativo
n. IL258, dnsta. data, tesol\P ahl'ir ao 1\lini~terio da Guerra
o credito extrnordinari;J de :!.9R!:489$4H, afim do attender
ao J.ltlg·:_m~enb dr~ deS[JCZ:lS dcpo!rrentcs dia ~~llrii'VCll~ãO da

AC1."08 DO PODER EXECU1'1VO

TJni{io;, no Es~adn da Bahia mn virtude do dispostQ no de,·reto n. l -í. 077, de· '..':l ri e, fevereiro de 1920.
Rio üe .Janeiro, i!. de joneit·o df' 1~1'21, 100" tla lnúupendencm e 33" da nepubliea.
I~Pl'rActo Pr.:ss.·.l~.

JoJo Pandiú Colo!]cl·os.

DECRETO N. 111.0:!:?

--DI'~

.\ ltcra disposith·os do l:<'gulamcutu 1.•m

1l

DE JANEHW Dli:

Yi~ot·

p:l t·n a

1-:seol:~

1921
de s:tl'gentos

11l- i11fautaria

O Presidente da Jlepuhli<:a doi-i Estados Unidos do Br:.uül,

usautlo da attribuição que lhe confere o art. ·\8, n. 1, da
cJonstituição, resolve alterat· os artigos 5", 10", alinea a e 18
do Regulamento da Escola dt~ Sargentos de Infantaria, approvado por decreto n. 14.331. de 27 de agosto de 1920:
Art. r,. o Os exumes de adllli~:;ão tf~rãu lugar:
n) na Es:ola de 8at·gi•tll.u.;: dP lnl'anlnt·ia (t'autlidalo~ da
Cn;vittd Federal P Estado do Hi o dt• .raw•iru) ;
IJ 1 na~ <.:t~dcg dos eomn1a11d.o~ das l't'gJOe~ ,~ p,ir~~~ml-

fel'ip:Õl'ii miJibr('s (exrepçflu fpifn da I" rPgiúo) ;·

c) em qualquer unidadP du Ex .. reiLo. d" qualquet· arma,
cuja parada seja fôra da st~dll da região nu. eirntrnse.ripçiio
milit:H'.
~Jaragrapiw unieo. Quando na mesma loca1idadt~ houver
divetsas unidades. o comrnnmlan!e ua gual'niç.ão decülir{L -em
qual dellas serão l'f~alizados os l'Xantes de admis!?-i'io.
Art. 10. Para todos os candidatos, f.anto civis ·como mi:itarcs. o exame de admissão constará do seguinte:
a) inspceção de saude. O candidato deverá satisfazer as
r.omhções gcraes de capacidade tphysica estabolecidas para"'
verificação de praça no exerciln, e cspceialmente:
'
1° ter, descalct>, no minimo lm,5.1 (nm metro e eincoenta
c quatro r.cntimctros) de altura;
2", ter desenvolvimento physieo harmoni~n P ser eomplctamento são ( e~pecialmeDtc dos pu.Imões. du e,n·ação, das
a.rtt'rias, dos rins e do fig!).do) ; nii.n ser ncrvo;:;o;
3°, não ter defeito iphysico que n inhabilile pam u serviço
milil.at· ou para o eommando (~:agueira):
·'1''. n. acuidade dn nlho dit·Pit o rlevP ~I' I' normal n a do
Psqucrrln, no mínimo, a mctadt~ 'da norma 1.
Art. 18. A primeiro do mar,_:o c a quht:te Jc sdcmbro o
eommandante da Escola de Sarg-rmfo~ 'fie Infantaria entregará
ao chefe do Estado Maior do Exere.ito as questões da prova
escript.a do exame de admissão. O Eslqdo Maior do Exercito
depois de ap.provar IJll modificar essas questões as enviaJ.'4,
ao3 commandantcs ·do regiões c circu~scripções em enve-

wpp~~s: fechados pa.ra serem -distribuidos aos cor.pos onde tivm·em de se realizar exames, enveloppes esses quo SÓ' deverão
eer abertos pelas commissõPs examinadoras da oc.casião -da
.,Wr.va escripta. '
Rio de Jan~iro, ll de ,janeiro de 1921. 100" da: IndrrHm--

d(•neia e. 33" da Itepubliea.

l<3PITACW PESBÕ,\ .

Joâo Pmrd:iá CalOfJI'I'II.S.

DECRETO X. tí.tJ2::
1\ppl"o\·a a,.: ta e :_!a pnrtPs elo

--DE 'i- DE J~\~gmo DE

J"f'~lll:ntH'nfo

pa1·a ""

c'X"rddn~

19~1
c• " c•t)lllhllte

ela ('a\·allaria

O Pre~iuentr da llcpuhlica do~ Estados líniclo:; do Hr~:;il.
usando da autorizaci:io que lhe eonfere v art.. ~8, n. l, d:i

t:onst.ituição, rPsOIYf' approvaJ' as 1" P 3" pa~·t.es uo regulamento para o::; ex1'reieios t' u combate da tmvallaria, tJUe eom
este baixa, assignudo pelo Hr . .João Pandiú Calngera~, ministro de estado da fiu(~q:a.
Rio de Janeiro, 11 dr- jan('iro de 19:!.1, HHY' Ja ltHJ•~pcu
dencia c 33° da Republic-a.
EPITACIO PESSÔA.

Jotw Pandiâ Calou em.~.

Regulamento para os_ exercicios e o combate da cavallaria
C:.\PJI'f'U LO I
l:'\TI10DL'CÇÃO

O regula.nwnlo ~stabelece -preceitos pa.t'<l. <~ insl.ruc<j;\o tJH
l'avallaria, forma~õr.s r cvolucões ü os ;princípios fundament aPs de procedimento em eombate.
O ftm da instrucção ó preparar a tropa para a guerra.
J)a1·a. isso é preciso formar soldados vigorosos disciplinados e
bons conheoedore~ dP seus dever~s em campanha, bem como
desenvolver ~nt.re o5 officiaPs a Jlcnetração e o cspirito tlr:
·resoluçiio. o senso tactico r a iniciativa, que lhes perrniltirHn
iiT'1U" das unidad~s qn'f' f•ommandarem o melhor partido poEsi'"1 no t.~ombatf'.
,\ instrneção dPYI' ~ •• ,. dada. ·~olll met.hodo. indo do ma i"
faeil -para o mai~ diffiril. s•'m l•l'Peipil ação ,. prPslando-s"
i oda a att~n•:fin nf.,~ ao~ mais insigihificante~ pormeuol'c~.
TPill para haSf' a inst.rucção individual do hom•~m " do
,·aYallo. t)tH' d .. , ... :-:pr· minucioí5:t .. enidadosauwnte tratada.
No (J'lCf?'a .~(.; 1/~í 1'f'.'Htltado o f/li C ,~ simp!Rs. ~ü :-;p dPt!lll.
Jl(lrtanl.o. en;.;inar fnrnwçõc:-\ ~jmpt .. ~. l't>pef.indo-as utl! f{UP- a
·lLnpa snilw ••Xt'l'lllal-as eom preri'-~'l " a -rnai~ t•ompleta se~;ura~a.
-
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Uma tropa foi iusLruida segundo .Low' principio:;, •1uantlo
clla é cavaz de fazer o que u. 0 Ucr1:a lhe exige, e quan•lo nada
tem de esquecer no campo de batalha do que apermleu uo~

f~.xercicios.

A insh·ueção prepara a trova para ser t•mprcgada como
instrumento de combate; assim, tudo .que uão tenda a C~S!;C
fim deve ser considerado inutil. E' necessario que a tropa
que se instruo veja claramente a utilidade tpara a guena de
cada cxe.J.•cicio executado e dos preceitos estabelecidos.
Na acção de armas combinadas, o cxito db combate depende da cooperação de todas; por conscquencia, cada uma
fievc csforç,ar-se em dc8cuvolver e fazer brilsar suas propriedades cspccians.
'l'odo eommaudante dn tropa ~~ rcsponsavcl Jlela. fiel
execução do regulamento, que estabelece as formações em tlUC
a cavallaria se subdivide. evoluciona c combal.e. EHe goE:tt da
maior iniciativa na cseoíha dos meios, thwcndo estar exercitado ~em tomar diSIJlOsü.:ões rapiuamenLe, sem vaeillar, do
accôrdo com qualquer situação parLiculai', emlJora teuilm de

afastar-se das regras

prescripf..:-:t~';.

Deixando, por«.Sm. toda alatitude quanto aos u1eios, exige!
cumtudo, fiel e.xeeução da lerminologia, dos commando~ e dos
JH'ocessos da rvolução, 'l}Ue devem ser illlliformes c não JlOtlcm
ser modlificatlos.
A insLrueção deve acostumar a tropa ú extensão (,k Hua
111issão no tempo e no ~~spaço, obter os maiores rcslutados da
aeçãn individual .e vrocurar elevar a instrucção do cór,po ~e
offieiaes aeima das especialidades da. arma, até aos eouhcctmenLos militares goraes.
O valor de uma tropa dt~ cavállaria depende extraordinariamente da acção do commandantc, cuiia personalidàde exerce decisiva influencia. O chefe a:udaz e vaf.oro~o será sempre,
promptamcutc seguido pela tropa que commandar.
CAPl'fULO J I
JJO GUM.MANUO

O eommando l:ie faz:
U)

~por VO:t.CS;

Higuam! (gcsl.os e. aJlif.o~);
c) por transmissão de ord'cus;
d) por toques de eorneta.
a) Commando lJOr vozes __. 'As vozes de conmúmdo são
i'HJTH'cgadas em maior c::;eala aL1~ ao esquadrão.
As vozes sfto: de tulve1·tencia quo indica o movimento <JUC
Sf~ va.e executar; e d~~ c;t·ccu~·ãu qtW determina o cumprimento
lia ordem.
O tom das vozes tle commando dnvc ser animado, uis·t indo o de •uma Pxtensão proporcional :í tropa.
As vo1.cs de adverteueia são prolongadas c devem ser
})l'onunciadas eom bastante clareza.; as de execução devem ser
•ladas em tom grave c mais breves do que uqucllas, sendo, cnf.l't.d.anl.o, nccessario prolongai-as um pouco para qtH~ o morinwiJto ordenado, communicantlo-so do homem uo· cavallo, se
JJOssa fazer com calma.
b)' JHH'
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Á\::; \1 ·us dada:; ::'J'!Il t'l!c't'gia
l'roduze1u execução sem
vigor.
Toda vuz de CtHUJuauuo Jevc :;e r precedida da indica~ão:
esquuli'ru., pelutão, e~quaa,.ãv, etc.; na inst.ru~.ão, quando se
trata de unidade uãu constituída, elllpregar-se-ha a indicação - e.r;cola.
Nos exercícios a pé deve-se usa1· o tom breve que a infantaria emprega.
b) Sigooes - 0::; gestos servem para o Õhefe dirigir silenciosamente a tropa ::;ubordiuada ao seu commando immediato.
Tanto no combate como nos exerciciO::i, empregam-se os
!-3ígnaes seguiutes, para os qu~t~.'S o chefe póde préviamente
chamar atten(.'ão por meio do apito:
.Attenção - uraco est~udído verticalmente. Todos os
outros gestos de cuuunamio devem ser precedidos deste; quando não é seguido de outro significa - sentido!
Marche - O braço meio estendido, o punho na altura do
hombro, levantar e abaixar duas ou tres vezes a mão fechada,
verticalmente.
O mesmo gesto serve para eonünandar ao t1·ote estando ao
passo, ou ao galope estando ao t)·ote, isto é, para augmentar
o andamento.
,
Düninuir o aildamento - Da pos1cao - attenção ...__
baixar lenta e completamente o braço estendido, a mão rigida para baixo. O mesmo gesto empregadO na marcha ao
passo significa - alto.
Em ['rente - Descer o braço estendido até que a mão
fique na altura da .cabeça e na direcção desejada.
Mudar de direcção - Com o braço estendido na direccão
da marcha (posição do caso anterior) descrever um arco
correspondente á conversão que se deve fazer e indicar vivamente, no fim do movimento, a nova direccão.
Prreparar para apear - Da posição - attenção - baixar
inteiramente o braço com vivacidade.
A pé - Repetir o gesto anterior.
Os dous gestos podem ser feitos sem intervallo.
Meia volta - Fazer o molinete do punho, estando na posição de attencAo.
Em batalha - Inclinar o braço estendido á direita e á
esquerda.
Forrageadorcs - Estender o braço horizontalmente para
a frente e agitai-o varias vezes da direita para a esquerda e
reciprocamente.
·
· Unir - Descrever um circulo com o braço levantado
sei ma da cabeça.
'f'azer avançar os cavallos de m/Io - Elevar os braços
acima dos h ombros repetidas vezP.s.
Esses signaes serão feitos com a espada, quando estiver
desembainhada.
Com o apito - O apito é empregado nos trabalhos diarios da instruccão, duranfp as ma.rcsas e para chamar a attendio
• "sentido - Um silvo longo.
Marche ao passo - Alto:
Um silvo longo seguido de outro breve.
Ao trote ou acceleraào Success§o do grupos de tres
silvos breve~.

~OTOS
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Meia volta - Trcs silvos longos succcssivos.
Reunir- Um trinado.
c) Transmissão de ot·dens - A ordem é o meio principal
de commando nas grandes unidaúPs, a unica em que se pódo
confiar, com alguma certeza em todas as circumstanci~s.
As ordens vcrbaes ou esct·iplas Jevcm ser clarae, simples
e precisas.
Quem receber uma ordem para transmittir deve esoutal&a
com a maior attencâo e r®etH-a á ãutoridada que a deU; para
mostrar que. foi eomprehendida; não empregará andadura viva
Jogo ao partir, M'im de permittir a quem o envia chamal.-o
com facilidade, si fôr mistér; apresentar ... se-ha ao regressa!'!
dizendo dada a ordem! si nâo tiver que fazer outra commu-.
nicação.
O portador de uma ordem nãtl diminua o artdatnento ao
passar por um superior, de qualquer graduacfio, caso isso
possa prejudicar a execução, e Justifica tal procedimento dizendo em voz alta: Serviço urgente/
d) Toques de corneta - O emprego da corneta deve eer
extremamente limitado e só· admittido quando não possa originar algum engano, perigo que é mais temido na aéçâo de
conjunto de fWandes massas.
CAPITULO

trr

RESPONSABILIDADES, DEVERES B ATI1UBUIÇÕES

DE

CADA

POS'1'0

O command~te do r.é@limento ê o principM respdna4Vel
pela inatruoolo de sua unl(Jade.
Assegura a execução do regulàtnfmto, debando, oomtud<t,
aoa.a'lll10rd1nados, o livre exerclcio de sua~ flltlcÇões1
que
sintanl a l'éspon!a.bilidade e de~etwolvam o e8l{Jfrito de intciativa)ndispensavel na paz e na guerra.
Os e:tercicios de applicaQAo tactiea, executadOtS na carta
ou no terreno, constituem grande pârte da instruccã.o a cargo
do commandante.
O major fiscaliza* cuidadosamente, a ihstruccAo dd regimento, providenciando para qur seja dada de accôrdo Côm os
regulamentos em vigor e a8 ordens emanadas do cordila1.
''-' O capitão commandante, re!pon~avel peJo proJ)fU'o de 8Uli
tllllid&de,. gosa da maior iniciativa e liberdade na a.colha de
meios"-para a ih11trucção e educação dos commandadb8j cutnPr~ndo os regulamentos' e os programmas appt·ovt~dos,
Os
chefe& sup~riores só podem intervir quando notarem erros
manifestos, desidia, atrazo na marcha da instr.ucção, ou quan ....
do observarem que a orientação seguida, se afasta das presscrilpçé5es regulamentares: neste caso devem modificai-a, fundamentando o acto em boletim. A instrucção é ministrada por
pelotão.
Os subalternos são responsaveis, perante o commandante
de esquadrão, pela educação moral e militar de seus commandados em todos os ramos da instrucção, hem como pelos
respectivos uniformes e estado dos CáVallos do pelot4o. .

var,.
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CAPITULO IV
DEFINIÇÕES

( 1)

Pileú·a - E' a reunião de soldados ao lado uns dos ou;lt:os, na mesma linha; a pé, em ordem unida, cada soldado
un;la Om,25 do visinho de fileira. Eete intervallo ó obtido
colloc;mdo a mão esquerda fechada abaixo do quadril, de
modo que sinta levemente, com o cotovello dobrado, o contac~o do visinho. A cavallo .cada soldado occupa na filei'!' a
ma1~ ou menos um metro.
·
A formatura habitual é em duas fileiras, mas tanlucm se
fúl'nm ·em uma.
·
Pila- E' o conjunto de dous ou mais soldados, um atraz
4lo outro a Om,SO de distancia. O soldado da frente chama-se
clw{e de fila. Quando por qualquer circumstaneia uma tropa
c_~omposLa de varias fileiras, possue uma fiJ.a incomplet.a, esta
denomina1 se quebmda. Si a formatura é em uma !fileira cada
fila fiea. reduzida a um homem e toma o nome de fila sin-

oclo.

Alas -- São as metades de uma tropa, edll bathlha; diz-so
tambem das fracções extroinas embora não attinjam a metade.
·
Ala inte1·im• - E' a que ,se apoia em outras tropas, c nas
conversões, com ou sem mudança de formacfip, a que se aclha
mais proxima do centro da conversão; a outra é a ala exte-

rior.

F'lancu - E' o lado direito ou esquerdo de uma tropa.
Ji'lanco defensivo ou guarda(lanco - E' uma tropa C·is-

posta {:om o fim de proteger uma ala ou um flanco.
Flanco o(fensivo - E' uma tropa que se destaca para
ameaçar ou atacar o flanco inimigo.
Pe1'{ila1• - E' sy.nonimo de aliuhax·. Diz-se tambem que
o .soldado está. perfilado quando correotamente na posição de
tientidc •.
'Alinhamento - E' a collO.OOí,ião de varios cavaUeiros ou
do varias unidades na mesma linha recta.
•
Batalha - Quando os elementos de uma tropa estão ·em
Huh a e junaposto.s.
.
Ruputura - E' a -evolução pela qual .se passa da batalha
tí culumna, ou ee diminue a frente de uma ct>lumna.
Desenvolvimento ~ E' a evolução ,por que u:tpa tt·o pa
tJa~sa de urna formação cerrada a outra estendida. '
J?ol'rayeadores - São cavalleiros pertencentes a uma
tro[Ja dispersa, em uma linha mais ou menos extensa.
Explorado1·es - São cavalleiros destacados de sua tropa,
ttm~ ovcram isolados ou ·em pequenos. grupos, com uma missão
tlcterminada.
Pelotão - Compõe (21 de quatro csqueuras cornmanda-·
tlas Jllll' cabos n das quaP-s uma armada de F. M.
EstJttadrãu - eurnpõe-~e (2) de quatro pelotões llo comlJale e o grupo do ~apitão.
(}\ Vrja o me:::mo UntilllllPto nu
C~)

Unidade Llo

~~umlJatc lllll

n.

~.

(!,

cffectivo t.lo guel'l'U.

Regimento - compõ~se (2) de quatro esquedrõéi:J,. Ob:i
pelotão de metrallíadoras e o grupo do ooronel.
No .regimento divisionario, .. ~um· dos esquadrões g~ral-,
mente destaoado para representar · o J>Bpel de esquadrão-· di""
visionario, vropriamente .dito.
TITULO I

·Escolà do cavallelfd ;J :li
CAPITULO I
GENERALIDADES

1 . Esta esc0la tein por fim dar ao· cávalleirõ postura militar, impor-lhe o habito de conservar-se attento e de obooe...
~nr promptamente, preparai-o para .receber a instrucção. do
combate a cavallo, com. a espada e com a IanQa, e de instrú.'U-o
no combate pelo fogo ..
Para obter progressos rapidO!f n'esses 'exercicíos, ~ue,
constituem a base da instrucção do cavalleiro, é necessario quê
o nn!õlino seja ministrado individualmente.
o instructor executará pessoalmente cada movimento, explicando-o em poucas palavras, claras .e precisas .. Acostumará
os cavalleiros a tomarem por si mesmos a posição ensinada,.
(Jr.spnrtando-lhes a. at.tP;,!lção 1pelo. t?m animado da. exp.icação,
nvitando-lhes a repettçao dos moy1mentos por meto teínpo e,
em tudo, procurando obte, p~cisão; que só deve, entretanto,
sm· exigida gradativamente.
·
·
A escola do cavall~o a pé devide-se em quatr~ partes·:··
lnsh·ucção sem armas; Manejo de armas; Usn d!i.s armas:
.
.
.
1nstrucção para. o cnmbate a pe. · · · .
Est.es exnrcicios devem •ser feitos concomitantemente com
os previstos no regnlamenttl especial para a educação phvsica,
os quaes servem para desenvolver a .. forQa e a agilidade do
cavalleiro, assegurando-lhe o dominio dos ·seus proprios tnovi.Jnontos..
·
A nomenclatura do armamento será. objecto de instruc_ção
t.heorica e .encontra-se nos anne~os· do .,.re~ente regulamentô, ~
CIA.PITULO fi
INSTRUCÇÃO SEM ARMAS

Sentido.
Descaillçar.
Ordinario-marche.
Marcar passo; em fren'te,
Trocar passo.
Sem cadencia.
Alto.

A.ccelerado-marche.
Direita (esquerda.), meia voua-votver.
2. A instrucção sem armas tem J)'Or íf'im prelparar o oaval:·lP-iro para a correccão dos exercic.ios com armas, dandotih&
nttilude e movimentos militares.

as
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3. Sentúto! - O soldado, oom a frente voltada para um
ponto indicado, fica. imrnovel e em silencio; os ealoanhares
unidos quanto o permttta. a conform~lo physica do homem.
as pontas dos .pés voltadas para fóra, de modo que formem
um angulo pouco menor que o recto.
·
O peso do corpo fica distribuído igualmente pelos calcanharPs o pontas dos pés; oB jo~l'hos ligeir::tn;Ifmte tensos; a
part.o superior do corpo levantada, fornando o peito salientr,
('Om os hombros na mesma altura e um pouco para trar., mas
som esforço; os braços naturalmente cahidos e ligeiramentn
enrvos, com os eW,ove.Jlos um pouco para frente; as mãos toeando levemente a partf' ~uperior da coxa, com os bordos das
palmas e as pontas dos dedos; estes, unidos e curvos naturalmente. correspondendo o médio 'lt costura do calção; o pescoço
desembaraçado das espafluas, a cabeça f'rguida, o queixo lip.-oiramenf.o approxfmado do JH'SPIH;o e o olhar fixo para
fr•(lnt.e.

·L Descançar! - A rssa v'oz o soldado leva o t)é es•qucrdo
tmergírnmente, 1um ponco para a fr•pnf.e e conserva o out.ro no
alinhamento, podlendo. porém, trocar a posiç.ão dos pés. Fimt
~liRJHmsado de con~ervar n ·primif.iYa immobilidade.
r;. A' voz ou t.oque de sentido filie t.f'm por fim chamar a
nflenção da tropa. o so!dndg toma a posição do n. ::t, hatrndo
forf.nmf1nte os calcanhares.
Ri fôr dada uma voz de advertencia sem qne antes so
tPnha mandado sentido, o soldado por si mesmo t.omarn c~sa
posição.
fi. Olhà'r â di1•eita (nsquerda) -- O soldàdo, na posir,fío
ido n. 3, volve rapidamrmt.e o rm:t.h dirigindo o olhar para o
lado direito (esquerdo) .
'
Olhar (rente! O soldado retomar por completo e vivamf'nt.o, a posiQlio do n. 3.
MARCHAS

7. Fazem-se em paiso ordinario o em passo ~em ctidencia.
Ordinario-marche! -- I.eya-se o pé esquerdo ipara a
frentP, assentando-o primeiramenfle com o calcanhar, sem
hnf<'r, a 7S centimetros do pé direito, cujo calcanhar se eleva,
f'ar.rndo o peso do corpo recahir sobre o péi esquerdo.
Leva-se, em seguida, o pé direito para a frente, eollocan·do--o na mrsma distancia e fia mesma maneira que o esnUPI'clo.
·
Continua-se assim a marcha avanoando em linha recta,
pm.,renrlir.ularmenf.e á linha dos hombros e sem r.rm~ar as
JWrmas; a raheça deve SP conserrvar Jeva·ntada e os braços
,..Jpvom oscillar naturalm<'nte.
A granid1eza do passo conta--Se de um oalcanhar a outro e
a veloc.idadp ó cle 114 passos por minutlo, podenclo ser nugnH'nt.ada af;é 120, quando fôr necessario.
8. Ma1'car passo! (para .desfilar) - O soldado parado ou
{'m marcha marca a cadencia do passo, pisando no mesmo
Jogar. SI"Ill levantar muito OR jorlhm; P Rf'm hafrr õemasiadaTiil'rlt.e o~ pés.
9. Em (rf'nf;eJ- A voz dr. exrcução dr.v'A ser dada quando
o pt~ pc;:quAroo aRscnf.n no terreno; dú-sf) ainda um passo rom
(J ol> direito, romprndo dP.pojs a mar('ha com o p1~ rsf}lll"r,ln IHl
p:1 ~so nrdinnrin,

AO'l()t~J~:~

'to. Trocar passo! --. O .eol~o leNà ~ iMS qlle -eat.t ·~
lado do que aotLba d' toear ~ obio,~ 'e torna a. P~~..
. 1
este uUimo pé. ~ movJmento·.~:e~eve·,l@F t•tto com.: :ft . ··•
dade, e- o soldado executai-o-á in~nte' . de ord~m•. · , . .;

ao

acertar passo com o dos camaradas~·'
. . . . .· :
H. ~em cadP.ncia! - Estando a tropa em ·marcha ~
nasso ordinario, para dar-lhe maior commodldade, mati'tllll'-f
F-c-á Sem. cadencia! O soldado tomará o vasso que mais
convtcr á sua tconformação e ao terreno,• e marcharA á vonfad0, sem as exigencias da cadencia,. mas sem se atrazar na·
marr.ha c conservando attitude correcta.
.
· Para romper a marc,ha com esse passo, mandar-Se-á: -SP-~m cadencia-marche! e para .passar des~ passo ao ordlnarto,.
fl:i-se a voz - Passo-ordinariol
·
. ·
12. Alto! - No passo ordlnario, a "VC1f/1 deve aer dadà
c:mmdo o pé direito assenta no terreno. O p~ esquerdo vae •
frente nm passQ e o direito une-se à elle com energia, bat rmrJn fortemente os calcanhares.
·
No ,passo sem cadencia, á voz Altõl o homem dá mala u-.
passo e une com energia, ao d$ frente, pé crue es&t1·.4 ·refa.i.
guarrla.
·

o

MOVIMENTO AOOELERAD\)S

13. ~ccelerlido-marehe! - ~' voz de advertenõià, o sõlâado levanta os ante-braços, enoostando-os levemente ao
rorpo e formando com os braços angulos approxfmadamente
rP.c.tos: as mãos fec.hadas sem esforco e um pouco voltadas
para rJ(mtro, com o pollegar para cima.•
.
A' voz de exPJCução, corre-se sem vreeipitac§.o, partindoR~" com o pé eRquerdo, m-oven:do-se os braÇos naturalmente
yw r a a frente e para traz, sem afa~tal-os do corpo.
.
A grandeza do passo será, conff'6rme o ,terreno, de 7õ a
RO rPntimetros, e a cadencia de f70 a f8'0 passos por mfnuw.,
Si ::JJ tropa estiver marr.hand.o sem eaden'cia, mandar-fie-A/
rmtns da voz accl?lerado, passar ao p·asso ordfnarfo.
A' voz Alto! o soldado dá mais tres passos em ooeeleradtl
(~ pára. unindo o pé que está 'á rectaguarda ao da frente~.
·'
A' voz Passo ardinario! rlá mais tres passos em aqeeleL.
rn rJo ~ prosegue no passo ordinario.
. ·
· \
1-'l. Marche-rnarche! - Os soldados correm ~eom a mafor,
v0lncidade que lhes fôr. po·ssivel, mas sem . debandar; · daht;pasEntrão 1par:r, o passo sem ca;dlencia á' v~ .- Sem cadent.ta/ ~'
mt.Prromperao a marcha á voz _;... Alttil

(A

i 5. Direita-vc.'lver -

111 firme)

A' voz de ·execlicltó se voltará

para

n lado í.ndJr.ado, rJe um quarto de tcir,culo, sobre o ealeailbar
do r~ direito e a planta do pé esquerdo e, terminada a volta,
n ss0nf.a-se a niant.a do pé direito no chão: une-se depois o·
pr~.

Psquerdo no direitlo, batendo fortemente os .calcanhares.~
Para ynlvP_r n esquerda - esquerda-volver/ ·,se p~eni·
dn m~rt~ I~enflco, /mas sobre o caJcanh•r esquerdo e· a planta
rlo pn rhreito.
·
·
'1 6. llfda volta-volver! -- ~' :voz de exeouçlo, volv..,.
1

AG'l'OS 00 POD1m l!lXECUTIVO

pela esque:t..dà sobre o calcanhar esquerdo e ai plantà do pé
direito, até mudoar a frente .para a retaguarda, e, terminada a
volta, assenta-se a planta do pó esquerdo no c.hito, oot~endo
fortemente os cal~~anhares.
i7. Oitavo a direitfl. (esquerda)" volver/ Executa-se do
mesmo modo quo dú·eito. (esquerda)-volverl mas a voUa "
~tpenns do 45 gráos.
(Em 71W1'Chn)

18. Direito. (esqum·da) tJolvm·! -- 'A' voz do execução
,devê ser dada ao assentar em terra o pé dlireif.o (esquerdo) ; o
p6 esquerdo (direito) vae á frente do f'.orpo um passo, e volve-se á direita (esquerda) soh1·e a planta do p~~ esquerdo (dirl'ito) proseguindo a marrha f'Offi o pé dirrito (PSQtterdo) na
r;ova díreccão.
1!l, Oitmm á direita (esquerda) 1JOlt,er! - Exrcuta-se segundo o;: mesmos prinrJpios, mas a rotação i'l apenas de 45
~r·:í.os.

2Jl. Meia. voltitJ.-volver! A vo1. Ide execução devo ser
dada. U<l assentar o pó esquerdo; o pé direi·to vae a frente do
corpo ainda um passo gira-se vi:vnmente pela ~qum·da. sobro
as plantaR< do!'l don!'l 1P~"' nt.r. m~1dar n. frf'nff' pnrn n rl'f.nguarda,
o confinnn·sn n mnrclln.

CAPITULO In
MANR,JOS DE ARMAS

Manejo dla espada.
J\1ane..in do mosquetão.
Manr.io da bayoneta.
_
21. O manejo d'armas comprohendo o!'l movimentos oa
r1spada o do mosquetão necessarios parn. o sP.rvir:o a pé, as..,
sim como nrmnr e desarmar bayoneta.
Os movimentos do manejo da m;pada e do mosque.tão
r·xccut.ados com a preeisão e a cadencia pr.Qp.rias para dar aos
homens uma nfll.iüule militar, impõem-l'hf'fl n hnbif.o da
prompta ohediencia nos eommandM. Por i;;s,·• a oxriwcão
r:orrecla do manejo d'armas deve ser exigida.
Os homens serão collocados em uma ou duas fileiras e
alinhados segundo os princípios prescriptos na ef:cola. do pelotão fi pé.·
O soldado tom!\ a
indicada no n. 3. tendo a espada fórn do gancho, com
os copo;; p11rn a esqul'rfln, segura abaixo da IJ:lraçarleira, com
R mão esquer·da apoiafla font.ra a perna, o braco ligeiramente
r:urvo, os dedos unidlos, o pollegar ('ntre a bainha e o corpo.
A pspada permanece cabida ao longo ôa pr.rna, de maneira qur. viE<Ia dl' lado. niio ultrapnssn o rOI'J)(). A distancia
da extrr:mid!id(' da bainha ao !"ólo drp('ml('r1Í rla l'~ln.t.urn do
homl'm.
r.;~ta posiçã.o lambem é rl't:rulnmrn'lar parn os offirines.
.
23. Ao inie.iar a marrha, cnrln soldado. :í rm:pecl.iva voz
do commnndo. inrlina l('vemrnl!! a \!l]arnicão da Pspada para
a frl'nte, bastando para i;;:to apertar os dedos qne se acham
22. SentidO! (Espndn embainhada) -

pm:~icão

:t'nido!'!..

-

·

A's vozes ....... Sentido! Olhar d direita! (esqüefda) e ~ltO~
retoma a ·posição do ar.tigo anterior.
.
A tropa armada de mosquetão consrrva ~ espada no
gancho.
.
l''
· • ~d.
A posiçií..o do art. 22 fl f'Xigida para n con ~nenCia m 1:...
(;ual e apre!':f'ntoç()es; e as do art.. 23 para passmo o marchas
isoladas.
l.
2.\. Dese-mbainhar espadas I - O soldado volt~ a espadà
com a gum·nição :[)3rn a frénte, cerrando os dedos da mão es(fUerda; a mão direita vae ao punho e, segurando-o \l'orte..mrnte ,,om todos os dedfls, tira a lamina com energia para
fóra da bainha . .1\ espada é trázida immediatamente para: o
l::tdn direito, na vcntical. ponta para: cima, .0 d!orso da lalJ'!ina
apoiado ao conc,avo d'o hombro, o punho J'lln1o ao quadril e
o ·cot.ovello dh·eito, sem constrangimento, para tr•· e um
pouro para a direita. A rApada fica segura pelos dedos pollegnr e il'di~ador, auxiliados prlos outros, unido!'~ f' voltados
llnf ll!'almeutP. rara baixo.
A mão esquerda preníd'e a bainha no ganr.ho c conserva-so
ao ladc esquctdo, braço ligeiramente .e.urvo.
Esta é a posição da. espa.da perfilada, tomada f.ambcm :í
voz r!c perfilm·-espadasl

·
Si a trl!pa est.á em duas fileira;;; ter··' ~--á o cuidado de

f:11er avançar um ;passo a primeira fílrira, nnfeR de manrlal"
c/ f' Se ntlJainhm·-espadas!
25. ilp1•esentar espadas/ - A mã.o direita f.raz a espada
(L frente do rosto, o r.otovello unido ao corpo sem cpnf!t.rnn:gimenf.o. o punho na altura do pescoço, o gume voLtado para

a esquerda, a ponta :poara cima e a lamina na verf.ic.al.
26. Os officia._es apresentam espndaR em t!res tempoA:

1" .tempo - 'Posição do n. 25;
2° tempo - Estendr-~r. com energia. o braço nc.imn d~
rnhrça;
3" tempo - tDmxa-se o braço cahir ao lado direito, tom
:b 1mha~; para a frente, dedo pollegàr ao longo do punho, os
outros dedos unidos e cerrados, a ponta da espada pa1·n. hnixn
" PTn frent.o :í. dircif.a, sPm t.ocal' o s1ílo.
A iam i na devn ficar no prolongam1rnto do hrnco.
27. E·m.bainhm• espadas/ A mão direita, cerrando os
dedos, leva a espada vertir..a.Imente á frenf.le, ponta :para cima
c~ o ante-braco na horizontal; a mão esquerrl'a tira a bainha
fio ganc-ho, e, cerrando por sua vez o!'! dedos, inc.lina-a com o
hor.al. par~ a fren~f.e. Volta-se rapidamente a_·pon.ta .da espada
na dTrccçao do d1 t.o bor·r'll, levantando a. mao d1rc1t.a quanto
1'ôr nocessario P, diriginr', 1 os olho::; pnra a ba.inbn1 int.rofluz-sn
11~lln energicamente ao lado dliroito o o Aoldado t10ma n poRi~;ao do n·. 22.
28 . .Dc.9r.a.nryn1' eSJJadn..ç/ - A mií.o direitA (lmlf.aca. n esr.nda vrrt.icnlmente, a 10 cenLimctros do hombro e no mesmo
l.rmpo es_fJ!ncr~o. segura a lnmina Jogo acima da guarnição.
A rn:to ,dn•eJta, com as costas para a frente, sP.gUr:ll os
cflpos. A mão r:=;querd'a vol·f.a promptamenf.<' ao Indo, e eni,endrnflo-~~ o hraço direillo. lPvn-so a lamina (t .vcrlicnl com o
rlor·~o .innlo :'í axilla >dlirPHn. E' a posieão normal de mnreha
A :"rmf.innlla, quando armada de e~ada, podcr{t mnnt.el-á
na J)O~tç?ío de descnnr.ar. A' aproxima~;.ao dP um official ~mna
:1 postr.~o de ::;entido, fazendo a conLinenr-ia flc ncrôrdo com o
J·r~prrf•vo regulamento.

MANE.TO DO MOAQU!'l't'ÃO

29. Sentido! -- O mo!lquetão na .vertical, com a bandoleira para a frente, a soleira no chão, junto ao P,é direito pelo
lado d~ fóra, 'com o bico na altura da ponta do pé, o braço
direito estendido de modo que os cotoveUos fiquem na mesma nlt:nr::t, a mão direita segura a arma entre o pollegar, por
tra7 do -rano. e ofl outroR dedoR ligeiramente curvos e unidos,
ficando o indrx c o mr:dtio contra a bandoteira.
J<:ssa é a posição inirial. isto é, a posição em que .o soldado rol\oca a arma. quando entra em fórma.
'\' ·vov. de dcscmu;m·! a arma ('.onserva-sc na mesma po!'Ífil'íO.

. ao.

o

.

soldado ~ira sobre a planta do pé direito. ao mesmo tempo que colloca o pé esquerdo cerca de
um pa;;;;o adeantf! do direit!o e põe o joelho >direito em terra.
A arma é: lr:vada perpendicularmente para a frente e ·para a
direita do ,joelho direito, mantida pela mão direita na telha,
proximo á alca dP mira. A mão csrtnerda fica apoiada sobre.
o joelho esquerdo.
· 31. Lc1Jantar! -- O soldado levanta-se vivamente apoiand'o a mão esquerda no joelho e perfila-se unindo o pé direif.o nn esquerdo e trazendo a arma á posição de sentido.
32. Deitar! - O soldado n.ioelha (n. 30). ,passando ao
mesmo tempo n arma para a mão Psquerda. que a segura
pelo seu cent.ro dn p;ravidade. com o cano um pouco levan·fado, inclinando o corpo parn deantc. Estende enffto o braco
direito com a palma •r:J:a mão rroxima ao sólo P. inclinando
para a diJ·eHa .o para baixo n joelho esquerrlo. drit.a-RR ;para
deante. Os pontos de apoio sur.eessivos do corpo <Jão: joelho
esquerdo, mão direita c cotovello esqtwrdo. Esser; movimentos Rão executados sem int.errnp(lfi.o. A arma drscanca no
ante-braço es.qnerdo pela hast.e da wronha. cmt.rr as bracadPiras superior e inferior, com o cano voltado para a esqueNI\a., segnra pAla mfi.o direita na a lt.ura da telha: 0 ~orp.o
npoia-RI'I nos anfi!'!-hraçoR c fir,a um po11co levnntarlo e n olhnr
diri~ido para a f'rrmt.e.
33. l.evanta.rl PP.~a-so o mosquP.tão r,om a mão esQuerda, .com a hneca do cano um poueo l!want.nda: dispõe-se
n peso do rorpo de modo que ut.ilise a mão direita. apoiada
no terreno. r-mcolhenrlo a perna direita. e approximnndO-n o
mais pnc;sivel >fl'n r.orpo, RPm !Pvant.ar o hnst.n acima r:lo s6lo.
Auxilindo pela mão direi,ta. o t=:oldado; levant.a-fle vivamente,
eoUoca: o pé esq~1erdo na frente. unindo-lhe o direito; ao
mesmo tempo, a mão direita t10ma a arma e de!lcanca-a junto
n ponlta do pé direito.
i
Depois de a.ioel'hados ou dflitados. os soMados só se poôeríio mnvrr 6 vn:r, -- á 1:rmtrule! Nlío poderiio en•rrvPrRar nnm
fnmar c. quando deitarloR. rr~nrr o hm;fo.
34. Jlnmlwn r.rmn! -- () Rolrlado rom a m·1ío rlircifa ergue
n ffiMf!llPffío O n rnnrlm: vr.rtirnlmflnf.r :10 JarJn f'Snnrrdo. com
r rnno vnltnrlo nnra. n rlirrif.a: m1ni:1 a RnlPira na nalma da
mão ~'"·111Prrla. rom pnl!Pg-nr por eimn rlo fnFín. ,,nin'rln n arma
:í nrl.irnlação rlo hr:wn esqurrrln. qur fira esfPnrlirlo. com as
ro;;fas rl:l miiCJ vnltndnR pura n frrnfe.
flplirnrln a mfin dirl'if:l. f!llf' volfn :í poRiçiin rlo 11. ::1. -pussaneio .innlo :í f.t1nir:a: gira n runo rio mn!'q'wtfíp 11nrn rima,
no mP<>mn f 0 P1Tln 1111~' 1'1':!111' n mfir1 <'squerd:J. nppr:>xim::tnrln-n
Ji.foelhar! -

do corpo, até que o hr;wo e~querdo forme· com o ante-braoo
t:Jma abertura pouco T}1aior que o angulo reQto; o ~ot~vello
fi.ea unid'n no r,orpo e no plano das costas; a arma mchnada
nn homhro, perpendicularmente ·á linha das espaduas.
.
35. iAp1•esentar armas! (Estando em hombro-armal). A
mão esquerda leva a arma :í. frente do corpo, voltando-se .para
a dh·cita. ao mesmo .tempo que a mão direita vaé empunhai-a
pelo delgado, com o pollcgar voltado para. o corpo ..
A mão C8fTUerda abandonando a soleira do cowe, vae segurar a arma na a Uura da a!cá ~e mira e por cima da b~n
dolcira, rle morlio qnc a Pxtremidade do pollegar, estendido
nn Ion~o elo fuste toque a parte superior da alça, ao mesmo
tr.mpo f!nP. a direita volt.a o r,ano da arma para o corpo, cohl'inrlo a linha de botões da tunica.
A rlJreita sep;ura o delgado com o dedo pollegar por dehnz e os ·outrm; unid 1o!'l pela frente e por baixo da bandoleira·.
O h1·a,.o r.sq11erdo fira ligeiramente afastado e o antR braco
na hori7.ontal, eom o p11lso unido ao corpo; o braco direito
I ip;r.iramRnte estendido c só levemente unido ao corpo.
::16. Homllro or•m.o! ~ O ROl dado r,om as duas mãos gira
c mnsfluet.ão. voltanoo o •r-ano para a direita.
A miio direita o r.on:duz ao lado esquerdo, unindo-o :\ arfi.r11lação do homhro. no mesmo tempo que a esquerda, dei~ando a posição em f(Ufl estava, vae receber a. soleira
n~
palma, como no n. :1ft. prorr.dendo-se em SP1?t1H'Ia como ab1
e~ I :í e~ label ooido.
37. :Descan.r.ar o.rmrr! -- A mão Psquerda. girando o cano
para a rlirfliht r.ondnz a arma para baixo, dist.endenrlo complflLamrnte o hrar.o: ao mesmo tempo. a mão direita VM sep;nral-a na nlt.nra rlo homhro, o cotovello lig-eiramente voltado
para lmixo.
A mã.o esquerda abandona a coronha e a mão direita
traz a arma verticalmente, p.ara a direita. junto ao eorpo. git'ando-a um. pouco para a direita e afastando a hocca do cano
para esse la:do: quando a altura d'o homem exigir. deixa-se
CI"C.Orregar a arma para bãfx.o. 0 dedo poJlegar fica por rlet.r~, do Nlno on da telhn: o biraro P!'1flllrrrlo na posicão de
~Pnl1do.

O :-1oldarlo collora rapidamenl.r, o bico da roronba no. all.nra da ponta d'O pP e une a arma ao corpo.
3S. Apresentar ormn! O f'oldndo com a mão dirRita
~nsprnrle a arma VPrti-calmr.nte af,~ flUe a h.:rar.adeira infPrior
fiflllP nn nlt11rn. d.o bomhro direit,CI. vindo com a esquerda sr.J!'l1rnl-a pr.r cima da han.rloleirn, df\ modo flllC a extremidade
fl[l pol!eg-ar. estendido ao lonQ'o do fust.e, foqnn a parte supe1'! nr r~n alça .
·iA' m1ío esauerda ]PYa rom P-nPrg-ia a arma vertiealmenfe
par:t n i'rPnfp do corpo. rohrinno a linha de hntões da tuniea,
no nw<;mo lf'mp-o fflJe a miio dirPiln, vaP !'!Pg'ltrar o 41e1~ndo
JlOl' lmi'<o da ·hondolPh·a. p.om o pol!Pf!ar por· r1P.traz e Of> ou..:
I ''n;:; dr>t!os nnirlos pf'ln frPntf'. O mais como no n. 3!l.
Com a m!ío PRqnerda o sold~do
1!). Dr>.~rwnrm· m·rnn.1 fraz a rJrma YPrtiraJmpnff' pam ,Í11Hf.o no homhro dirP.lf,o, :\0
ntP!'mo f rmpn f!11P a miio rlh·eitn. nhanclonnnrl.o o dr..lgad'o. vrm
Ff•g-~wnl--rr nn nllnra dPR!'lP homhro. ficando nn posir:ão da priT.ll'lt'n parllP rlP nrn·('srmfor nrrnn!
. As ·duns mfío" dP>:rf'm a nrmn ao long-o do corp.o até a t.rrr!•lt'a J)hnsn no n. ::li. n mfín rR(Jnr.rrln volta :1 po.~ir:fío rlr SPn--f >dll, pr0r~PrlPTHlo->:P no rnni>: f'omo nr..s~e artigo.

...
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'40. iEm bãfúlolri-ra armai ....... W vot 'é (J'aifà na posi'cão (fe
descanear, ou dul'Jlnte a mardla ~sem cadencia. O soldado dá
a extensão necessarfa á bandoleira e, segurando-a, em seguida,
com a mão esquerda, enfia o braço direito entre ella e a
arma, ficando esta no hombro direito, mantida verticalmente
pela mão direita, que segura a bandoleira na altlura do peito.,
Para descançar a arma o soldado com a mão esquerda se•
gura a bandoleira, em(~Uanto retira o braço direito da posi.....
ção em que estava, e vae com a mão direita pegar a arma
por .cima da alça de" mira, conduzindo-a á posu;ão inicial; a
mão esquerda volta ao seu Jogar •
.11. Tiracollo arma! - A execllleão do movimento na ;po..
sição de descançar ou na marcha verifica-se sem cadencia. O
soldado alonga a bandoleira e, segurando-a com a m'ão dlireita, faz passar entre ella e a armn: o braço esquerdo e a
r.abeça, de modo que a descance contra as costas, com o cano
para a direita e a coronha para a esquerda.
Para descancar a "a'f\ma o soldado com um movimont.o de
hombros atira,..a ·para a frente, segurando-a com a mão
direi.ta 9 desembaraçando successivamenfb o braço N!fln~rdo
~ a cabeça. Enc.urta a bandoleira.
42. P~de-se f,ambem mandar Dlan.gar bandoleira ·e encur-;
· f~rr 1Jan.lloleira antes e depois dest.es ultimos moviment.os •
.13. Em lodo o manejo do mosqueUío é prohihido bater
. rom a mão na arma, assim como bater rom força a soleira
no solo. S6 se exige rigorosa precisão e uniformidade nos
manejos dQs ns. 34, 35, 36·, 37, 38 e 39. Ahi sómente os bra•
~os e as m1ãos entram em ucção; a part.e superi.or do corpo
fi·ca perfilada e immovel.
Os sold~dos devem ser exercitados nas marchas e voUas,
tanto armados com a espada,,- como· com o mosquetão.
.
Na. marcha, em lwm.bro-arma, o cot.ovello esquerdo
npoia-se levemente no corpo e o braço din>ifo o~rilla ~om
constrangimento.
- Sempre .que a arm'a estiver descançada, a voz de advertencia para as voltas a pé firme, pequenos deslocamentos
para a frente, retaguarda ou lados, o soldado suspenderá n
arma sem voz especial para, isso, curvando um pouco o braço
direito, assim como descancará de novo a arma, nma yoz 1e r. minada a volta ou o deslocamento.
- Nas marchas, tanto em ordem unida oomo aberta, :i
voz - alto I - os soldados dcscancarão as armas indepen<llmtcmente d.e outra voz.
•
4-i. 'Accelm•aao-ma1•clur! ~ voz dccelerndo os lhomr.lns
s:;uspr.ndem armas. A' voz miarch,e I procedem como no n. t31
conservando, porém, os braços immoveis.
'
Quando se manda alto ! on pa.fJso ordinario '! dP.sf'anca-se
a arma, no primeiro cmm, ou faz.-se lwm.lJro armns, no so~undo.

·~5. Marche-mlirch.e(l Nos movin1entoR ldfl carreira
tomndo~ a. ~stq, VO?., OR homenR f':ll'regam a~ arma~ RllH})(lnsns

. ,,•Ja mao (IJrelfa.,

. Quando . se quizer que a tropa em marcha aJoelhe ou
deite, suppr1me-se a voz .~ alto! - manc!·ando-se simpll'S'mente O.JOelho,r t ou fleita•n. .f
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Do mesmo modo, estando a tropa ajoelhada 9U deitada
que clla entre rapidamente em marcha,
mandaJ:>-se-ha sent cadencia (orcl,inario) mw·che'! accele1'adu murche I ou aim!a ma1'che-marche 1 i'i'o vrimejro caso
os homens levantam-se e correm, t~onuuziuuo a ar~a cuu1o lhe
fô1~ mais facil.
n querendo-se

MANEJO DA BAYONE'l'A

-~H. ·

Püdc-se armar bayoncta estando a arma em quatposic_:ão e duranle a marcha, á voz de con)!mando ou toque respectivo, mas sempre á vontade ou marchando ~:~em
cadencia. Logo que a ba,yoneta estiver armada, a arma yoltarú ú '[losição primitiva .
.n. A1•nw1· lJayonela ! - Com a arma, tlcscançada, o hoIíwm de pé ou de joelhos, a mão esquerda segura o punho
do sabre, til'U-o da •bainha e colloca-o na presilha; ca,Jc&
devois fortemeul.e a bayoncla no encaixe, até ouvir fuucoiollaL' a mola do 1·etém.
Partindo da posição - hombro-armas ou em urarcha -.
o soldado procede primeiro como em - descançar-O;rma --.
c, em seguida, al'ma a bayoneta.
Deitado, o soldado armará a bayoneLa cumü lhe for mah:i
commodo.
·
48. Desw'1JW1' bayonela ! - O movimento executa-se em.
geral :pal.'tindo da posicão de dQscançar; a mão esquerda segura a arma na altura da bra~,;adeira superior e com o dedu
pullegar comprime o botão da mola do retém. tA mão direita lira o sabre e mete-o na bainha, para onde o soldado olha.
DeiVei-se lexer~itar oo soida,do~ 1em fazer oom a lbayone~~
nx·mada todo o manejo dos ns. 29 a 39 •. ·
·
~)ucr

CAPI'rULO IV
lJSO DAS ARMAS

.Lança.
Espada.
Pistola.
l\iosquetão; bayoneta; granada; boecal VB •.
Fusil-metralhadol.'. ( *)
·49. X lança , e a espada só se usam -a cavallo Os exercicios a. pé teem por fim 'simplesmente preparar" os cavallch·os para o combate a cavallo. Servem para adestt·al-os no
n1eoanismo 1dus ataques, desenvolver-lhes o vigor c mantcl-os
~om o treinamento indispensa.vel.
E' necessario que pela moneira de conduzir taes exer,cicios, ('llos tomem desde o primeiro d·ia um caracter uffonsivo
e energico. A violencia do .ataque assegura o succcsso tanto
uo oombate individual, como na ,carga.
. . Para o manejo da espada e da lanca, os cavalleiros serão
ih~-postos de prcfercncia em duas fileiras, a seis metros de
~111

( *) O emprego das wcLralhallora~; constitue olijecto tlc
régulàmento especial..
·
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distancia e voltados frente a frente. Esta dispos1çao permitte ao instructor ver melhor a execução <!os movimentos;
além disse dá a cada ·cavalloiro a facilidade de tomar como
adversario um .cavalleiro da. fileira opposta.
Para tornar esta formação, o instructor, depois de levar
a primeira fileira a seis metros da segunda e ordenar-lhe
meia 'vulta, oommanda para cada fileira: «De tal e tal cavallet"ro, a tantos metros de intervallo». Os cavalleiros tomam
o mais rapidamente possível o intervallo indicado e voltam
á frente.
O intervallo necessario ao manejo da lança é de. _Jis
metros; de quatro para a: espada.
1 Os exercícios de uso das armas de fogo e da bayoneta dão ao cavalleiro toda a instrucção necessaria para combater a pé. A importancia preponderante, tomada por este
. modo de acLuar, exige que o oavalleiro seja nelle instruido
c treinado cuidadosamente.
- Os exercícios de uso das .armas• começam desde os
primeiros dias da chegada dos recrutas, e são praticad.os diariamente.
- E, necessario que os instructores sejam adestrados no
ensino destas arm.ss. O exemplo é a melhor explicação •.
- E' preoiso habituat os cavalleiros a utilizar a lança
e a! espada com o mosquetão a tiracollo.

LANCA
50. A lança é uma arma essencialmente offensiva·.
Os exercícios devem se1• . conduzidos progressivamente,
mas repetidos tod,os os dias, afim de que os cavalleiros adquiram a força· e a agilidade in,dis,pensaveis.
No começo dividem-se os c•avalleiros em escolas de 10
a 12 homens para que os erros sejam mais perceptíveis.
- Para marchar com a lança, o cavalleiro apoia a haste
no hombro direito, segura-a com a mão direita abaixo do
centro de gravidade, a ponta para· cima e para traz.
- FJSta posição não se modifiea quando fôr comrnandad.o - A vontade, Olhar á direita (esquerda). Ao fazer.
poréni, alto, a tropa torna a posic;ão de per-(ilm·-lanças.
Os exercícios de marchas e voltas presc·riptas na instrucção sem armas não devem ser feitos .com a lança.
. 51. Perfilar ·lança$ - O cavalleiro, na posição de sen~.
tido, colloca a lanç.a na vertical ao lado direito, com o conto
apoiado no sólo junto ao pé direito, " segura-a sem esforço _1~0m a mão direita oohida naturalmente. O brac;o fica ligeiramente curvo, de maneira que o pellegar se conservo
entre a lança e o eorpo 1 e os outros dedos estendidos do lado
de fóra.
·
As duas mãos na mesma altura, como na posição sem
armas.
Esta é a posição da escola ll pé quando passada em revista.
A' voz - descançm•, a lanç.a permanece na mesma posição.
52. Para os exercícios de uso da lança os cavalln i t·os são
dispo.stos em uma ou duas fileira com intervallos o distancias que lhe permittam a independencia do movimentos.
(Veja n. 49.)
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53. Os exercícios com a lança são feitos como a ca_vallo:
a mão esquerda mante·m-se fechada na altura da cmtura
eomo si tivesse as redeas, e a direita eleva-se! em todos os
movimentos que o exijam, o sufficiente para simular a paseagcm da lança por cima da cabeça do cavallo.
·. _
._
Segurando a lança, a mão póde tomar duas pos1çoes dt1ferentes:
·
1a, posição d1recta, quando o indioa~or, e o pollegar fieam dirigidos para a •ponta e o dedo mmimo para o conto.
Esta posição póde ser tornada) com unhas abaixo, ou com unhas
acima;
- 2a, posição inv~rsa, quando o indicador e o pollegar se
acham voltados para o conto e o dedo minimo para a ponta
da lança.
A mudança de posição da mão é feita girando a lança
em torno do punho e predendo-a firmemente entre o bra<,:o
e corpo.
54. Em. auarda I - A mão direita empunha a lança na
posição directa, unhas acima, pelo .centro de gravic:ade, baixando a ponta até a horizontal, emquanto o pé direito se
afasta do esquerdo um passo para a direita.
A parte posterior da lanca fica unida ao braço direito,
um pouco acima do cotovello, e presa entre o braço e o
corpo.
O tronco conserva-se 'vertical com o peso distribuido
pelas duas pernas (jistendidas.
O instruetor ·prestará attenção para que a posição horizontal da lança seja mantida, sendo maior erro 1evantar a
ponta da lança do que abaixai-a.
N'os exeroicios contra alvbs e no combate individual, o
posição de guarda é tomada sempre na direcção do objectivo,
para onde deve olhar o lanceiro.
55. Perfilar lança I - O cavalleiro une o pé direito ao
esquerdo e toma a posição do n. 51.
GOLPES

56.

o

lanceiro carrega a fundo, lanceando directamente

o adyersario. Os Iançaços devem ser dados com vigor. O

lanceiro alonga vivamente o braço, segurando fortemente u
arma com a mão. Imprime-lhe toda impulsão possível tendo
o ouidado de avançar com a espadua e não deter a arm~ sinão
depois do braço estendido em todo o comprimento.
Os Iançaços são dirigidos de prcferencia para a cintura
. c vara a ilharga do ad.versario.
Executado o gol•pe, a lança deve ser immediatamente
"Llnscmbarlaçada, vol~ando o l,n11Cciro á 'POsi;ção de guarda,
com a mesma energm.
A guarda.§ a, posição de partida dos golpes que se seguem. Estes sao executados olhando se:mprn na dirccção do
alvo.
57. Em {1·en!e,. d direita (esquerda) lanccar! - A' voz
-- e_;n ~ren_te á dt?'etta (esqtterda) dar ·á ponta da lança a direcçao mdwada, voltando as unhas •para baixo.
A' voz - lance ar:
1) im~ellir coni força a lança para frente e direita ( esquerda), d1stendendo o braço em todo seu comprimento e
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·giramlo as 1.\nhas para cima. Inclinar o bus~o na mesma. direcçüo a perna direita (esquerda} curvada, Joelho deste lado
avam;ado, -emquànto o outro G:istendido;
.,. 2l 1 retirar vivamente o cor~po e a ,lança: c retomar a
guarda.
, .
O movimento de rotação da mão, que assegura a precisão do ataque, ser~\ objecto de attenção especial do instruolor. ·
58. A' diJ·eita (esqtle'!'lia.) lancear! - A' voz á dú·eita
'(esqum•da) - dar á ponta da lança a direcção indica~a, cqm
as unhas para baixo, torcendo o tronco para esta direcçao,
para onde ficará voltada a ponta do ·pé direito (esquerdo).
A, voz lancem·, executar o golpe .conforme o numero anterior.
59. A~ ?'ectagttaJ•da, á dü·eita lancem· I - A' voz - á
t•etaquarda, á direita - dar á pon\a da lanca a· direccão indicada, mudando a posição C:a mão (posição inversa) •
,A' voz - lancem·:
·
1) desferir o golpe mantendo a haste rJebaixu do l.JÍ·aço·
durante a -primeira parte do movimento, estendendo o braço
em todo o seu comprimento e recuando o h ombro direiLo;
2) puxar a lança para a frente e fazer· a ponta·ria dest~reycr uma semi-circumferenci-a, o conto passando ,junto á
perna direita; mudar a. posição da mão ('i,JOSÍ(jão uirccta) C
retomar a guarda.
60. A' retaguarda, á esqitt'erda - passar a ponta da lau(;a para a esquerda e dar-lhe a direoção indicada, segui·ando-a com o indicador e o pollegar ·d·a mão esquerda; alongar o bra-ço direito, de modo que esta mão agarre a lançà na
posiÇão di~eic.ta rpelo meio 'da parte posteriol'l;, ar.remessaa·
curva do braço deste lado, para: onde fica torci.rlo o alto do
a lanca, por um movimento do indicador esquerdo para que
~orpo.

:A'· voz - lancea1• :
1 desferir o golpe, fazendo arina desliza!' pelo braço

r

esquerdo no comeco do movimento, vindo apoiar-se pelo' conto
contra o dito braço;
·
·
2) retirar novamente a lança e retomar a guarda.
E' indispensavel que a lança se apoie contra o braco
~squerdo para assegurar a presição do golpe.
r
• 6t.. llm terra, á ,diref.lf!, lancea! /.- 4-' vo~ · - em terra,
ti dtret~ta -mudar a pnstcao da mao (posu;ão mversa) e dar
.a ponta da lança a direccão ind,icada; elevar a mão direita á
altura da fa.ce.
A' voz ~ lancem·:
·
i)' estender o. praco verticalinento para cima (~ nxeeular
o golpe com energm impulso da mão dü·eita rpara baixo df"sc~ndo:-a ·guanto f\.lr necossario para atting.ir o alvo !~, :·d JJromso, mchnando o corpo para a frente;
2) retirar vivamepJc a arma, elevando a mão direita. a
retomar a guarda.
.
62. Panc(!da. co_rn o conto á direita ( l'e la!! u.w·do 1 esquerda, em terr~ '~ c{tretta) Arma I - O gohw é dado segundo os
me~II.!,OS prmctrnos dos golpes de ponta, mas sem mudar a
pos1ca~ da ~tio.:

O lanceiro dirige o conto da lança pnra a cabe~,;a ou P"ilo

(:fi

adversario, ou para a cabeça <lo seu cnvnllo.

63. Pancai/.á co"n a haste, o1'ma! A' voz -·- 2wn9ada com
(,. haste - t.omar a posi~ão preparaloria a,poianclo a f)art~ a.~

terior da lança contra· o hombro esquerdo (pancuda· a. chrcita), ou a parte post~rior contra o homoplatu ~~qu0rdo
(panc-ada à esquerda).
A' voz: - arma:
1) desferir o golpe. com forra. auxiliado por impul:;o
0orpo;
·
2) voltar á guarda.
Póde-so rlar mais vjgor á pancada com a lança á es~
quf'rda, levando n S';lR ponta para a direita, na p9siçáo p~e
haste apoiada de encontro ás CO!;tas. O golpe ser a de!3.fcndo
pn.rat.oria, destacando o bracn do C"<Jrpo, a parte pnstortor da.
vigorosamente da direita' para a esquerda. levando o braço
estendido vivam.ente na directão do hombro esquerdo c dei"!'
xandl9 ao movimento toda a ~ua amplitude, para que a ponta
da lanca rode para: traz tlf.(~ ú altura do horno11Iat.a direito.
A lança P, trazida, por movimentos inversos. novamcnf.e 5 posição preparatoria c dahi á1 de gua~dar.
.
A pancada com a Ianca é cxcepcwnal, mas eonsl.If.u,.. para
o lanceiro a unica maneira rlc utilizar sua arma quando muito
proximo do adversario. Ella do v e ser dirigida para: o rosto
ou olavicula do adversario, ou para a cabeça do seu cavallo.
Nos excrciciog não se devo ·dar pancadas com a' haste
contra objectivos.
64. Os exercícios de uso de lança podem ser complir.n.-

uo

uoR. combinando-se

golp~s

2 a 2. Aas combinações resul-

tantes recebem o nome do golpes duplos. F'icará. no alvitre
do instructor escolher as combinaçõe~ mais cffieazcs.
Os golpes acima são empregados · sómento no combate
individual. Na carga, o lanceiro limita-se a oonservar a arma na <Hrecção do adversario, segurando-a c.om Yigor ft,ffi
baixo do braço.
HXERCICIOS

CO~TilA

ALVOS

05. Estes exccrcicios dovem ser conduzidos parallelamentc
ao exerci cio sem alvo.
Elles teem por fim habituar o cavalleiro a tomar se.m
.llesitacAo a posição •preparatoria para os golpes, a Iancea.r
e!lergioomente o ponto designado ou escolhido, yisando por
c1ma da ponta da lanca, e a · retiral-a. desembaraçando-a,
quando tenha penetrado no object.ivo.
·
Os movimentos são ensinados a pé firme e exrcutados o
mais cerlo possível em marcha. O instructor moctifieará frc,
quentementc a fórma, as dimPnsões e a 1·csistcnl' ia dos ohjrdivo~. (V ido anncxos.)
·
. Ensinará ao cavalleiro que depoi~ de um hmçaeo á dirmf.n, que tenha penetrado no obj ('Ctivo, .; JH'eL·i~o voltar o
('Orpo para (~ste lado, apoiando a pal'to po~terior da IarH'a
na_;~ cos~.as c contra os rins, cedendo, si pre-ciso, um pouco" a
mao, ahm dP poder desembaraçar a arma . .Nos gol!ws á es--:qucrda, elle deverá levantar rapidament~ n 1:-w\:·a ilepoig d~
t.tw tocado o alvo.
);eis de 19H- Voi. Jt

JIX.ERCIGIO DE t>ESTR.EZA

(J.lloli'ltetes)

66. No intuito de desenvolver a destreza dos lanceiros,
devem fazer-se, além dos golpes, os exercícios chamados molinetes.
Ohamam.:...se molinet.~s. em exercício de iança; os movimentos em que a ponta da arma descreve eircumfe1·eucias.
São quatro os molinetes admittidos:
Moli-nete horizontal;
Molinete vertical ;
_ Molinete lateral á dú·eita (esque1•da) ;
JJ olinete em 1·oda.
Os molinetes, por isso que são gymnastica de desll'eza,
devem, como os gol,pes, ser executados tanto com a mão direita como a esquerda.
67. A posição de partida para os molinetes é a auarda.
Enunciado o molinete; o lanceiro toma a posição preparatoria, começando o molinete á vo:r. - começar I O molinete termina- á voz - Em guarda! tendo os lanceiros o cuidado de completar 'Previamente os movimentos.
. A lança passará á mão esquerda. á voz ·-- Lanças na mão
·esquerda !
·
68. Molinete liori;ontal -- 1) levar a parte posterior da
lança até as costas por uma rotação conveniente, a ponta ficando dirigida ~para n direita (posição preparatoria};
2) por um impulso da mão direita ajudaC.o por ligeiro
·golpe de rins, rodar a lança, sempre segurá por essa mão,
por cima da eabeça, e levai-a ao lado esquerdo, apoiando-a
de encontro ao braço, com a ponta· o mais possível para a
e~querda. Nesta passagem o braço direito deve ser energicamente estendido acima da c-abeça;
3) sem fazer uma .grandR parada, inverter o sent'ido dos
movimentos, rodando a lança novamente por cima da caibeça e trazendo-a ao lado direito com impulso, de modo que
sua parte posterior encoste nas costas, como em 1.
.
69 . .MI.llinete vertical - ·1) estender o braço horizontalmente para a frente, as unhas voltadas para a esquerda e um
pouco para. baixo, de sorte que a .lança venha á frente do
corpo, um pouoo inclinada para a esquerda com a ponta para
cima e o conto ligeiramente para a direita (posição preparatoria);
2) baixar a ponta da lança para a frente e descrever com
ella uma circumff::'rencia ao lado esquerdo, emquanto o conto,
!pelo movimento correspondente, desoreve um arco de circum, ferencia ao lado dfreito c para a rcctaguarda, vindo passar
para a esquerdn. A lança tom então, deste lado, ;w~icro anaIoga a anterior, sr.ndo a ir..clinação agora á dirr.ita;
3) continuando o molinete, baixar a ponta da lança para
a fr~nte, a qual des~rcvc agora uma circum l'err-neia ao Jacto
direito; o conto virando pelo laco esquerdo, n·J me~rno sen~ido, r:assa por (;ma e a lanaç vem :\ posição 1.
. O braço deve ser conservado, quanto possivel estcndiuo
ii frente de corpo .
·
!Ht._ Molinete late1·al ti d-i1·eita (esqy_e1·da) ~ 1)' este!!de~

ttt
o braoo direi to , (esQUe-rdo) com a · Iatl(;a segura na t>osiciio

directa, horizontalmente á direita (esquerda), as unhas voltadas para a frente e um pouco para cima, de sorte que a
lança temhã uma pequen.a inclinação para traz (posição preparatorià) ;
2) imprimir á Ianca uma rotação, do modo que a ponta
descreva uma cir.cumferencia de cima para baixo, passando
pela frente; virar a mão, abandonando momentaneamente á
lança oada vez que uma nova circumferencia vae comecar,
para poder dar impulso para novo giro. O braço deve ser
manf.ido em extensão.
71. MOli-nete em roda - 1) fazer a lança cscorrogar para
a frente c segural-a pelo meio da parte posterior, prendendo conto debaixo do braço (posi(~ão preparatoria);
2) dar-lhe uma rotacão para a esquerda, fazmH1o-a rodar
por eima da cabeça, além da qual se eleva o braco; virar a
mão ,cada vez que uma circumferencia vae começar, para
dar nova impulsão, mantendo o braço um poueo r.urvo.
Para terminar o molinete, deixar a haste cahir sobre o
ante-braço esquerdo, pela parte anterior.
Este molinete tambem deve ser feito sem virar a mão,
'
o que exige mais força.
FXE!lCICIO DE PnEPArt:\.Ç.\o J',\11.\ O COl\lnNI'E

72. lndr~pem.lent.emenln tia habilidade C(lUcstre, o desembaraço com que o lanceiro passa de um galope a outro,
por movimentos rapidos e !:jcguros, tem a maior influencia
no resultado do combate. Esta faculdade de mane.iar a arma.
de uma maneira insLim~tiva deve ser desrnvolvida com o.
maior cuidado.
.
O inst.ructor n1ostrará primeiramcute aó lanceiro que
a se.gurauça do ataque depende da posição preparatoria. Enf>inar-lh~-ha, em seguida, a pas!:ml' de uma a outra por movimentos ~imples que exijam o menor dispendio de força.
Segundo as circumst.ancias. fazem-se mudanças de posição de
nâ.i 1J e moviméntos do, moline!f•s, auxiliando-os com o apoio
do nntebraço esquerdo.
·
Os ataques serfl(\. ~emprp levados a fundo.
O regulamento não cogita de pormenorizar os numerosos
processos que se podem empregar; a experiencia os mostrará
aos instructores, que despertarão a iniciativa nos cavalleiros,
ensinando-lhes a d;~s~Oltril-o~ por si mesmos. Os exercicios'
diarios levarão os cavalleiros a applical-os iilBtinctivamente ..
· 73. Estes exercicios 'são repetidos contra alvos. O in.structor rrianda figurar os advers:!rios, rodeando o lanreiro
de objectivos, <:ntnra os ?uaes pr·et::creve atirar· eff~Jdiva
mente golpes determinados.
. Póde, emfim, dispôr em torno do lanceiro, munido de
uma lança cmolarla., certo numero de cavalle.iro·s qne simulam

ataques.

Estes exercicios só devem· ser realizados por eavalleiros.

qm·' tenham mai3 de um anno de servi•;o.

A ordem c a successão dos mesmos são regulado·s pelo
insl ructor, do maneira Q1l~ as difficulda.des. augmentem pro ..
gressivan,ente e os tornem uma escola de prooença de espi.

rito e de decisão •.

-~

A. médida {tue progrf'Jssos s1},iam cOfiRe~ttidos~ réptlll'-$<?stes .exereicios ,e-m .rnynllo·~ Je pau~ e d~pOi!; em t'nv~tlo;~
v1vm, mutto ca~~
,

l;.~.o

ESP.-\DA

'I 4. Para os ext>t'cido:-? de u.so da ez..vada fH cavaHtüt·os
t.omam a me~ma di~posiçüo do n. ·\9. O iuh>rvallo paro o euJprego da. espada 6 de quatro metr-os.
Podem-se collocar os cavalleiros em duas fileiras, Ulttl!l
ém frent~ da outra, de sorte que elles formem po.r~ pa.ra

aercicios.··

· 75. Em guardai (Partindo da posicão ~ perfila-;• egp«ilas) -·A mão direita, cerrando os dedos e com o pollegar est-endido ao longo do punho, leva os copos da espada para t~
frente, com as unhas para baixo. o gume pa.ra a direita, o
eotovello um pouco afastado do corpo, a. ponta (]a espada na.
di,rectão do hombro dir-eito do nd\·ersario e a lamina no proJonga.n~ento do ante-braco. O pé direito afast.a.-so um passo
para a dire.ita e na mesma linha do eaquerdo e a.s pm-nn.s fit~am estendidas. lA. mão e'SqUP-rda á frente do corpo, na pooição do segurar aa rédeas.
Desfaz-se esta posiç.ão á vo~ ·-- Pl!rfiwr-espadaM --·- ou
Embainlu~r-capadas I

·
O cava.lleiro que ataca. prooura aproximar--'*.' cio
:!Dtmigo de frente para a direita, pondo-se em guarda como
prescreve o numero anterior. A guav.da modifica,...oo, porém.,
~ndo aa direicões em que se npre8enta o adversario; de-·
vendo o cavalleiro, em todos BS caso~, ficar prompto para o
ataque, e coberto.
O instructol" explir..arú. 6St::\tJ posicões collocando-se na si~ão do a.dversario.
.
O cavallf.l:-iro deve ser exercitado no collocar-ae prompta.mente em condições de ataque, partindo df' uma. posicã«? qualquer. Si tem a espada. embainhada, etle a d~err,bainbará~ tQmando immediat.amento a posição de guar-da.
76.

GOI.. PES

77.

golpes _dividem-se: em golpes per{ut•anfe." ou
ou simplesmente oolpes.
- Em regra, todos os ataques se faz('.m por meio de ponlQ~. Os golpes só devem Rer empregados quando o espaço e.ntre o.c:; dous ad,·ersarios não peTmitte o Nnprego da ponta .
-- A ponta deYe ser levada tl. effeito vivamente e a fundo,
a~ompanhando o movimento do braço com o alto do corpo
e a':ancando o bombro direito afiUJ• <lo da.r o maior alcanr~~
Os

pO~tas ·~ golpes cortan.tl!s

.PO~Ivel.

Dirige-sa a. ponta para o peit.o ou flanc-o do adversa.eio:

O ventre~ pesco<:O OU o:xilla.
Os golpes são d~sferidos alongando o brat-o f'nl todo o
irell comprimento e imprimindo a maxima impulsão possível :1.
Iamina, que deve cortar deslisnudo a partir do meio para a

para

-ponta.

Si o advtu'SQ.rio está Nn frente á

·

direit~,

ou

~'i

esquerdii,

ACTO.S DO PODEI\ EXECU1'1VO

dá-r.-e-lhe o eolpt_• vertiralmPnte na cab~a. Em t.od~ }).S Otlt.l'!ls &ituar,õoo dá-se-IIH' o gJJlpt' · horizontalment ~ no pe~.oco.
'RI diagonalmrnte na mão dns rédflas.
·
Tanto nos golpes romn nas pont.a.s, a. mão eS<Jtterd~, e-oilocada como si tivPYS~o as rédeas, den• eonsrr"YUr certa inde-p-endencia para evitlr toda u ,rijeza.
78. Ponta em {re-nte, á dú·cita. (t'SQliCi'da) o.1'mo! -· A' v~.
-- P.Ctnta em /'rente, á direifn ( e..:,·qu~?J'da), dat' {l ponta da ('!Svada a direc~ã.o indicada.
A' \'OZ - - arma!

1) impelJir rom forc.a a ponta da c~mada para a. frmlle.
i'Cm m'udar a posição da mão, alongando o braço om todo o
f--eu oorr.primento, avançando o hombro c inclinando o buat~
na mesma di,roc\ão; a perna direita. (esquerda) curvada. o
Jo6lho d~ste lado o.van(:·Bdo, o outro distendido;
2) retirar vivnmentf' o c.orpo e o bra~}o, e retoma :r a. po!-'it:t\o d~ gua.rda.
79. Ponta. á dit•eita (esque1•dq) ~- arma! A'· ,·oz -·
ponta á ttircita (es'}ucrda) - dar á ponta da espada a direcç.ão indicada, recuando o hombro direito ( esqunrdo) f' giJ'ando a ponta do pé desto lado para f<lra.
A' yoz ··-· armai
t) dar o golpe em direcção da lamino., confornwJ esi~
prescnipto para ponta
t~·tmte, á direita (esquerda);
2) retirar vivamente o corpo e o braço, e retomar a pq"s.j~ão de gua.rda.
Recuando sufficientemente o hombro direito, o cavalleirg
poderá atirar uma ponta. em um adv~rsario que o atara pela
r~ctaguarda, á direita.
80. Golpe em. f'rente, á di'i'eittt (esquerda), armtJI-A.' v.oz
- (;olpe em f'i"ente, á di~·eita - voltar o· rosto para a dire<..1{áo indicada; levantar a espada com o braço meio estendido.
o punho acima da cabeça. e á direita, a ponta para tnu e para
a esquerda {direita) e mai's elevada que o punho, o gume pa,ra
dma e na direccão do golpe que se quer desferir.
A' voz - a·rma! - desferir um golpe vc•rticalmente para
a frente e para a direita (esquerda}, distendendo totalmente
o braco e dando á •~spada o maior impulso possível; o braço
descreve un.& circulo que o roc.onduz á posição em oua'i'da..
si. Golpp, â dir~ta, arma! - A' voz - Golpe á di1·e-U&
- voltar o ,rosto para. o. direita; leYar o punho perto do homltro f!isqu('rdo, tmhn6 para bah:o, gumn para a m;querda, braço
dobrado.
A' voz - a~·nw.l - desferir um golpe horizontalmrnte á
dil'eita, alongando totalmente o ~ra.c.o e dando á lamina n
maior impulso possivel, com o busto acompanhando e apoian.-oo o movimento do braço, perna diroita ctoht-ada, perna esquerda distendida; debca:r a l.amina volta.r por cima de. cabeoa.•
r·econdnzindo-a. á guarda, fl~xicnando o coto"~Jlo ·e baixando
o punha.
82. Póde-ae golpe:u· ho,rizotitalmoote em, frente â esquerda, e 'fl ·esqu.e1·da, soja tomando a mesn.aa posicão inicial
do golpe d diJ·eita, mas roouando mnis o hombro esque-rdo..
1'3eja partiado da pqsiçüo preparat.orin do golpe em fren_te,

em

a

6'1:qUP.1'da,

AOTOS DO PODER EXEQPTJVO
PARADAS

83. Não e~istet m~lhor pa,rada do que a que consiste em
atacar vigoro·samente, a ponta da. espada dirigida sempre
para o hon!bro direito do advet·sario, afastando-lhe brutalmente a arma.
Comtudo, as pontas e os golpes dos advm•sa.rios podem
se,r rebatidos com o forte da lamina, desviando, pela parte
fraca, a arma do inimigo. Conforme a direccão do ataque
que se tem de rebater, a parada póae ser á dire~tcr, (Í esqum·da
ou d cabeça.
EXERCICIOS CONTRA ALVOS

84. Estes exercicio·s devem ser ministrados parallelament-o com os exe1rcicios sem alvos, empregando-~e sempTe,
quanto possível, espadas velhas.
Teem por fim habituar· o1 cnvalleiro a ·ajudar a impulsão
·dos gol·pes com o tronco, vencer
as resistencias dos objectivos,
julgar a que distancia, em cada. caso, é n1ais conveniente .tomar a posição preparatof'ia c depois alongar o bra~o, e darlhe támbem penetração e destreza necessarias para aUingir
o ponto do. objectivo designado ou escolhido.
·
Os exercícios serão feito·s primeiramente a pé firme e
depois orn march,a .
EXERCICIOS DE DESTREZA

(Molinetes)

85. São dous os molinetes com a espada:
Molinete lwrizonta1;
Molinete verticol.

Os molinetes devem ser executa•los tanto com a mão direita, c.omo com a mão esquerda.
Os cavalleiros executam este·s exercícios, a principio, len-·
.tamrnte. O instrnctor cxigi,rá em seguida uma execução mais
perfeita e mais rapida, ensinando aos ca.vallfl.iros a facilitar
a rotacão da espada pela allertura c leve movimento dos
dedos.
Além da utilidade~ como exerdcio de destreza, o~ moJinc:fes enc.ontra.m applicac:ão em c.ombatf\ quando as circurr,:st.ancias tornam as pontas P os golpes impratieavcis e paen
vencer diffieuldadcs no rmtrcvero.
86. A posição de jíal'f ida para os molinete'~ é a de attm·da.
Enunciado o molinrte. o (~flvallniro 'loma a posição preparatorta, come-c.;ando o movin.ento •í voz -- cmnern:r! O mollineh~
1ermina á voz Em (ftlardn! tendo os cavallei,ro~ o ('Uidado de
·completar previamente os movimentos.
87. Molinete hm·izontal - 1) estender o braço para a
frente, a mão na. altura do rosto, as unhas ligeiramente para
a direita, atravessando a lamina um pouco para a esquerda,
a ponta na altura da cabeça (posição prcparatoria);
2) levar, por urna torção de p~l·so, a ponta da espada
pela esquerda pura a. retaguarda e completar o circulo para
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a

1'rer,(Je. Terminado o movimento. a~ unhas ~starão voltadas
para. O.Írna, a lamina atravos~ada para a direita, COJll
u ponta para esse lado; _
3) desfazrr o movimento clescrcvondo urri· circulo em sentido contrario terminando nv. posição 1.
88. Molinete t,m·tical 1) - posi(;ão prPl1aratorin. como no
moi inetP anterior;
2~ baixar a ponta da e•spada e .descrever com elln. ul"\a
circumferencia ao lado esquerdo. A arma torna, corri a ponta
para a dirPita uma posi<;5o analoga á prPparaloria, as unha:J
para rima;
3) continuar o mo linde, baixar a ponta da espada, quo
(ll'scrcvn agora uma t~ireuml'0reneia pelo lado direito.
8B. Os e.tcreit'io-5 f' e goiprs de espada c molinetes. gT::t~
dalivamente p!'Oiongados. do.rãc ao~ cavalleiros o vigor in(Hspon~avel. E' ut il r-;u·reital--<;H t~rr. rnolinetcs o golpes l'•jm a
mfi.o CBqnell'da,
Ji:XEI1CTCIO::; DE PHEPAHAÇ.\0 PAUA O COMRA'Tfi:

DO. Ellpatla contm espada - O instrucfor· e os cavnllei....
ros são munidos de mnsrarás c espadas vroprias para esgTima.
,
·
O inslruclor c.olloca·--se em frente de um cavalleiro, a
quem põe em guarda. c explica·-lhe que para estar cobe11.'to
deve ter constantemente · a ponta da espada na direcção do
horr4Jro dire.ilo do ~dversario. Indica-lhe depois a região do
corpo que se e·sforçará por attingir, insistindo na necessidade
de clhar· por cima. da ponta da espada, e de atacar vivamente
eom a ponta, voltando promptmente á posicão de guarda.
Ensinará ao cuvalleiro a juJgar si o advO!rS3il'io está co-.
bc.rto.
Si o adversario se descobre, seja em guarda, seja para
dar um golpe em uma linha qualquer·, atirar a fundo uma
ponta no peito, no horr.bro ou no pescoco (golpe em tempo).
Si o adversario está coberto, atira,r uma ponta a, fundo,'
af~stando brutalmente o ferro, si o encontra.
O irrstructor ensinará· tambem ao cavalleiro como atacar
e defender-se, quando muito proximo do adversario.
91. Desde que. o cavalleiro comprehenda esses princípios,
os mesmos exercícios serão feitos em marcha.
O instruetoi". indicará ·ao cavalleiro a direcção em que
deve atacar. Ora deixa . f.oca.r, para desenvolver-lhe a penetração; or3~ pára o golpe, para for~ar o cavalleiro a executai-o
eom mais precisão ou atacal" em outro ponto.
Os exerdcios dn combate continuam depois, entregando-se os cavallciros a monHorf'~ instruidos, df'pois um contra
outro.
O instructot· insp.ceciona c "corrige individtwlrrJ.·ente as
faltas.
92. Espada cont·ra larzça - Os exercidos dn espada con. tra lança tccrn uma importancia particular.
O insf.ructor ex'l)Iica ao cavalleiro armado de espada as
vantagens da sua arma, uma vez desviada a ponta da lança. •.
Elle as demonstra, fazendo-o atacar um manequim munido de uma. lanQa embolada, mantida na cintura presa por
mn o.nnel, de modo que poss~ deslocar-se; e collocnndo-so
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de(raz. dit"ilti' n ponta da l:.mça para _o raYnlkiJ·o. "t~gnPlll fio o e:wallru·o nt.:wat'. nrn pr!a

1·nndo-a p••:n rrnll·o. F~teá
dit'Pifa. nr-n pr•la e;-;qurrda.

O

caYaJl,~iro

p•)r-sP-ha •·m

guar(~a,

r·. plf•yau~ln ou

t!P:;-

Yiandu a pnnl a da lanr.a, ~Pg-undo e~te.Ja nHa ou hat~a. npprux imnr-se-lü\ (!o manPquim, atirando-lhr uma l)Ont.a.

Ec.;lps r.xercieios qnc tcrm por fim dar calma ao cu vnl-

lt•ii•o munido dr ('S:p:Hh d0 c-::grima f'. n inslrurtor dr uma
latH:n embol~dn . ."~n f(•ilos a pl'indpio n fi(\ firme !' dí'poi'

mnrehando.
A' mrdida que progrt'ssos sejam con~r.guidos. l'~JJ•~lit·~
so-úo rgtrs f•xereercio~ em cnv:-tllos de pau. e depoi':' em cn~·~llos yiyoc:;, muilo rnlmos.
PIHTOJ..A

93. A. insLru.cção eom a pistola ó limitada ao modo dH
conduzil-a e ao indispensavel para a sua utilização.
Como aram de defesa pessoal que é, d0v0 :-:Pr Pmpreguda,
em 'g·craJ,
curta dislanCÍ a, pal'H p(\r O acfH•['."::li'ÍO immedia~umente f•)ra de combate.
o~ offieiars (' as praça~ quP não Hejam :wmadas de mosttue~tilo devPm ('~lln· Pm roncl it:ôeg (!P utilizai-a ~'fi lodn;., u:-:

a

t.:irrumst:mcin~.

94. 1'i-ror pistola -- Abrir o estojo o se~m·ar a col·onha
da pistola com a mão direita em dH.~io eontrn u aza do rHem,
dP. modo I.(IH~ os tres dedo:-:. tn(~dio, annullar P minimo.
nec.upem ~spa(~O entre o botão do f~rrolho do carr0g-ador f'
o parnfU5() dP fixação da placa. de madeira: o indirador· abraçando a trrla do gatilho pela phalangR m0dia. p, n pollegar
toeando o dedo m~dio . O hrac;o direito ficará cahido no longo
do ('OI'po. com a bocca da m·ma vollnda para o sr)Jn e Ji.gniramentP pHrn n oirnita; o hrnco nc.:rtuPr•!n Nthido nal.tltaiJTJentc.
_
95. Cat•1•egor --- Curvar ligeiramente o bra(;n dinüto
110ra ~m;pendcr a pistola, fif•~urando-a firmemente, e alongar·
o indicador pC'ln lado de fóra. Puxar com n mfio P~qnertln,
os botões da joelheira, dobrando-a c trazendo o f~rrolho para
traz; e soltal-n ner;ta. posil::ão, clPixando-o~· voltm· ao s(•u lognr
orimitivo.

,

'

·

9G. P1'r!>m'M' -- Faz(' r um oitavo :1 f\~querd~l, :1 fastando
o pé dh•üito de mrio pa~~n para a direita. na nova poc>i('ãu:
voltm· a caber.a para n direita. Curvar o hraço llit·cito. lrazr,ndo a a.l'ma :'í. alf.nra do homhro f1irPito. do qnrrl fica · afn.;;;tndu uns 10 -r,m .. r.nm a ho•·ca para cirnú í' o guatda-matt11
para frent.1•. Dnbrat· o ht•aco Psqncrdo por· trnz das ('O~tas. nu
dese:nwnt' a mãn ~>:~mn.lmada eonfra o fllHtdril dPs~P lado.

·

97. Apouta1· -

:Estender o braç.o sem eonslrangimenlo
Jig;pit·amf'n I f\ rrn·vo. para
da pisfnln. yj~;an!!ll 1.1 : 1 !\tl

dir1~eçfío dn aln1. drixando-o
re~istit' :w \'l'rún. l!aix:tr H hn!'(',a.

pa

pt•la linha dll miT'n..

98. roao --- Contendo a respiração. {'Oinl)rimie ca.lmnmente a ler.la do gatilho no momento proei:~r) rrn qiiP u linha
.de rnil·a passar prlo ponto de visnda..
~- Dispnmda :J. ~n·Jna, 1; pl'(.'Cisn snlfat· irnmedin!::mwntf•
n l.cr.la, t~Sl.('ndenflo o iudicador nté bater na conlra-leela.
·-- P:1ra introduzir o calTcgndor scg:ura-qt: 'u pi,::f.ola rorn

57
a .. mão dirr.itct na posição do n. 95, Lorcondo o braço, de morlr:
JJtW vire pnra cima o alojamento do cnrregador qne é ahi

intl'oduzido, eom as pontas da~ balas na direccão do cano,
c.ompr.i mido até onvil·-se um estalido do boi ã<) de fixa1;ão.
i'ara ('Xtrahir o carregador, segura1· a pistola com a
1ni'io dir<'ita, Yollando-a mn pouco para a eHquerua o apoiando o poll1~gar eonLra o botão de fixação; segurar com a mão
(·~qnercta n canegador pela sna part.e inferior. Comprimil· (..
i 101 ão t puxar o.. carregador para fóra. do alojamento.
99. Oum·dm· pistolf1 - Yoltar t1 po~irüo do u. ~H ~' melI t'J' n pi~tn!a no Pstojo.
'
t•

l\ft\AQUH1' Ã O

·J 00. O ~nl'regamenLo í' desca1·regamento da arma dtwt"m
ser feif.os com f1·equencia e cuidado para que o soldado possa
e.~:reutal-os com ,presteza c segurança em todas as posiçõf'.fi.
principnlmentP de joelhos e deitado, o tambem em marcha.,
NesteR excrcicios convém manejar a nrma com toda n
':;nu tela. Os movimentos para abrir e fechar a cltlatra e o
f'unccionamento do. registro de segurança s6 Rerõo exPcutado.-;;
t·orn cartuchos.
Con\"l.~m recorrer primeiramente ás cartueheirnR da esquerda. us mais difficcis de utilizar no carregamento da
;n·ma.
--- Os movimentos para cm'l'egur e t.rnvar devem set· feito~ ú vonl.ade, seguindo-se uns aoR outros rapidamente, sem
,·io!Pneia nem precipitação.
1O1 • CarN!fla.T' ·<' travm· - A este commando o soldado,
dt~ joelhos ou de pé, abre a cartucheira e cDm a mão direita
J(>ya a arma obliquamente ti frente do corpo, nonsePvando-lh•~
:t hf)c1~a levantada e voltada pa.!."a a esquerda.
A mão esquerda s!'gura a arma nc::;sa posiçiío prlo cmlf r•.) de gravidade com o pol!egar prla <'SQll'Tda ... :!•"~ longu
d" fus-f.{'.
Em seguida, eom o pollegar f' o index da ml1.o direilu.
l'::1.z girar pam a esquerda a alavam.m do feiTolho " p'.lxo.-a
ti'! umo srí vpz para traz. abrindo assim a (•ulatra.; eom o
pnllt-g-ar f' o indPx: tira. da <'art.ncheira um rarrr-~ador ~... n~io
r• P introduz conveniontc-mcnt.c no re~eptor.
Com o po11nga.r eontrn o cartucho fluporior. junto à ll:l-·
.;nina, f' tendo o~ outros dedoH por haixo da caixa do m~ca

HÍ~mo, f'Xerce uma rompr.eRsão. dr, modo QUP. os; (':attw~h_j?~
..;,~~lisPm na Iamina t> Elr acr.ommcdem no rlr-po~i!n, nml(• l't--

::arfio presos.
;\ mão dirPiLa srgura no'vamrnf~ a alavane.a pf'lo cOt'pH
" pumo, rmpurra o cylindro para a fl'Pnte, lnvaf!do. ll~i-l~m
um cartucho á camara, c gira a. alavanca para a <llrorta, t•_]~
dw.ndo. de&t.~ modo. a culatra.
·
Depoi:;, essa mão vac ao r('gistro de ~e::;urança, P!"'h-~ u.
nzo com o polleg·ar e o indrx f'í voltando-a 11ara a dtr·Nlo,
LI·n.va. nssím, a arma.
Uma_ vez travada a nrmn; o soldndo a conduz ú. pOP·if}rt.o

que or.cnp:wa

primitiva.ment~

c• iecha. a.

cart~wheira,_!,
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- Em marcha,. o soldado pro,c-ederá do mesmo modo,
.sempre <JUe. tiver que carregar e :travar a arma, ma-s pro ...
curando ter o cano, tanto quanto possivel, na dirocoão .ja
frente.
Quando deit.ado,
atirador volta~se um pouco para o
lado esquerdo e apoia-sc no cotovello, levando o mosqnctão
~\ frente.
A mão direila vae á cartucheira ·por cntve a arma e o
corpo, e ;tira um carregador, com o qual carrega a arma; depois de carregada e travada, o atirador coUoca a al'ma novamf:'nte sohre o antc-br01ç:o esquerdo com o cano para a cs-

o

l'}tterda.

102. Reti1·ar, t'l·avm·, descançar anna! - EstanDo o solrlauo com a arma apontada ·e si não se quizer que faça fogo,
rommanda-se: Retira1· arrn11 !
A' voz d'c advertencia, o soldado abre o olho es-querdo
e estende o dooo indic31dor da mão direita. A' v or. de exc··
cução, levanta a cabeça e leva a arma á frente do corpo, com
o cano encostado ao quadril direito, a hocca na altura do
pcit.o, olhar fixo para frente. A mão esquerda segura a arma.
;pelo cetrt.ro de gravidade, com o pollegar pela esquerda c no
longo do fustc; a mão direi;ta empunha bem o deb:~·ado, r.om
o indicador introduzido no guarda matt.o .sem tocar a 1.ec~~
do .gattl,ho.
Não se devendo continnar o fog'o, desta ,po.'ücão rommanda-s.c : 1'rava·r a1'nt!l !
103. A' voz - travar, o soldado abaixa a cabeça para
ver· o ferrolho, aba:te a alça, si for o caso, ~c, em seguida,
com a. mão dierita, segura a ar.a do regi~t.o de ~egnran~a ·com
o pollegar e o indicador.
A' voz - armd, eHe volta a aza do rcgisto de scguran~.:.a
para a direi•ta e ergue a cabe.;.a.
104. JJescança,• m-ma ! - A' voz de advcrtencia, os sol,in.dos quo estiverem ajoelhados ou deitados preparam-se para
·levantar e todos travam a arma, quando já não o tiverem
íeito. A' voz de exMução, Icyanfnm-sc e todos l~vnm a :nma.
á po~ção ordPnada.
DT;SCARREGAn

105. Descw·re;Jo.r! - D:\-sc o comman(ln r.om o:;; homrns
na posição ce descançar.
O movimento é feito á vontade, mas só tem inicio após
enunciado o commnndo. O soldado leva a arma ú posicão de
· carregar, dirige o olhar pat·a o ferrolho, r,om a mão P.Rquerda
segura a arma na altura da caixa da culatra, consP-rvando o
dedo pollegar pela esquerda e os outros (lUatro pela direita,
as pontas t'c~se~ dedos por cima da caixa du. culatra: a mão
direita moYe o ferrolho. guiando-o ·para a esquerda c puxando-o lentament.o para trar., extrahindo. a~sim, o .cartuc·ho da
camara o qual é atirado contra os de elos da mão esquerda.
De igual maneira descarrega todos os cartuchos contidos no
deposito, para o que, por um movimento c!e «vao-\'em7> do
ferrolho, sem guiai-o, a mão dire~ta fecha e ahre a cnlaLra
completamente.
A' medida que se for extrahindo cada cart.uello, a mão
oireita recolhe-o convenientemente•.e depois do ultimo, comp~im~ com
tndex .t\ t~la do gatilho, se?:tJrandq a anua na

º
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mesma posição, emquanto a esquerda fecha a culatra, Yoltando a alavanca para a direita.
Depois cesse moviment.o, o soldado leva a arma á. poRi·cão primitiva.
Esse exereicio dnvo sl'r feito f.anto a pt~ firme romo Plll
marcha.
Bayoneta (1)

l\TAUCHA PAIU o ARSAI!J'n

10ü. A marcha pnrn. o assalto faz-se á vo:~ - Pm·a o
assalto, mm·che-marche I Os homens seguram as m·mas pelo
centro de gravidade CC!m a mão direita e lam.:am-se para a

frente em marche-marche.
'Ao encontrar o inimigo fazem - Cruzm· bayo·neta - QUf
·é a mesma posição de guardn, mns rom o braço õit·~Ho apoindo eontr,!l o corpo.

Granada
108. A granada é a arma que pennitte attingir inimigo
abrigado contra o fogo das armas do trajec.t o ria Lf:'nsa. Rf:'tl'
alcance médio tJ de 20 a 30 metro~.
Todos os cavalleiros devem saber lançar granadas.
~A sua utilizacão póde ter cabimento toda vez que se
trafe de vencer uma. resistencia local - (Vêr em annexo o
uso da granada, e no regulamento de Gymnastiea a parte 1'0.lativa ao treinamento do lançamento) .
Bocoal VB

109. O boccal VB 1cm por fim permiUir o l:mc-amento
·ele uma granada espooia.l a rlistaneia supr.rior ao alcnn,•r nm·.mal da granada de mão.
A granada lançada com n auxilio ~n hnc,cal p(ídc att.ing-it•
mais ou menos a l50 o 100 ms., com as propriedac!~s n
todas as vantagens da granada de mão. E' a arma que permitte a luta com successo contra a metralhadora, abordando--a
pelos angulo~ mortos do sru campo de tit·o, reduzinrlo-a :111
flilrnrio:

(Yí'~T'

f'ffi

3fifi('XO

o rmprrgo Co

ho~ral

VR. \

Fuzil-metralhador
107. O fuzii-metralhador é arma rle fogo por Pxeellen<'ia
da ravaJlal'in. Ma i~ len~ qur a metralhadora, não atira Hío
rapidarncnl e romo esta arma. 1\Iais facil, porém, de transpnrtnt·, permittr, todavia. forneeer, sobretudo ás pequenas e médias dislaneias (800 ms.) fogo81 do uma Pffiracin snffieirnln
para detcT o a\·anço inimigo. F.' it alma elo grupo do com-batr.
,
· 'l'od0~ o~ caYnllr.iras C!en'm ser rxcrcitadns no tiro com o
F. l\J.

(1) VE-ja o Regulamento de Instru.cc;ão Physíca l\IilHrtr ~ Adupta..:ão t\s especialidade.~ •.

U parte

li O
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E'·

utilizad~':

. 1 . "1'i.J·o um a mn -- E~le modo' de op.eror, de uma ,.,-,to.-.
c1dadf• de HO tirot~o por minuto é muito e.ffic.az f" póde FCt'
..?outinutldo por longo tempo:
. . 2. ~ Tiro dr. mctralhadm·lt -- S'21,ju por ~ries rm·tas (2 a
:l ftrOH,1 , nu lon.Q3s (6 a 8), sPja, ~m caso 1•xc.epeionat, Nn

1:1·o r~1ntinuo contra ob,j~t.ivo importantr, muito visível ou
mui~o proximo, f' que SA tornn nf'('es~Ario df'l~t· a todo cuHto.
O uso propriamente

dito

do f'. :\1.

encontra.-:;:e

em

umww' do pres('ntr regnlanH'•uto.

110. Esta instrucr.~I(I t.em por fim prepat-ar o cavnllP.Ü'1)
a Pl' pilra occ.upar o SNl Ioga r no grupo de combate.
O elemento e8sencial do grupo de combate é ll. arma automatiea. Os homens que o oonstituem, sfmdo apenas seus
auxiliares immediatos, uns a transportam, a. servf'm o a re·-abasterl.'m, outros a protegem a maior ou m(\nOT' digt.nn.ckl.
:'lf'~tlLHio a~ c.irc,t1mshmeias.
A instruccão individual ~o ravallciro que c.ombat..e a pé
é destinada a Pnsinar-lhe a maneiro. de operar nas differentefi
eventualidadPs do combate e a eollocal-o em situa.J;ão de
cumprir· todos as miss~s qu" lhe podt>m sPr attribuidtts nfl!
;i:ff'Up-<1.

..

.

E' complf>tadn. )){)J' uma instruc.(ão f>--$Pe<:~alizada., cujo
Hm ~ aperfeir.onr· eertos cavalleiros particularmf\nte f'>scolbi~Jos, wndo em vista suas apt.idõf'.l:l, para d~sempenhnr um pa·p••l d~t.erminado ~o grupo.
111. · Os exf'!'Cieios dP inst.rur.cão individual "'x~c.utar-5:e
bãl) Pm terrBno val'iado. Será. indiepensavel que na proximidado d~ cada gunrnicão rxi~i.a um t.erreno preparado para. da1•
p,.sta in~t.rucção de eomhatP. Semelhante terrf.\no representará,
na maior profnndi<!ade possível, systemas do defesa. sueeessi ..
vai:!, comportando notadamente trincheiras-abrigo, rôdes 4e
aramP farpRdo, crat.{'ras de projectis organizada~. ele., r.o.m
objf'ctivos figurado~ ou rP:p,·~~rntod~.
Compreht-ndem:
I - Utilíza~ão do terY~no.
II - Procura •· designacllo dos .,bjf"r·tivrlS.
Til - RegraH de emprego <!e fOW'.
IV -- l'~:ou~rc.ic.io9 de n.t.aque.
112. O instrnetor prepara c.ada P.:tercieio, dispondo ru1
ant{'ce-denr.ia n0 torr·eno os ob,j~tivos sPgundo o plann d~ in~·
.'-·tl'llC({áfJ .

Nas primrira:i sr5sõc~ indica eom prAcisão ao r.avall~u·n o·
procedimento que deve manter em relaç§.o a cada objecti\'O; o
cavallciro é. em t:eguida, liberto em plena inkiativa., limÍ··
t.'l.ndo .. se o instrnctor, a fazN' surgir novos ob,jootivos e novas
oircumstnncias.

Os el't'os eommMlido:.:

c'Qiijndo.

~5o a~~ignnl(1r!o~

e

<'~plicndoe

•com

6'1

. 'i f3. O cavalleiro ó exercitado em sal:mt· aprovnitar o
abr1su, pot· m~io do instrumento de sapa port.a.til. do mavi~ta:.i. do inimigo, quer pará estacionar, quer para avançm·;
o mstructor em~ina-lha igualmente a procural' o melhorar o
ab~igo que lhe offereco o terreno pura ::.e dissimular d'"'~
:ncu·a que se proteja contra o fogo, coP:-:er·vtmdo-w ~f~tnpt'e
n;:t~ melhore~ c-ondiçõe,g para atirar ..
PROCT.J'HA E

DEHIU~AÇl.Ão

008 ODJEGTIVOH

·11 ! . O insLructor aproveitará toda occasião para dcséJlvotver o poder Yisual c as faculdade de observação do ca.vul-l~iro, collor.ando-o progressivamente nas condiç.ões úe pro-Gura t.ada vez mais difficeis. ·
Comcçarít. por cn3inar-lhe o n'OOnhecimcnlo do terreno
~ b1.Hl. nomenclatura; em seguida, a achar um objectivo, cu,ja.
designação será feita por larguras de mãos ou de dedos <!m
l'~la.(;ão a um ponto muito visivel.
RIOORAS DE

F...à1PRl~O

DO 1-"UGn

\

p

fuzil metralhadm·. atma de fogo por n::tcf~lh:mt..-in
de cobrir de balas o objectivo qun é preciso
deRtruir, atira contra os grupos inimigos que marcham. até
que esh'-'1 se deitem; procura, em seguida, .as metralhadoras
e abre fogo eontra ellas para neutralizai-as ou obrigat-ac
a c:1Ia.r.
O atii'11dOl' do fuzil-Iuetralbadol' é exercitado em atii~ar
de flanco; póde UASim melhor se dis.simular e obter t'ogo m.oj~
115.

~ rncarr~gado.

...ffic~.

E' nas distancias inferiores a 1. 000 metros que o fuzil-'
mef.ralhador· tem o melhor rendimento; por consequencia. o
-.lt.irador flt~ c.!cverá tomar como obj~ctivo alfim dc~t.a diRtan-t·in, grupos importantes.
O mosquetão é a arma de defesa individual do cavalkiro.
:Bgl~ o utilizará ca-da ve.z que po~sa eollocar . um :tdYN'sarin
fóra de c.ombatc.
O fogo do mosquetão não deverá Her omprngtulo a. mai~
dn f)OO md.ros contra um horriein isolado a p•\ ~ d~ 800 <'011-.tra. um cavalleiro.
A granada de fuzil é empregada para a.ttingir um inimíg·n
abrigado; tem para alcn.nce util de 150 a 180 metros.
A granada de mão é utilizada para' o mesmo fim; os ro-sult..'l.dos que se obteem coin o seu emprego são ant.CR de tudo
functftü da 'Jestreza do cavalleiro. A instruc.ção do granndr.iz·o deYe Bet· dad~ a todos 09 cavalleiroe.
EXHf\ClCJOS DH CO.l\W.\~

-1 i6. E~to::~ ~..xor-eicios comporhnn:
a) marcha de approxim_ação;
,
b) ntaqut~ pela combina<;ão do fog'O" e d.o
t:) exccuçãQI dQ a.eeatw_...

awvi:mento.;

!U1'. a) Ma1•cha de app1•o:cim.ação- O ataque d precedido
do uma :tpproximacão que tem por fim levar as unidade encarregadas de executai-o tão perto quanto possível de seus
objcctivos e di~pol-as em face delles.
Começa a approximacão Jogo ·que a tropa entra na zona
em ,gue póde s-er attingida pelos fogos do adversario, especialmento pelos de artilharia.
O cavalleiro será exercitado a progredir apezar dos fogos
de artilharia.
118. {)) .1\.tflque pela combinação do (OfJO e do movi- ·
mento - Logo que o fogo <la infantaria inimiga se torna sensível ·a ponto de enibaraQnr o movim1~nto, comeea o ata{JUC
propriamente dito.
·
Abre-se. o fogo, para diminuir o do adversario, cont.ra
todos os pontos em que parece· estar este alojado. ·
O cavalleiro será adestrado em aproveitar todos os momentos em que o fogo diminuir por qual(jtter motivo, para
avancar.
119. c) Execução do assalto - O assalto é o acto final e.
decisivo do at,aque. Tem por fim expulsar o inimigo definitivamente de suas posições, abordando-o a arma bran~a e a
granadas.
A C'Xccução do assalto exige surpreza, violeneia c ra}Jidcz.
Não ha distancia normal _para partir ao assalto. Tocavia,
elll principio, não ha interesse em partir de menos de 200 ou
300 metros, quando o ataque está sendo apoiado pela artilharia, 80b pena de impedil-a de .atirar contra as primeiras
linhas adversas. ·
· Além de 500 metros a cavallaria não eslá. A·eralment.e f'm
condi<:.ões de fornecer marcha continua em anuument.o vivo.
O cavalleiro, atirador ou· não de fuzil metralhador, será
exercitado em atirat.. emquanto marcha contra todo inimigo
que appareça deanle de si c cout.ra toda metralhadora que se
manifestar.
.
Ohl3gado á posição quo procurava attmg1r, o cavalleiro
Ianca-se contra o inimigo, toeando com a bayoncta lDdo udversario que se apresentar ..
. o exereicio termina quando Ü cavallciro 1 ucaha de atrayessar o objectivo indicado.
TITULO 11

Escola do cavalleiro a cavallo

CAPITULO t
ogNERALlOAl>ES

i 20. Esta escola tem por objecto formal'. no nienor cspa.co de tempo, cavatleiros adestrados para dirigir os seus
cavallos A combater montados.
Em Yista da ner.essidade de tornar os ~a.valleiros molJiJiza.veis no fim de quatro mezes depois da, incorpol'ação, os
instructores procurarão, antes de .tudD, .ministrar a. instrucção tão pratica, <tuanto po~sivel, e ,nunca perder f.! c vista. o
fim jmmediato que se deseJa alcançar.

. P.rimeiram,mte darão aos c.avalleiros confiança, fletibíhc~de e bo~ c;ollocação na sella; ensinar-lhes-:hão em se~uda, os mmos- de conduzirem os cavallos e depois de se serVIrem de suas armas quando montados.
. O methodo para c!ar instrueção á Escola do CavallPiro a
pn é applicavel á Escola do Cavalleiro a cavallo.
A instruccão é individual. 'fodo movimento novo é obj eeLo de uma licão particular dada successivanwtlLc a cada
cavalleiro.
.
'
·
No correr do trabalho, o instruct.or evita as obscrva~;õcs
geraes; eorrige os erros, interpelando nominalmente os ca;valleiros que os commetterem. ,
Passa frequentemente de. um cavalleiro a outro e multiplica os conselhos, inspirando-se nos principios desenvolVIdOs no regulamento, sem que ,jámais se ·Considere obrigado
a reproduzir litteralmente o texto.
ne modo algum, os differentes movimentos de flexionamento é volteio ou trote sem estribos, cleyem ser empregado~
como punição.
O instructor não tem logar fixo : póde estar a 11é ou
a eavallo; para as primeiras lições é conveniente estar a pé,
afim de melhor explicar os movimentos c corrigir mais facilmente os ·erros.
·
Devo procurar na fertilidade do seu espírito as idéas que
ha de enunciar e as expressões (IUe tem de applicar afim ele
oespertar a int.elligenc.ia e a imaginação dos cavallciros.
Seu bom humor deve ser constante,. seu ardor e sua fé
persuasivos.
·
A ·attitud& do instructor deve sempre ser lal que possa
servir de exemplo aos cavalleiros que se lho confiam.
E8cc•lhetn-se cavallos mansos para as primeiras 1icõcs.
o~ cavalleiros mudam de cavallo entre si s~guidamcnte, mesmo no decorrer da instrucção, quando o instructor indicar.
O trabalho começa e termina ao passo.
121. No comeco do trabalho ou depois de um repouso,
o instructor commanda - Sentido ! A essa voz o cavalleiro
retoma a posição regulamentar e ajusta as redeas. Para fazer
descancar a attencão dos eavalleiros, o instructor com manda:
Escolat~ á 1)ontade 1 A essa voz os cavalleiros alongam as redeas sem mudar a andadura e não ficam obrigados a manter
a posição regulamentar. E' necessario fazer frequentes descanços, principalmente no começo, aproveitando-os para interrogar os cavalleiros a respeito da instrucção que receberam.
122. Em todos os exercícios o instructor Be preoccupará
em variar as andaduras, de maneira que não fatigue nem os
cavallos nem os oo.valleiros.
A instrueção equestre, que será continqada e aperfeiçoada
para o~ cavalleiros e graduados com mais de um anno êe
serviço. comprehGnde: o trabalho prc]Jarator·io; o trabalho de
b1·idán; o tra.bolho de freio~ e o tJ•abal_ho com arnws.
.
Na pratica, o trabalho preparat.orw e o trabalho de hrtdão são effcctuados qtiasi que simultanramente; o voltei~ e
o flcx\onamcnto são praticados uur·antc tndo o tempo da lnstrucção.
o trabalho de freio deve come~;ar desde o quarto mcz
aQ periodo de instru~ção •.

MI!OB··DO JliODIR

.~

ÜHando os l'Mursos dag unidade!:i permittken1, ha vaut.a: ..
H•!m em dar a.os cavallciros para o trabalho do .bridão um
1lridã? ~luplo, ou no meno8 redeas duplas, collocadas eni um

!;O brtdao. Neste cnso, o modo de segurar as rédeas é o indi-

cado para o h·abalho com freio.

CAPITULO II
'rRAll,\LJIO PRRPAitATOHIO

1.23. J:;gte lraua lho t{'m por fim flexionar o cavn.J19iro,
iniciando-o nos
prJmf3Iros elemento:; de conducta:

da.~-lhc confiança e uma posição correot.a,

Conduzir o eavallo ao terreno;
8altar no f~avallo c em terra;
Ajustat· e se11arae as rf}deas -

tonducta;

·

primeiros olêmcntos· dü-

Posição do cavallciro a cavallo:
Flexio~amentos;
Volteio a pi~ firme

(parado);

Volteio u galope;
Estribo;
Montar a cavallo ~ ap0ar:
Troto elevado.
12,í. Para esse trabalho o instruct.or 'liFlpôn us <:avttlll~t~
ru~ na pi~ta atraz da um monitor, seja fazendo-os montar urn
cavallo bem adestrado seguro á guia, seja ainda fazendo aoom-panhar cada recruta por um soldado antigo montado quo lho
:;egura o cavallo por meio de uma guia esp-ecial preso. an
bridão.
O instructot• regula a ot•dem e o omprego uos div~rso~
~Xei'eirios, !-3egundo ~\8 apfidüe::~ e os defeitos do~ cavulleiro~
que lhe são confiados.
O trabalho prepnrnforio ~ executado nu come-r.-o om mn
picadeiro ou campa fechado.
Os cavatlcirns para ahi conduzem os seus cavalloH á mão
c do mesmo modo reconduzem-nos para as baias.
Sempre que o. eavallo vae 8er conduzido á mão (mC\smo
por um homem montado) devem-Se levantar o~ eRtribos, correndo-os até ao fundo do gancho doR loros o f'Ill ser.uid~
pasf!ando os loros por dentro dPlles.
Sendo o primeiro resultado que sfl .proom·a obter do ea\·a!leiro a acquhdcão ~Ja confianra c o habito do ficar muitc)
tempo montado, sem fadiga, t~ bom dar-lhe os estribos desde
ns primeiras áulao:z. Ró se eommanda -- abmulcmm· estribo8 !
- primeiramente ao passo, depois naH andaduras mais forte~, quando os .Cavalleiros já rHtão suffirirntemente familiurh;~do~ com os mo\'imentos do cavallo.
O instructor trabalha {'Offi o recruta no exterior oe"de
que o seu adeantamento o permitta; o caYallo pód~, ent.io,
ser primeiramente F:.eguro á mão por um cavalleiro aut.igo,
corno jn ficou dito.
CO~Dl.~Zlll

v l!.\VALLO

~,_· MÃO

U3. u t'ava.lleiro segura a::; rédeas dü hl'úláu ua. mi\(l
direita o. 15-em da bocca do cavallo, unhas abaixo, indicador
entrP. ó~ (\uo~ ranna-s da~ rooea.Q,, mõo levantada ü firm.n
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.(para impeLi ir que o c avalio salle); a mãn t'~lllll'l'da ~egura
as rédeas pela ponla (pelo mtrb, ~i .são cosidat'l) .
.Para formar a ·escola no picadeiro, o ins~:-· ~..wlol' dispõe
o:-; caval.teiros na linha d'o een;l1ro, com inLorvalins dt~ :3 m.
Cada cavalleiro passa as rédeas pelo :pescoço c se culloca ·.tJ
lado esquerdo (lado de montai'), eom o f.lanco direHo na al•tura ·Ll'a gmmcha, pos'ição de sentido, mão direi'la como :'iC
disst~ nu IJU'I'agraplw 'IH'ecodentl'.
Os eavallos devem fi'car 1JC1'{iludos, i::;lo ~~. Jir·e·iliJ~, alinhados ·u perpcnd'ieularcs ao alinhamento, (fi.lcil'a).
Um eavaHo parado ·eslá direito, quando, aprumado nos
quatro membros, tem a cabeça, o IIJesco~.:o e o cor.po na me~
ma tloirccção.
SALTAH NO C.\V.\LLtJ E El\1 TEIUL\

12G. Ao commanào - 1Wt' salto, a cavallo I ~- u cavalll'lro l'ar.. direita-volver, segura 11. rt'den esquerda com
a mãlo esquerda, unlhas abaixo, tlú mn passo ú dire"ita
para se coHocar na altura di1,s espaduas do em v alio;
ao mesmo lempo dcslisa a mão direiH a ao hmgo 'lia r1~dca e.3qur~rda até ao .me·io das réd-eas e a osquerda .até á altura da
ePrne.lha; cruza as rédeas, muilo ligeira.mentü :berl!Sia·s, na
mão esquerda que pPga um punhado dP crinas n deixa sahir as .t:xlrcmidadcs do lado do dedo mínimo; eullo~.:a a mão
direita no et•pHho, l.t~ndo primeiramente cruzado os ·c~lri
ho::> adeante delle; levanta-se primeirarncuUtc apoianúo-::;c
nos punhos; d'emura um insltanlc ass1irn, esc ancha-se na
.~t· I.! a sem choque; segura em cada mão, em cheio, uma I'•J{IPa, poHcgar preme-a
chapa Gonlra a segunda junta do
inrlil'ador, os punho~ baixos, exaclamen'lc nu prolongamento
•los anLI'-brat~os rcs.pcctivo.s, ct~l.·ca. d1~ ~5cm de afasLmnonto
(não mais), ambos defrontam-se, l~ as rédL·a·s sahem pelo
lado Jo poUPgar. :ajustadas de modo rpw u r:ava.Ucir·u -;inla.
a hoc c a do cavallo ( .. ) •
No~ vrimeiros dias não se manda montar ;1101: salto. E'
]ll'l'l'isu <~Jar· tcrnpu que o rPel'Ula sn de~wmharat·e Fda gymnasliea nu cavallo de páo c no volte-io.
127 . .:\Ll commando -por salto, a pé - o cu valll'iro ;pass:1
n-; rédrao; nuzadas para a mão esquerda, :-;egura. com cllas
lllll ptmllado Llf' -crinas r. colluca a mão direita no ce.plilho,
tendo rn·imeiramfmtn cruzado os -estribos, .tudo "Como [lal'a
sallar tw eavallo; deva__;sc nos vunlws, 1pat-isa a verna dir.1~i'l·a
rwr cima. da :gaTupa, ·sem local-a, levando-a para o 1ado da
,rsqnrrrla; 'fie a um instanLC'- assi·m c ~a:Ita em 'I l'l'l'a ('111 uma
·1Pve flt>xão, ·caleanharcs unidos; retoma a 1pnsit;ão de SI~ !ltido (1:.?5) •
.1'\os Vl'ilnl'iros cxerdeiüs f-azcnl)-SI'
esses movimenluH
~1or p:.ul r·s. Conunandos: «por lmupos, :vor sall o, n ,.ay:Jl!o,
,.---- nm ·! dons ! ·tres ! quat.m !»
Ao eommando ___;_ um, I execu1t.a-su l.uLlo quanlo tísf.ú
1H'f':"ilcl'ilvlo nu n. 138, até á colloca•çãu da mão 110 t:e1lillto ~
tlous! - dú-s1• o saHo com apoio doS~ bra<.:os; trcs f - caval.r:a-:·w: fJlWf J•o! - t.o.mam-sP W:i· r1'dPas.
«Por lt•mpos, por sa,Jto, a pé, - um! duus ! Ll'L'::i ! qua~
h·o !». Exccu\:ão :paree'llada llla urdem inversa.
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128. Para lazer os dous exercícios sem Lempo d.e :pauaa,
commanda - pur saJ,to, a pé e a cavallo.
Os cavalleiros farão fl'equen!lemente estes ·exercícios du
ambos os lados do cavallo, mas sempre a pé firme.

o

insLrw.~Lor

TOMAR AS RÉDEAS JUNTAS E SEPAilAL-AS

1~9. Ao comrnando: Jlédeas na m!lo esquerda! collocar
esta mão em frente ao meio do cor·po, passar i)ara ella a rédea direi·La, separando-a da mão esquerda pelo dedo miuimo;
deixar cahir a n1ão dire·ita ao lado, atraz 'la perna, palma
da mão para dentro.
Faz-se do mesmo modo tomar ás rédeas na mão direita.
Ao commando - separar 'rédeas ! _:_ segura-se na mão
diroita a rédea direita qu~' est:t na mão esquerda e re~omu
se o afastamento de ct~rcu de 25crn ('126).
130. Para ajustar as rédeas o cavalleiro approxima os
punhos c segura com uma das mãos, pelo pollegar e o indicador, :por cima do pollcgar da out1·~~. a rédea que quer
eHeurtar.
,
131. O insLruelor faz abumlullat· e relomar as rétle:.ts
quando o julgar a proposito, aos commando-.; - abandonar
1'édcas; retump,r ~·éde_as ! No primeiro caso o c~valleiro larga
as 1rédcas atraz do cepilho - si são aberrlas dá um nó simples - e em seguida as abandona sobru o p~->.scoço ~~ deixa
cahir as mãos aos lados.
Só excepcionalmente se mandará abandonar a~ t·éúe;l~;,
toma,ndo as precauções ncccs::sarias para evitar aecideutes.
POSIÇÃO JJO CAVALLJ.ml.O A C:\V"\'_LQ

132. A posição abaixo discriminada deve ser tida como

um lypo do qual todo cavalleiro ha de approximar-so gra-· .

dualmente:
As nadegas assentam-se por igual na sclla e o mais po::;~
sivel para a frente;
As coxas, voH.adas sem esforço, de chapa, abarcam igualmente o ca vaU o, não se alongando sinão pelo proprio peso e
mais o das pernas;
A dobra dos joelhos suave;
As pernas livres e cahindo naturalmente, suas barriga..;;
em contacto com o cavaUo, sem o apertar, n ponta do.s ·pé~
cahindo livremente quando o cavaHeiro está sem estribos;
A região renal sem rijeza e jamais cavada;
O tronco desembaraçado, livre e erecto;
Os hombros igualmente direitos;
Os braços livres, coLovellos cabidos naturalmente;
A cabeça levantada á vontade e desrmbaraçada da'3 ospaduas;
Uma rédea do bridão em cada mão, como está dito nt;
n. 126.
133. Esta posição é susceptivel de ser modificada .crn
casos differentes, intermittentementc, ou de maneira conllnúa.
As partes do col"po representadas pelas pernas e o busto
são moveis e devem actuat' á voutade do cavalleiro, sej~

J.aroS DO PODKn EXIatJ'I'tVO

ü1

intnrmittenLemente como ajudas para o governo do eavaHo
ou como meios de combater suas defesas, seja de Júrma continúa como meio de adherir ao cava.llo e ao., seus movimento-s.
A coxa, ao c6ntrario, deve ficar immovel e aLllwrenLe á
sella, salvo no trote elevado. Esta fix,edez, ueve S('l' (,Ouseguida não a custo da pressão nos joelhos, mas peht udhcroneia das nadegas, que é oil:J.tida cc•m a fluxiJJi.lidadt· do~ rins
C de'l~OlllrUCI;Üo uas COXUS;
8i as nadegas ficam muito atrazadas, o ~a valleil·o não
púd'e adherir ao movimento do cavallo .c dPsloca o tr·otwo para
a frente. Remedeia-se este defei Lo fazendo-se c:)eorreuw· as
1/(((feoas para baixo a 1n·ocw·a do fundo da sdla.
Si as c01xtas estão muito levaulil,das (hol'izouLa,~sJ " cavalleiro fica de cadeira, seu poder .sobre o cavallu ó tlimi·uuido; si esl.ão niuito éahidas (verUcaes) o cavalleiro fica
tle f'm·quilha, sente-se contrafeito.
Em resumo, o cava'lleiro deve conservar-se aS::i!~alario
L01ll as coxas baixas.
Os differentes defeitog, de posição se combatem por Ilexiollamentos apropriados.
PLEXIONAMEN'l'OS

J:Jft. Os oxercieios de gymuastica dosiguadns

sub o
de JI,~xionanwntos teem por fim olJLor, lliiS a l'll'xihilidadn dos rins, outros a imlcveudcncia das div,crsa..; pal'te5
do eoq)(l.
O insLt·uetor vela Ci':''pecialtucuLo por que u uwviuwnto
da p;wl.c Llo ('orpo visaua no excreiciu não reaja contra qualquer das outras. Por exemplo, um ex.ercicio do hr<u~ú esquerdo não deverá desarranjar nem o braço direito, nem a
vusiçãu da região rena:l, nem a das pernas.
135. Os fl.exionamentos aqui indic·ados recumnwlluamsu ~~orno os mais uteis, mas não são os unicos em que os caYalh'iros possam ser exercitados.
O in&tructor tem a fa-culdade .de applicar outros exercicios adequados - para avariar o trabalho c manter vivo
o intere-sse dos ins:t.ruendos.
E' bom todo o movimento que, oeeupantlo a alten~,ião
do cava'lleiro, faça-o esquecer..-sc de que está a cavallo c.
por isto mcsrilo, trar1á sua desconlracção.
Attin.ge-se o oibjectivo mediante a freqmmckt, e variedado
da gymnastica, mas evi,te o instructor, prolongar um exercicio até á fadiga, pois esta causará forcosamente a conLracção.
Evite ig·ualmente todo o movmwnto que tenha como eonscquencia sahirem a:s nadegas da se lia ou ficarem cavados os
llullu~

rins.

i36. Os flexionamen:t.os, enunciada a especie, são inicia-.:.
dos ao commando: Com,eçar.
O cxcrcicio prosegue, repete-se, até ao cununaudo :·
Alto!
Os cavalleit·os juntam as rédeas, separam-nas, abandonam e ret,ornan1-nas conforme fôt· necessario c sc•m commando.
i37. Elevação das coxas - Elevar os joelhos sômPute
quanto baste para destacar da sella as coxas e as pernas, in~
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clinaJJdu muito lcvemenle o Ü'üll00 para traz .. O insüuctor
manda que o cavallciro esLeuda as coxas para a ft'entl', sem
~:xagPro, segurando-se um instante nu ce·p·ilho.
Tal posição lf'Ol'·ça o cava'llciro a se cqui.libr.ar a eavallu
pela flexibilidade. Uma vez bí•m a-chado o equiibrio elle
rcconduz suavenwnl1~ as coxas ú posi{;ão na sc.lla, com o eui-·
~.lado de não alterar então a posi~;ão dos rins.
Esse Pxercicio dá posição aos rins e lhes imvl'imc a
j',írma que devem ter; só se executa au passo c ao troí.e
·curto.
,
1:JH. Botuçtw da coxa direita ( esrj'ttcr·da.) Afastar o
joelho direito ( csqm•rdo), leval-o vara traz, estendendo a
~HJrna, lorccr o joelho para dentro o mais T>O~sivcl e l'l~cul
Jocar a coxa de .chavu na sclla.
139. F'lc:cão dos rins - A' indicaeão ocariciw· o ct1vallo
no flanco direito ( csqucl'do), dobra-se ·na sPlla impeli indo a~
nadPgas vara a frente, flexionam_:se os rins, eintura rcenrh·.antn rio lado direito ( csquer:do) sem inelinação do IaLio, dc'POÜ; tk~er:-sP o mais vossivcl a mão direita ( esctuerda) ao
1ongo clu J'lanro do cavallo.
1.JifJ'. Jlotarão dos 1'Í1ls - A' i nd'ica,.~ão u.cm·icim· o ravallo
nn anca dü·cÚa ( cS,J1tcr'da) com a rnlío esquadu ( dirdta),
voHa-so na sPila sem dPsloeai' o H~sc~Ilto !lf'lll as l~oxas e
·exeeuta-se o afago mand'a:du, tendo o cuidado de manter a
cabPc_:a levanta{.) a P evitando at'a:-:il ar o t11l uvL·l!o l':-:querdo ( di·l'l'i I o) fl twndnrar-sn nas réde:.t s.
J 11. ,l[ 0 dmcnfo (JÍl'OtOJ'ÍO do lJraço direito (CS(fUt'l'riO)
- Drsernvl~l' erJm o braço esf.enuido, movimr~nf,, lt•nfo e uniforme, giros •1ln baixo para eima e da frentl' pa1·a lraz, man;f.eudo a cabe~~a dirl'ifa r lc·vantaua qnantlo o bt·;u.:o dl'~l''"
H2. Flc;J~ão da JlCJ''JW dii'Cifa (':sque1·rla) -- Vohnu' 11~11tanwnl.e a IH't·na Sl'lll de~:iloear u joPillo nem o t·•·sto do t'Ol'JHl.
I i~l. Jfovinwnlo uiralurio dos J)(f8 - Fazer .._, ue eada p/l
descreva, por um muvimcnlf o lenlo e unifui·nw. giro~ d,J
;baixo ·para eima c de J'úra 'vara denlro, sem dc:-;lul'ar a
}lCriia.

111. Flexionanumto em! m,al'cha - A gymnaslica apt'Pnvida a. IH~ firme ó repelida na::; tros andaduras, ::ialvu a:-; ·ex-ecpt;.ões .prevü;las.
Para pôr a escola em mareha, o in::;.lruetm· designa um
eavallciro antigo para scrvii· til' testa e o faz percunt•r a
']_)ista; depois manda desfilar O::i ·ta.valleiros vor mtL atraz
úesse · guia.
·
O instnn~lur Iimila sua~ I'Xplkat;õ,_•s ao:-; JH'Üt1~ipios dn
govei·no .indii'-prnsavci5 para pôl' o eava.llo ••m nwvimento r>
fazcl-o parar; os eavaUeiros se iimitam a d'eixar os C'avallo.-;
seguirem aos que os preecd(~m.
145. O trote devr, ser primcirame.nl •~ muitu mudPrado:
é levado ú r~adcncia J'c;..;ulanwntar ( •) quandc os eava.Jlcit'('c:
tenham adquirido haslante a~:'ento para consenar w·:da andadura uma posição regular.
H6. Logo quo o trote tenha dado aos cavalleiru::i wn
comr:'ço de solidez e nm primeiro habito de andadurn viv.1,
o instruclor ~~on1ec_:a a Jaze l-os trabalhar ao !:;'alop('. ,\s pri( •) .\ vrloeitladn rf'gulamcnt::u· tlo trole é. de ??o: ms. po1'
minu Lo. (Veja n. 213) •

ACTOS DO PODER EXECUTIVO

meiras lições de galope são dadas em um grande circulo.
afi.m de ,qnn :os cavallos trnham mrno~ tendem~ i:l rir i omar
a mão ao cava'l.leiro. São utilizados os estrihos al1~ qur. o~

eavallciros :t~nham hastaniP I'Onfiança. Lo~o quP o inst.rilelor julga suffieicnt..• o prl)grrsso, manda c1•uz~·:· r·sttibns.
O galo.pe deve srr Pmprf'gado drs·dP ecdn; (\ a andadura
mais favoravel par~a dar an ,,·aval!Pirn o a-;spnto c l'lexihilizm·-Htr a rrgião renal.
.
1.117. Dcsrtr qur o ins!rurlor manda fnnUll a5~. J'(•dr·a~. I'Tl.sina ao l'.avallriro a consrJ'Var o ronl a<~ In .(•om a hneea do cava.llo P. a üPixar-lhn a 1ihPrdad1' dr ]H':-::rn(~o a('nmpanllnndo
com as mãos os movinwntns dPsle pn1· l'11•xiírs all.f'rlwlivas
uos- punhos.
A rad~ncia do .passo largo ~~ facil dn af•nmpanhar eom us
r(\dPa.;; lrVI'mcnte fl'nsas; ao eaho de mui·lo !Pmpo o {'aval]Pirn sPgnr instinct.ivamrn.tc o movinwnlo rlo 'JWSrn1;o .- Tomado rslfl habito, ·Ja.eilmentc P>llr fal'á n nwsmo nas andaduras vivas. Este exerdeio SllflTH'inw a durPza elos l1t':11:n.~ P
ltnmbros. origPm habil na! da dm'c'za •In miio ..
VOLTP.Til

HR. O voltio é a gymna~lira r~special do ravallriro: rlcsPnvolYt>ndn P. conserv.ando fiPxibilidadP, ·elmfianea n l'lll~l'gta,
propot''einna-lhr nwios 'P:l.t'a saltit• dr~ I'Pl'las iilna.r~ilr:.:; 'tlil'-

firPi~

Tn.\B.\LHn A PE' FTH1\JT<:

·I 't\L O trabalho 'sr rxccnla ·pt·imPit·amrnll• srrn impnlI' d1•pois rorn impnlsfin, I' JH)dP "f'l' J'r·il o 1'111 lH'lln. 011 c~om
a sf'lla t'l'gulamcntar.
As prN~an~,:cíl's nr,l·rs"aria,; :-;fio !ornadas ·para I'Vitar n;:;
Ul'f•idt•nll':-:, quando o~ ;1•avallos h;,;o nxigir·rm, llPVPndo
:-:.•r
r~o lloca.dns m1xi li ar r~ jú na l'rPnl f', .iú .no la·do opposl11 :'!q llf'll•'

siin,

~·m

rtnr sn faz o movimento. J:í nm dons lados '!filando n Ira·-

hal.ho é ·exr·cutado peht garupa, occasiã.n Pm qw• si' d1•\'1' 11'ynnl fll' um dos mrmtn·os an1 Priot·r•s rio rnxa ll11.
TRABALHO REM 11\TPULRÃ.n

1 r>O. Mnnlar por salto, Pm I rrra:
Esl r movimento RI' rxrcnt.a rnmn o pT'r::;r•ripl o nn n. ?fi,
n r.avallPiro nol.loeantlo a mfín d·irPi In. no gn t'rol r· si o cavallo
l'SI ÍVPI' f'lll ']Wl'lO.

151. Estando ·O cav.allriro a 'l'::tValln, passar a prrna uil'l'ila para faz1'r frrntP ú rsqnrnla (ou rel.agna.rda).
Passar a pPrna •direita por c·ima do ,prsf·o~o para faze:·
fl'l'lllr ú r:;fluPrda. Estando assPTllado frP!llí'. ú,-Psqtwt·da, ,~i
J'ar JHlSsnndo a pf'l'IIU PSfJUf'l'da pot· cima da garupa com illl
Sl'lll auxilio flas rnflns, para fazer fl'f'Dfr Ú I'Piaguarda.
lG:?. :\lonlar eorn o

halaJll_~o

da IWI'lta dit·rila:

Cnlloe.ar a:traz P proximo ,;í. t:·~pndua r•squPrda do eavallo P rom a ml•srna frenh• tomat· um 'IHllllrado dP 1'1'ina eom
a m:io PSI[lH'rdn, i' eolloear a dit'r!ila nn :.,:at'l'ldl', -;i ''ltt JWII••,
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·ou collocar as duas mãos no cepilho, si com a sella regnl~
mentar; afastar a perna direita 'para a retaguarda, balan -·
c:ear essa perna e lançar-,se energicamente para C'ima, elevando-se nos pul~os e baix,ando a cabeça para cavalgar, passando a perna direita por cima da garupa.
H>::l. M-ontar de lado, por salto:
Como pnra o montar por sr.:J.fo, assnnl.amlo, por1~m, dr>
lado.
154. Esf.ando assentado d(j\ lado,
cava·lgar on tran~pOI'
o cava,llo:
.OoHocar a mão direita no garrote, si o cavallo estivr,r
em pello, ou no e,!';pilho, si e~tivrr r.om a sella regulamentar:
tomar 11m punhado de f~rina .com a· mão esquerda, elr.var-st~
nos pnlqos ha:ixand'o a eabcoa e a parte superior do ·corrpo;
est.cnder as pernas juntas ~por cima da garnpa do cavallo
![)ara cava,lgal-o ou para saltar rm torra :í. dircNa.
155. Transpôr o eavallo:
Coilocar-·sr como para montar por salto, nlevar-se no~
pulsos, inclinando o corpo para o pescoço; lançar aR pernas
unidas e e'3tendirlas por cima d'a garupa, o corpo · susf,ent.ado
nos br~H,;os hPm trsos; ·tocar o terreno junto á. rspadna rlirreita; calcanhares unidos.
15ô. Mon't.ar com uma oSÓ J11ãü:
Tomar um punhado de crina com a mão esrgwrdn, rolIocar-se adian'Lc· da osparlua esquerda do cavallo, o antnbra~;?o esquerdo Ii~ado ao peRcoço, a espadua direit.a volt.artn
ligeiramrnfn para o 1ado dirnifo; lançar-Rr. energieamonlr
avanr,ando a r~parlna direita c SAparanrlo a perna direita
para cavalgar.
J57._M.onfar, frente~~ rcctaguarda:
Collocar a m1'io rsqucrda no copilho e a direita na paltilha, si ·o cavallo estiver com a sPlla, ou a mão esquerda no
garrolfr r a dirr-it.a no rlorso, á distancia conveniente, .si o
cavallo estiver rm peHo; lan0ar-se energiramenfo para ci~
ma, cJ.cvando-se nos pulsos; abandonar o ccpi,lho ou o garrote e girar Pm torno do braço direito, a espadua esquerda
dando-lhe impulso, para a rrtaguarda, etJtl.mder n pnrna esquerda para fazp·l-a passar por cima do pnscoçn, e cavalgnr
frento á rct.aguarrla. ESll.n movimento. como os precerlentrs,
deve srr Pxrrufado prlo .Jndo d'irnjlfo, fa?:rndo ns modificar,õrf:
rorrf'spondentes.
·

158. Tesouras :
Estando montado, colJocar as mãos dirrita e esqtH~rda á
direit.a r rsqnorrla do garrot:e, si o ravaHo esf ivor Pffi prllo.
ou do cepilho. si nst.iver com a sella; elAvar-se nos pulso~
balanr.anrln aR pernas. haix.anrlo a cabe-ça r. inclinando a parte
superior do rorpo para a frrntr e· f'lrxionando os hrar,ns: rru7.31' ns pernns. giranrln. r]r rnorlo a t'.avnlgar rom a fe,~ntr pnr1
a rrt.agnarda.
Para voltar á ,frente pri·mitiva, dPsfr.zry• n mnvimnn to rto
meRmo modo, collocando as mãos sopa.rnrlas na garupa, si
o rav.allo em .pf'llo, on na pnr•.filhn 1 si o cnvn llo com a
sella regulanient.nr ~.

~aros
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TRABALHO COM IMPULSÃO

f 59. Montar de lado por salto ou saltar no cavallo {f e
lado:
Tomar impulso, dar uma batida para elevar-se, a mão
esquerda do lado ·esquerdo do garrote, .si em pello, <'U do ·cepilho, ·si com a selJa, a mão direita 1;:o Indo direito e 8J4Sen-tar de lado.
160. Transpôr o c.a.v.ano :
O mesmo movimento que preced.entemen1t.e, observando
qno o soldado pas·se as pernas para o lado direito, e toqne
o terreno .iunfJO á eStpadua do cavallo.
F,ste movimento, como o ant.ertor, devo ser e:;;.ecu!Lado ·
pelo lado direito, faz.endo--se as cnrresponrtentr~ modifica-.

oões.

16i. Montar pel:a gM"upâ:
Tomar impulsão, dar uma batida, co1locar ns mitos na
parte a.llf.a da garupa, elevar-.se e monta.r com o corpo varn
a frente.
162. Saltar na garupa e .em terra :
.SaUar como no precedente, p~ssanrlo a perna direiüt
1
(esquerda) por cima da garupa para j11nfal-n ti ontra. e f.or.rrr o chi'io do lado e~querdo (dirreito) .
1 ô3. Saltar de joelho ( on de pé) na garupa:
O mesmo movimento que prrrf'dentemm1te. elevnndo a-:
mi'i.os r nernH·s de modo que possa firm· dr. .ioelho on de p6.
TRA'RALHO

AO

GALOPE

HH. Est.e trabalho se ~xecuta com ~ sella dr volteio, m1
com a sclla regulamrntar, n§o equiparada. Com a S·Plla equipana, -os solifados armados e e.rrnipanns rltW~'m fn:u~r o.~ mo . .
vimenlfoc de montar por salto e em V~rra.
165. Montar por salto e !'1m terra:
Empreg-ando a cUba dr. volt.eio. o cavallo galo<p:mdo rm
cirrnlo mantido pela g-uia. seg,1rnr nm:-t ah:,a .pm cada mil0.
sem deixar a nspRnua rSfJlH'rcla llfns.tar-~~"- para rf"r.tar;nmrdn:
ncomn:mhar o cava:llo bem 1mid0 a 1"11(\ • .innto n. eilhn. m~r
chnnno com a pHna corrrspondente :í. mfío com qnr marcha
o rnva.llo. cavnlgar dando a hatirla n mnis adiantr possiv~l
com os pés unidos. F.lrwnr-sr n:-~s Pl11~n~ P s:1ltar rm t.rrra :í
alfnra da cspartna.
·
DRvPm--sr r:'lrercH.nr os c~vall!"irn-:; "ffi r.nvflknr ::~nrnvrL
~ nndn a nlPsmr~ hntida do salto.
'F3mpl'rg:mrln n srlln regnlnml"ntar. r r·om um r·nvalln
rn lrnn tP~.tn parfl dar ~1 dirrrc5n. s"r.:llr~ll' n rrpillw r·nm fl<:l
dll:l<:l m:ínc, n ·r-lirritn dn lnrln rlirf'i·ll) f' n r'<PIII'l'11fl rln 1:trln I"C:(jllr~rrlo. r• o mr~is rornn foi dito n-r.imn.
Hiô. Ec;t.nnrln montado. sHltnr rrn t.l"rT'a Pfi'Nandn a prr~1;1
exfrrior por rimn (lo nrsrn~n, r mnnl ;~r !1fll'flVPi I antlP fi. mr~-·
Hlfl l1nfirln. dn Ralf.o.
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O cmprrgo da srlla de volt>rio ou da srUa rrgulamenlar
devr srr feito como o prerrdente, abandonai' as all;as ou o reptlho para passar a J>f'I'IJa; scpal'Ul-as dP novo e saf.lar í~m
terra e montar.
.
DevP-sr fazPr saltar am t·rrra e assentar fr·cnle á. Llirrita c frnnf.e á esquerda.
167. T0souras:
M_esmos meios qur o~ indicados prc·ccdcnLemcnto.
Hi8 • .Montar fr.rnf e á rrf•JI·agum·{]!a:
O emprpgo da .seMa üe voHeio, ou da solla rrgulamrntar
como em ·J 66, ·S·rgurar as al~as .f.la se lia, ou o copilho ·rom Rs
dum• mãos, e coHocar-sc como foi di.to preccllentemcnle; elevar-se energicamente nos pu.Jsos, girar l'lll l.or·no ·da prrna
pnra montai', fazrndo frente á rcclaguarda, lll'<~nsifín 1•m qt11~
a mão esquerda abandona a alça ou o cepilho.
HW. Outros movimentos podem ser exercitados, 't.endo
por ohjretivo o desenvolvimento do cavallriJ'o, como: montar
vor sa•llo, com .a perna dirrita pela frente•; monta1· ~~m oitlavo á ·r.s·qur.rcla; montar em PSpiral; mnnlar rm oitavo (l
frrnt.r; 'fránspílr srm dar a batida; monl ar com a pcrJJa esquo.rd.a; montar com o balanc:o da. 1p.Prnrt direita fr0nle :1 r~
f~l aguarda; com ou som o abandono das mfío..;; JHUIJI ar· t'07ll
o nuxil i o f]n lan~a. rtc.
ERTRTBOR

170. Quando

o

cav51Ilril'o PSI.á

~m

boa po;;;u;ao. julgam-

se os estribos bem ajustados si a soleira rcspc'elíva fica mais

on menos a Om,Oi acima do -sa'lto da botina.
Os ·estribos só drvr.m .supportar o poso das pernas c Si~r
rnfiados alé ao lcrço do pé, -P o calcanhar mais baixo qur a
ponta.
_En l'íadn o p1~ no rsl.ribo, n ramo anl rr·int· dl'sl e di'YP !'ira e
para fór:a; assim o .Jôro assenta de chapa.
O apoio :pxc.essivo :nos estribos desarranja o assrnlo c
eont.rahe a perna, prejudicand1tl-lh~ .a Iihrrdade 'dr aeção .:
.Si o 'cav:alleiro nfío enfia os {\Stribos ·,;;u l'f'icirnl ernrnl C1
arrisca pPrd~eJ-os; si os rnfia dr,masiaclo, trrn nwrws l'lr>xixibiJi.dad·r para o troto .e.lcvado.
' O calcanhar fica naturalmente mais baixo que a ponta
do pé, <lesdo que não es·teja contrahida. a ~rticulação do tor-nozeUo.
No galopr ·largo, na carga, para o emprngo rl'as armas
e para saltar obslaculo:- o ('.avalleiro I'Tlfia n~ Pslribos a
fundo.
171. o ins't.ructor ex.crcita os cavnlleirog ('111 abandonnr
-o retomar os estribos, primeiro ao 11asso, depoi~ grndua·lmente nas outras ·andaduras.
- Quando o abandono {levr ·ser demorado. para trabalhe'
sem iCstribos, o ins.tructor manda c1·uzm· cst1•i1Jos. F,s.f es fitam cruzado;;; adeantc do ccpilho.
Ensine-lhPs f.am'hem n ajustai-os. durnnlf' os rh~sran
çns e quando a pf>, ead:a mn mareando com o brar:o o comprimPnfo do lôro.
O insl.rnctor vo.lfa ('Om fl'f'qqenria ao frahalhn Si'm n;;_
tribos, .ilobrelud'o no galope e 11rtra saf.tar oll:·dnetJ h-:.
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J7.?. O t'avallriro estando a pt' na po~iç:io rln srn!.idt:,,
ao commando - A cavallo - faz direita "·ulvct·, uü um pnsso
á dircitn para s.e co.Uocar na altura {]a 0spadua do ·cavallu,
toma na mão esquerda as ,rédeas e um punhado dfl erjnas,
como para montar por ·salto; r.nfia o pr' PS(lH'.rclo a fundo
no f'SI.ribo, com o auxilio da mão dit'Pila. si for pec•t•isn; approxima-s·P do cavallo de maneira qur 11 jorlllo ns·quPrdo -;e
apoio ~Contra a ·sclla; coUoca a mão dil'rila no lado direito

da pa.Ulha; eleva-s r. por nm .impulso da Jwrnn rlirr>il a c• ajudado 1pcla tracçã-o de ambos os braros; o joelho nsquPrdo doht·ado ,., ap.p.Iicado :í srlla. o bn':1.1n um rwm·o i1wli.nado ,para
n l'l'l'Hic', vara impedir que a :-:wlla l'lH!t•; leva o pó dirl'iLo
ao lado do ·esquerdo; muda a lllão dit·eita J.Htl'a u t•cpilltu,
passa a JH'rna direita por e i ma da g·arnpa, -<Pnl a-se• '>UllVI' •
nwntc na sl'lla, ·toma uma réd(•.a Plll t•ada mfíc, Ptll'ia o C'.':l·~
trillo dir.riLo c ·corrige o esquerdo.
O iuslruelor rccommenda aos cavaU·eiros •!LW evilem ~o
rar eom a .ponla do pc~ PSrtm•rdn o enrJ.ilho 011 a~ ·~o~lt!lln~ d·1
tavalln. :ao RI' nrguercm no .cs.Lriho; ('~la illllH'I'Í!?ia ellgl'lldra
quasi toda,<:.; as dci'P.s·as 110 montar.
173. Ao commando :- A }Jé -· o ravallr~iro passa a rédea
dirr.ita ~para. a mão rsqunrdn. qur. vaP ~rg·tll'al' um pnnlwdo
•lf' el'ina, descalça o r~st.riho o~lireilo r eollotm a miio dit·,~ila no

t·epilho; el.rva-se no éstribo Psquet·clo, pas~a a JWI'lHl clirPila
por eirna -da garupa sl'm locay· o 1·avallo, dohrndo um ptHJeo
o jrwlho; muda a mão ui rei ta para o lado da paLilha, eo.Jlo(~a
o 11é direito ao lado do esquerdo. o joelho e:-:qurrdo firme
na srlla, o tronco um ·pouco inelinado parn. a frr>nl": dPsn~
Jovcmrnfe ú ,terra, ealranhal'cs rw mesma linlw P rl't.nma a
Jln~i~_:ão .dr scnl.ido.
,
Os ·eavallciros são c~xercilnüos ~~m monlm' t' npear lam.
hrm pr lo Iado esquerdo.
'l'HOTF. ELEVADO

17 ·L O Lrote elevado é, de, n~.odo gprn l, o unir o rmpr~
gado quando os cavallciros wmm os r~l ri h o;,.; r• c'onlH•r·rm a
pratica dessa andadura.
Os prinei.pios em que sr, ha-;ci.a são os segnintes:
Es.l·ando o cavallo ao trot.0, o <~avalleiro inclina ligrira:...
n1flnlc o tronco .para a frente, depois, apoianrlo-sn nos estribos,. mas• conservando a a!flherencia dos joelhos á sclla
ot:'ixa-se levantar por uma reaeção ·do cavallo, mnni.Pm o a~
sr;nto afa-;tado ·da ~sclla rdurantr' a .rracção srgninlf' 0 n~;;im
]H'oscguc Sf'm.prc ·fwitando uma l'raetão I'In duas.
A principio, facilita-sr- ao' cavalloirn o mr~anismo do
trote p.J\wad'o, (]uer fazt:'ndo-o ara1·iciar o prscneo do r·avalln.
o qun obriga a inelinar n eorpr1 para a frl'llll', :f\11'1' l'::~zc•n
tln-o segurar um punhado dl' crinas.
175. A hoa cxecuçãco do troiP rlr.vado nxi;:!"r qun o a;;SI'Tlf.o ·Se:' lr~vante modPradanwnte, quf' o contacto da ""lla seja
n'f nmado ~suavemenLI' srm {'hoquP, o apoio no;.;
r' si riho.;;
rrant'tl, a arLieul a~:ão ~lo p(\ flnx i\. P I r• r1 t•.n lt·a nlt a,. 'llanl id '
mai..; baixo qUI' a ponta dn pé.
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CÀPITULO III
TRABALHO DE BRJDÃO

i76. Assumpto:
As pevnas e as rédeas.
O passo.
Marchar e .parar.
Volta á direita (esquerda).
Marchar á mão direita (esquerda) •
Marchar em circn lo.
O trote.
O galope.
Mudança de andadura.
Cortar o picadeiro.
Mudar de mão.
Linha quebrada.
Volta.
Meia volta.
Mei·a volta invertida.
Alongar e encur·t.ar.
Recuar e parar.
Sahir da fileira.
Passar e sal t.ar obst:aculos.
Trabalho ou terreno variado.
PRESCRIPÇÕES

GERAES

1.77. Qnnndo os cavalleiros estiverem famiil:1l'i7.ados com
o movimento rlo cnvallo em todas ~as andaduras. o instrnctor
rfal-os passar aos r>,xercicios de bridão, qne tem por fim inicial-os no nmprng-o rlas ·n.iuda·s, augmentar-Jltf's a f~nn fianr~n
:e a f'lnxihmdade. r consolidar-lhes o assento.
Repousam em effeHos muito simples. as lições indi~n
(las nos Pxercicios rie brtdno, unicos que os rocrntas deven1
aprender.
··
E' essencial que só :w deem. aos reerutos ~m,allns 1)ern
ade,~trados e obedien.tes.
·
O instructór volta frequentemente aos flexionamentM
e manda que nas pausas 'de ~á vontade» cada rnvalleiro exP,cut€' os que lhe indicon com o nartirmlarmentn proprios parn
corrigir sens dPfeitos de .pos·icão.
Os cnvallos estão nA bridão, as sellas dcsnflnipadas, . n''
cavnlleiros a prinicipio, ~em esporas.
.
O trabalho nxecuta-sr no pi~adeiro ou no exfrrior, em
rnc:tangnlns. cnjos cantos são marcadM por hnnneirolns h0m
altas A visivcis.
F.sf.cs rN~f.angnlos fnrãn as dimensõAs snfficirmff's pnr;1
qun a rsrola possa trnhnlhnr á vontadP. ficando c:ob as visl:1s
do im::t.rnefor P ao nlrnnrr rlc s11a voz. O ins~rnf'lor mnrh ·Ir·
terrf'no srmp1'r fllln as pistas finncm marradns :t Jll'nfn do.:;
caYnllo:::: as pcrrorrercm machinalment.e; evita o fr:u~nr 110vn
rctang-nlo paraliclamentr aos redangulos vizinhos ou :ís linha.:; rio ffwrrnn. afim de fllH~ rlr-~rie n cnmr>rn n r·avr~Ilf'il'n
.~eja forç.ndo a governar ·sen c:wallo.
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i 78. O trabalho de bridão comporta principalmente
exercícios com diistanciias indeterm!inadas (traf:\aiho Jndivildual). O c.aracter destes exercícios consiste nà independencia absoluta .Oos cavalleiros entre si e na continua obrigacãn
Que lhes cabe d'e rconservar .a direcção e de mantl.r o ca-va:llo em andadura invariavel durante a marcha na pista r.
na execução do~ moviment:as.
O rcct.angnlo serve sô para balisar direcções; cad~ qual
trabalha corno si pstivesse sô, sem preoccupação de distancia nnm de alinhanwnl.n. Os movimentos cxrcntam-se em
um ponto qualquer uo terrrno a~sim balisado.
Os commandos não obrigam á obed'iencia immediaü1: O
cnvallrir·o só deve iniciar a exeeução no momento rm qw~
sen Jogar na pista e o estarJo ;ie preparação .de seu cavallH
o ]ltizrrPm em hnas eondiçõf's dt~ fa~er re~mlarment.f' o mo.
:villll'llto nommandado.
Todos devP-m, alr'm dis.to, r:;;colher caminho de modo que
[tão vfín de cncon tro aos vizinhos; a iniciativa de todos ficn
:assim Pstimulada. Qnanrlo Sf' m·uzam, os cavalleiros tomnrn
semp1·n a direita, salvo no movimento de mndnnr:a dn m;),)
CXf'(',nLado á esquerda.
·
Para reunir o~ f~avallr.iro~ 8m escol~a o instruc.tor com-manda: Testa F ... (nom. e). por um. em escora, a. seus lo.
1

oo.r·cs !

O r,avnlleiro rlcsign-ndo continún a seguir a pisla conservnndo a andadura ou mlHlanrto-a para. a jndicadn. Os outrM vão no mesmo annamrnto e pelo caminho mai~s cur!o
formnr :1traz Of'lJr. por 11m, na ornrm esfahelAr.idn, a 1m,!')()
dP d·is!.nnr.ia.
17!). Parn rlnr uma explicação a todos os cavalleiros ~i
mnll anramcntP, o ins!f.rurJor r,ommanda: EsroT-nr reunir! n~
cn.vaHniros vrwm. cons·Arvando ~a andad~n·a on .f.nmandn 1
dr'<ig-natla. rmmir-RP om frr.nfr dellP.
1RO. Ri ns ravallP.iros psf ivrrPm formanos r•m P~~~oln pO!'
'llm ou g-rupa·dos 0111 torno rio instruc.tor podem srr flp novo
distribuídos na 'Pista á indir:ctr,flo: TrabaT.ho individual_: miio
dirPita (PsqueJ•rio). Os homPns trahnlhnm com rlislanciac: indet.PJ'minadas.
Si .iá Pstiio no h·ahalho innividnnl :Í, m5.o nh·rit.a (0.:;Qllf'rria) f' n inst.T'll'('·for qnrr qnp, mudf'm rlR mfío. r.omrnart·dar:í simplrsmenf.r: Mrio esr)1r.erda! (direita).
1R I . Hahi lua lmrntr os ravaHciros SPrfio (~ondm>:ido~ ao
1oeal do t.rahalho 0 rPr.onduzirlos ao qnarln·J Pfll enlmnn~1 por
,(] 011 s nn por qu n I. r o.
O insf.ructor aprovPita rstas occasiões para. lhes 0nsinar
a rnmpPr· n marcha r• 11s formneões indi1·.adns na ord0m
tmida.

1fC. f!hamam-se n]urlns os meios de acção de que dispõe
o c:n-alll'ir·o para goyrJ'nnr o f'.nvnllo: RH.O r~~~rneinlmrntf' as
prl'nn~ 1• as r(·d~~as.
I 8:~. As prrnas servem para impellir o cavullo para n
:frent.P, nugmenf ar o nnflnment.o, on obter o drslocnmrnt.n la-·
fN'n 1 do postmãn.
Ar!luam por uma pressão da barriga da per·na. Si essa

7(;
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P''rssão não hasta, o cr~vallt•iro augmenta a acção por meio do
llatidaR.
A espora é dPstinada a augnwntar ainda, quando nccf's"""
saria, a acção das p('rnas.
E' Pssmwial ohtcr e manter no cavallo a pnrf<'ita obodit•nr~ia. :ís pernas. A acção simultanea e igual das duas pernas
deve responder prlo avançar; á acção prndominannf r• dr' uma
JWrna pelo deslocar a garupa para o lado opposto.
Obtida a obedicncia, cessa logo a indicação.
18.-1. As rédeas fransmiUem ao cavallo as indicacõ,~s tla
miio do ravallciro para diminuir ou annullar o andamrnfo, ou
})ara Iuodificar a dirPcção.
Ch~una-sn contacto nm apoio leve da bocca do cavallo na
miin do r.avalJciro; f'ste apoio dev(~ srr constantr•.
O cavalleiro segura as rr~df'a~ a mão r·lH'.ia.· o pollrgal' :rc..:.
~~hadn contra a segunda jnnla do indicador. Graças aos outros
dNJo;.; quf' ficam Jrouxos, como mólas, ,. :í fkxihiJidade dos
J1t11ll10s, dos hracos P dos hombros, Plln acnmrmnha snavc ....
menl e, de r1~dPas trnsas, os movimentos da ,•.ahrça do ravalto,
srm perfurhal-o.-; e S('JH sn anfl'eipar: f'nUin se di r. q1w n mão
~~

JJflssina. E assim (Í,

(~mqnanto

o

<~avall~ir·o

nfio I Pm do mo-

dificar a andadura ou a dir(•crão.
185. Para diminuir ou am1nllar o :mrlanwnlo, o ravallciro
ap0rt.a as r~dras, sem lovaqtar os pnnhnR, o ('Xerec uma acção
rln drantf' para traz, chamada f'ffeito dn 1·r'>dt?rr. dirt?eta.
Essa acção não deve ser conlinua: o cavallciro opera cor ...
rando e afrouxando alternatiYamcntc os dNlo:-:, ns mãos srmJ1re muito hahas~ e consflrvnndo o contarto no infrrvallo da~
::~ccõcs.

186. A acção dn mfio para modificar n d irN~r.fío p1íclc SC'I'
de dtws fórmas:
1. Quando o cavall~iro afasta a r(~clrn direita, a eabeça.
e o JWScoço são lfw:vJo~ para a rlirf'ifa P o ravallo volta-s~
para este lado: diz-se rnUio que o cavai!Piro ai'! úa prla 1'r~rlt?a
0

dr? obertm·a.
Rsfa nrrão devr fazer-se levantando franramPntr a ml'lo
á dirí'if a, o .. punho consPrvado no prolongamento do anf c ...

hra<:o c f'Yit::mdo toda trarçãn de d~anto para traz.
2. Quando o ravalloiro apoia a rédea o:;;quer.da cont.ra o
pmwor,o do cavallo, a cabeça p(lde inclinar-se para a PSqlwrda,
mas o pescoço (~ forçado para a direita ~ o r;avallo yolfa-so
para este lado: diz-se <'nHlo que o cavallrn·o actua pf'la
rr'>rfea contraria on de apoio.
E' a acrão normal do eavalleiro militar, quo grralmrnto
Ftí dispõe ctn' uma das mãm; para govf'rnar o r.avallo.
A r(~dea confraria d1wo ad.uar sem fracçãn, df' dPantP para
t caz, ·r, como a rr'•rlra dirccf.a, intormiHcntr.
187. Todas ns ncçÕf'R de r{ldeas d0v~m diminuir df' in{Pn~idadl"! logo fJUC ha um comf'ço de ohrdiPncia o sessar enmpl~famrmt.<' nma vrz oh!.ido. o resultado qu~~ se f!_U~r.
188. O instrurtor msp1ra-fH' nas ronsHlflrar.ol"s prr'rf'dfln ...
fl"s para Pllsinnr aos ravallriros o 0mpr·rg-o ua:-; p0rnas " das
r<'df'as.
Drsde o romr<:o dov~ prroccupar-Sf' rm Yip.iar a maneira
dP applicnção ·ctas ajudas.
A mão devP sempre ficar bnixn. R, afim df' qiH' as imlicSçõfls das njudas sc.1am prrf(lifamcnff'\ nitirlac; parn o r·avallo
0
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e nüo haja contra dicção alguma, nwu:a deve hat)I!J' si nwllaHeamentc acr.·ão das 1·édeas di1•ectas perlüulo diminú:ir.~tlu dn mulamcnto ou alto c das pernas, que devem sempre 1H'oVVclll' o nw-

·vimento para a frente. Eis a cundiçãu cssciH.:ial r~tl'a a •~on3crvação da calma indispensavcl ao cavallo de lropa.
Durante o trabalho de bridão os cavallciros devem s<'L'
exercitados em governar sua montada sü com a mãfl esquerda (direita) .
A aprendizagem das ajudas se obtem pur meio da:; li(,'i}e~.
abaixo dcscriminadas.
O

PASSO

·189. O JJUSso ,_; uma andadura em que os Jlt~s se levantam
surr-c.'lsivamcntc c assentam no chão mi mesma ordem em q1w
~c lf'v::mlam. Si o pé anterior dil'eito inicia a marcha, o:; outros se lr.vantam na l:lcguinle ordem: posterior ttsqm•t·do, allfcrior ~:;:qucrdo, posterior direito;· c na mesma ordem ass<·ntam novcmantc no ehão.
O passo deve ser franco; sua vcloeidade é de lU melro::;
por minuto.
1\l.\J:CIL\ll E

PAH:\1~

I !lO. E:.;tando pamdo, o ~~.avalleiro ao eomm<.uHio - Jlw·!:lw ·- eerra as pm·nas, nduando mai~ on nH•nos mwrgicallH1ntP, .s«'gundo a sensibilidade do ..:avalio, até que uslo varia
.qrJ 1msso. A mão fie a passiva.
1 ~ 1. Estando ao passo, o eavallciro ao rommawlo -'Alto, aEsenta-se mais fundo, dist.endcndn o tronco, c aclúa
pelas rédeas dirccta~ até que o eavallo pare.
VOLT.Ut ,\ DlllEITA

(ESQL'EltD.\)

I !l~. Ao commando - ~t' llil'eilo ! ( esrJlU:I'do) - o eaval1eiro lPva os doutl punhos :i direita, tll'pois maJ'eha •~m Jreuk
na nova direm.:5o quando terminado o quarto d<~ volta.
Quando o cavallciro tem as l'âlleas scpw·lullu; nliliza simnltan<:anwnt.c a rt~dca de abertura e a I'l~<lca eontral'ia; si estão ,juntas na mão esquerda (direita) (l sú a r1~dea eonlral'ia
que ~tcLúa. A ac~;ão das rédeas vara vollat~-se faz-sP eonfot•mt\
aos princípios dados aeima. O cavallC'iro leva os vunhus vra
a direeção que J)relrmde 8l'guir, dl'f'lueando-se apenas da
qmml hJade necessaria.
t;i o cavallo procura dirninuiL' o andanwnlo, o <mvalleiro
cerra as pernas do modo que o mantenha durante c apôs o
movimento.
103. O oitavo ú ll'ircita I ( csrrttei'da) l'L'lH'e'H'nla a mdado
t.1o - á direita (esquerda).
291. A meia volta execula-se ~~~ eonnnando: Pela. di1·r~itu
'(estJ?terda) á retr1auarda! juxtapondo dou::-1 á llil·ciia '(est}ncrtla) consecutivos. Os c a vallciJ•os dcsiu mulus ach alil-S(',
uma. V('Z terminado o movimento, em uma pista intnrior varallPla á om que vinlmm e trabalham em S!'IÜido opposlo ao
·de srms camaradas. Elles retomam a pista mcdiaul1~ um mo.vimcnlo regular, indicado pelo instrudor.

78.
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MARCHAR .{ MÃO DIREITA (ESQUERUA)

195. O cavalleiro marcha á mão direita (esquerda) (JUau-

do !.em o lado direito (esquerdo) voltado para o interior do

picadeiro.
Ao commando - Mão direita (e.~querda) - o cuvalleiro
impelk o .cavallo para a frente e assim continúa até chegar
á pisi a, onde volta para o lado indicado. Os cavallcirus distrihumn-se por toda a pista, com distancia á vontade. Devem
esforçar-se por manter francamente a mesma direcção, conEervancto os cavallos direilus, em andamento uniforme o dcsf•mbarat:ado, afim de obter marcha directa para pontos determinados; collocam-sc signaes particulares nas paredes do pi_,
cadciro, ou lados do rectangulo, para servirem de pontos de
direcção.
O instruetor terá o cuidado de velar por que a passagem
dos cantos se faça regularmente ao passo e ao trote; ao galope
vcrmittirá aos cavalleiros que arredondem os cantos, em taes
limites que possam contiuar a governar seus cavallos.
196. Quando um cavalleiro está demasiado perto do que
'J precede, o instructor
manda -o, em momento opportuno,
l'Ortar o picadeiro, afim de tomar na pista opposta um logar
eonveniente. Os cavalleiros chegam a executar esse movimen""~
to po~ iniciativa propria, quando necessario, mas devem evi..lar quo o caso aconteça.
107. Logo que os cavallciros saibam governar as montadas
~~·gnndo os princípios respectivos, o instructor põe-nos fretmcntt'mentc em traball10 individual no interior do picadeiro
Ôu do rcctangulo, circulando por iniciativa propria fóra das
pistas e na andadura ordenada.
108. O instructor treina tambem os homens no exercício
fi,• F;C dirigirem individualmente, em andadura determinada,
~l um ponto designado ao longe.
Este exercício começa o mais cedo possível, proscguo
duranle todo o curso da instrucção e é combinado progressivamente com o salto de obstaculos e o emprego das armas.
MARCHAR EM CIRCULO

1B9. ~Rf.ando os cavalleiros em marcha, por um, ao com-o
mando -- Em circulo, o cavalleiro testa, seguido dos outros,
doRcrt·vc nm circulo entra as duas pistas grandes.
o~ homens emp<mham-Rc por conservar o mesmo gráo do
mdinacão qne sem:: cavallos, evitando que o corpo fique tor-.
r•idn eoin () lado exterior atrazado.
200. Ao commando - Todo o picadeiro, o cavalleiro testa
retoma a pista total, conservando a mão; os outros se-:
g-umn-n'o
O

TROTE

201. O trof.e é urna andadura na qual o cavallo dá batidas
igualmente espaçadas e executadas successivmente pelos bi..o
pedes diagonaes.
Sua velocidade regulamentar é de- 220 metros por roi..;
nuto.
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O trote é a andadura mais apropriada aos pereur:-~u~
longos.
Quando trota sem estribos, o cavalleiro <teve suavism· as
reaeções com a flexibilidade dos rins.
Com os estribos, faz sempre uso do trote elevado.
O GALOPE

202. O galope é a andadura mais rapida. O cavalleiro
não tieve empregai-a sem necessidade nos trajectos longas,
principalmente nas estradas, quando o cavallo esLá earrugado.
Entretanto, quando a velocidade regulamentar do troto
não é sufficiente, deve, de preferencia, tomar o galope a alongar o trote.
203. Ha tres espeeies de galope :
O galope ordinario, cuja velocidade é de 320 metros por
minuto;
O galope cur.to, cuja velocidade é menor, e
O galope largo, cuja velocidade é de 420 metros.
204. Diz-se que um cavallo galopa á direita quando u pé
anterior direito assenta na frente do anterior esquerdo e o
posterior direito na frente do posterior esquerdo.
Quando isso se dá em sentido inverso diz-se que o ca~
vallo galopa á esquerda.
Cada batida do galope se faz em tres tempos e á separada
da seguinte por uma pausa.
,
Considerando o cavallo que galopa á direita, marca-Hil o
vrimeiro tempo quando o posterior esquerdo assenta no terreno; o segundo quando assentam simultaneamente o anterior
~·squerdo e posterior direito (diagonal esquerdo), e o terceiro
tempo quando assenta o anterior direito.
Quando o cavallo galopa á esquerda, os tempos são: pos~
terior-direito, diagonal-:direito, anterior-esquerdo.
205. Um cavallo galopa certo quando galopa á direita
voltando á direita, ou á esquerda voltando á esquerda; galopa
[also quando galopa á direita voltando á esquerda ou inver~mmente.

~,

Um cavallo galopa desunido quando galopa á direita com
os pés da frente e á esquerda com os trazeiros ou inversamente.
206 . Comeca-se com o galope em circulo porque os cava li os partem assim com mais calma e porque este processo
supprime a difficuldade de regular o andamento, permittindo a cada cavalleiro descrever um circulo maior ou menor,
conforme a velocidade de seu cavallo.
Obtido o galope, o cavalleiro trata de acertar a cadencia
eom seu cavallo. Os rins e as pernas ligam-se ao rythmo da
andadura; as mãos acompanham suavemente e sem cxagnro os
movimentos do pescoço.
207. Durante o galope, commanda-sc frequentemente : A'
'contade ! Os cavalleiros executam os exercícios de flexibiliiidade ordenados; abandonam-se completament~ ao movimento do cavallo e adquirem assim desembaraço e adhercncia
á sella.
E' nos tempos de galopes prolongados, em cavallos calmos e distendidos, qu~ J3e obtem este resultado mais facilmente.
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:208. Estant.lo parado ou marchando a passo, pam tomar
tr lrote ou galope empregam-se; até conseguir a andadura t.lc-

HI'jada, os meios prcseriplos para iniciar a marcha a passo.
Para passar a uma andadu-ra inferior ou fazer alto emprega-se, até que se obtenha o resultado, os meios prcscriplos
para fazer alto quando se marcha a pa~:;so.
Estes movimentos são executados aos commamlos: Ao

trote! .Ao aalopc ! Ao trote I Ao passo! A-l-t-o !
COHT AI\ O PICADEIRO

· 209. Esto movimento, feito á mão esquerda, eompõe-se de
d esquerda (diJ'cita) ligados por uma linha rccta perpcndieular ao lado maior •.
Ex~cufa-sc ao commando: Cortar o picadeiro! c fi6 se
corta no sentido da largura. Os cavalleiros que se aeltarem no
lado menor sô o cxceutam Jopóis de passado o canto.
210. Ao commando - Cortar 6 picadeiro e m.udar de
mão, os cavallciros fazem a segunda conversão em sentido
contrario á primeira, de modo que tomem a pista na mão
opposta.

dom~

ML'D.\NÇA DE 1\Í.~O

211. Ao eommando - 1llndtu• de mão, cada cavalleiro, dt~
pois ·de ter passado o canto e marchado trcs J>assos no lado
maior~ segue obliquamente c vae tomar a pista grande opposfa, na nova mão, em um ponto que fique a seis passos aqunm
do canto. Os cavalJeiros que não tiverem come~:ado o movimento quando outros já os alcançarem uo sentido opposto
deixarão livre a pista exterior c executarão o movimento por
uma pista interior.
·
LINHA QUEBBAD.\

212. Compõe-se de mudanças de dirccção frit.as alLornativamcnto obJiquas á direila c á esquerda repelidas um certo
munrro de vezes na maior extensão .do pieadeiro. Os cavallciro~ que estão á mão dir(•ila, ao commando l~inha IJl.Wbr·ada
(urna, duas. lr.cs vezes), tomam <.lircceão oblíqua á uircita;
depois de haverem percorrido a extensão uesejada mudam a
direcção para a esquerda, marchamm uma extensão igual á
anterior, voltam á direita, o assim por dcanto ao longo dos
lados maiores.
Este movimento cessa ao commando: Todo o 1Jicadciro!

213. A volta ·~

fang·cn~iando

a pista.

um

circulo

{}lW

S(~ UCSCI'CVf',

UHla

vez,

Ao commando Volta, o cavallciro t.lescrcve llllt eireulo
c:le diamrlro infpl'ior á meta-de do lado menm· do pieadeiro e
relpma a })isla no ponto em fJUC' a havia deixado. 1\lantém o
c.avallo no circulo fazendo uso constante dos meios prescriptos
pata â di1'eita (esquerda).
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..MEJA VOIJI'A
~U. .:\ m7ia volta eoHJpõe-:::~u uo um :;emi-~.;'l'culo l'!cui do de um oitavo.
·
Atl commando --· illeút volta, o eavalleiro descreve um
:-:.emi-circulo do di.ametro da· volta e depois, por um oitavo,
retom:J a pista na mão opposta ú qw~ seguia anteriormrntc.
~

MRIA VOLTA INVEH'l'IDA

:!15. A meia volta invertido eompõe-se ue um oitavo .Be-·
guido de um semi-circulo.
O cavalleiro que marclm ú mão esquerda, ao eornmando
- . illeia volta ! dirige o cavallo segundo um oitavo á esquerda
e depois de havN' assim audado einco ou seis passos executa
um sPmi-eireulo :t direita para retomar a pista á mão dirnita.
~~'ndu o objeetivo desL•· movimento ensinar u cavalleiro u. ·
dominar a garupa de sua montada, ellc fará~ no inicio . do
t'iümi-eirculo, pr0dominar a acção da perna direita, cujo effeito devP ser. impellir a garupa para a eRquerda. A' mão direita
o movimento se faz de maneira inversa.
O effeito da perna interior dá ao cavalleiro um meio de
uhrigar a voltar um cavallo qu<' r(lsiste a indicação só das ré-

ucas.

AI.ONG:Ht J<; gNCURTAit
~1ti. Para alongar ou •·Iwurhu· uma andadura, u cavalleiro
i.!tnprega os meios prescriptos para romper a marcha ao passo

quando ao passo, fazer altn. a f(', conseguir o angmento ou
uiminuicão que dP.se.ia.
217. O cavallo quando alonga o passo augmenta pouco a
poueo a amplitude da oscillaciio do pescoço, na medida corresponc!cnle; aceelera o movimento do pescoço á medida que
apressa ,a succcssão dos passos.
O c a valleiro facilita cstos diff•~rentes movimentos dando
maio1· lilh'l'dade ao cavallo. Conserva o contnctn para que
possa~ sem choque, exercer uma aceão de rédea dirceta qmmdo sentir o cavallo prestes a tomar o trote.
218. Para encurtar~ o cavalleiro deve actuat· de modo que
o cavallo caminhe a passo grave, diminuindo-lhe a amplitude
c a frequcncia dos movimentos.
2HI. Para alongar e encurtar o frotP, o euvalleiro aet.úa
~egundo os mesmos principios.
Nos exercícios de alongar o trote, que devem ser de curta
duração, os cavalleiros procuram estender immediatamente a
andadura e, si for preciso, passam adeanle dos que estão na

("'-1,

JI'PO(t•.

:!:!0. <J~ cxt.·n· ieio::- d•~ ulongar ~~ eueuJ·Iar· cnnsf itw:>.ru para
·~uvallpil'o unw exccllrnte verificação do emp1'eg·n da~ ajuda:::, ·~ da •·mTelata ohedieneia pelo c avalio: mas. na pr·atica, o
·~trva!leit·o i:;;olado só de,·•' fa:t.t'r lli-iO das andaduras na~ velo•l

~~id:lfl•}S rPg-ulam•~ntares
.:!21. O in~tructor
Leia de t92t- Vol. TI

.

nrderu1 no picadeiro a.ugmenfnf'

P.

di-
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minuicões de cadencia do galope; ma~ o galope ordinano o o.
largo, só ·se executam· no ttabalho pelas grandes linhas.
222. Os exercícios precedentes executam-se aos comtnandos - Alongar J Encurtar J .
A velocidade normar da andadura é retomada aos ~om
mand96_: Ao passo J Ao trote I Ao galope 1
RECUAR E CESSAR DE RECUAR

223. Ao commando - Recuar, actua-se pelas rédeas directas até que o cavallo comece a recuar e oontinúa-se por
acções successivas para evitar o acuamento.
Ao commando -Alto, cessa a aoção das rédeas.
O cavalleiro evita cuidadosamente levantar a cabeça do
cavallo, pois a posição elevada da cabeça abaixa. os rins, A
por isso torna o recuar mais diffioil.
Si o cavallo desvia a garupa para um lado, o cavalleiro
augmenta a acção da rédea do mesmo lado, embora abrindo-a
de modo que endireite o cavallo oppondo a espadua á garupa.
Esta acção póde ser secundada ou mesmo substituida pela
rédea de apoio.
Si o oavallo resiste ao recúo, dá-se um ou dous passos em
ferente para mover o postmão, depois aproveita-se este deslocamento para retomar a acção das rédeas.
224. A aprendizagem das ajudas pelo cavalleiro se faz,
não só por mudanças de andadura e de cadencia, como tambem pelos differentes exercícios abaixo· discriminados.
Quando os cavalleiros emp:fegam correctamente as ajudas, o instructor manda-os executar, a titulo de aperfeiçoamento, mudanças de direcção combinadas com mudanças d•~
andadura.
SAHIR DE FÓRMA

225. O instructor dispõe os cavalleiros em fileira em uma
das extremidades do picadeiro, depois ordena-lhes que a dei-,
xem mediante uma simples advertencia.
A fileira forma-se ao commando: Em linha I Os cavai..;
leiros vão pelo caminho mais curto collocar-se em linha, em
uma fileira, atraz do instructor, ao passo ou na andadura
, indicada.
,
O instructor manda em seguida e successivamente a cada
cavalleiro que saia da fileira. O cavalleiro designado impelie
o cavallo para deante, evitando surprehendel-o ou actuar de
subito, e segue em frente, perpendicularmente á fileira, indicando em voz alta o ponto de direcção. . . Chegando á pista, toma-a na mão commandada ou pára
no ponto indicado.
Este movimentv póde set• executado em marcha e em
•
qualquer andadura.
E~ iniciado sempre ao passo quando a fileira está a pé
·firme. Não se tóma outra andadura, si tal for o caso, sem
. que o cavallo se haja destacado francmcnte da fileira.
Os cavalleir6s habituam-se desse modo a atravessar a
fileira, quer no sentido da marcha, quer no sentido cflntrario.
Estes exercícios desenvolvem a franqueza e a docilidades do
cavallo; é importante !'epetjl-os com frequenoia •.
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O inst.l·uctor evita formar a tropa parallelamenle aos la.-

dos do picadeiro ou ás linhas do terreno. Dest'arte, obriga ·OS

oavalleiros a adquirirem o habito de collocar-1113 na di.~ooção
do chefe e de dirigir os cavallos indcpen<lentemeute das Unha:;
do terreno.
·
·
'I'It.\;..1 SPO~:HtJ,\o 1.; H.\LTOS IH! OHS'l'AGULO~

~)''6
O fim deste trabalho ê preparar o ca.valleiro para
t ran;pm."· os obstaculos de qualquer natureza que possa en-.
eontrar em tcrrcn~ variado, ficando senhor. da. andadut:a e

tlirccoão.
O ·salto de obstaculos é tambem um excellente meio de
instruccão. Confirma o assento, desenvolve a leveza da mão o
dos bracos, nssim como a potencia das pernas H augmenta a
audacin c a solidez.
A familiarização com os obstaculos d(wc comeoar muifh
d~do c continuar durante todo o curso da instruccão. A progressão será regulada com prudencia e methodo, pois t.oda preeipitação arrisca comprometter a confiança do cavalleiro e a
franqueza do cavallo.
227. Este trabalho comporta duas parte:-; bem distinotati ::
A oumnastica do salto;
Conduzir o cavallo ao obstaculo.
228. Gymnastica do .~alto - Os cavalleiros ~e familiãrfzam com a gymnastica do salto passando na pista do picadel~
ro, primeiro por cima de barras postas no chão o depois por,
pequenos obstaculos, sem qualquer pret:.ccupnçiio de con ..
ducta.
Nesse PXercicio o instructor esforça-se nor obter que os
c·1.valleiros conservem o assento, permaneçam na sella graças
6. flexibilidade dos rins e, sobretudo, mantenham as mio~
l)aixas e passivas, permittindo assim que o cavallo utiliza ~
bnlanço do pescoço c:omo maromba.
O cavallo que no obstaculo dispõe livremente da cabeça
<"\ do pescoço, salta corajosamente com calma e sem fadiga •.
O cavalleiro habitua-se a fazBr systema com rlle, qualquer,
f!ll<' seja a modificação no ryt.hmo da andadura.
O ~alto executa-se segundo estes princípios:
Chegando perto do obstaculo cerram-se as pernas, con ...
~ervnndo o corpo direito, a mão baixo e passiva; no momento
(fil que· o cavallo pica o salto, inclina-se ligeiramente o tronco
para a frente, encolhendo a cintura e mantendo as nadegas
na sella; depois senta-se sem deslocar os punhos quando o cava li o se inclina para aterrar.
229. Conduzil• o cavallo ao obstaculo - Quando os oavatlctros estiverem sufficicntemento familiarizados com a
gymnastica do salto e com o emprego das ajudas, o instructor
~nsina-lhes a conduzir o cavallo ao obstaculo, mandando-os
l'ln.ltar individualmente obstaculos collocados fóra das pistas.
O cavallo devo saltar, em principio, sem mudar a. andarlnl'a. em que marchava precedentemente.
Abordando o ob::taculo, o cavalleiro fixa o ponto em qufJ
rtcve saltar e para elle conduz o cavallo direito, rédea~ separadas, pernas cerradas, para garantir a impulsão.
230. Si o cavallo hcsitn ao chegar perto do obstaculo,
roP:Vélft r.,ontrariª~·lhe
resistencia estimuln.ndo-Q ,·igorosa-.

ª
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"YDento. c01;n as pernas.
.
81 o cavallo refttya, deve-se ohrig·al-o a parar, descon-

1rahil-o, depois levai-o direito ao obstacülo r 0stimulal-o corr~
a.Juda das perDas, para faze l-o saltar.
~i o ~avalio pára de snbito perto do ohstaeuio. Lorna-sr
a ganhar distancia e obriga-se o animal a recomeça1· o movimento para a frente.
Si apoiando-se fortemente no boccado, o cavallo se lança
l)ata o obstaculo ·com demasiado ímpeto, h:to é, dispára. é
preciso moderai-o, sem, 1.mtretanto; contrariar o 1~atural impulso que opportunamente deve tomar para o salto.
Com qualquer cavallo que manifeste falta. de calma ou de
eor~em, é hecessario recomeçar o ensin<', voltando aos salto~
de pequenos obstacnlos.
·
231. A prineipio, o~ homens devem se utilizar dos estri.:.
bos nos exercícios de salto, mas, logo que estejam habituados,
j~to é, logo que hajam adquirido confianr,a c tenham a mã(T
suffi~ümtementr segura, deve-se exercitai-os frequentemente
sem estribos, afim de terem mais assento e não ficarem desP.mparodos quando precisarem transp·Jr 1lgum :Jbstaeulo e se
encm1trem pri varlos daqaellc apoio.
232. Dous são os t:ypos prineipaes de ollstactilos que se
teem de transpor:
1.,, os que dão !ogar a saltos em largura, taes como fossos,
sangas, etc. ;
2°, os que dão logar a salto: em altura, taes como cercas, barreiras, muros, banquetas, etc.
As d.imensões vão 0et1do augmentadas proporcionalmente
aos progressos que os homens apresentem e podem ser limitados aó maximo de 2m,5o para os obstaculo~ em largura c de
1 m,oo para os obstaculos em altura.
Os obstacu los artificiaes devem ter sempre uma frente
de extensão sufJ i ciente ptwa que o cavallo nflo seja tentarlc ~
desv~.nr-se pe!a direita ou pela esquerda.
·
E. àe regra abordar os obstaculos em altura a galopr
moderado, e o;:.; ohstaculos 13m largura a galope um tanto along2.<.io. Principalmente quando se trata de transpor obstaculor::
fim largura, o andamento deve augment~r progressivamente.
de m~meira qof: o cavallo tenh~ todo o natural impulso no
mórrwnto em que -pi!m o p,alto.
O cavallo eleve cRf.ar hem lW mão. antes, ilnranto e após
o salto.
.
23:3. Os homens são exnrcltados nos ~altos em conjuncto,
saltando primeiramente por dous e depois por qimt.ro. a grandes distancias.
A conRcrva«:ão~das distancia~ «S um m~io rln ccnstatar Q'l"lt'
esse exerci cio não ·truz perturbação ao governo do cavallo.
· Uma· tr6pa deve transpor os obstaculos QlH~ se apresentem
no caminho, ~em mudar a, andadur·a nem a fnrma.~$íp.
THAB., LHO F.M TEI\REN(I VAHJAT:IC:

231, _. O teabalho em terreno variado tem por 1'irn habitual
os homens a governar os cavP.!lo~. em todos OE terrenos, f!lmí-.
liarizal-os com os obstaeulos que se encontram no extenor .f'
cnAinar-...:lhes a regular a marcha de modo qu~ poul?em monlal'ias, quando tenham de percorrer grandes dtslancm~-
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Esse trabalho comeca cedo; ~uas difficuldades. como as
(]o salto de obstnculos, são graduadas pelos progressos dos
homens, sendo sempre o objectivo ·:1ugmentnr-lhes a. confianca
e a destreza.
O instructor conduz a Escota ás estradas, aos caminhos
{'Xistentes em terrenos cultivados, atravPz rlos campos. ao~
bosques ~ mattas, emfim. aos !.errenos mni~ v:1r~n.dos !l. que·
possa levai-a.
Repartf'-?. em pequrnos ~f!'upos, cada um comm~mdado
por nm snrg-~nto ou g-raduado; cada commandr~nte de grupó
rr,g-nl:l a :mdnduif< deste. fazr-mdo-o passar cxnct.amentc pelos
~i tio~ escolhidos pelo guia da escola.
2~5. O instrnetor ensina a r;ens homem~ os principios deW
conduzir o ~avnllo, que devPrão observar quando e~.f.r.iam enf.regUPS a si proprios.
Esses exercícios são os seguintes:
Ao ÕPl"\lH" o ea"·nllo á baia respectiva. fnzel~o marchar a
passo durante um tempo mais ou menos longo, para que se
fi:rmP n~s pPrnn!=::
Vnriar as andaduras. sem jamais ~ahir da cadencia regu-·
lnmAntar;
EsP-olhPr, pnrn M nm1amPnfo~ vivo~. M terreno!=: mn1~ ou
menM horizonfan~. porque a~ :mhidn~ 0xig-rn; mnior P~for~o
do r.~~vnllo c a~ rler.:ridns o rnr1nf'm n ferimf'ntn-: nrlm; ~rrrio~:
-S!:>guir -um~ nro!!res~ã':.l crec:;eentr na du"!'nr:íe doP. t.rmpo~
df• anri!"lli'Pnto~ vivo~~
··
Suhnrrlin::tr a dnrnf'fir. r1o." i f'lnf\0~ 1nfP.rrrH'diario~ rle nas~o ao r:-r5o rJ~ rnp~deí; com fjüP c '~avallPirr r~evr pffpr>!.~urr o
Jw;.·enrr,o fof:al:
Pr0rm·a1'.' Prn todas :)<: dn···-.m~tan~hs. a~ nnrfPF~ nteno~
rlm·n~ do f,Prt'Clll'. pn~n pOtlpnr OS mN'lhro;-, '~P f'riVnllo:
Pr-rf0rir, f~ntretanto, nm terreno. ànro. nor~m pt:mo ~
,.mirin. a Pm fprrrno rrlllifo p.esndo 011 flp"i:mai: nor r.onsfl:\llHmeia, em estr::'rla!:l c::~ka.rlPC!. dnr· nrefer>Pnda ~1or lado~ (>
ni'i0 no mPie do calcamenln;
Emflm. terminar por um r,PTnT'O de pas~o. IJlH~ f1eve ~Pr
tnntn mni~ prn!oTt!rado qunnto mnior P m::~ic:; pnv0ro f0nha.
sido C' ne1·curRo. nnis o c~v!=!llo r1PVi~ vo1f3r :'i hain. ~om o n~Uc~rrcn ,; a rrsniJ•:w.fio nnrm~ 1.
·
:?~~Q. A e.~:;ns nrinf'inios grr'fJP:~. ouP flPvflm ~Pr rrnf.ir,amHTltl" rlf'monst.rndm::, o insfr-urtor necrP,scrnt::'lr:'i os rrm::::elhos
f1llP Ihr snrra0.ri1Pm ~mn expr.riPnr.ia e as oh~Pl'V:l~Õf'~
qur~
pMs::tm rP~ulf~n· da nnfurrzn e dn ~~ta do iln terrPno. A~ preserioriiP~ SPm1inff'~ fN~m nnr mira n maior narf0 do~ enso~
nnP ·norlem :-~nresentar-se: ·
.
·
Parn ::::Hl)ir nmn fnde inr1inflrl'io do tf'rrPno. r~Pdf'r ::~. mão
}og·q qnp ~n tenha nnd0 30 Ç:lVfl llG :1 àirN'CÍÍO no r, flf\VP seguir: hwHnnr o hu~to pfira a frf:'nte n a:r~·rr~1r nm punhadn
df' crinns no meio ilc nPsr.oco. n~n· rima r1n:;; rrrlNis.
Para :kc;;rpr uma inr.linaeão · 0ue f<nnhom sr.in f,'lrte. deixar as t'(~r}p:n~ :·:,~ estrnden;r"l P clr.r ~o "a"'17:ll1o ~/'Õ!l n liber:ctarlr. inf'linrrr o r-orno l)fll'? ·r r!l7 ('. ~t ft•r Tl('Pr~s:.;arin. ::::eg-urfl,r
na natilha corri a mão direHa.
AFI ~nhi(ln.s ·~c,.-.fes devrm s~r ':t:·lo.c~iclas eom íorlr-1. a r.aima.
}Jrinr.innlm~nt~ si forAm long-ns.
F.vitnil'-f::P·-hn s'Uhir 011 r.c~l"r>r Oh'lijflmnnP~f~. qohT'Af.u~lr'
rymmrJo o c:::')ln ec;,1f.iver escorregadio.
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'A iniciativa deve ser deixada ao cavallo nos terrenos difficeis; seu instincto é um guia mais seguro que as ajudas do
cavallero. '
Atravessando um terreno alagadiço, marchar ~entamento
t> evitar metter os cavallos
em fila. Si o cavallo se atolo.,
fica inquieto e procura se desembaracar ao.3 saltoR. o homem
1leve apear e conduzil-o á mão.
O caval leiro deve recorrer• a ~odos os meios para poupar
o cava1lo, principalmente quando leva o equipamento; tamJJem ·~ de 8etl interrsse passm· a maior' partn dos ohst.aculllo:i
natur&es em vez de saltal-os.
Nof! ~itios particularmcnt.e difficeis, o homem apf~a P,
t,.onduzindo á mão o cavallo, fal-o passar a traz de si.
Todos os cavallos devem estar habituados a passar, os-~im: ~ondtJ?.ifloR á mão, torta sorte de obRt.arulm:.
CAPITULO TV
'rHABAf.tiO DE FREIO

:!3'1'. Emquanto o freio comple-to (bocado do freio n bo('.ado do bridão) não se tenha tornado regulamentar, o tra-balho do freio comportará simplesmente a continuação do todos o~ exf"'rci~ios do trabalho de bridão, explir.,ando ao eavalJeiro que o moio dP. ac.ção \lo qual nll(\ dispõ~ é mais poderoso.
~38. Assumptos :
Modo de segurar e manejar as redn3~.
Uso c effeito do freio n do bridão.
Emprego da espóra.
Repetição com o freio do trabalho n1• hJ•iflãn.
Moia volta pelo cent.ro.
Trabalho eom distancias fixas.
Murlar de biperlc diagonal ao f rot.• pflrvarlo.
Trabalhos em grandes linhas.
~3g. O trabalho dn freio é a. parfü principal da. instru-·.
c~·ão equpstre.
O instrur.tor faz começar cs8e trabalho logo que os homens tenham adquirido Msento .. um r:onhrrimrnt.o suffic:ifmte da acção das a.iudas.
210. O cavaUeiro conduz seu cnvallo ao terreno :i mã.tl
se-gurando as rP-deas do lYridão; ns qual J'o rt>deas pasRadas no
pescoço 'do eavallo.
No montn I' e no apear, procedr-~t~ eom ns quatro rl~cl~~as
Pomo ficou e~Stnbelel~ido para ns do hridão.
D<.>poi~ de apear e antr'- rf,, Pnnduzir n r~wnllo á haio.
dPVP-SI' soltar n barbella.

i·H. O manejo das rédeas sendo uma das base·~ da oouio instructor exercita os honwns neste manejo, quer
com o cnvallo a pf' firmr, qtwr marchando Pm todaA as :mdadura.s.
Normalm~nte o cuvalleiro militar segura ns rcdeas do
freio e do bridão com a mão esquerda, nã posição seguinte:
As rédPa~ do freio ficam separadas pello quarto dedo (o
nnnullar,;: a rédea esquerda do bridão, segu1·a .á mão cheia,.
~.ãd,
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fica sob o dedo minimo, e a direita entre o terceiro dedo e o
indit•ador; as extr•~midades íias rédeas do freiP e do bridão
sabem entre o pollegar e o indicador e pendem á direita do
pescoço do cavallo; o po}l]egar bem firme contra a segunda
junta do indicador. para impedir que as redeas escorreguem;
o cotovello na.t.uraim§inte deseido, a n~ão haixa, os dedos com
a~ unhos voltadas para o corpo.
O modo de segurar as ndeas aeima descriplo é o usado
pelo cavalheiro no combate, em que se serve da mão direita
para o emprego da arma. Por consequencia deve ser inteiromente desembaraçado em governar assim seu cavallo .,
242. O instructor mostra aos homens que elles podem:
1o, governar o cavallo com o freio~ afrouxando as redeas
do bridão, modo este que é o normal de governar nas cvolueoc:;; o em combate;
2", goyernar o .cavallo pelo bridão afrouxando as rcdcas
rio freio, modo excepcional de governo, empregaao apenas com
cavallo que encapota;
3°, g·overnar o cavallo com as quatro rédeas, sentindo o
apoio no frei,o f' no bridão; é o modo de governar na estrada,
nos descanços (á vontade) e no salto de obstaeulos; tambem
se emprega com cavallos de bocca especialmente sensível ..
243. Desde que o cava11eiro não tenha que fazer uso immedia to de suas armas, frequentemente lhe será vantajoso
governar a duas mãos. Neste caso, tomará na mão direita a
!'cdea direita ,do bridão ou as duas redeas direitas.
Para tomar a redea direita do hridão na mão direi.ta, o
cavalleiro ao commando "mão direita no bridão" segura essa
redea. com o dedo médio da mão direita a qual vem á altura
da mão esquerda; a extremidade da redea sae do lado do pol}(;gm•. Para segurar as duas redcas direitas na mão direita, o
cavalleiro ao commando "mão direita nas redeas direitas"
toma essas redeas com a mão toda, separando-as pelo dedo
minímo.
Esse modo de segurar as redeas é empregado principalmente em terreno variado, para o salto de obstacn1o, para fa7.er galopar o cavallo, etc. Quer se tome na mão direita a redea direita do bridão, quer se tomem as duas redeas direitas,
a mão esquerda deixa d~slisar a redea ou redeas tomadas pela
mão direita. mas não as abandona.
Em certos casos, quando um cavallo resiste ou se defende, o cavalleiro separjl na mão. direita as duas redeas direitas, fazendo a mão esquerda abandonai-as completamente.
Esta posição de redeas (~ tomada, nos exercícios, á voz:
.S cparar rede as!

·

.244. Durante os descanços e nas ·estradas, os homens podem trazer· as redeas quer "separadas". quer na mão esquerda,
quer na mão direita. Assim se Pvita que fiquem de travez na
sella e dêem aos cavallos falsa flexão de pescoço.
Para deixar o cavallo á vontade, marchando a passo ou
estando parado, devem-se afrouxar os dedos. sem afastar a
mão de seu Jogar, de modo que seja permittida a distcnção
r.ompleta do pescoco.
. Quando o cavalleiro tem a lança ou a espada na mão,
póde, si fôr necessario, ntilisar a mão direita para ajustar as
redeas ou separal-as momentanea ente, mas terá cuidado em

R8
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r.1anter levantada a ponta de sua arma, afim df' não ferir os
ramaradas.
245. Para "ajustar as redeas", pegãY:as com o pollegar e
o indicador da mão direita, acima do pollegar da mão esquerda, entreabrir os dedos da mão esqnerda, elevar a mão dirP-ita.
sentir ligeiramente n apoio rlo freio P. fnchm' dPpois a mão es'TUerda.
246. Os homens dtW<'m sm~ exnrr,itndos frequentemente
em passar do ~ovcrno a quatro rrdPas ao g-overno npenas com
a redea do freio e rPcipJ•ocamPntn. Para "pnc~urtar as J'edeas"
1 ega-sn entre o poilrga1· e o indicador da mão dirf'ita aeimado ·
pollegar da mão csnnrrda. as redeas qn<~ Sf' fleseja encurtar.
Para "along-ar as redoas" (dar redeas ao cavallo), pega-se entre o pollegar e o indicador da mão direita. ahaixo da mão esquerda. aque11as que se drsoja alongar. Esses movimentos devem ~rw f'Xf'cntados df'slocando-sf' o menos possivPI as mãos .
tlf-:0 E l~PPEI'l'U DO FREIO E llt) nntn.~n

247. Os éffeitos das redeas do freio são anologos aos das
redeas do hridão, porf'im mais accentnado~. ainda mPsmo quando produzidos por mais Jeves acções da mão.
O freiJ actím contra as barras e em g-randf' parte deve
~ua potencia ao ponto de apoio que lhe dn a harhella. emquanto
que o hridão aet(m rontra ::t r.0mmissnra (los Jwicos do cavallo
P dire.etamente.
·
248. Para demonsb'ar nos homens Psse~ pffei f o;::, o instructor manda segnrar. primeiramente s6 ns rPdPa~ do hridão e
executar assim alguns movimentos simples: em se~mida sómontA as redeaA do freio A executar os rwJ~mos movimentos.
Mostra. Pnf.fln. a difff'l'(lnça entrr> os dom: nwins rl~ gO-·
Vf'l'UO.

Depois, o instructor faz os homens manejarem só com a
m§.o esquerda as redeas do freio e termina 0~·sn. parte da
instl•twcí'ío pelo emnrt~go das qnatro redPaf.\. se;.?.lll'n:-: romo fi-·
rou determinado (241) •
2-19. O effeito das 1·edeas do frci9, resulta ele quatro movJmentos principaes que a mão pórlP ~XPt'tlfm>. indo :í ft'ente.
ntraz, á direita, ou á esquerda.
Si a mão vae á frentA, sua arcão dimimH' at~ se tornar
nulla: limita-se, neste easn. n não se npptlr ao movimento do
ravallo para a frente.
·
Si a mão vem atraz. as duas redeas ficam igualmente
tensas: a pressão reet:~bida pelas barras do caval1o abriga-o a
diminuir o andamento ou mosmo a PXPr.ntar o movimento retrogr~uio

(1•edea dr1•ecta) .

Si a mão vae á di1·~ita. a rf'rlea dirP-if a forna-fif'. frouxa. e
n~o actúa mais: a redea eRqnerrla tornn-Rn ffmsa.. encnrva o
pescoQo do cnvallo nara a nsqnerda. mns far.Pndo rPcahir todo
O peso á dil'eifa, m;sim ohri!!n n caYalln a voltar :í ifirrita (rc-·
dccc contr_aria ou de apoio) .
Si a mão vae á esquerda o effeit.o é invet·so.
Os effeitos da "redea contraria", produzidog por uma sõ

mão, podem não ser sufficientes para (~onsegu ir mudança de
cjrecção. Nesse caso o cavalleiro póde separar as rf>deas para
nt.ilisar a "redea de abertura •·.
Servindo-se alternativamente do freio e do hridão, ·o ca.~
vnlleiro poupa a bocca do cavallo qJe forceja nas i'edeas, pois
assim procedendo o cavalleiro aet.úa ora c·ont.ra a~ harras, or:1
r.ontra a commissura dos beiços.
.
Em todos os movimentos, o cavalleiro eonserva o braço
dobrado, devendo a flexibilidade das. artitmlaçOm~ do punho,
do cotovello e da espadnn r.ontrihn ir par~ snavi~:w o effeito
produzido pela mão.
I JAO DA ESPÓIL"

A espóra é um recurso qun eornplnf.a o nffeito daR
augmentando sua potencia.
O cavalleiro a emprega atraz e perto da cilha por acções
francas, simples ou repetidas~ segnndo a sensihil irl:vle e o gráo
dP suhmissão do cavallo.
250.

1•PJ'IHt~,

25:1. Todos os exercícios do trabalho de hridão são re..
JWI.idoR no trabalho de freio. Esta !'('petição tem por fim nperfniçoar os homens no emprego das ajuda~. pror.urando a cor~
r"t'r:ão dos moYimentos e a regularidade elas andaduras.
Os movimentos devem ser ('Xecutados df' eonformidade
com os princípios. do trahalho de hridão, porf.m, levando-se
Pm conta a differençn, ,i:í. n~~ig·nnlmla. t•ntrP n potenein rio
rr·PiO (' a dO lJridãO.
252. Na execú.Qão das meias voltas e das nwias voltas inYertidns. o instruct~r utilisa as oblíquas dessas duas figuras,
para ensinar aos homens n deslocar a garupa de seus c~wallos.
Pnp nxnmplo, na meia volta á mão direita, no momento de
r.nt.rm· no oitavo. ci cavalleira leva a perna esquerda atraz, para
impellir a gat'upa para u direita, de modo quP o cavallo avancP. cruzando. ligeiramente, suas pr.rnas, mas continuando parallPio (t pista. O movimento assim feito é limitado a alguns
passos. A mão se montém passiva, si o cava li o não angmenfa
o andrmwnt.o; no ~aso contrario n mão a~b'la directamcnte.
A m a-volta e meià-volta invertida, •~xecutadas eom um
raio cada vez mPnor. ronsfituem pl'CTHt.raçf.io TffiT'a n meia-volta
l'Clo centro.

253. A mcio.-unlta 11elo ccnttn consiste t'lll rodar o cava li o em torno do seu eixo. deslocando as t'Spadnas parn nm
l.ndo o a garupa para outro. •
.
Ao com mando: A' di1•cita resquervla), 'meia volta. pelo
, entrn, púra-sr o cavallo, leva-se a mão ab·az e á. direita (esquerda), af-im de deslocar as espudQ.as do animal para 1.\ di:reita r esquerda): ao me~mo tempo artu~-c;:(' com a perna di-~
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roota (esquerda) afim dA impellir a garupa pa.ra a esquerda
(àireita).
Para conservar ao cavallo toda a sua franqueza ó essencial fazel-o avançar com vivacidade logo qur. haja terminado a
meia-volta pelo c~nt.ro.
254. Afim de tornar os homens bem seguros do mecanis ...
mo da meia-volta pelo centro e obter a calma r. regularidade
nccessaria.s, esse movimento é, no começo da praUcagem,
executado lentamente~ mas a rapidez com que .deve ser exigido augment.ará progreesivamente, até chegar ao gráo indispenoovel para sr.n empl'!('go no combat(\ individunl.
1

I

l'R\BAI,HO COM DISTANCIAR FIXAR

j255. O fl'abaUw com, distancia ('ixa. ou em etwola po1• u·m.
comporta a repetição dos movimentos do trabalho individual,
mas a execur.ão deve segn~r logo ao commando e oRI homen~
;.:ão obrigador-; a se regularem pela testa da eBcola..
ESBe tabalho, portanto, exige dos homens mais exactidão
e mais precisão no emprego das ajudas e serve de preparação
ao trabalho de conjuncto. Para o instructor, (~ a verificação do.~
resultados obtidos. Elle reune os homens em uma ou duas escolas por um, indicando para cada escola um testa e designan~
do qual do~ dous deve servir para regular o procedimento (}O
outro~
,
Os homens seguem o respectivo testa e todq3 passam, succ,essivamente, pelos moo.mo.s logarr~ Pm fllH" ('11e pas~ar, conser-vn.ndo enas dü;tancias ( 1m,._50).

256. Marchando o cavalleiro ao trote elevado, diz-se que
elle trota no bipetlc diagonal direito (esquerdo) quando, depois de se ~levantar na sella, torna a assentar no momento em
que o cavallo pousa no r.hão o membro OJllerior direito {esquerdo).
·
.
lia interesso em ensinar ao cavalleiro a trotar tanto em·
um como em outro. diagonal, pois assim os membros do ca.vallo trabalham por igual e tornam-se menores as probabilidades de ferimentos pelos arreios. ·
O instructor ensinn o eavalleiro n. eonhrcPr em que din~onal Yae trotamlo.
Em seguida, para ensinar-lhe a mudar de d'iagonal, o
in.structor manda que diminua o apoio nos estribos e deixe o
assento rec.eber na sella duas rea~ões consecutivas, em vez
de uma só; o cavalleiro pasr.:lGrá, assim. n trotar no diagonal
rnntrnrio ftq'nelh• em que trotava.
'l'R..\BALHO E:\I GRANDES LINUAH

257. O t1•abalho em m·andes linhas é executado em um re-o
ctangulo d'c dimensões extensa!i_. Os homens são ahi exercitados em todas as andaduras, nfas OIS exercícios. são limitados
á~ mudanças de direcção n aos alongamentos e encurtamentos
de andadura.
O íobjectivo desses exercicios é complexo: conf1irmar o
cavallo na marcha em linha recta, augmentar-lbe o desemba-
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t'aco, por deixai-o mais .separado dOs outros e regular-lho ~
andaduras; habituar o cavalleiro aos galopes ordinario e
alongado; exercitar os homens rm grupos formados em uma
só fileira, servir de preparação ao trabalho c7e conjuncto e habit.na.l-os a r;e regularem ~1s seus movimentos por um chC'ff':
'~mfim, faz:er os homens c os cavallos adquirirrm a. calma 'i ll··
dispcn~avel nos andamentos vivo~.
Os homens, guardando entre si grandes d'istaneias, t!ãn
•Hspostos em todo o perímetro do rectangulo. Quando formam
r;rupos, um cavalleiro do centro (dé~ignado) servo d!"' guia,{le'\·rndo, portanto~ os outros s~ rrgularom por elle.
· O instructor limita-se a determinar ao cavalleiro ou ao
grupo que passa defronte d'elle qual a andadura ou o movi··
rw~nto qtte deseja; os outros homens ou grupos in1i.tarn-no.
Aproveita-se esse trabalho para habituar os homens a
r>xrcut.ar os ·comrnandm~ pelo apito e por toques c~e- corneta.
258. 06 cantos do rectangulo são marcados por bandei....
rolas altas e bem visíveis. Para perrnitbr ao instructor verificar as andaduras. as dimensões do recLanguJo são fixada~
em 220 metros para os grandes lados e 100 .metros para os pequenos. Jt~sas duas dimensõe..~ representam. respcctivament.o.
os di\St.ane:ias que (} r.avallo perrorrf' em um minnto ao trote ~~
:w pa8t3ü.
Sommadas, repr,e~ntam, lev:ando-se em conta o a.n"('.dor.damento dos canto~, a distancia quo se- ·rlrvc prreorrcr cm
nm minuto ao galope.
Para ter a distancia c]ue se deve percorrer em um minuto a galope alongado, hasta accrescentar á r.rfrrida somnT::t.
o comprimento do outro lado pequenQ.
No f.rabalho a galope, todos os esforços do instructor ten ..
derão a n.bter andament.o calmo e nniformP, o flUf' Pxig·~ mui·1O~{ texercieios.
Desde que os cavallos executem com calma o galope ordirwrio, passam a ser exercitados no galope alongado.
·25~. Em seguida, prcparam-ro os homens para a carga,
f:xer·citando-os no galope a toda a velocidade (galope de car-~
ga), em uma extensão de 60 a 80 metros. O .movimento é exeeutado individualmente. Cada cavalleiro, fl voz dada pelo iWJ.-.
trucLor, dá ao cavallo a liberdade necessnria para estender o
pesoo~o,. conservando! porém, o apoio no freio e faz alongar•
o galope, o mais poSBivel, gritando ao me~mo tempo: Carga!
. Para cm'!'egm·, o cavalleiro inclina o busto para a frente,
enfia os e~t!ltbos a. Jundo para augrnenlnr o apoio, faz o cavallo sentir a espora, s.i fôr nec.es>sario, c cont.inúa a avallÇ31'
na direc(:ão dada.
A princ.ipio, o rxerricio fi l'acilitado A1'llpand o-sp. o.;;; hn-~
mens por dou::.
Para passar d'o «goJp,~ da 1',arga~ ao <<galope ordinario.»
omrC'gam-se o~ meios .1á. prescriptm; para encurtar o nncta~
ilnento.
Afim dC' não fatigar os cnvallos por cargas amiudadas ou
Pxecutada.s em terreno. ~uro, oo e~ercicios de carga individual devem í-<er repartwos pelas d1versas aulas o executadOA
s~mpre em urna «pista~ ou parte do terreno para isso eg;pel~mlment.o preparada e c-onservada.
1
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26Ó: A velocidade de andadura!:t deve ser regulada pelos

dados do 8eguinte quadro:

o
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Andaduras
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~~

~c..
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:\letros percorridos em um mi:.
nuto •...••••. ~ •..•••. ~ •.•.•.

iOO

220

320

420

l\Ilnutos e segundos empregados
em percorrer um kilometro,
approximadamente ••.•..•.•.

!O

4~33

3,07

2,23

C1S

~

C'OC15
1;!1-

261. O.s exercwms em grandes x·nctan~ulns .são utilment~
pelo trabalho nm quadros n1ovei.~.
Nesse trabalho, 4JS homens, fo~macioe em fitf~iras de qua-'
tro, guarrlam entre si tres ou q;~atro metro8 dr~ distancia e de
interevallo. O inslructor fal-os marchar nm tcdas as dire.:..
cções e andaduras c executar os movim0ntos do trabalho de
freio c tambmn exerci cio do manejo e empt'cgo rlaa armas·:
A boa execução -do trabalho exige que cada ;:mvallciro conserve, rigorosamente, o sen logar em relaç&o :-HJS outro~ e que
~omplf::tados

n~ movimento~

Rejam feitos

~.-n

conjmwto ,,

l!APlTrJI.O
:!\"fAN.EJ{t

~~

~ot•t·cd :nnentE'.·

v

t.TSO IH ESPADA

7'rabalh (i rom arrnn ..:
262. Desernbaín!t.ar uspadas --- Eni'iar o punho <lireito no
fiador, segurar o pun:ho da asp.ada á mão cheia c o·xecu~r o
I;llovjmento, tal como está descr~pto nn manr.io d·'l: espada :t
p·é, collorando .o punho direito no altn f]n r~oxa. n r.orpo per-

filado.

263. Embainha·r-espada -- Elevar o punho direito em
feente ao hombro direito, baixar a lamina á dirr.ita do pescoço do cavallo, inclinar, ligeiramente, a. cabeça á direita. fixando os olhos no boc•ooJ da bamha n nella introduzindo a
lamina; retirar o !punlw do fiactor, voltar n olhar rr·ara a
frente.
264. Ap1•esentm·-espada -·- Como a p{.
2•65. Em gum·da --- Como a pé.
266. E.Tl'rrdcio.~ dr· destre-::a . --- Pontos r• ~tolpes - C:nmn
n pé. ·
.. \.T.\(,)l; E.:

267. 'A /posicão a cavallo e o maneira ·d~.· dar a pont:\
são difi'erentes; scgtUndo n f'nvnileiro carreg·a ;•m Jinha. or:.

combate: .individualme-nte.
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~a

carga. u cavalleiro

,~;e

inclina para o pescoço do ca-

vallo, o braço completamente esuJ.ndido, o punho do sabre
Sl'guro em ·Cheio; a ip·onl~ dirigida tP·ara o advnrsario, ~com
a Yontade de o abater pelo choc;ue'.
No combate individual, a violencia com que o cavalleiro
se lança contra o adversario, lhe ~ssegura, immediatamente.
a .superioridade.: não dPve nunca deixaT'-!'-:1'. preceder no
·~~taque.

A~

pontas .são dadas com a maior enm•gia wuxiliando-M
o tronco. A guarda é retomada entre os ataques.
O cavalleiro deve estar sempre senhor d~'l, andadura.
e Lio governo do s·eu cavallo, para investir contra todo adversario que passar ao ·snu alcance e o colloear· fóra d~ combate.
Os cxercicios de ataque ntll. •carga curn a ·eSJpiaJda. se executam como está p·rescripto para os"·e.Xcrcicio.s de carga individual no trabalho com freio.
268. Ao commando - Paro. o ataqwJ. o ('.avalleiro levonta. a e~pada (•stench·ndn o braço em tni:lo o seu eom;prinwnto.
26U. Ao cummando -- Carga, que oUeP rev·etem muiias vezes e em altas vozes, QS ·cavalle1ros da primeir~ fileira
·executem o que está prescript.o no n. 267.
Os cavalleiros .da segunda fileira, assim como os que teem
deante de si officiaes ou graduados, conservam a posição da
{~Spada que· tenham tomado ao commiUldo : Para o ataque 1
Ao eommandn -- - RcuniJ•. 11::; :·avalie i r os ·perJ•ilam P-:,.~,m

1-':tuns.

Para uH nxereicio~ de ataquP no combate individual, t.•
mstructor rm.ttnda executar a. pé firme e marclhundo em toda~'>
a~ andaduras, {)S ataques e os flexionamPnf0R' PU.in mpeani~mo
foi

d4'l-mon~tr::lr!r!

na in.;;t.rneçãn a pi'\.

~70. U::: Dxorcicio& de ataque são rep·et.ido:::! contra os ob-·
jecLivos, empregando exclusivamente espad•q,s velhas.
.
O cavalleiro appllca. no objeetivo que lhe é designado,
os golpes indi~::~dos p·elo instructor. Contra um objectivo .que
Tepresenta 11m hDmem deitado ·desferr o golpe de cima para
baixo, a l~l,rnina r.ahindo verticalmente.
:Exet·cHa-se ~~w seguida em toear diversos objectivos de
·3ifferenteRi tamanhOS diSpOSÍ.OS em linha recta.
271. Os exercícios de ataque na carga são combinados
com ext~t'r~icws que figuram o eombPte indiYiduH1 ou o en--

:tJ~evero.

o

in ...;t.wif~·tr.: t'Ulloe~ nm:t srric dr: ah.:is. em HnhB J'f~~.n
de Putru~ dispostos (!C modo irr~"gular.
O cavallmro toca os primeiros alvo;-; na :utüadn ru ·ld
earga. Dirninun. Pm s~guJda, e andnmen I•· dt~ :·a" n llo ,. Lo(· a
.<i vontad,.~ os outrrJs ubjef'tivos.
:!.72. Põde-sc f.l,peri'ei,;.oar a Llestr~za du:-: c:nnlleil'os llti-Hzando alvo!': moveis, ~ollo:cados rm 1pp;udho·~ ou PJn c1"'ia1los.
:lf~~.:;·uida

All!'Ur::J
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.MANEJO E UI:!O DA T.-ANÇ.<\

(Jlant:,io da lança)
273. ~\ lança ô utiliz·ada durante a im;true,ção n o sm·v·iç.o
n cavallo, 1por todo graduado ou cavaUdro com ella armado.
O lanccirb, a pé, conduz o cavallo ao terreno, apoiando
a lanc:.a contra o hombro esquerdo.
27 4. Sentido - Colloca-se o Ca\~allciro do lado de montar, o flAinco direito na altura da ;g1anacha do cavallo, 'como
a \Pé, e segura a:~ rooeas com a mão direita a 15 om. tia
bocca do cavallo.
A ·a.rma na vcrt.ical, do lf:ldo eS<tTUl'l'tlU, c·uja mão a •sogura p·elo ;punho.
.I/ untar ~~

''PCtJI'

~75. A cavallu Monta-se eoú1o cslà pre&eripto, a mão
.;squerda empunhando as erinas e as redoo(!:!o sem abandonar
a lanea; depois de montado segura-se a Janç.a com a mão
direita, por •oima da mão es.querdR, que a abandona sBm largar as rédeas; .pa.ssa.-s'e· a Ianç.a de uma s6 vez por cima d()
pesc.oç-o do cavallo entre as redéas ·e o corpo, dt.,l:3Cendo-~ até
colloc.al-a. no ea0himbo: a. mão direita. sobe então á altura
·do punlw para tomar a posição de lança pcrfilA;tla a c.avallo.
276. - A 1Jé -· Retira-se a lança do cachimbo, a mão
stircita a ergue -passando-a vertioolmente por cima do pesco~ entre a~ rédeas c o corpo; deixa-se .qu·c a lança escorregue até oo cbão, o conto a Om,30 na frente do pé esquerdo
do c.avallo; 11\ mão esquerda vem finaLmente segural-a..
Apeia-se como está prescripto, a mão esquerda não abandona a lança ttu~ toma em seguida a posição de perfilar
lança O; pé.
. :!.1rJ. Perfilar lança ·-· O eonto ao eaehimbo, a Jan~.:a. segura IJ)ela mão direita na altura -do meio do punho os dedos
pouco cerrados.
A :}JlOsição o(],l~ lança :perfilada ó L{)mad~t para as ·varada~
ü os desi'iles, e em manobra quando t'ôr det.erminado.
278. Lança bai.ra (baixw· lança) - Hotirar a lança do
cachimbo e inclillit.r a ponta para a frent.c na altura da orelha direita do cavallo, a haste o mais 1pe,rto ~pos~hel do pcseoç.o, o punho apoiado no alto da coxa.
A posição de lanç.a é tomada to~ vez que a lrova manobra e quando se deseja diminuir a visibilidade.
Na passagem de bosque, o lanceiro tendo t11 law:a baixa
JJÓUC 1 excepcionalmente deixar o c-onto to·c.ar no chão e segura a lança perto da ponta, e.om o vunho n.poiado perto ·da/
coxa.
279. Lança obliqna - Retira-se do cachimbo u lança 'tuo
vem eollocar-sf': na eo100, dir-eita, a mão no centro de gravidade, a ·ponta para a frente c para a. CSilttcrda, a haste apoia<la no A.nte-braço esquerdo.
~
A :posição da lança oblíqua •.S tomada quando o Jancoiro
desempenha uma mi~8ão isolada c nas formn~õe~ om orctom
di~pcrsa ou aberb1..
.280. Lanças 1w fiadoJ• - Levc'-sc a lança eum a mão of.lircita para a .rn~o esquerda, _sem retiral-a do cachimbo, o
pollesn.r e o mdicad<>r da mao ,~squerda a rec.ebom, os ou-:
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tro~ dedos 'fccha.dos ll)ara não abandonâr a~ rédc.as: pa~a·~o
o bra9o direito no fiador e enfia·se até -ao (:olovello; a mão
'I'.SQUerda t3,bandona a lança que (S jogada ;para traz rpOt' Ulll
movimento do braço direitD.
A posição de lança no i'iador ~ú l)Úd~;' ser tomada. na~
ma.rc!has de estrada c em man()bri, dada á re~ectiva vuz.
:E' lll'ccss•a,rio que o fiador da lança t.'stcja sempre bem
ajustado e que. a lanca estejq1 em uma po8ição quas.i ·verti9at
afim de evitar <IUC o conto não lew~ a ·perna do cavallell'O
para frente.
281. Per{l·lm• lança - Levc-!:ic a lança ipara a frenl.e pot'
um movimento tio braco direito; segura-se eom o pollegar ·~
O primeiro uedo da mão esquerda, OS outros dedOS fec1Iadü:i
para não abandonar as rédeas; retira-se o braço t{}() :fiador;
~Segur.a,-se em cheio, c-on1 a mão direita a lança, que é abandonada P·ela csquet·da e í'ica-se na 'Posicãio de ;perfilar lança.
282. Ao commando - Pm•{ila1· lança, oe officiaes e os 'homens ela. tropa não armA:dos de lança desembainham a espada.
283. 1lpresentar lança -- E ~tando na po~ioão de porfila.r lancas, o cavalleiro estende o braço direito para a frente.
á direitA., de modo rque conscr\'e a lança inclinada H sem
que o conto saia do cachimbo.
·
.
Volta-se. ·:'t posil}ão de «pcrfilal' lau,;a~~) pelo movimento
inverso.
,
Quando a tropa presta e.ontiueucla, -:w commando -··
.1\presentar arn1.1as, os ofi•iiCÍH:e!j 'e sargentos aprcsevtam ('1j ...
rpadas e os lanceiros lancas.
'
284. Emprego da lança <<ern guarda» - Gomo a iJH~.
Exercicios ele destreza c yolpcs - Como :a pé.

NrAQUl<JH
j~5. :A p.osicão a. oo,vallo o .a maneh·a de dar o lanoa(;~ ~
são differentes, conforme o lalieei :o carrega em batalha on
combate individualmente'.
286. Na carga, o laticciro inclina. o corpo ligeiram(.'llto
para ~ frente o mantem a arma fortemente sob a axila aM
ao momento do choque.
287. N1o combate individual applica os princípios de ''iolenla offcnsiva prcscriptos para o emprego da espada. .
Para gam,nlir a vreeisão do ataque, dPve dar ó. baste a
<lirecção <la !posição preparatoria c visar o ohjcctivo por cima
da ponta.
,Para dar ao golpe todo o vigor, .augment.a ;11 forca do
braço com o peso do corpo e, nos goLpes em frente, oom a
impulsão do cavallo instigado energicamente ·com •'lS pernas.
288. Os exerci cios de at.aquo, na carga com a lanQa, so
exP.cutam eomo e,:,tá prescripto para os exercícios de carga
jndividual no trabalho eom frPio.
Ao eommando - Para o ataque, o Jarwelt·o eleva a lança
t~sf.endendo o hraço em todo o seu comprimento.
Ao commando - Carqa, que elles repetem varias ·vezes
e f'fll altaR vozP.s, os cavalleiros da primeira fileira executam
o quo está prescripto (286) . Os cavalleiros da segunda fi1eiJ·a trhzem a mão direita á altura da mlo esquerda. a lanr.a
vertical, promptos para cahir em guarda.
•
Os lanceiros que teem diante do si officiaes, conservam
Ruas armas com a ponta para cima •I
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~ ltcuntr, o lanceiro traz a lança novapara a vert.i eai.
28H. Para os eí.crcic i os de ataque no combate individual. o instructor manda executar como está prcscripto
·'u. !?87), a pé firme; c, marchando em todas andaduras, os
at.aques e exercício~ de destreza, cujo mechanismo foi demonstrado a -pé. O!'I g0lpes ~em alvos são sempre dados com
a mtü0e energia.

. \.•J com mando

; 11 r~ n te

Bxercicios contra alvo.,
:!.90. 0:' eX(Wcicio!::! de ataque ~ão repetidos contra alvos
o~ princípios emm~iados para o emprego da p.<::pada.
·
· Faz-se laneear, primeiramente, os object.ivos pouco resiRtPntes para dar golpe de vista ao cavalle1ro ..
Para lhe ensinar a resistir ao choque c desembaraçata arma, segundo os processos indicados a pé~ inutilísam-se,
~n• seguifla, alvos mais resistentes.
Quando o lanceiro passa muito perto do (JbjecUvo no
ataque, em andamentos vivos, póde deixar o conto da lança
devar-se. I . eva-o em seguida para a frente, dobrando o punho, preude . a arma fortemente contra a axilla direita, seg·ura-a. eom a mün direita na posição inversa, o vollegar em
dir''t't.~3n ao ~~o1l1o~ l'f'loma novamente a guarda.
~egundo

~XEI\OICIOH

~~~~

JJJ<: COMBATE

. A docil idade du cavallo e a habilidade do

cavalleir(~

t·.m o conduzir tem umn importancia pl'C'pondnrant.n no comhatP á arma branca.
EsteR res.ultad9s deYem .ser .\weparados desde o inicio
da instrllCçâo equcstre, e apP-rf~tçoados dnrant(' f 1HJo n
tempo de serviço.
Quando ots soldados novos se sorvem :-:;uffieienLL'.menk
nein de suas ;\judas, são postos, fi'equontemente, no trabalho
:i vontade c exercital;los em executar correnLernm1f.e, segundo
a iniciativa propria a cortar o picadeirn. vnlhs !' m0ia~ voltas nas ttes andaduras .
. ·~!f:!. F.stcs exercícios sii.o continuados, reunindc• 01:1 ca·ntlleiros dous a dous. D:i-se-lhes o habito de marchar en1
direeçõeg oppo~tas, ernr.ando-se em todos os sentidos, prt··
rnciramentf~ conduzindo n8 eavnllo~ com amhas as mãos, dt>pois eorn uma ~ó mão.
2n:J. Finalmente o instructo1· dispersa toda a .Mscola
em um espaço cada ,-e?. mais restricto~ os cavalleiros exerci-·
tando-se ~'tn ronservar as andadura!5. ficando senhm·•'s tios
eavallos.
P:'it·an• Ífl'"lt.llnti4IVmnwnt~~ á voz
A lf.o!

~\)~.

Ji111

l>ou~

caniilf'il'os

:-5f'Hl

uppostns

dn ,.,;,•rriein parn I'!Fln ravallc•iro

··~

'1111

'•Ufi'P

ltr'

foirwr

P

ludo

n

f'~

fl•F!l'do de) :•.dn:.•rsario ,, toeai-o nu espndua nsquerda com tt
mão di1·eif.n. Plu·a iMo a Escola é disposta ('Jn duas fileira!!!,
f'm !'r,.IIk 'ITIHl d~t outrn •• convenientement .. afast.aflag.

~~i
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05 dous cavalleiro~ desi~"'llados marcham ao encontro um
lo outro, (>. começam o exerciejo. :\ pcrsP!lll iç.ãt) . .,f\ executa.
a trotP- c depois a galope em·to .,
Os cavallciros evitam as paradas snbitanea:-: ., n eaval-

f

lnirn nf.fimrido

~rit.n

"tocado'' e entra E'm ·f,)rma.

~H5. K'\..í.:luelH-l:H!
l'T't'para~ãu equestrP

e:J.Yallos

•Jest.es exercicios os
r\.

impre~sJOtJa'.'f•is.

provi~oriamente

cujo

eavatlt~H·o:-::

insuffieiente (e

adl~l'\t 1 ·amcnto

cuja.

·os

nfio r!sf.l'ja p('r.

f,·ito.
2Hü. O im;truc\o.r ('

O!=; envalleirflH são munido~ (ie ma-~
<:aras t' luvas: m·nmdos de ~'SpactaR d1· Jaminns flexivets Oll
prqnenas Ynra~.
A.s lanças ou a!:l var·a~ sfw cuidadosume..Jt.e emlJohKlas.,
Os ataque~ contra um adver~mrio Hã·) riemonHt.rados individualmente pelo inst.ructor qur seguo a prvgressão esfabelecida para os exercícios a p0. Completa-a pela Indica~ão das andadtll'3S. 01'1 eavalleil'O!-> SãO em Segnida 11ppostos
um ao outro.
·
O modo de execução é o mesmo que o vresrri)Jto paz·a
n persr~guiçãó. O combate ~P~!)a desde. QtH' nm dos ca.valJeiros
:enha ~;ido attingido.
2!>7. Quer o eavallei1·o :-;e lJnta com o ~aln·p uu com a

lunça, a maior seguran~~a do sur.eesso resid<' t•m mna. offeustva vigorosa e dirceta.
Hi o eavalleiro não foi . hem sui~ceàido 110 lH'imciro atu'llte~

I'etoma a offensiva e eontinúa o combate regulando ••·
f.aclir.a pela~ propJ'iedadPP da nrma qne emprega, · -· espada.

on lança.
·
Não (hí folga ao adversal'io, acussu-u dt.>

JWI'to. api'OVf:'ila

~Pmpi'e as occasiües favoraveis para attingil-o •~ Hllllt.ipl in1~
~~~~ ataques até que o tenha poHo fóra de combate.
~U8. O cavalleiro armado dü espada é forte do Jado di·

reito e fraco do lado esquerdo. Procura, pois. no a.taqur.
dei:xm· o adversario á direita para abordai-o pela esquerda.,
Contl·a um lanceiro, muda de suhito a direct;ão dos sem; ata ..
qnos. Afa8ta a ponta da lança e procura corpo a corpo.
2g9. O lanceiJ·o que combate c.ont.ra um a(b;,wsarío ar~·
nmdo dt! ~~spda, }Jôde ficar em guarda e com a ponta baixa
atP ao ultimo momento. A ünpulsão do cavallo, a ~uarda o
(· lanr.nço forwam (~ntão um só ataque.
A pancada com a ha8te, ou conto, ti os molinetes servem
para o lanceiro se desembaraçar de fliver;;.:nf: adversrio~ .,
Toea-oti. f'm seguida, separadamente.
:wo. Em um combate real póde ser vantajoso feril' ·)
eavallo do adversal'io, principalmentf• na ·~all(~Ç3. f1~st.es gol.-·
pe~ !':fi.r• TWohjbidos na instrnc.ç.ão.
COMBATE NO

p-u·a

l<~N'rHIWElW

:~tH. Os exerr.icjos de enlr1~vero vreparaill
i~ornlmter em ligação com os camaradas.
E-s(cs f~xercicios são .sempre vigiados por

os Pavalleirnl':>

mu official ·~
:--6 .;;e executam com espada .. Os (·:rvallciros proteg·idos eonll'
Lei<: de iP2J -

VoJ. Il

7
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para o combate individual, são dispostos como para os exercícios de perseguição: uma das fileiras de camisa e outra de
tunica.
A' indicaç.ão - Combate, as duas fileiras se abordam.,
Cada cavalleiro procura tocar o adversario no primeiro encontro. Todo cavalleiro attingido diz "tocado" e retira-se.
O cavalleiro que toca um ~dversario, precipita-se immediatamente contra outros; muitos cavalleiros combinam seus
esforços eontra o mesmo da fileira opposta. O objcetivo de
cada partido é collocar o outro fôra de combate, no menor
tempo.
302. A tactica dos lanceiros no combate, deve consistir
em ficar a certa distancia uns dos outrost para utilizar os recursos de suas armas; os cavalleiros armados de sabre procm·arão obrigai-os a so juntarem para tolher-lhes os meios
de ataque.
30a. O instructor · se esforçará por tornar os cavalleiros
vigorosos no ENTREVER O.
A bravura individual e a camaradag1•m de combate asseguram o ascendente moral da tropa.
O sangue frio permitte seguir o desenrolar do combate,
ouvir as ordens e proceder com intelligencia.
Nas situações desvantajosas, a tenacidade permitte' que
os soccorros cheguem com opportunidade e que se retome
·
u ascendente.
USO DO MOSQUETÃO

304 . Para executar o tiro a cavallo, o cavalleiro collocase obliquamente á direita em relação á direcção do objectivo.
Para levar a arma ao hombro deixa correr as reaeas na
mão esquerda e aponta, collocando o cano na direcção da
espadua esquerda do eavallo. Ajusta as rédeas depois de ter
feito o tiro.
O cavalleiro deye estar exercitado em apear rapidamente
e em atirar, tendo a rédea n,o braço. Este processo póde
achar applicação no decorrer de missões individuaes e especialmenf.e, quando o cavalleiro está seprado do seu adversario por um obstaculo.
USO DA PISTOLA

305. Executa-se como está prescripto a pé. O cavalleiro
estando com a espada desembainhada e querendo fazrr uso da
pistola, deixa a espada cahir, ficando segura. pelo fiador ..
Rio de Janeiro, 11 de janeiro de 1921. - João Pandiá
Caloge'ras.

DECRETO N •. 14 .62'~ -

NÃO FOI PUBLICADO
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DECRETO N. i 4. 625 -

Dl.:

•11

DE

:r A~EIRo

DE

f 021

Abre ao M:inlsterio da Fazenda, o credito especial de Gl :125$215, p:u·a
pagar o que é devido ao baclutrel João AdoJpho 1\fcmoria, em Yil"ttu.l•!
de senten!:a judlciarla.

O Presidente da Republiea dos Estados Unidos do Brasil,
usando da autorização contida no art. 1o do deoreto Ieg'islativ11
n. 4.25'9, de hoje datado, r~solve abril', ao Ministério da Fa- ·
zenda, o credito especial de 61 :125$215, de·!'\tintado ao pagamento, em virtude de sentença judiciaria, do bacharel .João
Adolpho Memoria, demittido illegalmenle aos 22 d(~ dczPmiJru
de 1910, do cargo de juiz preparador da comarca do Alto Ael'o.
Rio de Janeiro, 11 de janeiro de 1921, 10()" cta ImlctH!lldencia e 33° da Republica.
EPITACIO PESSOA.

Homero Baptista.
DECHE'J~O

N. H. 626 ·-

DE

13

DE ,.JANEJn.O DE

19.21

Abre ao Ministerio da Justiça e Negocias Interiores o credito de réis
G!)!) :775$332, supplementar lis verbas ns. 17 e 20 do nrt. 2° da lcl
rle orçamento do exercido de 1920.

O Presidente da Republic-:t {los Estados Unidos do Brasil,
usando da autorizaç.ão eoncedida~pelo decreto legislativo numero 4. 26 t, de H, resolve abrir ao Ministerio da Justiça n
Negocios Jnterior~s o credito ·de 699:775$332, supplementar,
de accOrdo com a demonstração junta, ás verbas ns. 17 ~ 20
do art. 2° da lej de orçamento do ~xercicio de 1920.
nio de Janeiro, 13 dé janeiro de 1921, 1.00° da Indepcn,
ôencia c 33° da RepubHr.a ,
EPITACIO PESSÔA.

Alfredo Pinto Vieira de 'Mello.
IJEMOl\'STn.-'Ç"O DO cnEDI'l'O A QUE SE REPlmE O Dl<:::CHETO N.

14.G26,

DES'I'A DA'fA, SUPPL11.:11ENTAH .5.s YEHllAS
NS. 17 E 20,
ART .. 2° O.\ LEI DE ORÇA:.'\1:EN1'0 D'O EXERCI CIO DE 1920

Verbac -

Dü

Creditos neces!mr-ios -- Totaes por verbas

fi" ,.---.. Gasa de Detenção:

Alimentação . . . . ........ .
35:273$727
20" - Hofi!pital N. de Alienados:
314:487$909
Alimcnf.acão . . ............ .
Combustível . . . ............ .
!í9:969$787
1\f.edieamentos, drogas, etc ... .
78:161$222
Acquisição e concerto de mo6:2~2$520
veis ..........•..•.. ·. ·
Fazendas. catç.ado . , ........ .
171:766$577
6 :929$006'
Consl'rvaçfio do predio ...... .
Jlluminaçtto e forca ....••.••.
6:850$654

35:273$727

100
GoJonia de Ahenadns :

.\IJment.açfío :commum 'l; dit'-·
teUca ............... .
FflzPnàa8, na Içado • . . . . . . . . .

·22 :550$tH2
7:543~288

Importa a presl•utc de.ruowslracão 1w importancia d•·

(~tmto.s e noventa e nove contos sct.t>CPJtl P~ "
~nil t.resenf.-<Js e trinta e do.us réiR.

--etcnta.

sni~-

c ~~inco

1" secção da Directoria de Contabilidad1•. ••m !J de ja-~
de 1921. --- .!lttila Galt•tío. 2° offieial. Vi~to. -- Rodriyue:s Barbusa, dired.or g-et·nl. -~-- Plorc.o; Jmúnr, dir•:ef.or uu
m~iro

~ecl'ü.o

interino •

.1 '•r·· ao ~finiBt•!ri.-, rÚ1 Viu<;:io

t' Ubrtu·; !'ublil'a~ •l ::rl'<lit.u •k :_;n. t)8;-, :ooo~,
para O<'Correr no )mg-nmcnto ft ConJp:tnhia 1h~ l·]stntdOH 1le F\'l'l'O l•"t·-d·~rars nrasileiras. Rf•d•~' Sul Mineira. em apollce~-; da tllvid:t puhlic~.
IW.Ciomtl, do preço dn rev~r&1o hnmediatt1 ao •lominlo f(•dernl. du Ei'-

tradn.

c:t•~

1•',-.rJ·•.l 1-)aput•ab;y ,. dn lnr.orp•)rtH:-Ho no
a flarniHOilO!lii.

lJIP!-'tlln

d" rnnwl di:

PírAn~uinh"

O Pl'P1'Hlento <.la Hepubhca dos E:sta<.lui:! l~uido~ du Ht'·i.L:ill,
anf.lJrizal}ão coru;:t.ant.e dos n~. VII J· XXVI 11:t lc•J
-de r; de jane.iro rle 1920, dccrrüt:

J~andu da
n. ~L 99L

Ar·t.igu unioo. J;~' alwrtu ao Ministe-r·io da Via~á1) ,_, Obra:.:
Publicas o l.'>rc-dilo do 39. 6H5 :000$ .. pat·a oce.orrer, nos lim:mos da clausula YI. das que baixaram !:Dm ·o ünereto nu-·
mero 11. 5~18 A, de :H fl(~ dezembro proximo fin(lo, au pagu-mento, Pm ap-olied:: da. divida publiea naeional. tio peeçt) da
r~'v,~r:~ão inunediat.a ao -dnmirl!io if.edcr.aJ da _gslrad<t d 1_~ .Fürrn
Sapueahy c~ da ine.orpo-ra~;aP, au mesmo, do 1·amal ll1~ Pirar · .guinho a Par.aisopoJis.
Rio de.•Janeiro, 1.1 de ja.uciro ,Je I U~J, J 00" d:.t JJJ:depen-·
,il•lH.'irt ~~ :1:ll) da Hepuhlien.

Minist~rio da. Mali-nha. os crcditos 1m iJllfiOrt.unclu to ta! dl• .réis
9.956:286$932, papel, c rJ•~ 571 :81G$920. ouro. 'SUpplem~ntnret:e Ih:
verba~> H•. 7". 13". 17". lR 11 • ·tfln. 2on. 2Jn. 22". 2::í" ,-. 2fJ•. (lo nr,•tun~uto
d·· 1920.

AIJrc peJo

O Pre:-~identc ua l-tepublica dos .EsttHlus LrüJos d~· Bl'asil,
usanflo da üutol'izaçfio eont.ida no decreto Iegi:slnt.h·~., nu ·
mero lt. ~6t1, desta llata, resolve abrir, peJo ::\linistPrio da .Ma-

rinha, ns

.,:r1~ditos

ua. importancia total

l.lf~

nove mil noveeen-· ·

~os c dnem~nta o et>i.s eontos duzentos .; oitenta r• seis mil

novecentos e t.rint..a e

quinhentos e

·dou~

St~teu~~ .l•

mu

rMs (9. 956 :286:j;H~~2). Jlapel,

t''JTJ ~os ~1Hncent<•s

,,

~r.l ~ n t.n. n

~~

de

cine(•

mil novecontos {' vinte rAis U>71 :87fi$920,'. out·o. supplomentares ás verbas 6", 7'\ 13", 1.7\ :18", i~". 20",· ~-tu, 2~''. 25" e
26". de> orçamfmto (!e 1920, drsf inactos a aftender· a div~rsn~
~~~spezas do nw~mn mini:..ttwio, 111) nxPrl'ir.io de• 1 H20, ~~:;;sim
di~criminada~:

Verba 6'\
Vf'rba i".
Vába l~l",
·verba 17n,
Yerba Hl',
V Prha. f!)",
Verba 20'>,
Verha 21 ".
Vrrba :?:?".
Verha ·J~:l
V Prhn ~f><

papel
papel
papel .
papel
papel
papel
papel
papel

J. 613 :5:J0$78ti

188:2ti9$33G
2~4:229$076

2..755:80H$150
1.300:6li1$4()1
·t. f)H) :726$i68
I. ·nO: 163$751
118:931$784.

:wo :000$000

pap~P-1

papt>l

o~~l'(~

3i4 :973$980

37 t :R75$92H

••

Hio do .Janeiro. J5 de janeil't) dr ·19.~1. !OO" d::t Indq•f\n(kllC'iH

'·' :~~,.

da Hrpubli<•a.
J~PlTAClO

PF:~SÜA .

.Jooqtdm "'f'rl'f'Ú'a ('/wvr•.:

-~··

DF.CilF.'T'O ?\. I{.. t>2H
1){,

t)

regnlameut4l pal'a. o

,.,.,~r-;üh•.nf.,~

-\" d:::t.a

J(t

nr, t7 nr:

InRti~uto

H)?1

Vacein()genico Faderl\l

da Hcpublicn. doR

disposto no art.

.JANEtRt) DI~

zo,

_g::;(auo~

11.

t iuidos •io Ht"aF;il:

:J1, da lei n. ,f .242, de

;, cl1' ,;an,•iJ·n rln Hl21, eombinndo com o art. 1.18f do decreto
H.JG4. dr• Hi dn setembro de Hl20, resolvt~ que, no Insti-·
1ul.o \':ti!CiHo~~·nieo Ft~:d(•J•al, qtw fi<~ará incorporado ao lnsti11.

tulu

OswaJf.i,,

Cruz.

:won.p<wlta~ a~signado

S (•goe i os Int:r-riore·s.

so

observe

t'

reguhltffienlo qu1• a este

t>f'·lo ntiniRtro de .Rstarlo da .J ustil)a '·'

H.io de Janeiro, ·17 d•~ jntw1ro dt "1921, 100'' da tnd~p~mlen-
:J:~" dn HepubJkn .

da. e

I~PITACIO PE88ÔA.

A.lfredo Pinto Vi.!!ira df' M'!lfo

Regulamento do Instituto Vaooinogeuico Federal, a. que ,se re..o
fere o decreto n. 14.629, de i7 de janeiro de 1921
Art. ·J ." O Instituto Vaecinogenico FedeJ'a1 fien ineorpo--

rru..lo, no~ tt.·nnos do art.. 3", paragrapho unico. n. ~. do decreto

1Pgi~Jal ivo 11. :3.987. •le 2 df\ janeiro do 1920. ao ltBtituto 0:-:wa!do Cruz. eonst.ituindo um~ Rcct.ão ter.hnica, dN~tinada. :l
('ult.ura. preparo ,. fornecimento da Yl'\Ccina -:~nti-vRrinliPn .-. n

r.:alint I pdn~ o c:;

~!'I''' ir-o~

'!OrrPiafDc:;.

tot

ACTOS DO PODER EXECUTIVO

Art. 2. 0 O fornecirr;ento da vaccina. anti-variolica será:
feito, gratuitamente, ao· Departamento Nacional de Sa(Ide Publica, aos Serviços de Hygiene e Assistencia Publica Ferlelrnl
n dos Estados, mediante requisição dos respectivos directores.
Art. 3. 0 O Instituto Vaccinogenico Federal terá. o seguinte
pessoa:l technico e administrativo :
1 chefe de servioo;
4 assi'stent.es;
1 auxiliar academico;
2 escripturarios;
1 fiel de almoxarife;
2 serventes de 1- classe;
2 serventes de 2a classe;
2 serventes de a• classe;
1 carpinteiro (diarista);
4 fechadores de tubos (diari·stas).
Art. 4. O clwfe dn serviço será nomeado pelo Presidente
da Repnblica: os assistfmtes e os escriptura.rios pelo ministro
da .Justiça n Nc:;rocios Interiores. c os demais nmprrg-ado·s pelo
direr:tor rlo Instituto Oswaldo Cruz.
Art.. 5." O che!fC dP serviço será nomeado, por promoção,
dentre os assist.rmtns, o por um destes suhstitnido. nos seus
impedirr~cnt.os on por nm funccionario tcchnico do Instituto
Oswaldo Crm: dnsignado p0.Jo rAspectivo director.
Art. 0." Os ca.rgos de assistentes serão providos medianto
concurso. que será realizarlo rlc accôrdo com as instrnrrões
approvadas pelo ministro.
Paragrapho nnico. O concurso versará ~ohre a~ seguintes mat.nrias: noçõP-~ dA bad.criologia, para·sit.ologia e imrr.unidade; molr.stias infectuosas r. parasitarias rlo homflm c dos
animaes; vaccinação em geral. e da vario la em parf.icnlar, o
rrm~stõr.~ praticas rtn Iahoratorio.
Art.. 7. o~ assi~t(mf,ns ·srrão snhstHuido~. nos sc11s iÍnp~
(]jmrmf.os. por funccionarios trir,lmicos, drsignados pelo dire ....
c for do Inst.it.nto Oswaldo Cruz.
Art. R. o No provimPnto r nas substitnições inferina.s dos
demais rmprPgano·s srrá oh~ervado o rPgnlarriento do Instituto
Oswaldo Cruz.
Art. 9. AR aUribuiçÕf'\S dos funccionarios do Instif.uto
Vaccinogenico Ferleral serão reguladas, em tudo quanto lhes
ft\r applicavel. r. at.f.fmdendo á esprcialização dos sem; traba9hos. pelo rlisposto no rPgtdamento do Instihito Oswaldo Cruz,
P rlr a~et'\rrlo com a·s insf.rncç.ões qnfll forem expedirias pelo
~rn rlimr.t.or, npprovana~ pi")O Ministro da .Tustiça o Negoeios
Tnt.rrinrns.
Arf. 10. O âirPcfor rlo Jnstitnto Oswalrlo Crn1. pndnrá,
rmando ho11ver eonvf'nieneia para o srrviço, rJ rricàiantf' autorização do minish·o. destacar, f.pmporariamente, nm on mais
funccionarios do Instituto Oswalrlo Crnz para o Tnsf.ituto
Vacr.ino.zcniro Frdern I. f\ vire-vl'rsa, srm aeeresrirr,n dr do·s0

0

0

JH'Za.

Arf. '11 . O Instituto Varcinogc·nieo Federal manterá, no
centro da cidade o em dependr,ncia. do Departamento Nacional
de Saúde Publica, um posto. desf.inado á vnrr.innefio p, no forllf'cimrnto d~ Jyrr,pha vaccinica.
"

lO~

ACTOS DO PODER EXECUTIVO

Art. i2. O pe8soal do Tnstitüto Vaccinogenico Fed~rnl
percP-berá o~ vencimentos nmmlw::; r,onstantes da tabelJa annexa.
Art. 13. Nas primeiras nomeacões, feitas independentement() de concurso. ·será aproveitado o pessoal technico e admin1~t.rn,tivo rio extincto Instituto Vaccinico Municipal.
Art. 14. Re\Vogam-se as disposiçtJes em contrario.
Rio de Janeiro, f7 de janeiro de t92t. - Alfredo Pinto
Viei1·a de Mello.

'l'abella

401 TetlO!mt1ltOI IU1lltl dO Jlllta1 40 f1let!t11t0 TutmO!.IOO

N.

Pessoal

!'t4Hil, I q•e H refere O an. r, B. St, 4a ltl :n. tlt2, !e 8
4e jattro ae 1111, e 11 a. atoreto •• lt.Sii ; anta aata.
Ordenado

1 chefe de servi co ..... .

assistentPs. . ...... .
1 auxiliar academico ..
2 ('~r,riptnrarios
1 fiel do nlmoxarife ....
2 srrvenfes de 1• classe.
2 servPnte8 de 2• classe.
2 serventes de 3• classe.
t carpinteiro
(diarista
salario annual) ....
-i fPr.hadoree
de tubos
(diaristas. \ salario
~

annuan:

Gratlftcaçlo

Total

9:600$000 4:800$000 14:400$000
7:200$000 3:600$000 43:200$000
1:600$000
800$000
2:400$000
2:400$000 1:200$000 7:200$000
-1:000$000 2:000$000
6:000$000
6:000$000
3:000$000
4:800$000
2:400$000
4:320$000
2:160$000

....... .

3:000$000

3:000$000

960$000

3:840$000

24:800$000 23:920$000 95:t~0$000
Rio rle Janeiro, i7 de j~neiro ri~ 192L --- Alfredo Pinto

Vi~1:rn

nf!

Mello.

DEnRETO N. i 4. 630 -

DE

i R DE :TANEffiO DE i 92t

A ntoriza a substltui~ão da clausula X do contraeto celebrado em virtude
do decreto n. 13.832, de 23 de outnhro il~ l!l19. ~om Frank ~nrney, e
nctunlmentc transferido li « All Amcrlcfl ('abJe:::; Tnrorporat~ ».

O PrPsirlf'nfl'

rl~

Rf'pnblica dos F:stados

Unido~

rln Rrasil:

nonsitiPrnntio qn(\ R r.lnmmla X, do contract.o celehrado
f'm Yirh1ti0 tio rlP~rf'fn n. i 3 .'832, rle 2~ de ontnbro de 19i 9,
Pom Frnnl;: c~rnP.y. (' ncfualmente fr~n~foridn á 1:All AmPrica
Cnhl0'; Tnf'nrnornfNh, parn lanr,nmrnfn, ·atPrramP.nfo 0 e.xplo- r~1r'fín rl0 f':lhM snhm:1rinos lig-nnrlo ns cirl:uJ~c::: tio Rio de .Tn·,wiro ,, 8:1nlos :-J qunlrnH•r nnnto rl:-~ Rt-nnhlira Orim1fnl rio
1 'l'll!!·nnv. rlrl ''rminn q110 -ros f rlr,g-rnmm:F! 1lo r:ovrrno do
r~nt--d l ~~os::trão rln nma redncção minimn dn 7!) o/o sobre :lS ta:xns rm vigor~;
ConsirlPrnndo que a referida rerlnccno só P. applicavel a~!
f nlt'!Y''nmmns

f!llf'

trafegarem nos cahos a one f'ie refere o ct-

:\Cffif\

no PODER

KXF.CT~TlYO

fado eontt·aclo, deixando, assim~ de
nham, dn trafegar por outro~ eabos
Amí~rica Cables Tncorpnraf.~d:., não
vm·no do B1·asil, cntrn os quaes se

n sm.· quanto aoi' qtw f,('-

que. explorados pela «Aif

Hão· de ~mwessão do Go-

contam os que partem de
J\tont.evidéo P SP destinam ao~ Estados TJnidos da America do
Norte, devendo. em .lal easo, aquelles telegrammas pagarern
a laxa commum. sem redunção alg·uma:
Considerando, portanto, de grandP ~~onveniencia. a proposta feita pela <tAll America Cables Incorporatech>, em -re- ·
querimcnto de 25 de agosto do anno de 1920, no sentido de
ser alt.erada a sobredita clausula, de modo que se suprima a
reducção de 75 %, nella estipulada, mas se fixe, em compensação, a rcducção geral de, 50% para os telegrammas que,
do mesmo Governo. t.r.•nham do trafegar Pm todas a.s linhas
41u proponente:
E ,de accôrdo com as informações prf•:-:tada:~ pela Rt•par .
til;ão Geral dos 'Jlelegraphns, decreta:
Artig(\ unico. FiCla autorizada a substituição, pela ;-;eguinte, da clausula X do contraeto celebrado em virturJe do
decreto IL 13.832. de 23 de outubro de 1919, com Frank Cal'ney, e actualmenle transferido á «Ali America Cables Incor.,
poratecl», para lançamento. aterramento e exploração dos cabos submarinos ligando as cidade~ do Rio de .Jaw~iro e Santo:-:
a qualqueJ' ponto do f.prritorio dn: Reymhlien OJ•iflnt~J dn
·1 _:rnguay:

4Clausula X ---- Os telegranunas do

~ovcrno do

Rra:::il tf!-

l·ão prioriqade na t.ram;missão e gosarão da reducç~o de 50 %
(ciueoenta por efmto) sobrr, as taxas da ~omp:mhia. r~nt toda!4
a~

suas

linhas~.

Hio de ,Janeiro, 18 de janf:'iro di' l9il. WO'' ria I ndepnll-·
d~ncia (\ ~:)D da nepuhlica •
PEgs,b
J. PirPs dn Rin .

.EPITACio

IH:CfiETO !'f. H.ô31

----DE

'19

ng

.t.\!\EHW PF.

Hl21

O Presidente ·da Republiea dos Estadoe Unidos do Brasil,
accôrdo com o art. 48, n. 1, da Constituição Federal, e
na conformidade do art. 50 do decreto legislativo n. 4.215,
do 20 de dezembro de f 920, resolve que, para as eleições
federaes, se observem as instrucções que a este acompanham,
assignadas pelo ministro de Estado -dn ~Justiça e Negooios

(je

rnteriores.

.

Rio de Janeiro, :19 de janeiro de t92t, 100° da Jndepen ..
dencla ~ aao da Republica.
EPITACIO .PESSOA .

.1lfre_do Pínto Vieif'fJ de Me/.lQ

ACTOS

no

PODBR EXEUUTJVfl

InatrttcçiSas, a que se refere o decreto n. t4.63i, desta data, para
as eleições federae~

CAPITUI.rO I
DAS Ef.. HliÇÕES

ArL ·I". A eleição ordinaria para Presidente e VieePresidentc da Republica será realizada no dia. i de março do
ultimo anno do período presidencial, por suffra.gio directo àR.
~a~ão e maioria absoluta de votos.
Art. 2". A eleição ordinaria para deputados. ao Congresso
);acionai e renovação do terço do Senado effectuar-se-á, em
toda a Republica, no primeiro domingo de fevereiro, finda a
legislatura anterior, por suffragio directo dos eleitores (art. i"
da lei n. a.208, de' 27 de dezembro de i9f6}.
Paragrapho uni co. Quando essas eleiç.ões coincidirem com
o anno da eleioão de Presidente e Vice-Presidente da H.epubliea, deverão reaUzar-se, juntam ente com esta, no dia t de
março do dito anno (art.. l", paragrapho unico, do decrete~
lt~gislativo n. 3.12'•, de 19 de dezembro de 1917}.
Art. 3°. Para a eleição de deputados continuará. a see
observada a divisão de districtos estabelecida no art.. 47 da lei
n. 3.208, de 27 de dezembro de 1916, com as seguintes modifi~~ações, constantes dos decretos legislativos n. 4. 2Hi, dP ?n <1.-.
dPzernhro de 19fW, e n. ·L ~26, de 30 do dito mez:
§ to. No :2" districto do Estado do Oeará, ficam supprimidos
os municipios de Porteiras, Quixará, Arneiroz, Umary, Benjamin Constant, Riacl1o do Sangu~:, Iracema e S. Pedro do
Crato; c incluídos os. de Quixadá, Maria Pereira, C.edro~ Laran-·
.i eiras e S. Pedro do Carir~r.
§ 2°. No 1o districto do Estado do Ceará, ficam supprimidos
os municípios de Beberibe, Guarany, Trahiry, Palma, Mcruoca,
J~ntre-Rios -e Caridade. s9ndo incluído o de Ubajára. ,
§ ;Jo. O antigo 2o districto do Estado de Minas, actualmenle
:l•>, dando cinco deputados, comprehenderá os Ihunicipios d('
Caratinga, Manhuassú, Rio José tPedro, Mutum, Aymorés, Vi-·
(~osa, Palma, Carangola, S. Manoel, S. Paulo do Muriahé, São
José d'Além Parahyba, Cataguazes. Il.io BrallJco, Ubá,· S .•João
Nepomuceno, Guar.ará, Hio NoYo, l\lar de Hespanha c Lcopo1·tlina.
·
§ 4o. O antigo 3° distri.cto do Estado de Minas, a:ctualme.nte
~o, •com seis deputados, comprehenderá os municípios de Juiz
do Fóra, Rio Preto, Lima Duarte, Barbacena, Pomba, Palmyra.
Piranga, Ponto Nova, Abre Campos, S. Domingos do Prata,
Alvinopolis. Marianna, Ouro Preto, Queluz, Entre Rios, Oliveira, Alto Rio Doce, Prados, Tiradentes, Villa Mercés. Villa
Guarany, Rio Casca, Passa Tempo, Claudio, Rio EsperR., Lagôa
Dourada o Rezenrte tGosta.
§ 5''. Passarão o. fazer parte do 2° dislricto ~Jeitoral de
S. Paulo o:=: município~ rle .Jn:mnopolis (:mt.i:;:-o Curraliuho) ...
Na.zareth.
Art. ,~". r:onl.irnlAm n ser ~?12 ns "''flld:vi11.c:. :1':\Rim dis!.rihuidos:
4
Amazonas . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . .
Pará • • . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ...

·M aranbão

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

í

1.aro8

DO PODER

EXECUTIVO

·Plauhy ...-...... ··-· ..........•••• ,. ·-·
Oear4 .................... - ·-· •.• • ...

Rio Grande do No r te. . . . . • • • . • . • . . . .
Parahyba .............. .,. . . . . . . . . .
Pernambu·co ............... ·-· •.• • . . .
AlagOas . . . . . . . . . . . • • • • • • • • . . • • •.• . •
Sergipe ............••.••..••. : . . . .
Bahia . . . . . . . . . . . . . . • .• • . • • • • ...... . .
Espirito Santo. . . . . • . . • . • • • • . • . • . . . .
Rio de Janeiro. . . . . • • • • • • • • . • . • . . • .
S. Paulo..............................
Paraná ............•..••......... ·-· . .
Santa Cathari<na. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Rio Grande do ~sul. . . . . . . . . . . . . . . . . .
Minas Geraes. . . . . . . . . . . . . . . •.. . . . . . .
Goyaz .....................
Matto Grosso. . . . . . . . . • . . . . • . . . . . . . .
Districto Federal. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
•••••

•••

1

•

•

•

t
10
4
15

17
6
-1
22
4
t7
22
4
4
16
37
4
4
10
•

§ to. Cada distrido eleitoral dar:.í. cinco rleputarlos noc;;
Estados que eletg-erem mais de sete.
~ ':2°. Os Estados que derem sete denuf.arlos, nn l!lPnn~, constituirão um só districto eleitoral.
~ :1°. Si n llllTllf'J'O de dnrmtados não ftH· rlivisiv~l por
cinco, .inntar-so-<'i a fracç.ão, quando de um, ao districto da
oapital do Estado. e, quando de dois, aos 1° e 2° districtos.
Art. 5o. A eleição de senador será feita por Bst.ano. a qur:
fica eqniparndo o Districto Federal.

CAJPITULO li
00 PROCF.SS·O EL·EITORAL

Art.. 6°. Nos Estados, a eleição será realizada na séde dos
municinios o dos disfrictos do paz ou subdivisões judiciarias,
creadas pelas respectivas Constituições ou leis, qualquer que
seja a sua denominação, perante as mesas organizadas de accôrdo com estas instrucções, hav&ndo na séde de cada município tantas mesas eleitoraes quantos forem os fabel1iãcs e
officiaes do Registro C!vi~l c na de cada districto de paz ou
subdivisão judidaria ape as uma, devendo todas ellas funccionar nos edificios que f rem desi:gnados peJos juizes de direito. preferidos. ondP. houver, os edifícios nublicos.
'
I§ to. A designação dos edifícios será feita 10 dias antes
da primeira eleição na legislatura, e publicada por edilal, arfixado no edifício do Conselho, Garoara ou Irt/.ende~ncia Municipal de cada um· dos municipios da comarca, ~ reproduzido na
imprensa, onde houV'er.
§ 2°. Nas capitaes dos Estados. funccionarão tantas mesas
quantos forem os servcntuarios de justiça naquellas rxisf.,,nfrs.
§ 3''. No D-ist.ricto Federal. haverá tanlas mesas eleitoraes
quantos forem os grupos até 500 eleitores ( d~rer~to Ir~isJativo
n. 4.215, de 20 rio df'zembro de 1920. art. 1°.) E~tns mrsns
funccionarão Pm edifícios publicos, federnes on nmnieipaec;;;,
desi~nados pelo juiz fPderal da 2• vara.
~ 4°. Uma W\Z designados, servirão nsses Joeaes para
todas ns eleições durante a legislatura, e nfío poderão ser
rnmlndn.s sinfío no caso de ruinn do edlfirin. :dtrraçfífl de sua
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natureza, ou por· motivo de força maior, dev•endo a nova dPsi~nação anteceder de 15 dias, .pelo menos, ao da eleição, e
ser feita, após a verificação do facto, pelo respectivo juiz, que
publicará o seu acto por edital, affixado em o novo c<.lificio e
·.
pela imprensa.
Art. 7°. Nos Esta(j>s, as mesas :Serão constituídas:
§ 1o. Na séde de domaroo - pelo juiz de direito, como
presidente, pelo 1o supplente do substituto do juiz federal, ·e pelo
presidente do Conselho, Càmara ou Intendencia Municipal; nae
sédes de termos judiciarios - pelo juiz municipal, preparador
ou substituto, .conforme a denominação que tiver, como presidente, pelo 1o supplente do 'substituto do juiz f.ederal, e pelo
presidente do Conselho, Camara ou Intenoencia Municipal; nas
stídrs ·dos outros municípios que não forem termos judi·ciarios
..-- pelo 1o supplente do subsotituto do juiz federal, como presidente, pelo presidente do Conselho, Camara ou Inteondencia
Municipal, e por um eleitor indicado, em officio, ao jui.: de
dirrito, por eleitores da secção.
§ 2°. Nas demais secções das sédes dos municípios e nas
outras seccões dos districtos de paz. por tres eleitores indicados,
em officios differentcs, ao juiz de direito, pelos eleitores da
secção, ·cujas firmas deverão &er .reconhecidas, eabendo a presidcneia ao eleitoT que tiver sido apreseontarln por maior numero
de eleitores, ou ao mais v·elho, no caso de empate.
§ 3°. Quando houver empate entre os apresentados por.
officios dos eleitores, o juiz escolherá, á sorte, os mesarios, si
o numero de officios exceder ao de mesa rios a eleger.
§ q_o. Nenhum el·eitor poderá assignar mais de um officio
flara a indicação de mesarios; si o fizer, será considerada de
•Lienhum effeito a sua assignatura nos referidos offieios.
§ 5°. As indicações de mesarios feitas por eleitores deverão
ronst;n· do protocollo de audiencias ·do juiz.
~ G''. Nas comarcas onde houver mais de um juiz de direito, o .mais antigo exercerá todas as funcções que. por estas
instrucçõcs, cabem a taes juizes.
§ i o. Achando-se vago o logar de 1o supple:nte do substituto do juiz federal. as funcções que lhe são conferidas s~erão
dPsempenhadas pelo 2° supplente, e, na sua falta, por estar
tambem vago o Jogar, p·elo 3°.
~ so. :Si as s1;des dos municípios contiverem mais de uma
secção eleitoral, as mesas presididas pelas autoridaes de quem
trata r•ste artigo servirão na -primeira secç.ão.
§ go. Nos Estados em que o juiz de direito for substituído
nas suns fnneções, em parte pelo juiz de direito da comarca
vizinha e em parte pelo _.juiz municipal, preparador ou districtal, será este o presidente da respectiva mesa, ·cabendo ao seu
substituto presidir a do município onde elle exercer as suas
fm1cções .indiciarias.
§ 1O. Quanrlo um município perLencente a um districto
eleitoral fizer parte de comarca pertencente a onero districto,
{'aherá ao ,iuiz dP- direito ria comarca a qne estiver annexo o
refrrido município exercer todas as att.ribuições conferidas
aos ,inizrs de direito.
Al't. so. Nos Estados, os officios de indicação de mesarios
serão, sempre. entregues ao juiz de direito. em audiencia publira a este fim destinada, a qual se realizará ús 13 horns,
~lO rlia~ nntes rln designado para n eleicão.

§ 1'. Si, na alludida audicncia, não- 1or·em entregues ao
.i uiz de direito os offic.ios de indicacão de mesarios, para alguma secção, ·~nrão por elle convocados. para a audiencia se-

f,'liinto, que ~e realizará 48 horas depois. o presidente do ConBelho, Camaz·a. ou Intendtmcia Municipal, e o to supplente do
substituto do juiz federal, e, com est.es. o dito jniz organizará
a :mr~Ha da secção, cabendo a cada um indicar um mesario.
§ 2" .. No caso de indicação, a.penas, de um ou dois mef)ario8, para alguma secção, a commissão a que se refere ·~~f;•.
c.trtigo completará o numero, elegendo os que faltarem.
§. 3°. ,si, na audiencia a esse fim destinada, nã.o comparecerem todos os membros da eommissão, os que tiverem
comparecido accordarão na indicação dos mesarios, prevaleeendo· a indicaç.ão do mais velho, si não houver acc(1rdo.
§ 4°. E' licito aos candidatos on a qualquer grupo de i O
·~leif.ores, pelo menos, nomear fiscaes para acompanharem, nas
audiencias, o processo rta. eleição das mesas.
·
Art. go. Decididas, pelo juiz, as reclamacões sobre a escolha de mesarios, poderá a parte, na respectiva audiencia ou
no prazo de 24 horas, recorrer para a junta de recursos qup
funcciona no alistamento eleitoral.
Art.. fO. Hecebida a, petição de recurso, o ,iuiz despachará immediatamente, mandando tomal-o por termo o auf.uat
as razões, r·f!icios de aprPsPntacão c dorumP.nto3 qw~ o in·
8t.ruirem.
Art. H. ~o prazo de 48 horas, o escrivão far{~ todas as
diligencias ordenadas, o enviará os· autos. sob registro. an
presidente da junta de recursos.
.
Art. 12. Recebendo os autos, o presidente da junta a
,;onvocará para o dia s~guinte, afim de decidir o recurso.
Art. :13. lleunida a junta, o presidente relatará o feito,
que será logo decidido nos nroprios autog, salvo a prelimhHP·
de •JUalquer diligencia.
1
1
Art. H. Decidido o recurso. o preaidí'nte da .iuut.a unknaJ'ú que os autos sejam, immediatament'J. devolvidos ao juiz
a quo, pelo Correio e sob registro. O ,juiz a quo, no prazo df'
~4 horas, fará cumprir a decisão da junta, e, por meic de edital,
fHrá as necessarias communi'cacões aos interessados, mandando
annotar, no proLocollo das audiencias, a escolha rio:; mesark,.-;
.~onfirmados pela .i unta.
Art.. 15. Os eleitores escolhidos para mesarioq das respedivas secções servirão em todas as eleicões rrne se effectuarem
no pt3riodo da legislatura.
J>aragrapho unico. Quando ~.c verificar, no curso da legislatura, o fallecimento, on ~xclusão do alistamento, por mutlanca de domicilio de quRlquer mesario, e tiver de realizar-se
alguma eleição, quér no Dist.ricto FederaL quér nos E·stado.;.
proceder-s-e-á :í sua sub~tituição. Pos mesmos termos da esu·.olha dos mesarios para as secções, e com o mesmo prazo d·~
auteccde-nci.a,. cO!J?·Pletando o ~ubsti. tu_to o tempo do c;;nbstitn ido.
(cfecl'eto )P.~nslat.Jvn n . .·~.c.f!í. clt! .~11 i]p th•umhr() dP 1920.'
art.. R. 0 )
.
Art. lli. No Districto íF'edt>J'a.l. f'~'_:,~ptuadt' n proeur::ulm·
ct·iminal da. .Repuhlica, eoncoru:rã(> pa·ra :'t pr~,·.o;;idencia das
secções eleif.oraes, na conformidnde do cJis[. 1 ·~1sto no § f" dD
art.. 11) do decreto legislativo n. 4. 2Hí~ •In :2-o de dezembro
dP t9?0. ns jl!i7.P$ df' <Jjrcitn da? varr.t::- í'.iv·: is ·, • J•irninaP.s. dn.
1
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do8 ..Feitu::; da. Fazenda. ~'iunicipal, IJ['Ct,ores do .civel o dl!> crime, promotores· publicos, adjuntos d~
promoto:::.·es~ curadores de orphãos, de ausente~. tle massa8
fallidas~ de residuos, procurudore~ da llcpublica e dos Feito!-'
da Fazenda Municioal, auditores ou auxiliares de auditores de
'Marinhit, de Guerra, da Policia .MilHae, do Tribunal de Contá!:.
o procurador geral da Fazendt:t Publi~a (~ seu ajudante~ os
ad.iuntm~ r:lo~ representante~ (1(, Ainistcrio Publico ,junto au
Tribunal -ele 1Contas. os supvleute-. dn pretor, que· t.ivt~l'(ltn ma.i~
de quatro annos de nomeado8, ,-_, procurador dos Feitos dn.
Saúde Publica e seus adjuntos. os c-,crivftes judiciarios vi:à-llcioR, formados em direito, dest.l~~ que não exerçam funcções
no .prouesso de alistamento; não podendo, porém~ s8rvir, como
secretaries. nas mesas quo estes pt'eshllrem, üS respectivo~
·tjmlanteB ou e:::;croVPlltcs juranwnlndo.-;.
§ 1.'' Quando os supplcnte;::; de prdvr, t.le:;ig1mdo~ para
L{Uahp.1cr sec~ãe eleitoJ·al, tiverem de !.mlrar no exercício do
•:argo ele pretor, deverão, imniediatamente, dirigir a necassaria.
c.ommunicé:~ç.üo no juiz. federal da zu vara, para que. lhes dC·
~ubstitutu~ eomu presidentes dns 'secções cleiturae~, caso se
lw.ja de. ~·eatizar alguma eleição durante esse impedimento.
§ 2.'' SerYirão como secrctarios o escrivão da. autoridade
.i:.Idiciaria que 1)residir a rncsa, on ífUalqum· outro ~crvent.uario
ou eserevonl<.; ,iUl'am·entado, dPsignado pdc' fT'Pc;ídcnf(•, C\ 11a
Ja lf:t de'": te:::. um eidadfto por 'elle uomcado.
Art. 1 '7. Os eleitores -llUC tiverem dt• Juneeiunar como
me~ario;:;, sob -a. pl'esideneia das autor:idades m·encionadas uo
artigo anLPrior, serão apresentados, em officiu. por eleitores
da \respeetiYa :-:ecção, cujas firrnaJ devem· ser legalmente rc~~onher,idas, a·) presidente da me.;;n. eleitoral, ató 30 diaK
. rnte~; da flleiçüo, oLservado o Jisposto nnstas instrucções.
Art. 18. Os presidentes das secções eleitoracs designarão,
IJO!' edital publicado pela imprensa, o dia em que serão alJertoF
,,s ol'ficios onde forem indicados os uomes dos mesario<:, ~~
fa1·fio eonstar taes indicações do protocolJo de audieneias .
.Pa.ragrapho uníeo. Pela D ircc to ria. da Contabi1 idade da
~ecrrtariu de Estado da .Justiça: e Negocios Interiores será fol'neeido um livro especial, para o alludído filn', quando a auLor]d:vJi' judiciaria que presidir a mt•::;a assjrn ,, r~'quisilm'. pnt·
;tãu• tet· protocóllo de audieucias.
Art. 19. Pal'u as demais secções que tiverem de s0r organizadas. o juiz federal da 2R vara nomeará os respectivos presidentes, que ficarão com todos os deveres e responsabilidades
dos outros presidentes, fjendo feita a escolha dos outros doi!='
mesarios por meio de officios, apresentados. ao alludülo juiz.
por deitares da respectiva secção.
Art. 20. Uma vez realizada a C:5colha ôos m~~sarios que
tiverem de servir nas differentes secções, dever·ão, respectivamente, os presidentes das mesmas e o juiz federal da ~" var~
fazer as necessarias publicações f'. communicações.
Paragrapho unico. Será de oi Lo dias o prazo 1mra as rcelamaçõcs, depois de abertos os officios, em audieneia publica,
ua qual novos officios poderão ser apresentados.
Art. 21. Ao juiz federal da 2 vara compete, ,),t) dias ante~
da eleição, á vista das relações que, com a nec-essaria antecedencia, lhe fornecerão os .iuizes encarregados do alistamento,
divjdir o Dist.rido Federal DTH sec~õc~: <lic.;tt·jhuir OF: "1'-'itor,.,s

provedoria, de orphàos,
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por essas secções, de accôrdo com os districtQs munioipacs do
suas residencias, bem como organizar as mesas eleitoraes, que
deverão ser presididas pelas autoridades de que tratam esLas
instrucções, de modo que em ·cada districto municipal haja,
pelo menos, uma m·esa presidida por uma dessas autoridades.
§ 1.° Feitas a divisão das secções e a distribuição dos
eleitores, .serão ellas publicadas uma só vez, para o inicio da
legislatura, e em um unico numero ou supplemento do D'iario
Official, que deverá conter todas as SE}ccões de todos os districtos. No intervallo de uma a outra legisl·atura, serão, apenas,
publicadas no Diario O{ficial as novas secções e a distribuição
dos novos eleitores.
~ 2. Publicadas as 'relações de que trata este artigo, o juiz
federal da ~a vara receberá quaesquer reclamações, que lhe
sejam dirigidas, Pm consequencia de omissões, truucamentos,
enus ou troca de nomes, mandando publicai', 10 dias antes da
eleição, a lista das reclamações que tiverem sido juLgadas procedentes. !Para apurar esi:ía .procedencia, poderá o dito juiz
solicitar dos juizes do alistamento as necessarias iuforma'ções.
§ 3. A' Directoria da Contabilidade da Secretania de Estado da Justiça e Negocios Interiores cabe remetter, opportunamente, aos presidentes das mesas eleitora·es, não só as urnas,
mas ta:mbem os objectos de expediente.
Art. 22. Nos J~stados, o juiz de direiLo, 40 dias antes da
eleição, diviàirá a comarca ein tantas secções .quantas forem
as mesas 'eleitoraes; distribuir:á os eleitores, com a possivel
igualdade, pelas diversas seccões, cabendo-lhe.s o direito de
reclamar, ·si outra fôr a sua residencia; mandará publicar a
distribuiçãe, por edital, no prazo de 24 horas, e ·extrair cópia
da lista de eleitores de cada secção, em ordem alphabetica,
remettendo-a ao presidente da respectiva mesa eleitoral, até
á ve.spera da eleição, depois de a ter numerado, rubricado,
datado e assignado, afim de por ella ser feita a chamada dos
eleitores.
·
§ 1." Nessa lista não serão incluídos os alistados dentro
dos 60 dias anteriores ao da eleição, de accôrdo com o disposto
no art. 3" do decreto legislativo n. 4. 226, de 30 de dezembro
de 1.920.
§ 2. No caso de falta ou impedimento, o juiz de direito
e o juiz municipal, preparador ou districtal, serão substituídos,
na presidencia da mesa, pelo 1o supplente do substituto do
juiz federal, e, na falta ou no impedimento do 1o supplente,
nos municípios que não forem .séde de comarca ou de termo,
pelo presidente do Conselho, Camara ou Intendenda Municipal.
§ 3. o Nas demais s·ecções eleitoraes, o presidente será
substituído pelo meeario .que tiver sido ,.pr.esentado por maior
numero de eleitores, ou pelo mais velho, si occorrer empate
nos officioR de indicação.
·
§ 4. o O secretario, no caso de não comparecimento por
motivo de forca maior, será substituído por um secretario ad
hoc, nomeado pelo presidentP da mesa, rlevendo, porém, as aJCtas
de installaçl'io da mesa e da eleição ser lançadas no livro
respectivo.
Art. 23. Noventa dias, ao menos, antes do designado para
a eleição geral de deputados e renovação do terço do Senado,
•erão fornecidos ao respecUvo juiz federal, mediante requi0
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sição deste, nos diversos Estados pelas delegaeias fiscac~. 110
do Rio de Janeiro pela Collectoria de Rendas Federaes em Nithcroy, e no Districto Federal ao juiz federal da 2• Vara,
mediante l'cquisição .á Dirccloria da Contabilidade da Secretaria de Estado da Justiça e Ne.goeios Jntoriores, não só os
livros nccessarios para a elciçãu, •eomo tambem, em tempo
opportunn, as urnas e os objectos de expediente.
§ 1." Estes livros, que terão o carimbo das repartições ttLW
os expedirem, ~erão aberlos, nume1·ados, rubricados e encerrados pelo juiz Jederal, e enviado~, pelo Correio, sob registro,
aos juizPs de direito das r.:omareas, t>O dias, ao menos, antes
do designado para a eleição, em numero sufficiente para n
distribuição, sendo, quando se tratar das duas eleições, d:.
Deputado e de Senador, dous dclles a cada mesa eleitoral da
comarca.
§ 2.'' No Districto Federal. serão taes livros, remettidos,
pelo juiz federal da 2" Vara, depois de authenticados, aos presidentes das mesas eleitoraes, os quaes os rubricarão, devendo
ser feita a remessa 20 d~s antes do da eleição.
§ 3. Nos Estados, o juiz de direito, logo que r.:ceba os
livros destinados á eleição, rubricará todas as folhas, e os
enviará pelo Correio, sob registro. a tempo de serem entregues,
antes do dia da eleição,· aos secretarios designados para servirem nas mesas eleitoraes nos diversos municipios da comarca.
§ 4. Os livros destinados ás secções da séde da comarca e
dos districtos de paz onde não houver agencia do Correio serão
-9ntregues aos secretarias das mesa's por officiaes de justiça,
designados pelo juiz de direito, devendo a entrega ser feita
no acto da install~ção da mesa, mediante recibo passado pelos
ditos secretarias e rubricado pelo presidente da mesa.
§ 5. Nas sédes dos municípios· que forem termos de· comarca. onde houver juiz togado, ~ nos districtos de paz destes
tf~rmos, onde não existir agencia do Correio, a entrega dos
livros será feita aos secretarias das mesas, observadas as formal idades acima estabelecidas, por officiaes de justiça, designados pelo dit.o juiz. A e·ste serão remettidos pelo juiz de direito, com a precisa antecedencia, os livros necessarios para as
secções eleitoraes.
§ 6.• Quando a eleição fôr para Deputado ou para Senador,
haverá. apenas~ um livro, procedendo-se de igual modo quando
se tratar da eleição de Presidente 10u ·Vice-Presidente da
Republica, havendo para esta livro privativo.
§ 7. O escrivão do· juiz federal perceberá, mediante requisição deste á Secretaria de Estado, a gratificação de 200
réis, correspondente a cada lt\rmo de abertura 9 de encerramento que lançar nos livros destin11dos ao serviço eleitoral.
§ R. o Serão fornecidos novos livros, mediante autorização
da autoridade competente, quando ns existentes não mais
puderem servir, por já se acharem esgotadas a~ suas folhas,
ou por extravio dos primitivos.
Art. 24. Nos Estados, quarenta e oito horas, no maximo,
depois de feita a escolha dos mesarios pelos eleitores das diversas secções, o juiz de direito mandará publicar, uma vez,
pela imprensa. na séde da comarca. e, na falta de imprensa,
por edital affix-ado no edificio do Conselho, Camara ou Intendencia Municipal da referida Sl~de e nas subdivisões eleitoraes
4os munieipios, os nomes dos ·9leitores designados, fazendo,.
0
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igualmente, em officio remettido pelo Correio, sob registro, a
resP.ecUva communicacão aos presid9ntes das diver.aas mesas
ele1toraes e aos alludidos eleitores.
§ t~o Recebida pelo presidente da mesa eleitO'ral a communicacão do juiz de direito, fará elle publiear, pela imprensa,
onde houver, ou por edital affixado no edificio do Conselho,
Camara ou Intendencia Municipal. no prazo de 24 horas, os
nomes dos eleitores designados para fazerem parte da mesa
eleitoral.
§ 2.° Com a mesma ,anlccedencia de 24 horas, o juiz de
direito da coma~ca designará os tabelliães, officiaes do registro civil e scrventuarios que deverão exercer as funccões de
secretarios das mesas eleitoraes, dando-lhes immediata commuuicação, pelo Correio, sob registro, bem como os presidentes
das mesas ..,eleitoraes, e mandará publicar, por edital, reproduzido na illfuprensa, onde houver, a designação feita.
§ 3." Fará parte de cada mesa, como secretario, mesmo
quando suspenso do exercício, um talJelliãa, offícial do registro
civil ou serventuario de just.iça, designado na fót·ma indicada.
§ 4. Nos municípios onde não houver tabellião ou official
do registro civil, será designado, pelo juiz de direito, um
dos escrivães de paz, e, na falta destes, um escrivão ad-hoc, o
qual exercerá as funcções de tabelliã'o.
Art. 25. lDez dias antes do designado para a eleição, o
presidente da mesa convocará os demais mesarios, por edital,
publicado pela imprensa, onde houver, ou affixado no edifício do Conselho, Camara ou Inlendencia l\lunicipal, c nos
outros designados para nelles :S'e realizar a eleição, declarando
o dia, o logar (:! a hora em que deverão comparecer para constituir a mesa.
Paragrapho unico. Independentemente de tal ca.nvocaoão,
os mesarios deverão compar9cer no dia da, eleição, salvo caso
de forca maior, devidamente comprovado, perante o respectivo
juiz federal, uos Estados, c perante o da 2 .. vara, uo Dist.riclo
.Federal.
Art. 26. Reunidos, pelo menos, dois mesarios, no edificio
destinado para ahi funccionar a mesa eleitoral, ás 9 horas
do 'dia marcado para a eleição, e o secretario préviamente
designado,' fará este a apresentação dos livros remettidos pelo
juiz, lavrando-se nelles, immediatamente, a acta da installacão _da mesa, a qual será assignada pelos mesarios presentes.
§ 1. o Installada a mesa, esta, antes de iniciado o trabalho
do recebimento das cedulas, officiará ao juiz federal, a quem
communicará a sua installacão, devendo ser este officio assignado pelos membros da mesa, reconhecidas as firmas p'3lo secretario, e remettido, no mesmo di&, pelo Corrgio, sob registro.
§ 2. Si não houver agencia do Correio na, localidade, a.
rem9ssa será feita, dentro de t.res dias após o da eleicão, pela.
·agencia: mais proxima que existir no territorio do Estado.
Art. 27. Perante a mesa reunida, e em qualqu9r phase
do proce::;so da eleição, poderá o candidato apresentar um
fiscal, que deverá ser el9itor do districto ou do Estado, conforme se tratar da eleição de Deputado ou das de Senador,
Presidente e Vice-Presidente da Il:epublica, em officio dirigido
ao presidente da mesa, reconhecida a firma por official de fé
publica.
§ 1°. Igual (}ir-cito assiste a cada gTupo dl' cincoeuta e lei0
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tores da seccão, devendo o officio ser por todos assignado, reconhecidas as firmas, e instruido com documento que prove
serem eleitoroes, não podendo, neste caso, recair a nomeação de
fiscal em indjviduo que .não seja eleitor da secção. Nenhum
eleitor poderá assfgnar mais d;e um officio, e, si o fizer, não
será o seu nome contemplado em nenhum delles. ·
§ 2. 0 No IDistricto :l!..,ederal, só .poderão servir como fiscaes,
em qualquer seccão eleitoral. os eleitores a esta pertenC'entes ..
Art. 2t5 • .A,purados os officios de apresentação úos f' ~aes,
terá inicio o trabalho do recebimento das cedulas d<' 'eleitores que comparecerem, devendo ser separado o rer · J, em
que estiver a mesa, por um gradil, na sala em que se _ J.nirem
os eleitores, de modo, porém, que a estes seja possível fiscalizar
a el'eição.
§ 1. Antes de iniciado o recebimento das cedulas, o
presidente da mesa mostrará aos eleitores a urna, que deverá
estar sobre a mesa, para que elle.s verifiquem achae-se vasia.
Esta urna terá duas chaves, ficando uma sob a guarda do
vresidente e a outra com o secretario.
§ 2. O secretario da me.sa lavrará, em seguida, nos dois
livros, quando se tratar das duas eleições, de Deputado e de
Senador, ou em um só livro, quando fôr para urna dellas ou
para a de Presidente e Vice-Presidente da Republica, a acta
de inicio da eleição, a qual será assi.gnada pelo eleitor, antes
de depositar na urna a sua codula.
§ 3. Nenhum eleitor será admittido a votar sem prévia
cxhibição do seu titulo, que será datado e rubricado pelo
presidente da mesa, e da carteira de identificação, rubdcada
pelo juiz que houvt::~r ordenado o alistamento, no'S lagares onde
existir, officialmente, e.st~ serviço.
Art. 29. No Districto Federal, em cada uma das respectivas mesas só poderão votar os eleitores cu.ios nom·es
constarem da distribuição feita, observa~lo o seguinte:
§ L" Os presidentes e os secretarias das mesas votarão na
se,cção vara que ten1ham sido designados, desde quo sejam eleitores do districto eleitoral de que essa secção faça parte, embora
na distribuição tenham sido classificados em outra qualquer
secção desse mesmo districto, consignanda-se a occorrencia na
respectiva acta.
1
§ zo. Quando, porém, pertençam a districto eleitoral differe.nto do da secção, poderão votar enviando suas ecdulas em
envolucro cerrado, com o titulo e a carteirá eleitoral, que lhes
serão devolvidos pela mesa, logo depois da apuração da secção.
§ 3°. Essas disposições terão, igualmente applicação a
qua,esquer outt·os eleitores que devam, por força e em virtude
de ordens superiores, se encontrar de serviço no dia da eleição,
em secção diversa daquella em que hajam sido classificados.
Art. 30. Quér nos Estado.s, quér no Districto Federal,
ltavcrú uma só chamada, feita por um dos .mesarios, design~do
pelo presidente, votando os eleitores pela ordem da respectiva
lista.
~ 1". Os eleitores ICJUe uão rcs,pontlcrom :i e h amada votar%) eom a simples cx:hiiJição de S'ens titulos c cal'toil'as, desde
que •eompare~:am á secção até ás 15 hol'as. A essa hora scr{t
eneenado o trabalho do recebimento de votos.
§ ~." Si, porém, até esse momento, não houver terminado
a ehamat..la, ou estiverem ainda votando eleitores rclardatnl'ios,
0
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o presidente fará que enviem á mesa seus titulos c cai.·Leiras
os eleitores pres.entes, que ainda ·o não tenham feito, ü declarará que, desde aquella hora, só serão admittidos a votar os
tltW ha,jam confiado á mesa. os .seus títulos e carteiras.;
§ 3°. Depois de eoncluida a ·chamada. .serão esses e"leitores aumittidos a votar, chamados, nomi,nalmente, ptelos seus
titulos, em poder da mesa, c por intermedio do mcsario ue:;i.signado.
·
.
§ 4. No DistricLo Federal, uenhmn eleitor cujo nome não
eonste da lista da chamada poderá ser admittido a votar na.
r·espectiva 1Secr;ão eLeitoral, ainda que exhiba o titulo e a 'carteira, salvo si o seu nome estiver na relação dos eleitores da
secção, ,publicada no Dim·io Official, pelo ,juiz federal da
2• vara, ou na lista de reclamações por elle attendidas .(decreto
legislativo n. 4.215, de 20 de dezembro de 1920, art. 13.).
Art. 31. Quando ·a mesa tiver Justos motivos para suspeitar da identidade do eleitor, tomará o Heu voto em separado
e reterá o titulo apresentado, enviando-o, eorn a respectiva
cedula, á. .lunta apuradora das eleições.
§ 1. E' vedada a a'ssignatura, por outrem, do nome do
eleitor 1na a·cta da eleif;ão, devendo .ser considerado ausente. o
eleitor que não puder assignar.
·
§ 2. O voto do eleitor será secreto, escripto em cedula
collocada em envolucro f·echado e sem distinctivo algum, podendo, ·entretanto, ser impressa, mas trazendo, ,sempre, a
indicação da eleição de que se tratar. Ao eleitor só é permittido
;votar a descoberto, quando a eleição se realizar em cartorio.
§ 3. Nos Estados, o fiscal que fôr eteitor de outro município, districto de paz ou secção eleitoral, votará onde estiver
exercendo as funcções de fiscal, exhibindo, porém, o seu titulo de eleitor, o qual seeá rubricado pelo presidente da mesa,
com declaracão, abreviada, da data.
§ 4.° Cada eleitor votará em tres nomes, nos districtos
cuj•a representação constar de ·quatro deputados; em quatro,
nos districtos de cinco; em cinco, nos de seis; c em sei~, nos
de sete.
§ 5. Na eleição geral da Camara, ou quando o nurnero de
vag.as a preencher no districto fôr de dois ou mais deputados,
o eleitor poderá accumular todos os seus votos ou parte delles
em um ca·ndidato, escrevêndo o nome deste tantas vezes
quantos os votos que lhe quizer dar.
§ 6. No caso do eleitor escrever um só nome, só um voto
será contado ao nome escripto.
§ 7. Si a cedula contiver maior numero de votos do que
aquclles de que puder dispôr o· eleitor, serão apurados sómente, na ordem de collocação, os nomes precedentemente escriptos, at(í eompletar o numero legal, desprezando-se os
excedentes.
§ 8. Na eleição ordinaria para drputados e renovação do
terço dorSenado, haverá, apenas, uma urna. Si huover mais
de uma vaga de senador a preencher na oceasião, votará o
eleitor; em urna distincta c em cedula separada, para o preenchimento da outra vaga. Na eleição para Presidente e ViceVresidmrLo da Repuhlica votará o eleitor em dois nomes, eseriptos em nedulas distinelas, sendo nma para PresidenLc c
outra para Vicc-,Prcsidentc, recebidas ambas as ccdulas ua
mesma urna.
0
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·~ 9.0 Ji'il1da a votação, o secretario,· proseguindo na cscl'iptu.ra da acta, nesta mencionará o numero de eleitores
que votaram c dos que deixaram de. eompareccr, c, om seguida,.
.será feita a apuração das eedulas.
§ 10. Aberta a urna em pr'esença do eleitorado, e d'ahi
íi'eLiradas as cedulas, serão esta·s reunidas em maços de 50, tfepois de separadas as da eleição de Deputados das de Senr .or.
sendo conferido, em seguida, o numero total das cedulas ' n o
!lmmero de eleitor.es que tiverem comparecido.
§ 1 f. Terminada a verificação de que trata o pa'l't.-6 apbo
antecedente, e distribuido o trabalho •entre os mesarios, terá
começo a apuração das cedulas, lendo o presidente. em voz
alta, os nomes dos C'andidatos vota'dos ·para Deputados, depoi!ll
do que, submetterá a cedula ao exame dos fiscaes e dos demais
mesarios.
§ 12. 'A apuração dos voto's para Senador será feita depois
de finda a apuração das cedulas para Deputados.,
§ 13. A ceduJ.a que não tiver ·rótulo s'erá, não obstante,
apurada, eX~cepto quando, na mesma occasião, se proceder d;
deição para mais de um cargo, e cada eleitor votar com mais
de uma cedula.
•.
Art.~ 32.~ tAs cedulas que .contiverem alterações, por falta:,
augmento ou suppressão de sobrenomes ou appellidos do einadão votado, serão apuradas pelas diversas seec;ões do Dfstricto Federal e dos Estados, globalmente, desde que a mesa
possa verificar que os votos nellas contidos se destinam a
candidato determinado, já por conterem sobrenomes ou appellidos pelos quaes é geralmente conhecido o candidato votado,
Já por não haver outro candidato a que tal voto se possa
teonsiderar dado.
'
No caso contrario, as cedulas serão apuradas em separado,
c, depoi., de rubricadas pela mesa, ·remettida's á junta apu ..
radora.
Art. 33. Não serão apuradas as cedulas:
a)' quando contiverem nome ·riscado e substituido, ou nlo,
por outro;
b) quando, procedendo-se, conjuntam'ente, a: mais de uma
nl.eicão, contiverem declaração contrária á do rotulo, ou não.
houver i•ndicacão no envoluero;
c) quando se encontrar mais de uma cedula dentro do
mesmo envolucro, .quér estejam eseriptas em papel separado,
quér no envoluero.
Art. 34. J_Jogo a'p6s a apuração, a mesa dará boletins aos
fiscae.s e candidatos, que os pedirem, mediante recibos em duplicata, os quaes, com os Uvros das actas, s·erão remettfdos ã
Camara dos Deputados· e ao Senado.
§ f. Em .seguida, ·c-ontinuará o secretario a lavrar a acta,
nella consignando o numero de cedulas ·apuradas, o numero dé
voto.s 'que houver obtido cada candidato, o numero de cedulM
apuradas em separado, com ·os nomes dos votados, o numero
de cedulas não apuradas, com a designacão dos motivos; tudo,
rmfim, quanto occorrer no processo de apuração c durante a
clciçã·o •
. § 2. o Esta a cta será assignada pelos mesarios c pelo~
nscaes, de.clarando-se, .em •seguida ás tr·espectivas assignaturas,
si algum fiscal se reeu.sou a isto, sendo ~sta d~e1aJ,"açãQ tamb~m
4
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assignada pela mesa, reconhecidas, pelo secretario, as firmas
dos mesarios, dos fiscaes e dos eleitor,es que comparecerem.
§ 3. O resultado da apuração será, immediatamente, :publicado em edital afl'i;x:ado no edifício em que se tiver realizado
:a .eleição, e pela imprensa, ouqe houver.
Art. 35. Concluídos os trabalhos eleiLoraes, que nijo
:podem .ser interrmnpidos, serão os livros enviados ao presidente da junta apuradora, acompanhados de officio da mesa,
pelo Correio e sob registro, no dia immcdiato a:o da termina~ão dos alludidos trabalh6s, devendo o presidente da junta
apuradora, finda a apuração, remetter tae.s livros, :pelo Correio
.e sob registro, respectivamente, á secretaria do .Senado ou á
da Camara dos Deput~dos, ou a ambas, conforme se tratar de
:uma ou das duas eleições.
.
Paragrapho unico. Quando a eleição fôr para Presidente
ou Vice-Presidente da Republica, ou para ambas, o livro ,será
:enviado ao Vice-~ residente do Senado.
~rt. 36. No JJistricto !Federal, finda .a eleição, serão os
livros remettidos ao presidente da junta apuradora, em in~olucros especiaes, fornecidos pela Directoria da Contabilidade da Secretaria de Estado da Justiça e .Negocias Interiores.
rubricados, na parte do fec·ho, pelo presidente e pelo secretario da mesa, obrigatoriamente, e pelo1s demais mesarios,
facultativamente, devendo ser lacrados.
Paragrapho unico. Nos Estados, na falta de involucros
especiaes, poderão ser empregados outros, desde que venham
revestidos de iguaes formalidades exteriores. '
~rt. 37. Os livros especiaes de transcripção serão en~iados, no Districto Federal, ao Archivo Nacional, no mesmo
acto em 1que os das actas o forem ao juiz federal da 2 V·ara,
~oltando aos respectivos presidentes de mesas, mediante requisição do dito juiz, com antecedencia de cinco dias, sempre
que houver de realizar-se !qualquer eleição.
·
Paragrapho uni co. Para cumprimento do disposto na segunda parto deste .artigo, o juiz federal enviará ao director
(lo Archivo :a relação dos :presidentes de mesas, com as suas
residencias conhecidas.
·
Art. 38. !As mesas eleitoraes, logo depois de terminada
a eleição, darão, nos Estados, o respectivo resultado, em boletins, aos agentes do .Correio e aos telegraphistas do Tel~
grapho Nacional e das estradas de ferro, dcv.endo remettel-os,
os .agentes do Correio, em officio registrado, ao Presidente ou
Governador do re.spectivo Estado, e aos Presidentes da Camara
dos Deputados e do 8enado; e os telegraplhistas, em telegramma, ás alludidas autoridades·.
§ 1. A acta da eleição e a da installacão da mesa eleitoral serão transcriptas no livro de notas ou no do registro
..civil, pelo. tabelliüo, offidal do registro ou serventuario de
justiça que servir de secretario da mesa, designando, préviatmente, o juiz, o livro do registro civil no .qual será feita a
transcripção. 'Si o secretario fôr escrivão judicial, a transcripção será feita no protocollo de audicncias; si fôr ser,ventuario de jm;tir;a, uão obrigado por lei a ter livro de registro, ou um eleitor, em livro especial, fornecido, mediante
requisição da autoridade .competente, pelas repartições de que
trata o art. 23 destas i;nstrucções, aberto, numerado, rubricado
e ~ncerrado pelo juiz.
0
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§ 2.• W transcripção será assignada pelos mesarios, e,
tnmbem, pelos fiscaes que o quizereni.
Art. 39. Nos Estados, no caso de não haver eleição em
qual.quer secção eleitoral, na séde dos municípios que compõem a comarca, por falta de comparecimento de dois mesarios, por não terem elles sido indicados, ou por outro qualquer
motivo, poderão os respebtivos eleitores dar o seu voto perante
a mesa da secção mais proxima na alludida séde, sendo admittidos a votar depois que o ultimo eleitor da secc~ o
houver feito, o que tudo constará da acta. Os votos destes
eleitores serã.o recebidos em .separado. e desta fórma apurados
pela mesa.
:
§ f.• Si a secção eleitoral que não funccionou for .situada
fóra da séde dos municípios, poderão os eleitores des,sa secção
votar na mais proxima, ou requerer, no prazo de 48 horas, ao
juiz de direito ou ao juiz municipal, si a secção pertencer a
termo onde haja juiz togado, que .se tomem os seus votos, em
cru·torio, pelo tabellião que for designado.
§ 2.• Esta petição será indeferida si os títulos dos eleif.ores já estiverem rubricados pela mesa perante a. qual tenham
votado.
,
§ 3.• Deferida a petição, será lavrado o respectivo termo,
no livro de notas, indicando os eleitores os seus candidatos.
§ 4.• Este termo s·erá assignado pelos respectivo, clei-f.ores, e, em ultimo lagar, pelo juiz.
§ 5.• No ca.'lo de não !haver eleidão em nenhuma sooção
eleitoral na séde do município, ·ou si, nruquellas, em que houver,
se recusarem as respectivas- mesws, por •qualquer mot.ivo, a
tomar os votos dos eleitores das secções que não funccionaram, .poderão estes, requerendo ao juiz, vntar em cartnrio,
dentro das 48 horas seguintes, mediante a~ formalidade:-: recommendadas nas presentes instrucções.
§ 6. • Pelo tabellião que lavrar os termos de que trata
este artigo, serão,
mesmo dia, extra.hidas tres cópias, que,
assignadas pelos eleitores e pelo juiz, serão enviadas, no prazo
de 24 horas, :pelo Correio e ~ob registro, nma ao .presiilentc
da .iunta .apuradora, uma ao Srnncto. r onl.ra :í limmn·a dos
Dcpút.ados.
§ 7.• Quando a eleição for para preenchimento de vaga,
bastará que· seja remettida uma cópia do termo ao Senado
:í Camara, conforme se tratar de eleição de Senador ou de
Deputado, e out.ra ao presidente da junta apurndora. Quando
a eleição for para Presidente e Vice-Prcsidr.nte da Republica,
ou, apenas, para uma destas. uma cópia será. remettirla ao
Vice-Presirlente do Senado e out.ra: ao presirlenfe da .iunta
apuradora.
·
. Art. 40. No Districto Federal, quanrlo não funceionat·
alguma secçií.o eleitoral, os respectivos eleitores po(lf'.riío votat·
em •qualquer das outras soocões do mesmo districf,o rntmicipal;
mas, si nem uma funccionar, (!entre as do mesmo districlo
municipal, poderá o eleitor rf'correr a qualqut>r outra sf'ellãc.
dos distrir.tos municipacs que fagr1m pnrtn ri:>. eircnmserip01ío
(•rn que estiver alistado o eleitor.
T'aragraplho unico. Em todos os caso~. o sell voto será
fmnado em separado, ref.idos o titulo c a carteira, que serão
(•nvirt~los '<L junta apurador3, a qual, vcrifieando que realmente
nfío fnnceionou a secção n l((ne pert.nnr.in. o elcit.or. sommar:í,
glnl•~llm,.nb~, os Yotos qnc a me~a clcitrH'al tivr,. tomado ,.,n
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!Separado, por esse fundamento, sendo, ·posteriormente, pelo
juiz federal, restituidos ao eleitor os alludidos documentos.
'Art. 41. E' garantido ao eleitor, ao fiscal e ao candidato
o direito de offerecer .protesto escripto, quanto ao :processo
eleitoral, devendo tal protesto ser mencionado na :acta, c, juntamente com o eontra-prQtesto, que á mesa qual·quer fiscal
ou eleitor da secção opponha, ser enviado, em original, depoi~
de rubricado pelos mesarios, ao poder verificador, por interrnedio da junta apuradora, juntamente com o livro de aotaa.
Si o .protesto for referente ás duas eleições, de Senador e de
\Deputado, deverá ser apresentado em duplicata, acom;panhando
um desses exemplares o livro de actas destinado ao Senado, e
outro exemplar o livro que tiver 1IR ser· remettido á Gamara
dos JD.eputados.
'Art. 42. Ao presidente da m·esa cumpre, de accôrdo com
os mesarios, resolver as que.stões que se suscitarem, regular
a policia no recinto, prender os 'QUe commetterem 'crime, iazer
lavrar o respectivo auto, remettendo, immediatam~nte, ·COm
esse auto, o delillfluente, á autoridade competente.
·Art. 43. E' pr{~hibida a -presença de força publica. denf,ro
do edifício ou nas su:H; immediações, durante 0 :nroecsso da
·
eleição.
Art. 44. Não ijm incompatibilidade para os memh1'0s das
mesas eleitoraes, nem para os das juntas apuradoras.
Art. 45. Para a eleição de Prm;idente c de Vh~e-'Prcsidentc
da RepubHca, os ,juizes encarregados do alistamento commnnicarão, até ao dia 10 de fevereiro :anterior ao da eleição, nos
Estados, ao respectivo presidente ou governador, e, no Dlstricto Federal, ao ·Ministro da Justiça n Negocio~ Interiores, o
numero de seccões em {Jun .estivernm divididos os municípios
ou o Districto !Federal, e o numero d•~ eleitores de eada .secção.
§ 1. O presidente ou governador do Estado, e o Minis,tro,
'á vista dessas communicações (gue requisitarão quando faltarem) , organizarão, respectivamente, um quadro, contendo.
por ordem numerica, todos os municípios e secções do Estado,
c f.odas as secções do Districto Federal, bem assim o numero
de eleitores de cada secção. iDe:s·se rq.uadro ;remetterã.o, antes
do dia da eleição, uma cópia authentica ao presidente da .lnnta
apuradora, na capital do Estado ou no Dist.rit~to Federal, r
outra ao Viee-tPresidente do :Senado.
§ 2.0 O processo de apuracão no CongrPsso Nacional será
regulado pelo respectivo .regimento •(lei n. 347', de 7 do IIHJi\'embro de 1t8U5, nrt. Li 0).
~}A>PITl.M.O HT
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1\.rt. 46 •. W. apuracã.o das oloiçõe~F> do Depnl.~Ldos, Senadores, :Presidente e Vice-Prcsidc.nte orla ne,pu~Jiica .serlá. tfeita,
respectivamente, na capital do Estado ~ no Disf.ricto Federa!.
•Art. 'l7. A ;innt.a apuradora, nos Estados. compor-se-á
do juiz federal, como presidente, do s.cn sllbRt.if.uto, e do represfmtantc do iMini:stcrio J>uhli.eo junl.o ao Tribunal Superior
de .lustiça. No DiFitrit~t.o F{'dAral, scevirfío o juiz l'nderal da
2" .:Vara f~ o procmrador geral do IDisteii~fo Wednral.
Art. ;~s. rServirá. de ;SPrref..nrio fia .luntn o escrivão do
~u~z fed~tal .. ~ 2 no :raso :de haver mais de lHll, o :lJUC ·pelo d!to

~CTOS DO PODER EXECUTIVO

U9

Juiz for oesignado, sendo ISUbsUtuido o juiz federal, na pre ..
sidencia, no ~aso de falta, p.elo seu substituto.
Art. k9. A junta deverá reunir-Em, para apuraçã) da
eleição, trinta dias após a realização . desta, uo edifir ') do
Conselho, Camar.a ou Intendenca Municipal. Si, no dia . t reunião, não comparecerem, ao menos, dois memlwos c.. ~tivos
f1a junta, ou os que,. como substitutos, estiverem t-.a11 :pleno
exercício de suas funcç-ões, ficarão os trabalhos adiados para
o dia seguinte; e, s.i ainda nesse dia, até ás 12 horas, pelo
mesmo motivo, não se puder installar a junta, não se proce-derá ú apuração da' eleição. Neste caso, o presidente providcnciaDá f)obre a remessa do~ livros da elei(:ão aos respectivos
destinos.
Art. ·50. A apuração das eleições no Districto !Federal será
concluída dentro do prazo de 15 dias, começando os traualhos
ás 11 horas, e encerrando-se ás 16 bQras. Poderá, entretanto~
.ser prorogado esse horario, si assim o entender a junta.
Paragrapho unico. Caso não fiquem concluídos os tr.ahalhos da apuração no prazo estabelecido para o Dis~.rir.to
~i'ederal, e no de oito dias, para oH Estados, as rm;pcctiva~
.iuntas apuradoras os roprogarão pelo prazo maximo de cinco
flins, dentro. do qual deverão fazer a ex:redição dos {~m.npP.ten
tPs diplomas, sob pcnn. de rcspon~;ahilidade.
1Art. 51. A' junta apuradol'a f~ fle.feso Piltrar no exame c
na indagaç.ão dos vicio'> intrinsecos daR aetas eleitoraes, limitando-se a examinar Hi os livro~ se ae1ham legalmente
authenticados e si a~ actas estão assigandas peln:s eleitores
flUe votàram e pelos mesario~, c Ri satisfazem· as respectivas
exigeneias legae.s.
Art. 52. No Distrir-to Federal, sempre que existir na acta
da eloicão qualquer emenda, rasura ou Bntrelinha, 11ã.o l'Csalvada pela mesa, poderá a junta apuradora requisitar os livroiól
de tran:.:;r,ripcão, para .r.onfront.o, não se reputando valida a
nHr ração si não constar do r,m·po da ar-ta de transeripcão.
~rt. .!"i•:3. Nos Estados " no Dü;trh\t.o Federal, a junta
apuradora computará aos eandidatv:.:;, cujos m1~nes estejam
alterados nas actas, os votos obtidos, desde que seja possi:vrl
verificar não l1aver outro eandidàto a 1QUP. l.ae:s: votm~ ~r. po~sam
considerar destinados.
Paragrap1lio unico .1 'No DistricLo. Federal, a. junta apuradora eontarú, englobadamente, os votos obtidos pelo r-andidato
c annotados separadamente, pela circumstaneia de, por não
ter funccionado a propria sqcção, havrr o eleitor votado na
f~onformidade do art. 40.
Art. 5~. O ;presidente -eonvocará, nom ant.ecedencia df\
cinco dias, os membros da Junta, unnunciando, na mesmo occasião; por edital, reproduzido pela imprensa, o dia, o lngar e
a hora para o inicio dos trabalho:S de npuração da eleiçfío.
de ,r,onvocação, os
Paragra;pho uni co. Independente
membro da junta deverão comparecer no dia, logar e hora
designados, sepdo relevados ua pena ROJ11ente OS que provarem~
ôevidamente. motivr• dA força maior qnr íhaja impPdido o ,srn
comparecimento.
. firt. 55. As sessões da junta ~erfío publicas, srndo permif:ti~o aos candidatos, ou a sem; proeuradores. ter assento na
resp~ctiva mesa, para fiscalizar a apuração. ·
, __ . :Art •. 56._ Ai apuraçã!l de;verá. ser feita á vista dos livroq
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remettidos ;pelas mesas eleitoráf's d0 rnda mlmi,r,ipin do Estado
ou fJelas do Districto Federal .
§ 1o. iNo caso de terem sido remettidos ao presidente da
junta apuradora mais livros dos. que os exigidos por lei, referentes á mesma secção, a iunta suspenderá a apuração da
eleição, devendo o presidente nomear, immediatamente, dois
tabelliães, que procederão a exame na firma do juiz federal,
lançada nos termos de abertura e de encerramento dos livros,
e ao exame comparativo das firmas dos mesarios, constantes do
officio a que allude o art. 27 destas instrucções.
§ 2°. O laudo dos peritos será dado no prazo de 24. horas,
devendo a junta apurar a eleição que por elles fôr ~considerada
verdadeira, á vista da anth1:mticidade das firmas. No caso de
divergencia dos peritos, não será apurada a eleição.
§ 3°. Não será apurada a eleição lanr,ada em livro que não
tenha sido aberto. num.erado, rubricado e encerrado pelo juiz
federal, e rubricado pelo juiz de direito, nos Estados. ou do qual
constem actas que não tenham sido assignadas pelos eleitores
que votaram e pelos mesarios.
Em nenhum outro caso, e sob qualquer pretexto, deixartí.
a junta de apurar a eleição.
·
§ 4°. Na falta de livros referentes ·á ,eleição de qualquer
seccão, si o .iuiz de direito da comar-ca ou o juiz municipal,
ou preparador, houver enviado ao presidente da junta apuradora a cópia da ~eleição realizada em cartorio, por ella será
feita a àpuração.
§ 5. Si tiverem sido remettidos á junta os livros referentes á eleição de uma secção, e, tambem, a cópia da mesma
eleição realizada em cartorio, a junta determinará que S'e proceda, 'Conforme o disposto no § 1o deste artigo, ao e1eame comparativo das firma:s. do juiz, ou de quem pl'lesidiu a respectiva
mesa, dos mesarios e dos eleitores. Si. após esse exame. se verificar que são verdadeiras, tanto a el'eicão feita em cartorio,
como a realizada perante a mesa, ambas serão apuradas (decreto legislativo n. 4.215, de 20 de dezembro de 1920, artigo t6).
'Art. 57. rrnstallada a ,junta no dia designado, dará ella
inicio aos ·trabalhos, depois de lavrada a acta de installacão,
começando pela apuração do 1o districto eleitoral, e observada
a ordem numerica em relação aos demais.
§ 1.0 Terminados os trabal~hos lia junta, no fim de cada
dia, ás 16 horas, será lavra'da, pelo respectivo secretario, em
livro aberto, numerado, rubri-cado e encerrado pelo presidente
da junta, uma acta, que ser.á ·assignada pelos mesarios, 'e da
qual constarão as eleicões apuradas, as que não o foram, com
indicacão dos motivos, e o numero de votos obtidos pelo candidato. Este livro será fornecido, mediante requisição, pelas
reparticões mencionadas no art. 23 dE:>stas instruccões.
§ 2°. O resultado dos trabalhos de cada dia será publicado
:no dia immediato, em ectital, pela impl'ensa. c affixado no logar
da apuração, devendo constar desse editR l torlas as indicaç.ões
a que se refere o paragrapho anterior.
§ 3o. Aos candidatos, ou aos seus procuradores, serão
dados, em cada d.ia, boletins assignados pr.la mesa ·e reconhecidas
as firmas pelo e~crivão que servir ri~ srerefario, após a terminação da apuracão.
Art.. 5R. Nos Estados e no J)j,c;t,rkto Federal, conclui da a
0
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apur.ação das eleições, lavrar-se-!á a resp•e,ctiva ·acta, que, nos
termos do art. 20 do decreto legislativo •n. 4.215, de 20 de dezembro de 1920, .conterá, tão sómente, os nomes e a ,Notação dos
candidatos que houverem obtido o maior numero · ··~ votos, até
o triplo das vagas a preencher, referindo-se aos l 1ais .candidatos com as expressões «e outros menos votadr , ex'C~·epto si
qualquer delles requerer que se mencione, eXIH"es.samente, o
numero de voto:s apurados. Em seguida, s'erãó publitcados, por
edital, os nomes dos cidadãos votados, na ordem ,numerica dos
votos recebidos.
§ 1o. Da acta geral extraír-se-ão as cópias necessarias,
as quaes, depo-is de assignadas' pela junta e reconhteiCidas as firmas pelo escrivão que servir fie secretario, serão rnmettidas:
llln{l, a cada qual das secretarias, da Camara e do Senaflo, e
nma, a cada eleito, para lhe s•ervir de diploma.
§ 2°. Si a eleição, fôr, unicamente, para Depntado ou para
Rcnndor, n cópia deverá ser remettida á; ·secretaria da respectiva
Camara.
3°. Quando impressas, serão as cópias concert~das e. as.signadas pelo:s membros da Junta e reconhecidas as firmas pelo
s0eretnrio. As ccípias da a c ta geral destinadas ao Senado e á
Camara dos Deputados serão remettidas, pelo Correio, sob re·gistro, acompanhadas dos protestos, contra-protestos e reclamações que tivevem sido apresentados ás juntas apuradoras
e ás mesas eleitoraes, e pela fórma determinada no art. H
destas instruccões.
§ 4°. Quando a eleição fõr para 'Presidente ou para Vi,CiePresidente da Republica, ou para ambas, a cópia da acta de
apuração será remettida, unicamente, ao Vice-·P!'Iesidente do
Senado Federal.
§ 5°. Encerrado o processo eleitoral com a veriÍÍ!cação de
poderes, voltarão ao juiz federal os livros das diffíere.ntes
secções, afim de serem remettidos aos outros. juizes e autoridades liudiciarias, quando se houver de proceder á eleição para
preenchimento de vaga na ·representação. A devolução realizar-se-lá• dentro de trinta dias, contados da d.eliberação sobre
o parecer da respectiva commissão, cumprindo aos 1°" secretarias do Senado e da Camara doR Deputados fnzrr a nlludida
devolução.
L<\rt. 59. No caso de preenchimento de vaga, a junta de
apuração reunir-se-á, tambem. trinta dins dcpoif:; rlaquclle em
1111 c se tiver realizado a eleicão.

s

CAPITULO

IV

DA EL IDIBIL.IDADE

(Art. 60. São condições de elegibilidnde:

I. Para o Congresso Naciomal:
1o, estar na posse dos direitos de cidallã.o brasileiro e ser
:llistavel cQmo eleito:r:;
~", para a Camara dos Deputados, ter mais de ·quatro annos
dt>. eidallão brasileiro, e para o Senado nw is de f> eis annos, e ~r r
:maior de 35 armo:s de idade.
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II. Para Presidente e Wice.Presidente da BJep_ublica_::
1. ser brasileiro nato;
2°, estar no exercicio dos direitos políticos;
3°, ser maior de 35 annos.
0
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CAPITULO Y
DA INELEGIBILIDADE

Art. 61. A inelegibilidade determina. a Jmllidade dos votos
que recaírem sobre os cidadãos que nella incidam, para o
effeito de considerar-se eleito o immediato em votos, salvo o
disposto no artigo segu~nte.
Art. 62. O immediato ein votos ao inelegível só· poderá
ser reconhecido, si obtiver mais de metade dos votos dados
ao inelegível; no caso contrario, será fieita nova eleição, para
a qual considerar-:se-á prorogada a inelegibilidade.
Paragrapho unico. No calculo daquelle quodente eleitoral
~ô serão !Computados os votos julgados v-álidos.
Art. 63. São inelegíveis para o Congresso Nacional:
I. Em todo o territorio da Republica:
a) o Presidente e o :Vice-Presidente da Repnhli(':l, os Governadores ou Presidentes e os Viee-GovernadorP.s ou Vi~e
Presidentes dos Estados;
b) , os Ministros de Estado, os directores das l'·E'Spectivas
secretarias e os do Thesouro Nacional;
c) os miFtistros, dir.ectores e representantes do ministerio
publico no Tribunal de Contas;
d) os chefes e sub-chefes: do Estado-Maior do Exer,Bito e
da Armada;
e) os magi~trados federaes · e os membros do minisl.erio
publico federal;
f) os funccionarios administrativos federaes demissíveis
independentemente· de sentença judicial ou rpro'Cesso administrativo (art. 38 do decreto legislativo n. r.L2Hi, dn 20 de
dezembro de 1900);
g) os presidentes e directores de banco, r.ompanhia, sociedade ou empreza que gose dos seguimtcs favores do Governo Federal:
1°, garantia de juros por subvenção;
'
2•, privilegio para a emissão de notas ao portador, cem
làstro em ouro ou não;
a•, isenção ou reducção de imposto ou taxas federaes con..
~edidas em lei ou contrato;
4•, contratos de tarifas ou concessões de terrenos;
5•, privilegio de zona ou navegação;
li. Nos respectivos Estados, equiparados a estes o Districto Federal:
a) os pareates consanguineos ou affins, nos primeiro e
segundo grãos, dos G'Overnadores ou Presidentes dos Estados
ainda 91!_8 elles est.ej·~ fóva do exereicio do cargo por oecasiãÓ
da ele1cao; e até se1s mezes antes della, salvo si houverem
exercido o mandato legislativo na legislatura anterior á eleição
dos referidos Q-overnadores, ou o estiverem exercendo ao tempo
della;
·
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·b) os pareates consanguiaeos ou affins, nos mesmos &ráos,
>s Vioe-Governadores ou Vice-Presidentes dos Estados que
1nham exercido o governo nos seis mezes an~ ~ri ores á eleioão,
Llvo a excepcão mencioll'ada na letra anterio
c) os anagistrados ,estaduaes e es m~mb:
do ministeriQ
IJ ublico dos Estados;
d) os chefes de inspecoão permanente n _,(,ar;
.
e) os funccionarios investidos de qualquer oommando de
forcas de terra ou de mar, policia ou milicia, não comprebandidos os offieiaes da antiga Guarda Nacional;
() os fuaccionarios administrativos estaduaes demissíveis
independentemente de tSentenoa judi10ial;
III. Em qualquer Estado ·e no Districto Federal, os parentes consanguineos ou affins do Presidente t do Vice-Presidente da Republica, nos primeiro e segundo grãos, até seis
mezes depois da cessacão das :respectivas funcoões, salvo a
excepção constante do 11. li, lettra a;
IV. Nas respectivas circumscfi.pções, as autoridades policiaes.
Art. 64. São inelegíveis para os cargos de Presidente e
'de Vice-Presidente da Republiea:
·
a) o Presidente, para o período presidencial seguinte;
b) o Vice-Presidente que exercer a presidencia no ultimo anno do período preside11.cial, p&ra o período seguiate,
e o que a estiver exercendo por occasião da eleição, en·
tendendo-se por ultimo anao do período presidencial aquelle
em que' a vaga se der, contando-se até 90 dias depois da mesma
:vaga;
c) os Ministros de Estado ou os que o tiverem sido até
180 dias antes da eleição;
d} os parentes consanguineos ou affins, no primeiro e
segundo grãos, do Presidente e Vice-Presidente que se achar
em exercicio no momento da eleição, ou que o tenha deixado
até seis mezes antes.
Art~ 65. Salvo os ea:sos previstos nos artigos anteriores,
as causas de inelegibilidade permanecem quando o exercicio
do cargo ou funcção publica preceder á eleição - de seis
m·ezes, na hypotbese da primeira parte da alínea a (Presidente e Vice-Preside11te da Republica) e de tres mezes nas
hypotheses da segunda parte da alinea a e das alineas b, c, d,
e, f e g do n. I; a, b, c, d, e e f do n. rili;. e nas dos ·DS. III e
IV do art. 63 destp.s instrucções .(art. 37 da lei n. 3.208, de
27 de d-ezembro de 1916) •
.
·Paragrapho uni co. Considera-se cessado o exercício do
cargo ou funcoão publicn pela terminação do mandato ele.ctivo, exoneraeão, aposentadoria, inactividade, jubilaolo ou
disponibilidade.
CAPITULO LVI
DA INOOMPATIBILIDADIII

Art. 66. Durante as sessõ·es, o mandato legislaUvo é incompatível com o exercício de outra qualquer funcção publica, consid·eraado-se como renuncia do mandato semelbalílte
exet·cicio, depois. de reconhecido o Deputado ou o Senador.
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~rt. 67. Não se comprehende na disposição do arti.go anterior o desempenho de missões diplomaticas, commissões ou
commandos militares, desde que preceda licenca da Camara a
que pertencer o representante da Nação, .e, independente de
tal licença, nos casos de guerra ou naquelles em que a honra
ou a integridade da Nação se achem empenhadas.

CAPITULO VII
DAS VAGAS-

Art. 68. O cidadão eleito Deputado ou Senador p6de, depois de ·reconhecido, renunciar o seu mandato.
§ 1.o A renuncia uma vez expressa, verbalmente ou por
escripto, se considerará completa e definitiva, cumprindo á
Mesa da Camara ·ou á do Senado fazer, immediatamente, as
communicacões legaes para o preenchimento da vaga.
§ 2. 0 Dar-se-á por comprovada a renuncia quando o Governador do Estado, ou o Ministro da Justiça e Negocios Interiores, no caso de se tratar do Districto Federal, della tiverem
conhecimento, por communicacão da Mesa da respectiva Camara a que tenha o representante enviado a sua renuncia.
§ 3. Aberta a vaga, pela renuncia ou por fallecimento do
representante, será ella preenc:hida no prazo maximo de tres
mezes, contados do dia da renuncia ·ou da morte, IS·endo designado
o dia para a nova el·eição pela Mesa da ~camara 1em que .se dér
a vaga, si o Ministro da Justiça e Negocios Interiores no Districto Federal, ou o Governador ou Presidente no Estado, não
o tiver feito no prazo de 30 dias, contados da data da renuncia
ou do fallecimento.
§ 4. No intervallo das sessões legislativas, será exercida
pelo Presidente da Catnara ou do Senado a attribuicão conferida ás respectivas Mesas.
Art. ·69. O prazo para o preenchime:m.to das vagas abertas
no Senado ou na Camara em virtude de aceitação por parte de
qualquer dos seus membros de cargos cuja incompatibilidade
com o mandato fôr ou estiver prescripta em lei, contar-se-á:
no caso de haver data designada para a posse do eleito ou
nomeado para taes cargos, desta data; e, na hy.pothese contraria, do dia de sua posse ou investidura, independente, sempre, de qualquer communicaç.ão.
~rt. 70. O prazo para pr13enclümento de vaga que se abrir,
na Cam-ara ou no Senado, quando o Congresso já estiver funccionando em prorogação de sessão, poderá ser ampliado até ao
dia fixado pelo art. 1° da lei n. 3.208, de 27 d9 dezembro de
f9f6 (decreto legislativo n. 3.542, de 25 de setembro de 1918,
art. 3.•).
0

0

CAPITULO VIII
DISPOSIÇÕES GERAES

Art. 71. Os eleitores de municipios extinctos que, após
a extincção, não ficarem sendo districtos de paz, ou subdivisões'
judiciarias, creadas pelas Constituições ou leis estaduaes, passarão a votar na s'éde dos municípios a que forem annexarlos,
em ;virtude da respectiva lei estadual (decref:o ~pg·is~al.ivo
n. ~.215, de 20 de dezembro de 1920, arL ·Hl).
1
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Art. 72. 'rodos os officios, livros. e manuscriptos r·efel!'entes atl serviço eleitoral serão entregues ás repartições
postaes, em envolucros perfeitamente fechados, lacrados e rubrir.ados, e deverão conter, no endereço, esta deDlaração << Serviço
Eleitoral »; transitarão por aqucllas -repartições
sempre sob registro, sendo os respectivos funccim ~ios obrigados a declarar, no certificado de registro, os ·)mes das
pessôas que lhes entregarem os obje'Ctos para regi ar.
§ i. A correspondencia relativa ao s·erviço eleitoral está
isenta de pagamento qe quaesquer taxas postaes.
§ 2. Os funccionarios postaes não poderão recusar o registro de qualquer 'Officio ou maço que traga, no endereço, a
declaração - « Serviço Eleitoral », salvo quando o offieio ou
o maço não estiver perfeitamente fechado ou apresentar indícios de ·violação.
§ 3. As repa·rtições postaes farão a expedição e a entrega da correspondencia eleitoral no menor prazo possível, e,
na entrega, cingir-se-ão, sempre, á leitura dos endereços, que
deverão ser tão explicitas quanto possível.
§ 4. Os funccionarios dos Correios que, por qualquer
meio, crearem emba:Mços á remessa dos papeis eleitoraes, ou
concorrerem, directa ou indirectamente, pa·ra a sua rviolação
. ou o seu extravio, incorrerão, além das· penas 0stabelecidas no
Codigo Penal, na de susp·ensão do exercício do cargo, por seis
mezes, com a perda total dos vencimentos.
0
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Art. 73. E' considerada constrangimento illegal, salvo o
caso de flagrante delicto, a prisão ou detenção pessoal de
membros da m·esa eleitoDal, desde que estejam constituídas, até
á terminação dos trabalhos, bem assim a prisão ou detenção
pessoal do eleitor, desde cinco dias antes at.é cinco dias depois
da eleição ..
Art. 7 4. Os requerimentos e documentos para fins eleitora·es estão isentos de sello e de quaesquer direitos, sendo
gratuito o reconhecimento de firma.
Art. 75. O trabalho eleitoral prefere a qualquer outro
SCJ'VÍÇO publico.
Art. 76. As mesas da Camara e do Senado teem competencia para se diri.gir aos governadores e presidentes dos
Estados e ás demais autoridades administrativas e .]udiciari-a.s
fcdoraes ou estaduacs, solicitando .qualqu'er informação ou do{:UJTIPnto referente a matcria eleitoral.
Art. 77. As mesas eleitoraes teem competencia para
]an·ar auto de flagrante dclict.o contra o cidadão que usar de
titulo falso ou alheio para votar, c para apprchonder o titulo,
·d,~v1•ndo o delinquente, logo que estiver lavrado o auto, ser
apresentado, com as lJl'ovas do erimc, ;i antor'idadc cmnpetenlc.
Art. 78. A' justiça federal ou á estadual pod~rão os candidatos aos cargos elcitoraes requerer protestos ou fazer,
perante ellas, a prova dos seus direitos, para fundamentarem a
defesa de suas eleições perante o poder verificador.
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Art. 79.- ~os eserivãcs {fU'c servirem nos j}rocrssos tle lJUO
trata o artigo anterior serão devidas custas, .pagas pelos ·requerentes, de tt'ccôrdo com os respectivos regimentos, c contadas como simples justifi.cações c protestos.

CAPI1'ULO IX
tJO t\EG!S'l'RO GEHAL DOS BLEI'l'ORES E CREAÇÃU DE NOVA~ SEUt!ÕEr~
NU DISTIUC'I'O li'EDEIL\L

Ar L. 80. lj'ica instituído Q ltcgisll'IJ Geral dos Eleitores <lo
Districto Jliederal. subordinado ás autoridades a que se refere
o art. 9°, § 5°, da lei u. · 3.208, de '27 de dezembro de HH6
:(d~creto legislativo u.- 4. 215, de 20 de dezembro de 1920,
art. 5°) •
§ 1Lo Para este cff1~Uo,, depois de eu viatlas, pnlus .i uü:m:l do
aliHf.arnento, ao ,juiz 'federal da za vara·, dentro do vrazo estabelecido no decreto legislativo u. 4.:215, de 20 de dczembl'O
de 1920, as relações completas de todos os eleitores, com a indicação das respéctivas residencias, será, inensahll'ente, remettida, pelos· alludidos juizes do alistamento, a relação dos
novos alistados, excluídos os fallccidos c os (JUC houverem
mudado de r·esidencia.,
§ 2.0 A' proporção que o juiz fcd·eral for -re.celJeudo as
subsequenLes listas de eleitores alistados, Jará a respectiva
distribuição .pelas secçõ!es existentes no distri-cto municipal c
:quo ainda não hajam ·attingido o maximo legal.
§ 3.0 :Si todas as secções do district.o municipal tiverem
com.pletado o numero maximo de 'eleitores, o juiz federal
crcará novas secçõ'es.
§ ·4.0 As mesas das novas secções ereadas serão organizadas ~orno as demai~.
§ 5.0 Os escrivães do alista·mento suspenderão a rcmes~a, ao juiz federal da 2a vara, dos nomes dos eleitores
alistados dentro dos 60 dias anteriores a qualquer eleição, e a
estes tambem não farão ·entrega dos títulos e carteiras, sinão
depois de .realizada a elQição, enviando, então, a respectiva
r~Jlação ao alludido juiz.
§ 6.0 10s livros em quo serão lançados os nomes dos
eleitores t9rão a rubrica do juiz federal da 2• vara, competindo
á Directoria da Contabilidade da Secretaria da Justiça e Negocios Interiores forn9cel-os, destinado um a cada districto
municipal.
§ 7•. O respeetivo arehivo ficar(t soh a guarda (]o tescrivão do Juizo Elederal da 2a vara, e a escripturação :será feita
por dois auxiliares, de immediata confian(:.a do juiz e por elle
nômeados, os quaes perceberão os vcncimm,tos, mensaes, de
200$, cada um, cabendo ao escrivão igual retribuição, a ti tu lo
de gratificação, além da que lhe !CO.mpretir ·em virtude do seu
carg(). Haverá, tambem, um -continuo, Jn·ovido do 'mesmo modo,
com a gratifieação mensal de 1!')·0$000. ·E<ssas gr·atifica~.:ões sedio
pagas pela verba destinada ao servi(;,o dtcit.oral, de aeeôrdo com
a folha organizada pelo dito juiz, e por elle remettida, mensalmente, á Directoria da Contabilidade da Sec1·etaria de Estado
da Justiça e Negocios Interi-oree.~
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CAPI'fULO X
DISPOSIÇÕES .PENAES

81. Ah~m dos definidos no Cotligo tPe1
serão coucrimes contra o livre exc·rcicio dos di tos politicos
moucionados rios artigos seguintes:
82. Deixar qualquer dos membros da mesa llc ruboletins da ICleição dados aos :Jiscacs;
PPuu.: de dois a seis mezes· de prisão •"
Al't.. 83. A fraude de qualquer natur·eza praticada JJela
mnsa. eleitoral ou junta apur.adora da eleição será punida com
a seguinte :
Pena: de 1sBis mezcs a um anuo •.
Par-agJ:apho unico. A falsificação de a.eLas deitora{'s será.
vuuida ('.om o uôbro da pena (Jstabelecida neste artigo, ficando
isemto de qualquer '{lena o mPmbl'O da mesa eleitoral ou junta
apuradora que contra a fraude 'protestar no acto do :·wr -esta
pi·atieada.
.
ArL. 84. ~Deixar o funceionario federal de de.nunciQr,
Tlt'omover ou dar andamento a·os .processos ,por ·crimes definidos
lWHta lei.
Pena: suspensão dos direitll.S políticos por dois Q quatro
annos, n perda do emprego -com inhabilitação para outro, pelo
HJCSlllO tempo.
,
I
Art. 85. :O cidadão ·que usar de titulo falso ou alheio
vara votar.
P·elna: quatro mezes a um anuo de prisíio.
·Art. 8'(L Incorrerão em multa o mesario ou o secretario
que dcixae do comparecer no dia da eleição ou da apuração,
1-'em eausa ,just.il'ieada; abandonar o serviço, ou não cumprir,
dentro dos prazos ·estabelecidos, os deveres que· lhe !São irntJostos. Essas multas serão de 500$ para os primeiros, e de 200$
para os s·cgundos (decreto legislativo n. 4.215, de 20 de de:tembro de 1920, art. 4°).
Art. 87. Deixar qualquer funccionario de dar certidões
a que é obrigado pela presente lei.
Pena: um a tres mez·es de prisão.
Art. 88. Serão, tamb·cm, considerados crimes contra o
livre e~ereicio dos direitos politicos os seguinte:S f111ctos:
I. Deix·ar o s~retario d~ mesa de dar boletim aos fi.s'caes,
ou qualquer mesar10 de rubriCai-o.
Penas _,quatro lffi•ezes a um anno de prisão.·
li. Deixar o juiz de mandar tomar em cartorio o.s votos
do!-> (~leitores que, l•cgalmente, Q requererem, ou deixar o tabellião designado de tornai-os:
.
Penas- seis mezes a um an.no de prisão e perda do -emprego.
.
111. Atacar s~cção eleitoral, impedindo a reunião da m, 'sa,
ou impossibilitando a continuação dos tra:balhos eleitoraes em
{lllalqul'l' doo suas phases, ou praticar a mesma violencia com a
juula apuradora, ou quanto á apuração.
Penas -um a quatro annos de prisão.·
IV. Impedir, por violencia ou ameaça, ou qualquer fórma
Art.
siderados
o:-:1 facto~;
Art.
ul'iual' os
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de coaccão, directa ou indirecta, que o eleitor exerça o seu direito d9 voto :
·Pena- um a .quatro annos de ,prisão.
V. Deixar o secretario da mesa de reconhecer as firmas
dos mesarios, fiscaes -~ eleitores que tiverem comparecido, ou
deixar de declarar o motivo por que não o fez, ou, ainda, fazer
declarações falsas ou de motivos falsos, ou deixar de apresentar á mesa o livro de actas que houver recebido.
Penas- quatro mez.es a um anno de prisão e perda do
emprego, si fôr funooionario publico.
VJ:. Deixar a junta apuradora ou algum de seus membros
de dar diploma uos candidatos elt'itos.
Penas- seis mezes a um anno de prisão e perda do emprego.
Art. 89·. A falsificaÇão da assignatura de quaLquer eleitor
nos officios ou nas listas de apresentação de mesarios será
punida com a pena de tres a. seis mezes de prisão ao autor da
fraude, c multa de 500$ a 2 :00(}$ ao tabellião .que reconhecer a
firma falsificada.
Art. 9·0. Oa crimes aqui definidos e os de igual natureza
do- Codigo ·Penal serão inafiançaveis e de a!cção publica, cabendo a respectiva denuncia aos procuradores da Republiea,
nos Estados, perante o juiz seccional, e ao procurador criminal no Districto Federal, perante o juiz fed·eral da 2• vara,
ou o Supremo Tribunal Federal, conforme a categoria do
accusado, ou, ainda, a qualquer ·cidadão.
§ 1 o. O processo correrá perante a Justiça Federal, e a
fórma será a estabelecida na 1'3gislação vigente para os crimes
de responsabilidade dos funccionarios publicas, competindo,
origi•nariamenbe, ao Supremo 'fribunal, quando o eulpado fôr
o Governador ou Presidente do Estado ou o .iuiz federal. Neste
caso, a denuncia caberá ao procurador geral da Republiea.
§ 2". As penas serão augmentadas de um terço, quando
os crimes forem comm~ttidos por funccionarios publicas.
§ 3°. A acção contra qualquer desses crimes prescreverá
em oito ·annos.
Art. 91 . Todas as vezes que a Camara ou o Senado, na
verificação e no reconhecimento de poderes dos rSeus membros,
julgar nullos ou não apurar, por vícios e fraudes, documentos
ou actas eleitoraes, remetterá, por intermedio da respectiva
'Mesa, as actas e os documentos á competente autoridade, para
que, pelos meios legaes, se torne effectiva ·a responsabilidade
dos que para taes fraude.s e vícios tiverem ·Concorrido.
Art. 92. Qualquer membro de mesa ielcitoral ou :Secretario
que der lagar ao 'não funceionamento desta, ou truncar, alterar,
accrescentar nome na acta, differentc do que ·".Stivcr na cedula, falsear qualquer termo eleitoral, será punido com a mutta
de 500$ a 1 :OOü$; tendo competencia para promov-er o rPspectivo process-o e ex·ecução qualquer ·eleitor da .sec~.:ão, além do
ministerio publico federal, que deverá promovei-os. Neste caso,
qualquer el·eitor da 'secção podcr:í. aco.mpanlwr o }Jl'O(~c:sso,
como auxiliar da accusação.
Jlaragrapho unico. Si o ministcrio publico federal não
iniciar ou não seguir com exaccão o pt·ocedimento penal,

.qualquer oelcit.or da secção poderá dar-lho seguinténto, bastando para habilitai-o a juntada do titulo de eleitor da fiOOCão.
c, assim, poderá seguir, eontra o desidioso, procc.':laQ orhuinul,
por faHa dr. exacção nn ~mmprimento do dovr.r.
CAPITULO:.\(

AI'!.. 93, .\ elr.içáo para Deputados, uo LriPnnio de ill:H1
a 1G2a, c renovnçã.o do terço do Senado. cffet'f.mu·-se-11 uo di~
ZO de fevereiro do :tV2i (decreto lrgislativo n, <1.215. rle :?n
dn de2:embro de 1920, art. 36.)
Art. 94. No Districto Federal, () para a eleição do qu~t
Lra.ta o art.igo anterior, serão observada:=;, ilonforme determl:lJ.I.
n dee.ref.o legislativo n. -i. '127, de 30 rir~ ffr•zf'mhm d~ :1 IJ20, .ss
disposit::ões :s-eguintes:
~ 1". .\té ao dia J dll fnvnr·eiro de J 9tJ, no maximo, dcvení cstm· promph. e publicada a divif;ão dos e,Jeitores, f-oit.a
pelo .Iuiz fooeral da 2" vara, "· tnmbem, deverão nchar-s-o de~isnado1; QS locacs ~ indicado~ os presidenf.eR das diversa.s
JUOêas eleitoracs.
§ 2°. No dia :!, de fevereiro tl{l 192t, o.~ presidenu.~s
uas diversas mesas deitoraes do Distrh:to Fcdoral farão publicar cditaes, no Diario O{[icial, designando dia, hora e log:t.r,
dentro do prazo maximo de tres dias, ·a contar dessa data, paru.
o rooebimentQ dos otlficios de- apoosentaçüo de mesarios, bem
assim para fixação do prazo legal paro. as reclamações do~
interessados.
·
§ a•. At•5 ao dia 18 de r.evereíro de H~21, no maximo, O.'f
prnsidCillf~S das mesas mandarão public-ar, no Dfurio Of(icfal,
os editaes a que se referem os arts. 12 e 13 da lei n. 3.208, de
27 M dezembro de 1916, contendo não só os nomes dos cleih>t'es designados para fazerem parte das respectivae mesas, mas
t.ambem os dos secrctarios, com a declaração do dia, logat•
4! hora em que aquelles terão de comparecer para constituil-as. Na mesma occnsião, deverão ser feitas as nel'".w!Urins
commtmicnções.
Rio <le Janeiro, em Hl de janeiro de 1921 •• -·- Al{1•edo
Pinto Viei1•« de Jlello.

DECRETO N ·: H. 6:12 ·-- DB !!1 DE JANEIRO D.El 1921
C<1m~ed~

untorbnçi'ío li Si<> Pttulo Northcrn ll:ailroad ('ouwn.u:r parn <·v•i;
U:auar a fnnccionar na ltrpnbli<'R

O Presidente <la. Republiea dof! Estados Unidos do B'l'a&il.
aLLcndcndo ao que requereu 3J São Paulo NorUtern Railroad!
«.;ompany, autorizada a funccionar na Rrpublicn pelo ct(loreto
"· 1'1.930, de 2 de fevereiro dP HH6, ~~ devid:m_o.ent.!' reprr-""ntada, decreta:
ArLig-o unicu • .I<!' concedida á. São Paulo NorUwrn llaill'oad
Cumpany autorizaçãr~ ·pai·a continuar a funccionat· na H.epublica, de accôrdo com as modificações feita'> em suus cstatutot-~.
tlli11 d"' t!ll!l ~ VoL n

9

{30
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appt·ovadas em asscmbléa geral extraordinária tle seus acciowslas ~··.:alizada em 12 de agosto de 1918, soh as mesmas
clausulas que acomp:ml!aram o citado decreto n. ii. 930, ficando, porém, a mesma sociedade obrigada a cumptir as forwalidatlos e.xigü.las J.~ela lr.:gi~lação em vigor.
Rio de Janeiro, 21 de janeiro do 19fl.1 ~ 1.00.0 da lndepen-dencia e 33" da Hepublica:.
EPITAC!O P:'lSSÔ,A.
Si~e8

DEC.lt],'rO N. i4.633 (:'onecdt! .autorização

1"1 <t

pE

21

Lo,pe6.

DE JANJJ;IIW DE

1921

'Ir.Jdlng Engineers lvcorporated .,, pnru funcciouar

nu.

RcpuLU<:n.

·O J:>resü.leLto da Itepublica. dos E!~tadas Unido:; do Braqil,
&tbcndcndo ao que l'equcreu r. «Tradi!lg En3llwers lncorpu-·
laletb\, .sueiudude anouyma, com' séde nos E~sl.f\Jos Unidos ~
America, c de"' il0i:uncuLe l'CPi'e.scntad·~, ·det.:r!:!-ia:
ArLi!.;o unieo. }~' eonc.cLiiúa autoriz~.'~ão '' ....:T~·~\ding .1!...:1
g!neors 1HCOl'J!U1.'3)i(;J:t, pa!.a Iunf!clonar na RepulJ!icJ. com u~
er,ta.Lutos qne apre.sr~uLeru, mediante as cl:n::sulas que cst~
uel'rrpanbam, a:::;:;ige:lc.b<:;' pelo Mmisiru de Est.ado du:; Negocio·s da Agt'ieu ILuut, lnuusLria e Comrncrcjo, ficando, porém,
a me:mm so;~ied:~de ohrig::~cla a '.mmvrir as J'ormalld:Jdes ~xl...
~idas J:ela legii:lacfi.o ·CPl VÍgOr.
Rb de Janeii'O, 21 de jv..neiro dr HJ21, HlO" da Jn.lepeH ·
ueucia ·e :-3(} ·~a H.epubliml.
0

EPITACIO PEa~ô.A.,

Sim,fie.r• Lope:.

,Clausulas que nrompanham o derreto

D.

!4.633, dAsta data

I
A snci~dade anonyma «Trading Enginners lncorporate•b,
·é obrigada a ter nn1 reprr.'3cntunte gcr:>l ao Brasil, eom ple!DOS e illimit:1dos podPres para trartar c rldinitivamcnte rf:!.
solver as qurslões que se sm~ci~arem, quer com o Governe),
quer com particulares~ podendo sr.r d~mande1do e '-'!SCr.!be.r ci~.a~ão inicia! pela compauhja.
H

Todos ns ar.tos quf:' IE'atie!J'~" no nrasil fkarro su.h~il!>!
unicamente á::: rrspecliv'l'-' l~is ·", Leg11bm~ntos e á jurisdiC«:ão de scns 'frihunaes .iurfirbrios ou administrativos, smn
que, em tempo algum, 1lossa a refcl'ida compauhia reclamar
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qualquer excepcão, fundada em seus estatutos, cujas di·P• 1
não poderão servir de base para qualquer reclamacãü
concernenLe á execução das obras ou servi~o') a que eUes so
l'eferem.

-~icões
1

lll

Fica dependente de au·torizacão do Governo qualquer al,teração que a companhia tenha de fazer nos respectivos e!l.tatutos.
A sociedade não poderá praticar nenhuma operacão d~
haneo ou negociar -em cambhcs sem que, para esse fim so.:..
licito próvh1mento auLoriza<;ão especial ao MinisLerio dos Negocias da l"azenda.
Ser-lhe-ha cassada a autorizacão para funccion::.: na.
flepubJica si infringir (esta clausula.

IV
Fica entendido que a au·torização é dada sem preju~to
principio de achar-se a eompanhia sujeita ás disposiçÕ(}S
dn direito que rugem as sociedad~;s anonymas.
A infrae~ão de qualquer das clausulas para a qual não
·üsteja comminada pena cspct~iul gp.rá punida com a multa d9
um conto li e réis ( 1 :000$) a cinco contos de réis (5 :00.0~)
e, no ~aso de reincidencia, com a cas.sação da autorizaçâQ
conced1da pelo decreto em virtude do qua:I baixam as prP.-·
sente~ .clausulas.
Rio de Janeiro, 21 de janeiro de 1921. ~ Simões Lopes.,

~o

DECUETO N. 14.634 -DE 21. DE JANEIRO DE 1921
Abrr ao Mlnisterlo da Justiça e · Negoclos Interiores o credito especial
de 1 :,598~275, para pagamento de pensão li vluva do guarda civil
.José Martin::.

O Prf'sidt~nto da Republica dos Estados Unidos do Brasil,
usando da autorizal.:ão concedida pelo decreto legislativo numero !t. 210. desta data, resolve abrir ao 1\Iinisterio da Justiça
e Negocio;'; Inl.oriores o credito especial de 1 :508$275, pará
pagamento, rcJativo ao periodo de 11 de fevereiro a 3l de
dezembro de 1020, da pensão concedida n D. Julia 1\ral'tin:J.
por ter ~eu marido, o guarda civil de t• classe Josó Martins,
fall.•eido em consequencia de desastre occorrido quando desempenhava as funcções de seu cargo.
Rio de Janeiro, 21 de janeíro de 1921, 100° da Independencia ~ 33° da Uepublica.
EPITACIO PESSÔA.

Alfredo Pinto Vieira de Mello.
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DECRETO N.; 14.635
Approva

~

,_DE

21

DE JANEIRÕ DÉ

192{

regulamento para o ser~iço da Carteira de lledescontoro, inetttulda no Banco do Brasil

O Presidente <la Republica dos Estados Unidos do Brasil.
tendo em vista o art. go da lei n. 4 .182, de 13 de novembro
de 1920, e modificac;;ões constantes do art. 50 da lei numoro 4. 230, de 31 de dezembro seguinte, resolve approvar o
regulamento que a este acompanha e vae. assignado pelo mt ..
nistro de E-stado dos Negocios da Fazenda, para o serviço da
Carteira de Redescontos, institulda no Banoo do Brasil.
Rio de Janeiro, 21 de Janeiro de 1921, 100• da Indepen•
deno~a e 33° da Republica.
EPITACIO PEsSOA.
Homero Baptilttz.,

.
lltll1amt2ltO para o ••moo 4a carteira 4e lec1asooatoe, a
o 4toreto n. U.835, desta 4ata

q"Gt ••

reter•

CAPITULO T
l)À CARTRIRA DE REDEBCONTOS, DAS SUAS FUNCCÕEB,
DENCIA E FISCALIZAÇÃO

StJPE1\INTEN ...

Art. 1." A Carteira de Redescontos, instituida no Banco
do Brasil, pelo art. 9°, da lei n. 4 .182, de 13 de novembro
c.le 1920, modificada pelo art. 50, da lei n. 4. 230, do 31 do
dezembro de 1920, e de accôrdo com os ajustes celebrados
entre a União e este banco, em 11 de dezembro de 1920
e 14 do corrente mez, tem a seu cargo o redesconto de
letras de cambio e notas promissorias em moeda nacional, na
conformidade das disposições do presente regulamento.
Art. 2. A Carteira, não obstante as suas operações se
effectuarem em nome e sob a responsabilidade do Banco do
Brasil, torá administração, caixa e contabilidade á parte.
i\rt. 3. o O presidente do Banco do Brasil exercerá a
supcrintendencia da Carteira, será ouvido em todas as suas
oporac;õcs, decidirá os recursos das deliberações do Conselho
do Administração (art. 11, § 2°), terá o direito de véto sobre
as deliberações do Conselho de Administração e nas opera...
c;ões de redescontos (art. H § 3°) e nomeará, promoverá,
licenciará, demittirá e punirá os funccionarios nos termos do
0

art.

Ü0 , §

7°.

ArL 1. O Governo tem o direito de fazer inspeccionar;
quando c como entender, os serviços da Carteira de Redescontos, podendo examinar livremente todos cs seus livros e
rlocumentos.
Art.. 5. Sempre que julgar conveniente ao interesse geJ'al, o Presidente da Republica poder{t. ouvindo o Conselho d~
Administraç,ão da Carteira, restringir o serviço desta na Ca-pital Federal ou nos Estados, sem que possa o Banco do
Brasil obstar a medida ou reclamar jndcmnizaçi'i.o dr qualque~
0

0

l'Spr.ciP..
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Art. 6.° Fica entendido que, no caso de resolver o Gove_rno criar o Banco a que .se refere o art. 9°, principio da
le1 n. 4.182, de 13 de novembro qe 1920, cessará irnmediatamente o funccionamento da Carteira, não podendo o Banco
do Brasil obstar a medida ou reelamar indernnização Rob
~Iualquer pretexto .
·
CAPITUIJO U
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Art.. 7. A administra(!ão da Carteira de Redescontos incumbe a um director, cidadão brasileiro, de reconhecida com-.
pr.tencia profissional. e de livre nomeação n demi:;são do Governo, ao qual serão attribuidos categoria c vcnr.iment.os
jg-uaes aos dos directores do Banco do Brasil.
J)aragrapho uniro. Haverá, além disso, um Conselho du
Administra~,;ão, composto de tres membros, a saber : o director da Carteira, um dos directores do Banco do Br~sil e um
c.los membros do eonselho fiscal deste instituto, ambos designadoi-'l pelo Governo no mez de nezembro dr. cada anno, para
st~rvir no anno seguinte.
Art. 8. 0 No caso de vaga, por fallecimento, eenuncta on
Impedimento prolongado, serão substituídos:
1°, os membros do CongPlho de Administração por outros
<lircctorcs do Banco do Brasil ou membros do seu conselho
Iisral, designados pelo Governo, ns quaes prrrncherão o tempo
qnc restava ao substituído;
2", o dircctor da Carteira, mediante actn do Governo,
nhservndus as oxigene ias do art. 7°, principio.
§ L" No easo de impedimento occasional, os substitutos
do director da Carteira o dos 1nembros do Conselho d(' Administração s~rão designados. entre os seus companheiros da
direct.orin, pelo presidente do Baneo do Brasil.
§ 2. 0 O não comparecimento a tres sessões consecutivas
~em causa justificada determinará a perda do cargo de membro do Conselho de Administração.
'Art. 9." Ao director da Carteira de Redescontos compele:
. 1°, decidir, ouvindo o presidente do Banco do Brasil.
t.odas a~ operacões de redesconto;
2", determinar, de accôrdo com o mesmo, as condições
em qur. estas poderão ser feitas nos Estados. directamente
pela~ agencias do Banco do Brasil;
3°, observar e fazer executar fielmente este regulamento
e as re~olucões do Conselho de Administração;
4°, assignar a correspondencia e o expediente da Car~
teira:
5°, assignar com o contador os balanços goraes e balancetes mensaes e semanaes;
6°, advertir, censurar e suspender os funccionarios da
Carteira;
7°, propor ao presidente a nomeação, promoção. demissão
ou licenciamento dos mesmos funccionarios;
8°, conherer e fiscalizar a sitnacão e responsabilidade
das firmas e bancos que operam na Carteira;
9•, apresentar ao ministro da Fazenda e ao president*' do
B~nco do Brasil, um mez antes da assembléa geral ox:dinarf.a
0

deste estabp,Jecimento, minucioso retatorio das operacões e
occorrencias principaes da Carteira durante o anno precedente.
Art. tO. Ao Conselho de Administração compete:·
1°, fixar a ·taxa dos r~rlrRconfos, tendo em aftenc!io a
situação geral do paiz e pPcnliar de cada praça (). 0 fim para
o qual é estabelecida a Carteira;
2°, instituir e rever periodicamente o rcgisto dos banco~:
e firmaR commerr.iaes da Capital FrdoraJ e dos Estados,
admittidas a opPrarem direcfa on indirPrtamcnte com a Carteira, podendo tomar por base desse serviço o já. organizado
pelo Banco do Brasil;
3°, fiscalizar todo o serviço da f:arh~ira.. levando ao conhecimento do prcsidrnte do Banco do Hrnsi1, 011, si este não
providf'nciar. ao ministro da Fa7.rmla. as irregularidado~ porventura notadas;
·
tÍ
approvar ou impngnar as insf'rncr.ões or~anizadas pelo
direcfor rla Carteira relativas ás fune';:ões e provimento do
pessoa) ilcsta.
Art. 1 f. O Conselho de Administrarão rennir-se-ha aos
sabbadrn; e quando o presidente do Banro convocar, e sómrnte
poderá funccionar com n presença dfl todo~ os seus membros.
§ 1. 0 As Rnas rMo~ur.õo~ sPrão tomadas por maioria de
votos e constarão de nctn lavrada em lhTo ('Special, assignada
por todos;
~ 2. 0 Si snrgirem embaracos ou duvidas mts tieliherações
do Conselho, qualCTner dos ~rns mernhros poderá solicitar a
audiencia do prmdd(lnte do Ranco do nrasil; si ft1r impngnada alguma delibera~iio, qualquer dPlles trm a far>nldade de
recorrer para o presidente, ao qual serão presentes os documentos neeess3rio~ para o estudo e immrdiaf.a solução do
caso.
§ R_ O o presidente do nanco do nrasil f ('fTl '-•.'!)Jl)rl~ oireit()
de vet.ar qualquer deJiherar..ão do conscll10. Ri ~~- maioria do
con~Plho nrío ~e conformar com o 1·é~o. po:ln·:i. Pxpondo as
suas razõrs, sub:rrtetter o caso ao ministro da T'nt:flncia, que decidirá afinal.
.Art. 12. O p~sr;oal 'mcarregarlo no ~f.\t'virn da f!ar·teira
r.ompor-sP-ha de nm conf.aõor, de 11m r',~liya nn f.h~sonrciro r:>
dos auxiliares neces::;arioR.
·
Paragrapho uni co. EsRcs fnnceiorwrio~ serão tirados
preferonr.ialmenf.e dn pes~oal do Bunr,l) do Dr><1 .;;!l, e terão as
attrihnir,õe~ que lhes forem designadas pelo director da
Carteira.
0

,

CAPITULO III
DAS OPERAÇÕES DA CARTEIRA

'Art. 13. As opornt;'Õ~s dn Carteira TJfín df'v~ri'ío exMner,
em 11m sn moment.o. do cem mil contos de rr~is f100.000:00·1~ono),
Ealvo au1orizáção esnccial do Prrsident.e da nPpnblica. Nm~se
caso exCf'pcional, fica o Banro do Brasil su.iPifo a adonbr a
taxa rnw o noverno determinar para as opprnf,'Õf's realiz'ldas
além do Jmite acim:t ."•xnr1o.
A1·t. 14. A Carteir1 Oj:'Prnr{t ~~lm bancos 011 ag-endJ.~ flc
bani·o!"' f.R!alwtecidos na .-:~llpilal F~dern J 0 nnc: Estado:::-:. in~r,ri
ptos no Reu registo (art.. to, n. 2).

§ f.& S6mente poderão ser in~criptos neste regf~to, para
nperarem eom a Carteira, OR bancos que tiverem realümdo no
paiz o capital mmuno de cinco mil contos do r~is
(5.000:000$000). Para este effrito l1nrlr.r:i Rer •·
,n compulada a impnrtancia do!; fundo'1 .-)c rrsP.T·va e
.~níes.
~ 2." O har1ro que tiver figurndo rm tHult. redcF:r.nntnrto
ni'ín f:Hl.gc. intcg-ra1mPnf~ no dia d0 vr·nr.imrnto. ficará cxelnid~
-lp qun.Jqw!r ocfra oneraefín com ~.. Cnrt('lira. ·
~ :i.c o~ haneos y)()'rtnd0r(l~ rle títulos :redrsc~ontndos e
"'~11~ admin1~fradore~ fjcam ohrünuJns a rc~nrr.ir ns prf".inizo3.
urrrL1c.:
dnmnos a qne tiPrf•m !~l:W'in, dreorrcnlfl~ de ~imuln
ção. drS~o. frnude ou ne~lig-cndn. sem prciuizn das mm~.s P.m
•1nn incorr(lrem.
Arf.. t 5. Só serão nrlmHUrlo~ n rerlr~ronfn ldrn!; t1e cnm-·
h'io on notas promiR~nrias. rl~ valnr não inr~'t'ior a einr.o conlo~ dr~ r6is (5 :00[1~000}, papavPi'~ {'n1 moed:1 nnrlnnnL contndo p('Jo m«mo~ (hJn~ firmns inrlividuar~ ou cnllcrl i,·m~. do
S!lri~lllf.nrcs.
commerci:mtrs fFl indn~fri::Jrs rle rreon!H'cirla
irlollr:idrtdP., ·co.l'1 pra:w de Ym,cim<>n' o nfin <'Xccda rln t'r.nl.o e.
vinfn rlia~, contados da dnía rlo Hdr~:conto.
·
0
..
~ 1. Em ig,lHlllnd~ d~ eonrli!:;õüs, d:Jr .. r;;"··-6 prnfarrmcia
dOS lif11Jns de mcnnr IW~~o.
·
0
~ 2. s" Ferãn HeceHn~ P:l!'ll redesr.onto Htnlof! qne nrto
rec;:n1!:L·em de negocio~ de m~ra cspr.cnlação e cu.ía importanr.i:.l t.Pnhn siflo ou d(\v:1 f=:Pr> nnplicndn rrn lrr~ititnr,~ trn.n~
ac.~i:iP-~ d:"~ mnv1mento,
'!'elntlvns á induslri:J, ngTicnH.ura (i
cnmmr->.rPio.
~ 3." RPr:i iT.p!'r'll'O~Sn\·cl o r>rn?:n tio Vf'W'Ím('Til.o dn~ filnlos
!'P.rksrcnfr1rlos, rrspondrnd0 o direcfor érr. Cnr! etra pela infrn-:c:.ão tipsf.a rli~posir8o.
~ 4o Os tifnlo~ rtn CnrfPira. dP. D~~~~.nn~o::; d" Hnnr-o do
Bra!'iil F!erio HrlmifHdos ~ rndescnnto flp.;;à,:, qt;e t.enlmm 6S
fPcpdç;ifnc:; osfflhl"lnr.idofl nu nr·r;S·"n!n nT'fi1o 1• m•n n i'"riri~n
c;f:n rü,~r.~~, rit·cumsfnncia h'nha s1tlo f0i la por fttneeirmario
pnrn ic::c::o (l~prn~~nmPnl.n desü~n3iln pe)o Govrrno.
~\rf.. ~ f1. A t.nxa rl~ rPd~~eonto nflo por}Pr:\ !=:Pi' inferior
a t;inro rnr ceJ1fo (art. 2i da !ri n. 4. 2~0. ti0 3 t dr f]pu~P1~lrO
de Hl'?f") ~ srrá fixnna pelo Con~'~llto rln ArlmiPi<::.f.r:H)íi.o n'J&
ir>rnws dn :ll'L 10, n. f).
A:i:i 17. Parn fi!; Of)fl'C::t~ÕCA do l'Pfl0sronto. o rre:.idcntc
fio Banr.~"" do J~ra'3ii reqnif=ilará do mini~fro rh F:tz~mda, todns
att vr.zc:=; \iUA .illhrn.r neces~flrio, a conveni0nl~> ~ommn ml'l. nntas
('I

rlo rrhP~fl\'d'() Nndonal, ,iusUficam1o
rPQnisições.

drs:n:mJ!~l][(' ('~Hb :J!l'1a

das

Art. 18. A reqnisir,i\o dr·:er~. CI"ITY'TY~'Ph"'P.df"r ~fl.r:- ~6 a
somma indispen~aYel pnra r:':.l.liz~,r nr.:; onr-rn·:íír·s ennlrnct,nrlas,
como ainda a que f(~r ,inlg-ada ~nffidrnfn ·p:tra nt1f'ndor. com
promf'Ud?ío nos nt~rrn~iM de tn-1.:o'!" ~Jrgw,r.h. O lin1ito desta
nlUmfl. in1porf.rtncia; P.U.la rln~ignn(:Í.<) na c~~ri~f::1 ~"In Co:rteira
f:lr-.::;r .. hn ~nb a denominaçno «Fnnrlo r]P nrrlr~::-~cmtnc;:t, ~erá
•k.ff'rmiw'trin. n~m'iianlt.'l a~"tü do r.thii:::fro r~n I•'tzrnaa.
Art. H). A imn~~rlnnda rrnn ~ \.<:-er!::r ft:: ::r'''e:,;s:dnd~s d3
f~arte!rl:l ~ dn <tFunrln de Herlt>seoHfnR:>·. l)rr:vhdo nn nrf.i~o nnf 8r50t'. ~nr:" nntr,-.~ne m('n<.~n.lmr'nte ~i c,, h·::i df' ..". 'lv)r!.i~:tção
:1 fim (l,~ !=\l~r opr~rwl1~mmir n!.e inril'P"':Hi~.
.
§ 1. o As notas ocstinadas á jíJeinrn~~fí.o ~r·;-fín rnr.!arlaj
P Ptnpacofadn~ na p:rPscnr.u dn um mnmhro do conselhn qu~.
~f):rll o caixa, rubricará r,ada pacnt,-., •lPnni.~ d·~ drvi•1:Jmrmte
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lacrado o mnrcnd<' a t-;inet.e, d~ modo a lornal' PvidenlP qualquer violação.
·
§ 2. o Essas notas assim empacotadas serão diariamente
guardadas em cofre, que só poderá ser aborto por duas chaves diffcrentes. Est.as ficarão em poder do director o do
(~aixa fia Carteira. ao!'! quaes exelu8ivamente inr-nmbe abrir n
cofre.
:~ 3 ._ A iucíneraç.ão, que será publicn. far-se-ha todos o~
mczes, em dia préviamente communicado {t Caixa de Amort.i1.acão, presente~ o respectivo inspector e um membro, pelo
menos, do con:-;elho fiscal <lo Banco do Brasil.
Art. 20. A Carteira publicará, com a assignatm·a do~
respectivos director e caixa, no primeiro dia util de cada Sf~
mana, o balanço demonstrativo da sua caixa de operações na
semana anterior, tornando esta providencia exten~ivn n todas
ns succursacs, agencias e fi il iaeg noR EstarloH.
0

r.API'rTJLO 'JV

Art. 21 . .\ Cadeira t+wá caixa f~ eonLabilidade propriaH,
eumprindo ao Conselho de Administração dar as neccssarias
instrucc'óes sobre· a cscripturação em livros especiaes, obser ··
~-a das aR disposi!;ões do Codigo Commercial a esse respeito.
A:r.t. ~.2 . .\ Carteira pagará ao Governo os juros tle 2 ck
ao anuo sobre as quantias entregues U.o accôrdo com as rP-·
quisicões de que trata o art. n .' Esta taxa poderá ser augmentada para os fornecimentm, fnturoR, quando tenha sido
excedido o limite previsto no arL. 1~l. ou em caso df~ P'XJ1)311são anormal de negocios ou transacçõe5.
Art.. 23. Os lucros Jiquidos auferirln~ pPln Cnrt.raint s••rlio divididos pela ft)rma st~guintr :
50 % para o Banco do Brasil, e
~O % para o Fundo de Reserva da Carteira.
Paragrapho unico. Quando. esse fundo de reserva at ..
lingir a doz por eento (10 o/'o) das responsabilidades da Carteira para com o Governo. a importancia excedente será c'onvertida em ouro e entregue a nste para ser creditada ao fundo
do garantia do papel-moeda.
Art.. ?.4. Da qnota dos lucro~ at.lribuidos ao Banco do
l3rasil. na fórma do art .. 22, entregar-se-hão Remestralment.o
a titulo de gral.ificacão especial dous por cento ao president.f'
do Banco do Brasil, t.res por cento ao direetor da Carteira.
dous por cento a cada um do.-, membros do Conselho do Adr;ninistracão c tres '[lOr ~en!o ao pessoal restantn. dist.ribuida. '~Rfn
ultima parlP a jnizo do mesmo Conselho.
Art. 25. Cessando as funcçiJes da Carteira em Yirt.ude da
fundncüo do Banco a que se refere o art. go .do decreto numero ·i. 182, de 13 de novembro do 1920, o fundo de redesconto (t\rt. 23) exj~tente set'á f.ransferido par{l. o alludido

Banoc;J-·

-
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CAPITULO Y
DISPOSIÇÕES O&RAI·~~

Art. 26. Todo o activo da Carteira de Red Jtttos r~
sponde integral e precipuamente pela restituição ;.o rrhm;onrn
da~ importancias deste recebidas.
Art. 27. O director dtt Carteira, o caixa, o thesoureit'O ~
os demais funccionarios serão responsavcis pessoal e erimi-nalmentc por d61o ou culpa uo eumpriment.o d~ sna~ ohri-.

gaçües.

Rio dr• .laneiro, 2t fie janeiro tlt'l 1921 ·• -

p.tú:tn.,

DECRETO N. 1 Lü36 --

BE ~!I OE ,JANEIRo

Homero Ba-

ne 192f'

Approva. o projccto- c or~mento na. lmporta.ncla de 178 :069$413. da :pol.lro
d~ ao metros da vão, a ser construido. sobre o rio « Pinba}J{o :D, CfJtac& 9
-- 12,50 do 3° trecho da linha. Rnrrn Bonlt.'t " Rio do Pf'lX(' rl:t :rM(l
~ãn I'nulo·Rio Grand('.

O Presidente da. Republica dos Estados Unidos do Brasil,
ao que propor. a Inspnctorio. F~deral fla.s Estrodns. decreta:
Artigo uni co. Ficam aprrovados o projecto e reRpectivo
orçamento na importancia de 17R :069$41~i (cento e setenta,
e oito contos e sessenta e nove mil quatrocentos o treze réis).
·da ponte a ser construída sobre o rio «Pinhalão», ostaéa U - 12,50 do 3Q trecho da linha Barra Bonita n Rio do Peix.rla rt}de São Paulo-Rio Grande, os rtuaes com este baixam
rubricados pelo director geral de Expediente da Secretaria.
de E~t.ado da Viação e Obras Publicas, organizados pela Commissão de Fisr.alizacão dos Estudos e Trabalhos dP. Conatrucção da linha do Barra Bonita e Rio do Peixe e ramal do
!Jaranapanema e que substitue os approvados conjtmctame.ntn
r.om os estudos do alludido :l" tr~cbo pelo rlecret.o n. 13.:JG1,
rln 26 de dezembro do HH8.
Rio de Janeiro, 2t" de janeiro d,. t92i, 100" dn Indepf'n·dcnr.in " 13" da Rt'pubJ ira.
n.Ltendend~L

EPITACIO PESSOA.

J.

DECRETO N .· -11.637

PirPs do Rio.

DE ~.f DB ,1 ANEIHO DE

'1 ~21

Appr0'\!1 nH plantus da ligação do.s linhas telcpbon\cns da. nto de JaneJ.rll
nnd S. l'aulo Telcpbono Compnny, sobre o rio Parabyi.Jn, elltre os ruu·
nfr.tplos do Sapucahln, no Estado do Rio d(' Jnnelro. «:" o de ~ar dA
flt--spnnhn, nn Estado tle 1\!lnnc: Gr:'rnP.~.

o

Presidenoo da Republica d:os Estados Unido9 do Brasil,
ao qoo requ~r:eu a Rio de .Janeirg and ~,_ Pf..u~o

~tt~nde-ndQ
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Telephone Company, e â vista das informacões prestadas pel ·
Repartição Geral dos Telegraphos, decreta:
Art. 1." Ficam approvadas as plq.nt.ás. que Cl.'lll est€ b!liX:Jrn, ·aGompanhadas de rnemoria descriptiva e rubrica-da9
pelo directnr geral de Expec!iente da SecrB'l1aria de Esif.arto ctJ
V.inção e Obras Publicas, para a lig:1ção. nos limites do Es....
~Jdo do Rio de .Janeiro com o do ~~inas Geraes. entrr:>, os mumcipio~ de s~;)U~aia e de l\far -de Hespanha. das linha~ tfcill3phonicas da Rio õe .Jnnl'irn nnd S. Paulo Telephone Company, sucoessora dj:\ <!:The Tnferurban Telephone Company of
BrnsH:t, Jonçnrfns rrn virf.nrie rl~ nnforizn,~lio contida em de-.
r.reto n. 12.207. de 20 de sefemhro de 1916.
Art. 2. o O ·s!:'rvi:,to telr.phonico pelas linhns <-le tJUe h·a.tl\
o a.rL 1° só Sflrtí inir.iarlo <.lcpois de f.:ubmr,ft.iflas á approvac:~o do Gnvernn .F'rder~J. n por C'~f.f:' appro•.r:.Hla~. as tarif~'J
p~rq, as ligarõrs fi~JRpi1cn1r~as fmh·R 4JS
dnus F.~t.arl.M. na
fórm:t PStahrlrchla r,a clausula VIII da-:: rP~P haix1rmn r~om
1
dP~rPto n. 12.?07. do ?O rlr ,~etf~mbre :i;, 1916.
Rio dA Jam~il'O, 2.1 r!~ ja•neir>() dr t fl?.:' ·!f:(\'' rb Tndr.pen'.,
rhm:eifl t:· 33~ da He;publica,
~:CTJ' \(;f~) PE88ÔA.

r
DECRETO N. ·f4.638-

P 1~?·e.'J r1a

DE;?~ DE .T.\!·n~mn !"'!!:

P,!

HJ21

Approva o projecto e respet:tfvü orl.,'nrn~nto, na fmportan':l:t df' 48 :~3:1~431',
para a construcção de um et'lif!clo e depcn(Jent>ln~ tJn u•n posto tele-.
grnpbfco no kHometro 194,101) da ltnlln de l:!!lrnp!!Y': ,_ Pb~rflha, dm;
« Cnm:pnnhia Mogyan'l dt> ·.'!;,~trndnr: u~ F~n·t) (' ~n ur o::-:v~ii o c'

O Presidcnfo da nrpnhlif'a do~ l!:stadoc:; TTnldos do Rrasil,
nftendendo ao que requerPn a «Commmhia .!\'Ingyann de Estradas de Ferro e NnvPgacão~ ~ df' nccôrdo cnrt) ns informações prestadas prla In.spr~ct.nria. F'wlernl rlns T~.;;ft'n.da~ decreta:
Art.. 1.• Ficam apprnvaàos o pro.tedo e rt'specf.iyo orçamento, na impnrtancin ne 1,8 :2.3'.$.1:31, os 'T~mes com 8~te
baixam, ruhricnnns pelo rlirPdor ~rral dA 'F~~rRdiente da Secrl:'farin de Estado fh Vin~fin e Ohrn~ Pnlllir.a~. para a con-

strncçãn de nm edifirin e d04prnd''n~ia~ dr: nm posto t~logora
phir.o no kilometro 19/J.iôO, d3 Jinha de Jgarannva a Uheraba, da «Companhia Mogy!lna de Estradas d~ Ferro A Na_.

vegncão::..

.

Art. 2 ... Fira autorizada a. inscripcão, na conta dP. r.apital

da refP,rida linha, da quant.ia qnc, até ao maximo do N'çament.o 0ra apprnvnrln. u~r ,,ffn:"\1 ivament.0 despentHda rnm a

nhra rlc quP. so fraf.:l.
Rio dP Janeiro, 21 de janeiro d(' 192f, 100" rla Indepe.nl:Jencia e 33 8 da ncpublica.
EPI'TACTO

Pr<:8SÔA.

! .

d() Ri(),.

Pitf.'S
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DECRETO N. 1.4. 639 -- NÃO FOI PUBL

DECRETO N. 1.4.640 --

DE

21

DE J"ANEIRO DE

t\121

Rectfficn. •>q dccrP.tos legislativo n. 4. 231 ·"-· de R1 de rlet.e!nt>:rn de 1!320, éi
t:!xccu ti vo n. 14 . O13, d c 6 do corrente

O Presidente da Repnblica dos Estados lJnidos do Jlra~il,
ffmdo em vista a r.!eclarn(~ão contida na men~agem do Senado
Pl'dci·al n. 22, rln 14 dnste mez, resolve declarar quo o credito extraordinnrio de 39 :5?0$, a que Re referem o-; dr.cretos
legislativo n. 4. 231 A, de 3i de dezembro do anno ultimo, e
executivo IL H. C.13. de 6 do correnlo, (1 destinado ao pagamento da~ graf ificac,:ões que, a titulo de representação, com-

petem aos a!mir:mtPs membros do r.on~elho do Almirantado,
durnnt1~ o anno de 1919, 11 não durante o anno de 1920, como
consta dos ditos decretos, os quaes, pelo presente, ficam de.,
Yidamcnte roctificados.

-

Il.io de Janeiro, 21 de .tanr.irfl de f921, fOOG da Indepen...
dencia e 33G da Republica.
EPITACIO PESSÔA.

Joaquim Ferreira Chaves •1

DECRETO N,

fl~. 641

DEGUETO N. 1.4.t11t2

-

--DE

NÃO FOI

24

Approva o Regulamento para o

Pmii.ICÃDó

DE JANEIHO DE

Servil~·.,

102f

(!m Cn.rnpanhu

O Prc~idente da nPnublica dos "Estados Unh!os do Brasil, usando da autorização qne lhe confP.re o art. .\.8, n. l; ·
da Constituição. resolve npprovar o RPgulamenfo para o Rerviço P.m Camrmnha, que com este baixa. assignado pelo Dr.
João Pandiá Ca,logeras. ministro de Estado da Gnerra.
Rio de Janeiro, 24 de janeiro de 1921, 100() da Tndependenr..ia e 32° da. Republica.
EPITACIO PESSÔA.

'João Pandiá Calogeras ·'

Relatorfo concernente á revisão do Regnlr~mento parà o
Serviço em Campanha
A adopr,flo do novo Rer.?ulament0 para a Dlreccãn dne
Unidades, o estnbelr.cimenfo df' novos regulnmenf.os

Grnndf~~

tmra n-: Armas e as modificações introduzidas no funccionn.mrnto dos dirff'rrntcs Serviços, reclnmam uma revi~ão do flf.3,...
~lamento Brasileiro para o Serviço em Campanha.
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Este regulamento é de data recente:· junho" âc 1918.
Seus redaotores tinham-se inspirado, em gra111de parte, no
Regulamento similar Francez, desenvolvendo certos· capítulos
para inserir nellcs ns disposições ~ontidas nas instruccões
elas differentcs Armas e relativas á applicação do Regulamento,
modificando outros c supprimindo o capitulo referente ao
J]ombato. No concernente a este ultimo parecia que se e~
'perava 0 estabelecimento de uma. doutrina resultante do estudo profundo da guerra, .cujos methodoR -ain~a estavam em
\'ia de experiencin.
Relativamente á inserção no Regulamento para o Serviço em Campan'ha de disposições peculiares ás differentes
.Armas, não vemos que haja grande inconveniente em mant.el-as. O uni.co defeito talvez seja sobrecarregar um pouco
:) Regulamento; ma·s póde-sc, tambem, admittir que esse
defeito é compensado pela vantangem de ampliar os conhecimentos dos officiaos. mostranf!o-lbes os processos emprogados por camaradas de combate que trabalham para o
mesmo objectivo, embora eom instrumentos differentes, cada
nm executando uma tarefa C8J1ecial em proveito do conjnnto.
Parece-nos indispensavel restabelecer o capitulo relati ....
\•o no Combate, que ó propriamente 31 hase do Regulamento,
sendo o fim das disposições previstas nos outros capitulog
apenas levar as tropas ao combate nas melhorr.s condições.
'l'odos os officiaes devem conhecer a fundo a physionomia
do oombate moderno e os processos de combate da Grande
Unidade Tactica Elementar - a Divisão. Esses ca:pitulos
3tcham-se amplamente desenvolvidos no Regulamento para a
Direcção das Gra.ndes Unidades. Deviam estar comprchendidos no Serviço em Campanha, mas para l11es conservar, pelo
menos provisoriamente, um caracter reservado, fora:m relmidos em um opusculo que sr. intitula "A DiYisfín no Cam-,

bate~.

O titulo do Combate que se report-a a. ('Hse opusculo
apenas contém no Regulamento para o Serviço em Campauh~ os capttulos relativoí-"1 aos deveres dos chefes e da~ tropas,
ás partes de Combate~ afi citações, á .Bandeira e aos. signaes
·
distinctivos.
O Regulamento para as. Grandes Unidades fornece-nos
igualmente, mas desta vez pa.ra o proprio texto do Serviço em
Campan'hn. uma parte do titulo relativo ao emprego da Cavallaria e especialmente da Cavallaria na Exploração, que não
tinha sida estabelecido de uma maneira bPm precisa. no Regulamento de 1918.
Sendo assim, o H.cgulamento para o Serviço em Campanha contém só a exposição dos processos tacticos concernentes ao oommando das unidades elementar~s, Divisão e unidade menores, processos esses que devem sr.r eonhe~idoe,_ dt~
todo~ os officiaes.
Entretanto, .iulgamos necessario manter no comeco dtl
.Regulamento o Titulo I - Organização das Forcas - r~
duzindo-o ao cstrictamente necessario e resumindo ahi, de
maneira muito succinta, o funccionamento dog diversos Serviços taes como devem ser reorganizados.
'Finalmente, parece u til que no Regulamento commum
a todas as Armas e a.ntes de entrar na exposicão da rnateria,
ee reunam .as definições dos termos empregados não ~6me!J:-

te no R •. S ... C., tnas em todos os Regulamentos das Arma!;,
afim de que haja unidade e entendimento completo a respeito do va1lor das palavras.
Em resumo, propomos paro. o novo Regulamento 6 plano
5eguinte, que so approxima l.ant.o (JUanto possivel do 1\e!Julamento de 1918.
HlWINl{:ÔEt:l

•ruuto
Titulo

Organização das .l!"'orcas.
Relacõ~s entre o Commando e a1 Tropa.
1.~itulo
III - Marchas - Estacionnm~nlo~.,
·
Titulo I\ -- A Segurança.
Titulo
V -- O Combate.
Titulo VI - A Cavallaria na Explora-oüu G llftr Begu•
ra.nca.
Titulo VII - ·rres, parques e oomboios.
Titulo VIII _. Remunwiamento.
Titulo IX ~ Alimentaçã0 em Campanha.
Titulo
X ~ Funccionamento do ServiQO Telegrapbieb
e das Transmissões.
Titulo XI -- Funocionamento do Serviço do Saude.:
Examinarem<'s successivamente esses differentes tilulos
indirando a.o ms~mo tempa n..; modifioac;ões introdUJida~ no~
torre~ponde~tes d~ -Regulamento <!e 1918.
l -

II -

TITULO I
OROANlZAÇÁO DAS FORÇAS

tornpr·ehonde quat.ro capítulos:·
Capitulo I - Constituicão dos .Exerciws.
Capitulo H ~ Administra~.ão.
Capitulo III - Estados-Maiorc~ e Qua•·tcis-Gonorac/'3.
Capitulo IV :--- Serviços.
O texlo desses capitulos apenas indica ~ü:; grandes linhas
da Organização Militar e as disposições que têm um caracter
do pcrmanencia relativa. Todas as minucias de funcoionamento dos Serviços, sujeitas a variarem constantemente com
os aperfeiçoamentos do material e da teohnico., RC!Õ.O objeeto
de regulamentos especiacs.
TITULO H

Quatro capitulos :~
Capitulo
J - Jnstrucções "'- Ordens ·-- :Partes :c-i Re ...
torios.
Capitulo Il ;._;, lnforma~,iie's4
Capitulo III ~ Ligações.
(ja.pitulo IV - Transmissões •.
O capitulo I teve do ser harmonizado coih o Regithun•onlo
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par::t a. Dírcccno das Gran~les Uuidude::; u o Regulamento para
() :::-:il!l'VIÇO dos· Estados l\1awrcs em Campanha.
. Os capitulos li a IV foram revistos de accôrdo com a
Jnstrucção para as Ligações e as Transmissões.
~st~ titulo comprehende, além .disso, um outro capitulo
.QUe mdiCa os documentos estabelecidos nos Estados Maiores
e Corpos de Tropa.

TITULO III
MAI:tl1HA8 E ESTACIONAMENTO:-;

Os mesmos capitulos do Heg-ulamento de f 9f8:
Capitulo
I - l\farchas.
Capitulo H - Estacionamentos.
Capitulo lU ---- Hegras cornmuns ás marehas e aos estacionamentos.
Esses capiluios foram objecto de modificações de minueia
com o filo <le harn1onizal-os com o Regulamento TJara as
Grandes Unidarlss e os Ilcgulamentos das Armas, pehwipalmento no toeuute á iormacão uas columnas, ás dista.ncia-; (lntrc os (~lelllec:tos que as constituem, ao logar da .\rl.i!l!aria
nas eolurnnas ~Je m~cdm, ás precauções que se ur~vnm toth::tr
contra as mvestiga~õés aereas, ao disfarce, á importancia das
marchas de noite~ e á~ formações para os acampamt•Ilto.;:; c bivaques que p1·ecisavam de ·ser muito simplificados.
TITULO IV
A SEGURANCA

Comprehende cinco capituio·s:
Capitulo
I - Considerações geraes.
Capitulo li - Segurança em marcha.
Capitulo JII - Segurança em estacionamento.
Capitulo IV - Segurança da Cavalluria que opera iso.
ladamente em marcha e em estar.io--namento.
Capitulo V -- Reconhecimento do inimjgo.
Cada capitulo reproduz as definições e os procP-ssos expostos no capitulo d:~egurança. _da Divisão>.., (R .. G. U.) ~.ex
põ0 os purnJcnores a e execuçuo. FOI:an~ pt't:'Vlstas modtft~a
cões de minucia a·.3:-\ás numerosas, prmc1palmente no ~crvico
de ~egur ança em estacioname~Lo, o qual foi inteiram~nte r~
feito para quP o a~sumptn f1easse exposto dn mane1 ra ma1~
logica fl mais prerif::a.

TITULO V
··) COMBATE

Reporta-se ao opuseulo «A Divisão no Combate».
CornpretF•nde. al~n; diBsÓ, n~ segujnte~ c~pitulo~ ·
Capitulo
I -- Deveres do~ Chef3s e d~~. TrC2Da.
Capitulo II -~ Jlartes d.e Cornbal~ - C1 t~c~es ..
Capitulo UI --- A Banden·a e os s1gnacs di8L 1nchvcs.
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Comprehewl<> ttuatro ~~apituln~ ~
Capitulo
I - Papel Geral. da Cavallaria.
Capitulo II - A Cavul!aria ntl Exploracão.
Capitulo IH -· A Cavallaria na Segurança.
Capitulo IV ---· Cavallaria de um Desl.acamenln qu~
opera isoladamente.
Os títulos VU a XI incluGiYc, 1·eiativos aos trens, parqueb
e comboios, ao remuniciameuto, á alirnenlacão em campanha.
ao fnnccionamento do snrviço telegraphico e ao do serviço de
saude, foram rcvisto·s e harmonizados com a nova organização
que •;e te n/ de realizar.
O H. S. C. contém ainda os seguintes aunexo~:;:
Anne:xo I - 1\femeuto da!-3 ordens da Divisão.
Annexo H - Diario de Marchas e Oporncões -- Modelos dos documentos estabeleehlos nn~
E. 1\1. e nos Gol'po~: de Tropa.
Annexo Til -- Signaes distind.ivos e Ian ternas.
<\mtcxo IV ---- Symbolo.c;

convcncicnn.cs regulamenta.re!'J.

Abrevi.aturas regula.mentares
A. -~ Artilharia.
A. A. - Arf.ilhnria de Assalto.
A. A. A. - Ar·tilhat•ia Ante Aerno.•
•o\. C. - Artilharia a Cavallo.
A. Id. - At·tilharia Montada.
A. Mth. - Ãrlilh:1ria de Mo.otn.nha.
A. P. - Arli!har·ia Pe?ada.
A. P. C. - ArLilharia Pesada Curta.
A. P. L. - Allilharia Pesava Longa..
A .. D. 2. - Artiihari::\ da 2 D!vlsco.
Aer. -- Aerunautica.
Amb. - A~.ohulancia.
Amb. O. - Ambulaucia Ordiue.ria.
Amb. C. ..,..":' Ambulancia CieurgJca.
Bda. -· Brigada.
Bia. - Buf.eria.
Btl. -·· B:1.talhão.
B. C. -- ':e'lt.ni!'!.l'io dP Caçadore~.
R. C. A. -- Br:trdhão (lf Ca.::-ros de As!tialt.('}.
C. -· Cav~.ll::.ria.
C. A. - Carro de AssaJf.o.
C. C. -· Corp0 de CavaJ.lüria.
Cab.- Cnba·.
Cap. ·-- CapiU!.o.
C:-.v. - c~ valto.
11

Cia. -- '.10Winmhi&.•

Cia. lHr. -- Co~npanhja de Metralhadoras.
'Jmt. - Conunaud~1.Ilfc.
Cel. -··- COi'Olld.

C B. -- Comboio.

.

c.

B. ·A. D.· ._. Comboio Administrativo Divisionarit;,
B. A. E. - eomboio Administrativo do Exercito,.
B. A. X. - eomboip Auxiliar.
· ··
B. C. G. - Comboio de Cargueiros.
C. E. - Columna do Evacuações.
Det. -- Destacamento.
D. I. - Divisão de Infantaria.
D. C. - Divisão de Cavallaria.
D. D. - Dcpmnto Divisionario.
D. C. A. - Defesa Contra Aeronave~.D. R. M. - Deposito do remonta. moveJ.
D. R. T. - Deposito de traneiolo •:
E. - Engenharia.
Escd. - Esquadrilha.
Escd. B. - Esquadrilha de Bombardeio.
Escd. C. -Esquadrilha de caça.
Escd. D. - Esquadrilha Dlvisionaria •.
Esod. O. - Esquadrilha do observa~§o.
Esq. - Esquadrão.
!q. Pnt. -Equipagem de Pontes.
Eq. R. D. - Equipagem de Reparaoõee Divialonaria.E. A. - Estaçlo Armazem.
E. Dia. - Estação Distribuidora •.
E. R. -Estação Reguladora.
F. - Fuzileiro.
F. M. - Fuzil Metralhador.
F. C. - Fundos e Correio~.
F. G...... Flanooguarda.
O. A. - Oranadeiro Atirador ..~
G. C. -Grupo de Combate.
G. L. - Granadciro LançadoI'.
G. Q. G. __:- Orando Quartel General.
G. Pq. A. E. - Grande Parque de Artilharia de Exerc.itiJ.
G. P. D. - Grupo Divisionario de Pa<lioleiros.
Gen. - General.
Gen. D. E. - General Direetor de Etapas.
H.- Homem.
H. E. - Hospital ue Evacuação.
I. - Infantaria.
I. P. - Infantes Pioneiros.
I. M. - Infant&ria Montada.
Int. - Intcndenoia.•
Maj. - Major.
Mtr. L. - l\letralhadorn leve.
Mtr. P. - Metralhadora pesada.
O. A. - Ondas Amortecidas.
O. C. - Ondas Continuas.
.
Pel. - Pelotão.
Pel. Mtr. - Pelotão de Metralhadoras.~
Pnt. - Pontoneiros.
Ptr. Acp. :..... Petrecho dP Acompauhamonlo ..
Pq. - Parque.
Pq. A. - Parque de Artilharia..
. . .
.
Pq. A. D. - Parque do Artilharia Dtvuno~at'w.
Pq. Aer E. - Parque Aeronautico do ExcrClt{).
Pq. E. - Parque de Engenharia.
Pq. G. - Parque do Gado.
Pq._ T ..: E.· - Parquo Tele~a,phJoQ de Exercito.:

c.
c.
c.

P. I. -

Ponto Inicial.
Postos Avancados.
P. P. - Posto Principal.
p. p. - Pequeno P.osto.
P. C. - Posto de Commando.
P. O. - Posto d'e Observação.
P. S. - Posto de Soccorro.
Q. G. - Quartel General.
R. - Regimento.
R. I. - Ilegimento de Infantaria.
R. G. - Retaguarda.
·
R. D. - Reabastecimento Diario.
Reab. - Reaba~t ecimento.
Rem. - H~murdciamento.
S. - ~nJdado.
Sgt. -- Sargento.
Sec. -·· Secçfi<J.
Se c. Mtr. ·- Secção d{! Metralhadoras.
Sec. Dist. - Secção de Distribuicão.
Seo. Reab. - Secção de Reaba8tecimento.
Sec.· Res. - Secção de Reserva.
Sec. Pq. - Sceção de Parque.
S. T. P. D. I. - Secção Topographica de D. l.
S. I. A. - Serviço de Informações de ArtilhariA.
S. M. I. - Sec({ão de MnniçõPs de Infantaria.
S. M. A. - Secção de Munieões de Artilharia.
S. S. - Serviço de Saude. ·
Sap. 1\<Iin. - Sapadores l\Iine ir os.
Ten. - Tenente.
T. - Tlllt•grapho ( lelfJgraphisla) •
T. S. F. - Telr~graph ia sem fio.
T. P. S. - 'relegraphia. pelo solo.
T. C. - Trem ele Combate.
T. E. - Trem de F~stacionamento.
T. C. B. - 'I' esta dos Comboios de Estrada.
T. Et. - ·resta de Etapas.
T. G. c. - Tr<wa de Gado dP Corte.
Trns, --- Transmissõe~.
Trb. - Trabalhadores.
1
V. - Volteador.
V. G. -Vanguarda.
E' p1·ohibido ernpreow· 1ws ordens outtas abreviatura.&
ftMm das rontir.las na precedente 1•elação e no Regulamento
para a Oraanizacão Geral do,c: SeJ'l'iros nos Exercitas. Essas
n.lweviatmY~s .y6 devem ser utilizadas nos telegrammas e men-.agens qno.ndo disso não possa ·resultar qualque1• erro r.le 1'nP. A. -

tP.rp)·etaçãn.
DEFINIÇÕES

0:=; l.c~rmo::; militares tcem um senf ido preciso de exclusivn
emprego, quer na linguagem corrente, quer nas ordens on
}JíJr~ei:

~~serip!a~.

Afim df\ fWitar divergencias de interpretação, define-se,
··~. ~wg11ir, o ~rmlido preciso dos prineipaes termos CJ.r.:prcg·ado!'í
n·t :\Luwbr:.'. e no Combate:

Acção defensiva - Acção de conjunclo que tem por fim
·n eonservação e u defesa do terreno no qual o Commando r~~I,ds d11

i9~t ~

VoL 1t
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solveu quebrar o systema offensivo do inimigo. Ella se t.raduz
para os executantes pela defesa de uma fliente. ·
Acção offensiva - Accão de conjuncto que tem por fim
romper o dispositivo de combate do inimigo.
Jlóde comportar varios ataques successivos ou simultancos, cada qual susceptível de uma duração de varias horas
ou varios dias e decomposição ém um certo numero de
phases.
Approximação - Movimento de uma Infantaria que se
vae collocar ú distancia de ataque ou de assalto sob o fogo da
Artilharia e dos aviões, . e que adopta formações apropriadas
para diminuir sua vulnerabilidade.
Ataque - Acção de uma Infantaria obrigada a tomar uma
formação que lhe permitta responder ao fogo da Infantaria
inimiga, e cuja progr·essão se faz por nma combinação do _fogo
e do movimento.
Assalto - Acto decisivo do ataque, que consiste em abordar o adversario a hayoneta o granada A formação de assalto
~ o ultimo aspeeto da formação de ataque, que, por sua ·vez,
mediante variações successivas do dispositivo, succede ás
formações de approximação. Póde acontecer que o ataque
comece pelo assalto: a formação de assalto resulta, neste caso,
da collocação da tropa, tão secreta quanto pos~ivel, em uma
!Jase de Jlartida mai,s ou menos organizada.
Agentes de ligação - Officiaes ou graduados destaÓados
por uma autoridade junto de uma unid.ade subordinada ou vizinha, afim de:
1o pôr o commando subordinado ou vizinho, ao corrente das intenÇões da autoridade que destaca o agente;
2° -- manter constantemente esta autoridade ao par da
f5!tuacão da unidade subt.rdinada ou vizinha.
Aos agentes de ligaç.ão fornecem-se os meios de transmissão necessarios.
Agentes de transmissão - Praças incumbidas de assegurar a transmissão mecanica das ordens e informações, que,
em regra, devem ser sempre escriptas.
..
Contra-ataque - Resposta mais ou menos immediata a
uma accão adversa.
Contra-offensiva Operação do conjuncto encarada a
mór parte das vezes a priori e executada com os processos da
offensiva..
Columna -.,. Disposiç.ão da tropa cujas fracções 'ICstão
11mas atrás das outras.
Dispositivo - Disposição de uma tropa em fraccões eada
·uma com papel especial para concorrer ao mesmo fim.
Distancia - Espaço ontre dons homens collocados um
atrás do outro ou duas unidades dispostas dessa fórma. Entro
duas unidades a distancia mede-se do ultimo elemento da unidade de testa ao primeiro elemento da tmidad0. seguinte: o111
principio, seu eommandantP.
.
Esta regra r.ontinúa a applicar-se mesmo qnanuo a unidade testa se escalona em varias fraccõcs successivas.
Direita (esquerda) - Extremidade direita (rsquerda) ti~
11tria tropa em linha quando se faz face á direc~_:ão para qual a
\.ropa está voltada.
Direita (esquerda) de um objectivo - .Parte desse objeotivo qUO ~ observador Vê á sua direita ( r.?SfJUerda).
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Escalonamento ·em profundidade - Base de todos os dispositivos offensivos e defensivos de qualquer das armas.
Tratando-se de uma unidade de infantaria, o escalonamento em profundidade é a repartição do seus elementos em
varias camadas successivas chamadas escalões, quo se devera
manter distinctas, sem, no emtanto, ficarem adstrictas a qualquer alinhamento ou continuidade. Os escalões podem ser
dcsbordantes. Entro as fracções que fazem parte do mesmo
cscaHio póde haver grande intcrvallo.
Na cavallaria, os escalões desbordantes constituem a base
c.! as formações de comba,te a cavallo.
Engajamento - Conjuncto das accõcs confiadas aos desta·~:Hnentos de segurança, especialmente ás Vanguardas, afim
rie reconhecer o inimigo, cobrir e preparar a entrada em accão
elo grosso das forças. A acção desses destacamentos póde comportar todas as phases do combate: approximacão, ataque, assalto; póde igualmente revestir o aspecto defensivo.
Evoluções - Movimentos executados para passar de uma
f;lrmacão a outra.
Exploração - ·serviço que incumbe ás Grandes Unidades
(le Cavallaria que trabalham para informar o Commando do
Grupo de Exercitas e do Exercito, de maneira exacta e continua, ácerca dos movimentos e disposições do inimigo, em
nma determinada zona.
Eixo de transmissão - Linha de communicação central
quo atravessa a zona de acção de uma grande unidade. Neli e
Ee enci,nlra um centro avançado de in{onnaçúes, na proximidnd~ das cent·raes tel~phonicas e opticas.
Frente - Espaço em largura occupado por uma tropa, em
linha, em columna, ou disposta para o combate.
Formação - Collocação regular de todas as fracções de
nma tropa disposta em linha, em columno. ou para o com ...
bate.
'
F1anco~;p1arda Destacamento de segurança fixo ou movei. cle~tinado a proter;cr o flanco de uma tropa não enqua-

drada.

Flancoguarda de ligação (destacamento de ligação) ( •) Destacamento que marcha em combate, no limite de acção de
duns unidades juxtapostas, com a missão do remediar a disjnncção que poderá provir de lÍm avanço desigual ou divergente.
Intervallo - Espaço entre dous homens collocados na
mesma fileira ou entre duas unidades vizinhas, contado parallelamente á frente. Entre duas unidades que se acham á
mesma altura, mede-se o intervallo - do homem da esquerda
da fracção da direita ao homem da direita da fracção da esquerda..
Linha - Conjunclo da tropa cujos elementos são dispostos uns ao lado dos outros qua.esqper que sejam suas formações e seus intervallos.
A palavra linha emprega-se principalmente quando so
trata de unidades em ordem unida e das grandes unidades no
combate. Tratando-se de· pequenas unidades no combate, elia

r·----( •) Não confundir con1 4:destacament.o de ligação de Arti-

lnaria,, constituido pelo grupo dos agentes de ligação envia~os pela Artilharia Junto da Infantaria que apola.

é substit11ida pela palavra ·escalão~ afim dt~ não- despertar a
idéa de uma formação linear, rigida e continua De resto a.
Da lavra - linha - sempre póde ser. empregada em um ·sentido geral: Divisões, regimentos, unidades de tal linha, linha.
<ffl f!Ombate, Unha de resist.encia, balisamento da linha, etc .
. Manobr~ - . Çornbinação do fogo P do movimento qtHl
aC'trva um. dtspos1hvo para alcançar determinado fim
Objectivo - Parte da posicão inimiga que a tropa atat•nnto deve att.ingir. A Infantaria pódc ter de executar vario.~.~
lan.ces entro objectivos sttccessivoa, principalmente no inicio
do um combato de ruptura dA posicõeH organizadas.
Alám dos objectivos indicados, dão-se sempre ~'otttos de
direcção afastados, quer para guiar a marc.ha contra esses
object.ivos, quer para assegurar·, ~i houver necessidade, o dPsenYolvimcnto da. accã() d~pois da ruptura das prinwirn!-\ poo

o

•

f'ir,ôeso

Passagem de linha ou de escalio - Pa3sagem, atravez um
Ratalhão testa, de um ou vario::~ haltalhõrR ~uccessivo:-:. "DI
uma linha de terreno definida.
Patrulha - Elemento ligeiro destacado dt~ Infantaria ou
Ca~o.llaria., que uma tropa envia, afim dí>. t\SClnrecPr-sJ>, (' qwl
com e lia opera em ligação constante.
Plano de defesa - Doeumcnto estabelecido em lodos os
('Scalões, até á companhiá inclusive, e que trm por mira o
funccionamento normal da defesa eom os meios immedialnmente escolhido~. E' completado, muitas vezeR, por um plano
dP rs(orço previsor das contracçõeg que se tt~m de fazer paru
dar logar a novas unidade~ que vccm assegurar u defesa de
parte da frente. Nas situacões dr. Pstabilização, os planos podem ser communicadog aos cxccutantes e são completados por
uma ordem de execucão. Nas situacõP~ defensivas rnomenf.:measo a vontadr do Commando manifPsta-sc sempro .sob a
t'6rrna de ordens.
Planos e ordens de ataques - Proj~Cln~ ·f~ medidas de organização assentados em uma Grande Unidade e redigidos soh
a fórma de planos. que ~ervcm de base ao estabeleeimcnto da~
.-wdens. Em todas as unidades· a~ medidas de execução de nm
n.taquc são rxpressa~~ fliD ordmt:'l.
Posiçlo - r.onjuncto das organi:w(;.õe~ d,--, toda. espccin
Onstallat;:ôes de c.ombatf'. obstaculos, ahrigos. rommunica<,:õeH,
C('IJocaçôes de re-servas, in:-ot.allaçõcs de Artilharia, etc.), P:;:tahelecidas para pcrmittir á tropa, incumbida de mant('l' uma
frente, conjugar esforcos para a defesa da mesma.
Posiçlo principal de resistencia - Conjuncto do terrf'no
e das organizações occupadas pelo grosso da tropa de defesa.
Póde ser precrdida d~ uma posição de seguranca ou de 1w.~fo.~
i7~an.r;ado! e seguida de uma posição de barraacrn.
Profundidade - Espa~;:n comprelwndido rnfrP a f.rsta dn
prim~iro e a cauda do ultimo elemento da qualquer formação.·
Reuniio articulada - Dispositivo qnP comporta JargmJ
inten·allos e distancias entre as fracções de uma unidade, .de
modo que esta se mantenha prompta para nctuar em varms
direcções, ~oh as ord~ns de seu commandantc.
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.

Reconhecimento de Cavallaria e Infantaria ·(2r -

Eele-

nlento ligeiro, de Cavallaria ou Infantaria, ·enviado em uma
direcção ou f'ffi nm sector dado afim de procurar o iniinigo,.
manter com elle o contacto e informar o Commando de todo:i
oq seu~ movimentos .~ ~cscoberta na Cavallaria comporta rel'~mhectmentos de offiCtal r destaca;nentos de descoberta.
Retaguarda - Destacamento ·dr seguranca destinado a
; ·rolPt:rPr a retaguarda de nma tropa em marcha.
Tropa reservada ou reserva (3) - Fraccão de uma unid:tde, que fica á disposição do Commandante dessa unidad.,
ou do Commandante superior: as~im sP. denomina por oppo~d(~ão á tropa emJJenhada.
Unidades successivas - Unidades collocada8 uma:i atrás
das outras, separadas por qualqurr distancia, paradas ou pror,rf'dindo no mesmo eixo rir marcha ou em eixos parallelos
penco afastado!'i.
Unidades juxtapostas Unidades eollocadas umas ao
lado das outras, no mesmo esr-alão, qualquer que seja o inlrrvalln quP as srpar(' r· ~1rm quo se achem cstrietamenfo á
nltl1ra.
Vanguarda - Destacamento de segurança, quo comprelwndtl muitas vezes unidades de todas as armas e precedo
11m grosso mais ou menos articulado. A's primeiras tomadas
de contacto (engajamento) P, .aos períodos de perseguicão, corrrsponde um dispositivo qup, comprehende uma ou varias
vanguardas. Ellc é caracterizado por distancias mais com~i
deraveis que a~ das formaçõ• de approximação ou de ataque.
o~ escalões de uma van~uarlfa. drnominam-sn Corpo, Teifa e
Ponta.
Xadrez - Conjunclo de unidades collocndas em dous ou
varios cscalõoR e fraceionadas com intervallos, de modo que
n~ frarcões de um escalão correspondam nos intervallos do
~~vealão precedente.
Zona de acção --- Terreno attribuido ao Bntalhão ou a
:mi<lades superiores. Em regra geral a Companhia não rer.Phf~ zona de arção; sua zona, sem que haja necessidade do
lhe precisar os limit.es, decorre da missão, dos objectivos c dos
·pontos de dirccção afastado8, que lhe cabem.
A. zona de ncção póde tnmar os nomes de :on.a de mano'•ra, nos periodos de engajamento e de perseguicã.o, e zona de
ataque no ataque e no assalto das pequenas unidades (Reaimentos, Batalhõrs).
1

(2) A palavra rec.onbccimento applica-s~ igualmente aos
Officiaes o graduados das differentes Armas mandado~ para
a frentP afim de reconhrcerem q terreno e prepararem a entrada <'m accãn, principalmrntP da Artilharia e Infantaria.
(3) Esta denominação abrange a antiga designacão de
<iapoio; ou creforço~. que não é necessario particularizar.
Comt.udo, a:;; denominações de «apoio:& e de creforco~ correspond(~m. de maneira
geral, ás unidades reservadas, mas
dPstinadas a entrar em accão automaticamente para sustentar ou reforçar ai!~ unidades do 1" escalão c por opposiçtto
6~ l'eservas propriamente ditas fJUe o Commando só deseja
vt.r empenhndnR 11or ordem ~ua, ~nlvo clrrum~tanoins ex:o~,.
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Uma tropa póde sustentar um combate defemi1Jo ou
.em uma situaclo de estabilitaçlfo mais oú menos

n~bar-se

Pfolongada.

DENOMINAÇÃO DA TA.OPA DA DEFESA

1o

-

Tropa de segurança, de cobertura ou postos avan-

çados (4) , que combate na posição de segurança.

Grosso, que defende á porfia a posição principal;
Reservas aeraes, collocadas á disposição do Commando, á retaguarda dn posição principal, na posição de barrugem, ou atrás desta.
No caso de estabilização, adopta-se geralmente a col'res-pondoncia soguinte entre as repartições da frente; a organização do terreno e as unidades normalmente attr-ilmidas tí.
sua defesa:
·
2° -

ao -

Seetor .....................................• Divisão
Sub:-sector ......•........... ·.............. . Regimento
Quarteirão - Centro de resistencia ........... . Batalhão
Sub-quarteirão - Ponto de apoio ........... . Gompanhin
DE~O~liNAÇÃO DOR. FOGOS

DiZ-se que o fogo é <.!e ft•en(e, de escarpa, de flanco ou
de revé::, c-onforme a direcção da linha de tiro relativament.o
á da progressão do inimigo ma á da linha que elle oc.cupa,
qualquer que seja de resto srlã formação de ataque ou de
defesa.
O fogo é de enfiada quando dirigido no sentido C.a maior
dimensão de um objectivo. O fogo póde ser ao mesmo tempo
de frente, de esr'arpa, de rel~éz conforme a maneira por que
o ob,iectivo se apresenta.
O fog 0 dn en{imla tS o que proporciona melhores J'Osultados materinos. quando executado com armas de grande rendimento quo atiram com tra.i ectoria trmsa para que a zona
rasada srja consideravel.
Os fogos de flanco o de 1'C?Jéz desmorati?.am o ndvrrRIH'ill
mesmo quo não sejam muitos mortíferos.
Denominam-se fogos de flanco, ós exoeutados por uma
unidade para interdictar a frent.o on o flanro d~ outra vizinlm
( 1) A palavra· cobertura reserva-se de preferonci& partl
ac<:õos do comeGo da·s hostilidades, crue prec~dem a che:::.rada das forças principacs (ou para os períodos do deten(!ão
py·olongada das operacões); a cobertura torna-se seguranca
f}uando o syst.ema de for~;:.as está completamente organizado e
cada Grande Unidad0 se incumh~ d~ guardar seu grosso na
propria zona.
Qg destacamentos de cobertura são d~stacnmenlm; df' ~~
guram:.a empregados nas operações de cobertura.
Postos avançados - Denominação preferencial de um
í..!ispositivo de segurança tomado pela Infantaria em um terreno que, constituindo por si mesmo uma posiçt1o, ainda não
foi organizado methodieamente (por exempln ~ntes da to=
ma da de contaeto ou em fim de combAte).
n~
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ou de um elemento. dessa propria unidade. Conforme à, direcclio de ataque seguida pelo .aggressor, P.sses fogos podem
:rttingil-o df' {rcnft'~ de es,·arpa, dP flanro nu mesmo de

1·evéz,

A1·tilhm·ia de Acompanhamento lmrnediato GeraJtnente baterias ou spr,ç,Õ('S d(' Artilharia de Montanha. posta~. para
uma dada phase da acção, á disposição d 0 commandante de
uma unidade de Infant.a,ria, o qual tem enmpeteneia para
fixar ns mi!:!sões e os deslocnmentos dessa Art.ilharia, sem
Pnlrar no funccionamento technico ~os fogos.
As dotações em munição e o remunieiamento eontinuam
H'IHlo l'Pgulados pPlo commandante da Artilhal'ia Pivi~ionnr·ia,
l'l'lll'rsentando o Gommandanf e da Divisão.
Artilharia de Apo'io Dü·qcto - Encarrcga,la df' oxneutal',
em proveito de uma unidade de Infantaria.. fog-os df' acmnpanhnmento e, eventualmentr. de protecção.
A Artilharia <le Apoio Directo trabalha, em zo11a normal,
nn da unidai!e de Infantaria cQnsiderada. Mantem-se em e~ ...
treita ligação com essa Infantaria, prineipalmenf.P por intürmedio de um destacamento de ligação. AttendP- aos pPdidoq de fogo formulados pelo cOinmandante ·dat unidade clt~ fnrantaria, mas seus ceslocamentos, consumo do nnmi~,;ões e remnniciamento continuam sendo da competencia do commandante da Artilharillj Divisionaria (representando o commandante da Divisão) que por sua vez póde retomal-a pnra dispor
novamente della ou dar outra atJribuiç5.o a toda ou parto
d(~ssa Artilharia.
Artilharia Di.uwm:vel - Manhda ás ordPns (!a Artilhariu. Divisionaria para outras missões (conf.ra-bntcria. t~mwnn-
tra~;õf's, certos fogos de protr.ccão. missões eventuacs, etf~.).
Artilharia posta á disposição dq urn Cornm.andante de
Destacamento de Segurança - Neste caso, o Commandanto do
DestaJCamento opera em relacão :a R~s·a Artilharia como o
Commanrlanfp, rla Divi~ão mn roht(;flo á Arf.ilharia Divis10-

naria.
08 FOGOS DE ARTILHARIA .

Em uma acr,ão offen.r;i1•a os fog-ns de arti1hnria pódf'm !'Cl'
('}asc;ifica-dos em:
A) Fogos de 1H'eparação;
B) Fogos de apoio da Infantaria;
C) Fogos cm1tra objectivos fttgazes.
/l -- Os fogos de prepataçãfl oomportnm:
a) Os de dest1·u.ição, que não f.f'\m por ohjnr.tn drst.ruir o~
nrgãos de fogo e as organizacõP~ rlefnnsivas inimig-a:". Exig<'n:
JH'Pr.isão e potencial.
b) Os de ncutraljzação, têm por ohjectiYo impedir o jogo
do certos orgãos de fogo da defesa durante o periodo do ataque. Executados contra zona exigem um matoriaJ df3 tiro
rnpido.
.
c) O! de ccllltrrra-bateria. _que ~ão os di!'igidos contr~ a
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.\rtilhnria i'nüniga e comprelwndem, conformo o euso, fogus
t.ü•. destruição ou de neutralização.
d) Os do concenf1•ação, que -consistem em fogos de destruição ou do ntttralizar;ão executados simultaneamentG por
muitas bll<trrin~ contra o mesmo ol:Yjectivo.
.
e) Os rle últerdicçãu, executados ocntra zorias limitadaf;,
definidas, o qup, têm por fini. seja obstar a retirada do inimigo, seja impedir a intervenção dos seus reforços.
f) ()g de inquietação, executados contra ent.ronc3!mentos.
eqtradas ou caminhos, e que têm nor fim embaraçar :J,:; communicações do inimigo e seus reabastecimentos. ·
Esses dons ultimos destinam-se a inquietar a zona do
ataque; são fogos oompactos executados com intervallos dP
tempo varíaveis para causar surpresa; á noite aà_quirem offiru.cia especial.
a) Os de manutenção das de.fltt·nições, executados pot
séries irrC'gulareR. quer em percussão, qner em tempo, contra
toda a frente dos ob.iectivos destruidos, para impedir quP o
mimitw durante a noite pror>r,da á resoectiva reparação.
R -- Os fogos de apoio da Infantaria comportam:
1. Qq de acompanhamento, que teem -por objecto pnral~-
sar os d(>fensore::, forçando-o~ a se enterrarem até ao momento de Sf~rcm abordados pelo assaltante e comprehendem:
a) As bar-raqens r:-.olontes, QUP formam uma cortina de
fogo que se de.~loca nn frente da Infantaria. com a velonidade fixada pelo commando. Nellas empregam-se granada~-~
explosiva::: algumas vezes secundadas por shrapnels ._ A barragem rolante• com shr3pnel. -por medida de precaucão, f exe('utada altim da barragem com granadas.
b) Fogos de varrer, qur toem pot· objecto attingir em
uma dada zona o pessoal mal abrigado sem exigir um con!"Umo de muniçHo tão consirleravrl Pomo a hnrragf\m. Rfío gr-·
raJmente f\XN'.utados com schrapnel.
c) PMms r/c cnncenf1•ar:fin contra ohir'ctivns .rw.ccessi·I'O$,
que são inirinr!oc:; e suspenso~ a pedido (b infnnt.aria.
2. Os cte p1·otecção QUI'\. r.omportam :
a) o~ d.P rt?ftn.'r, cxccutado~ contra os oh~rrvalorios de
onde o inimigo póde uominar o terreno. do :.'lt.aquo. Quando
as mun icõrR JWt·mittcm, ess~:>s fogos são flx:ccutados eom granr~daH fumigPnas da Artilharia lPVP. dP Campanb:l.
1
b) Os cr neutralização.
·
c) Os de 1w.rr.er.
d) Os df• intcrdicção c inquietnl;ão.
e) o~ de fJn.iaulamcnto que interrlietam ao ini'migo () aeC.'eS~JO a rlPt,r:>rminada zona on lhe tiram a pos~ibilirlrtdfl d~~
abordar n dispositivo de nt.nque.
O -- Fogos cont1·fl obJccUvos furtazes, são os executado::!
por baterias disponiveis conf1'a objcctiYOfl qlH' appaJ'NWJll
inopinadamcnf.P.
o~ fogo~ (~(\ A!'tilharla rm uma (lrr,i'in dl•fl'!1;;:h'a. l~lllll!IOI' ....

tnrn:

a) 08 de dcte:·' quo comprehondem fogo; do co;z.tiú.-·P'1'C•

J'flraç{(o, dn~cncadeaclos poJo comrnnndo dcsrt~ ~ue prevô Uffil$
f.\me~ça -sérlu. t,ll! ntaq-uo, ~ o~ de barrng~m; e~~cuh~-dçs ~ p~""
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dido direclo da Infantaria no momento em que o ataqu" ini.
migo parte.
Os de contra-preparaç.ão têm por fim desconcertar n
dispositivo do a.taque inimigo antes que elle se manifm;te pnr
<~oncentracües de fogo contra
a zona. prP-surnida do inimigo.
·
Os de barragem estendem uma cortina de fogo logo após
e tão perto quanto possível das linhas de dr.fesa. Durante a
execução da barragem, as baterias que não partieipam desse
fogo cintinunm atirando contra os objectivos ela conira-pr~
paracão.
A pedido êa Infantaria. a barragem fixa póde tornar-Ru
regressiva, deslocando-se ~m direcção ás linhas da defesa, de
conformidade oom os progre8!;0g do ataque.
b) Os do destruição.
r~) Os -de contra-bateriA.
d) Os de concentração.
8) Os de inquietação e interdicção.

TITULO I

Organizaolo das fottu
CAPITULO I
CONSTITUIÇÃO DOS EXERCICIOB

1 • O Grupo de Exerci tos comprehende:
-- Um certo numer.p de Exercitas ·(o além deste.a, eventualmente Dm~tacamentos de- Exercito). de Di,isões de Cat,al-lal'ia. agrupadas ou não em Corpos rte Cm.'allaria.
~-

Unidades t:speciae.f.
O n. Q. G. de um Grupo dC' Exerciío:-l comprrhfmde:

O Commandante em Chefe.
O Grande Estado-Maior do Gru1w de Exet•citos, dirigido por um Chefe de Estado-Maior, Official General, quo ra.c.•Pbc o nome de Maj(lr Genm·al, e tem como aj<iundos Officiaes
f ~oneraes denominados Ajudantes Generaes.
No O. Q. G. de um Grupo de Exerci tos funcciona um
certo numero de ServiçOs: .um· dos Ajudantes Generaes. sob
a autoridade suprema do Major General, assegura sua fi~-·
eulizar;ão s~Iperlor e coordenação dP. ronjuncto.
c:. O Exercito compõe-se:
,
-- li e um certo numero de Divi.sõcs de Infanta-ria ( even·tuulmenle de Brigadas 1\fixt.as);
.....- õe Unidades (Regimento~. Brigadas, Divisõf's) de Cf.l·l ."

~."

,Ua.>·ia;

1: ..

--·- dP lJnidades Especiaes não diflsionarias (Artilharia
1'esada, Artilharia de Assalto, Tropa de Telegraphia e do
Ji:ngenhnria, AeronauUca t:\ eventuaJment.r. Bt·iga.da~ Indepeu ..
tlí.•ntes de Infantaria);
-. do pessoal f\e ~Hrecção fl {J~eollcilo B orgl,99 do'J qiffEh

rf:nteíl St:rvlço';

tM
O Q, G~ de um Exercito comprehende:
1. 0 O General ou Marechal Comnwndante do Exe1·cito.
2. 0 O Estado-Maior do Exercito, com um Ch~fe e cous
~ub-dbefes.
,
3.• A Direcção dos differentes. Serviços, da qual um dos
Sub-Ohefes do Estado-Maior do Exercito fica especialmente
encr,rregado, competindo ao Chefe do Estado-l\lnior asseaut•ar sua fiscalização superior e ooordent\Ç-ão.
:l. A D-lt'ivlio comprf'hrnd~:
A) Quartel General :
O Oenaral Commandante:
o Ji~stado-Maio1· da Divisão;
O~ Chefes de ServiC{)S;
A Companhia Dh;ionnria, dn 'rrnnsmissõee.
B) Tropa:
Brigadas de Infantaria;
Artilharia DiYiRionnrin. r·onst.ifll indo 11 ma nl'igadn;
C~valJaria;

Engenharia;
Tropa especial (lnfanl.e~pioneiros, Aviac;:.fin,. rk..).
C) Pessoal fl orgAos dos diversos ·serviços.
4. A Brigada dt• lnfanfm•ia tem normalmente a sr~guinte
romposição:
a) General Commandante;
Off'iciaes e praças do serviço de ordens.
b) Dous Regimentos de Infantaria.
O Regimento de Infantaria pód-e ser substituído por tre~
Ratalhões de Caçadores.
5. A Brigada de A-rtilharia é nor·mnlmenf.e constitui:Ja
rlo modo seguinte:
·
a) Gomo na Brigada de Infantaria;
b) Dous Regimentos de Artilharia Montada, um Regimento de Artilharia PPsada e um Grnpo df' Artilharia r)p, Mon,tunha.
c) Parque Divisionario, que comprehende Secções de Mnnfç,ft.o de A. M. e de A. P. com S. M. I. e E'q. Th. D.
6. A Divisão rle .Cavallaria comprehende:
A)Q. G.:
.
O General Commandantc;
O Estado-1\Iaior;
Os Chefes de Serviços;
O Esquadrão DiYisionario do Transmissões.
B) Tropa:
Brigadas de Cavallaria;
Grupos do Art'ilharia a Cavallo;
Tropa ~"SPf'CiaJ (Infantaria Monfadn, EnA'Pnhnrin, AYiaçi1o. ll!t~.'.

C)
7.
n.)
h). .

Prssoal e orgãos dos ~ervicos.
A Brigada de Cava.llaria comprehendP.:
Como na Brigada de Infantaria.
Dous Regimentos de Cavallaria,
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DIVISÃO nn 'rERRI'TOHIO

R. Nos termos do art. lt8, n. 7, da Constitui.;:..ão da nepublica. n ministro da Onrirra fixa os limites que separam 11
JHtrf.e do lerritorio posta sob a autoridade do Commandantn
('lll Chefe ou dos Genrracs quo eommandam nos diversos 'I1hea-frn~ de operacões, da parte que se deve manter sob sua autoridade, afim de definir os limites da accão de cada autorirdfldc e f't•itar duvidas p1·rjudiciaes. á (lx<lcnção das opera(:Ões.
9. A parte do tcrritorio submettida á autoridade rlo
Oommnndante em Chefe ·~ denominada Zo-na de Guerra e a
que fica submettida á aeção ·do Minü;tro Zona do Inter!'IÜJ1'.
Os limites dessas duns zonas devem ser perfeitamente
flt•finidos c precisos, havendo grande convenienoia em se
nproveitarem para esse fim linhas naturaes ou a.ccidentes
geographicos como rios, serras, de .. levando em conta, tanto
Quanto possível. as divizas dos Estados, províncias ou muni<'ipios. Esses limites, porém, podem ser modificados no cursü
c!as operações, a pedido do Commandantt"~ ~m Chefe ou dos
Genornrs que eommnndam nos diversos thentros de opera(;õrs.
'1 O. A parte da Zona de G1.u!~·ra onde se move a tropa de
nnrru~.:ões (Divisões de Infantaria e Cavallnrin com seus or~no~ constitutivo~) denomina-se Zona de Fre11te.
Atrás da zona de frente cada Fjxercito, para o jogo do-1
srus orgãos dfl reabastrciment.o f' evacuaç.ã.o. qur proprmnwnte lhP. pPrtencflm. dispõr dP uma ·porção ce territorio
df'JlOminada Zona de Etap·as do E.1:~ito.
Todo o resto do territorio da zona de guerra constitue a
Zona da Retaguarda, unicamrnte i\ disposição do ('.ommandnnte em Chefe.
. 11. Em cada E."tercit.o. um Offic-ial General que rMrhe
o nome de Director de Etapas. ~ incumbido do·· com mando do
tf'rritorio f' da direccão geral dos serviços na zona das etapas. E":;e Official Grnernl dl'pende do Commandante do Exer~
r.it.o nas mesmas condicõe~ que os Commandantcs de Divi~ão.
12. Na zona da rot.a~uarda. o Commnndantc do Grupo ce
ExJ:>r.cit.o, organiza os GommandoF: Territoriaes que julga m~
<·Pssarios. Os Officiaes Generaes investidos df\sses com mandos
c!Pprndom do Commandante do Grupo dA Exer<.~itos do mesmo
modo quP os Corhmandantes Cf\ Exercito.
13. NaR zonas de ~urrra. o Gommandantc em Chefe fixa
ns limites lateraes bem c~omo o limit~ pmd.0rior da zona attri~
buida a cada Exrr('ito. O limite antf'rior da 1.0na df' etap:l!l
r> fixada. Pm J)rineipin, pt>lo r.mnmandanlc do Fuerc,ito.
l-~. Ao r.ommandanl1~ rm Chefe ou Generaes qnc rom~
mandam nos divrrsos theatros de npera(:Õe~ eompetr:
a) a dirN'.ção ~uprnma .das operaçõns soh sua inteira '1
~.lt..clmnva r(lsponsabilidade, Sf'ndo suas ordens formaes o obrigatorias;
b) o cornmando supremo de todas as forças existentes no
theatro de operações;
c) a autorldt\de sobre os funcoionarios clvia P. a popn ..
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lnt:ão do tcrritorio nacional que estiver sob suà. immediat.a
jurisdirção, observados OR limites prescriptos em lei;
• d) a rPSponsabiliflade daS medida~ P.XlraordinariUS quo
tornar para melhor desPn_JIH'llho rle Rua missão~
c' a modificadio no eu1·so da campanha da ordem dt• b1r~
talhl/ primitiva; ·
f) as r))'omo~~ões dos Offieiacs que rPalmente ;':!! f ,~nhu111
di-.:tinguido, de aoe'ôrdo com a legislação Pm vigor;
o) a resolur;:ão das questõe~ relativa~ ao pessoal. inolu&ive offioiaes generaes, transfPrindo-o~ dP um para outro~
commando~. uma vez qno is~0 ~~onvPnl:a
:1s opPrnr.ões rie
guerra.
Em virtude dessa prrrogaUva. o Commandante em r.hef•'·
faz as nonwações para as funcçõrs de Commandante de Unidadrs ou de Chrfrs dt"' Sm·vi.;:o. nos diffe.rr>ntPs escalõPs. Quauct0
oc<:orrer que não SP enront.rem officiaPs do posto normalmf'ni.A
P.stabelecido para essa~ fum;õrs ( dl" Commandantr:-; de Unif.ades ou de ChPfes dt• Serviço) suscr>ptivcis de oxcncel-as
eom toda a comprtenoia descliave.J, eabe ao •Commandante ern
Chefe nomear um officinl de posto infr:rior, munindo-o, rtp
l'nso de necessidadP, de um titulo dfl eommandanfP que ü
im·ista da autoridadP nrcessnrin.
t:í. Na falta ou impedimento do (}om.rnmulmttc em Chf'{e
ou do~ Generaeg que comniandnm nos divt>rsos t.hPntro:-1 dr
operaçõf's~ por doen~a.. ff'rimenlo. morf.t• ou qnalrpwr falt~t
erf:'ntual, assumirá o re~prctivo commntndo o GPnernl mai.'-1
~raduado on mais antigo. presentP no thrat.ro dP
opl'rar;õrq,
.o;al\'o ~i o noverno tiver designado préviarnPnte o sur~ressor.
16.· A cada r.ommandanfe de F~xerc-ito, Divisão ou Hrl-·
gad~~. ineumbe, alrm da dirf'cção das operaçõPs dr~ :'Uas uni-dades, de aecôrdo com as ordens e o plano ;;eral ·do Gomm~n
rlo Pm Chefe, zelar mui espPcialmcnte para qnf" nada faltP ~"1
rPaba.stN~imPtllo da tropa sob seu com mando.
17. Si por qualquer circumstancia vagar o Command1)
dn uma Grande Unidade. assumil-o-há o nffirial mai~ gTaduado ou mais antigo, pert.Pnoenlf~ a I'Sf-:a Fnidadt>. ~alvo a:-~
rn>~trir!;.ões do artigo J ·í, alinPa 1J.
18. A drsignação do Commandantt' ele Desfaeamento eompeff•, á autoridadf' que ordena a formação des~e destacàmento.
Em qu~lqucr raso, o Com'mandante designado deve ter
um p{)sto, pelo menos, igualtaos dos otficia~s mais graduadog
qur fizerem part~ do mesmo.
1!l. O offidal incumhido dn uma mi~s:io especial cxcrr,e~
em igualdade de posto. autoridade :-:nhrr o~ demai::; nffif'iat·~
qur> p::~;rticipam da mP~ma mi~são.
20. Os offi.0iae.'J pertencentes ao~ quartm rio~ ;.;Prvko~
f·~pociae~. como ~mude, vr.terinaria, intendPncia. etc .. nfio fPnm.
rt~lnt'ivamente n commandos, outros direitos al•~m doH qnP Sl'acham exprP~~o-; nos r1·gnJamrnf.o~ f'spPrinr.~ dP sru.J. ~t·r·-·
~n~os.

.~.·oservu, l'!~formudoa ou
08 direitos ao rommrm.di~ ~~o e~t~he~
filil.ll~mentoç o~peotÇ\e:;,

No qtlo concerno aos nt'fioiaes do

demittidos, c:m servico,

l~otqoq

pelo'J
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CAPITULO II
ADMINISTRAÇÃO

21 . Em carr.panha a administração ó centralizada, em
t•.sda Exercito, e pelo8 diversos elementos dependente~ direclamentn do ConunandantB do Grupo de Exercitas.
O Commandante do Grupo de Exercitas ou General com-·
mandante dum theatro particula.r de· operaç.õcs. recebe a delegação de parte dos poderes administrativos do Ministro da
<hterra c a sub-delega aos Comrr1andantes de Exercito. Esses
poderes são exercidos: no Grupo de Exerci tos, por intermedio
do Major General e do Ajudante GcncJ:al designado para as::Pgurar a fiscalização superior e a coordenação do conjunto
d0s Serviços e" no Exercito, por iutcrmedio do Che.fc de Es-·
tOdo Maior do Exercito c do Sub-Chefe do J~stado 1\lnior in ··
n1mbido da direccão das 1a P 4• secções.
22. O Intendente do Grupo de Exerci tos (~ os Intendentes
rl-:~ Exercito, recebem do Ministro da Guerra a delegação do
c·on.innto dos credito's destinados a Ratisfazer as necessidadet-~
das Unidades que dependem directamente dos Commandantos
de Grupo de Exerci tos e de Exercito. Elles as sub-delegam.
á medida que fôr preciso, a.os Directores dos serviços in! errc;;·sados, por ordem dos Gencraes Commundautcs do Grupo
tlp ExPrcit.os e Exercito.
Por dPlega~.:.ão desses Officiacs Generaes. o IntendPut.c do
(;rupo dl' Exercitas zela para que a Caixa Militar do Grupo de
Exercitas ü dos Exercitos e süa~ Succursaos (dals Divisões.
drstacumento isolados, Etapas) sejam providas em numerar i o dos recurso'S necessarios.
23. Os Chefes Superiores dos Serviços exercem, sob a autoridadA do Major General ou do Chefe de Esttlodo Maior do
Exercito. a fiscalização e inspecção technica e administrativa
rlc;~ Chefes de Serviços das Unidades subordinadas.
25. Qq Generaes Commanda.ntes de Divisão e os Command1nte de Unidades não divisionarias são respectivamcntr!
~·,~sponsavds. perante o Comrr.andante de Exercito, pela ad-ministração de suas Divisões c dessas Unida.des.
25. Os Officiaes Generacs. e .gs Commandantes de tropa.
nm todo·s os escalões, teem o dever de prever as necessidades
r:la tropa e. ordenar ou provocar as providencia,g necessarin~
rara satisfazel-as.
.
Devem determinar os provimentos e distribuições f' zelar
para que todos recebam o~ recurf;os prcc.i'sos ou fixados pel:t
lah(\Ila.
2ô. Em cago de insnfficiencia dos creditas delegados, o~
ncn~raes Comrr.andante~ d~ Grupo de Exereitos, de Ex('rcito
P o ~.fajor G~neral tcem competeneia para concPde,r ás C:1 bm-;
i\filitarPs uma llAutorização geral de pagamentol>.
27. Quando uma Grandr Unidade é incumbida de operar
isoladamente n não pódc entrar o quadro de nm Exercito, rr-lalivamente ao funccionamcnto ~rral da ndminist.ra«;ão, o Gcn~tal C0rr.mandanfc em ChnfP (ou o General qnn commanda
,..tn nm theatro partir.ul~w do opeTaçõcs) ou o Ministro (~i
<'St.a Grandq Unidade depende directamente delle) .fixa o~ poderes administrativos do Commandante desta grande umdade
I! O!S crcditos que serfto delegadoB ao Intendente da~ mosma •.

til
CAI'I'fULO Itl
ESTADOS MAlOnES

28. <tTodo Commandantf' dt~ Grandf' Cnidadc dispõf"l de
Maior que se denomina: na Divisão, Estado Maior
da Di1::.-;lin; no Exercito. Estado Maior de E:r.e-rcita, c no
Orupo d~ E:\.ercitos, Granrk Estado Jlaior de Grupo de Exer-

um

}~st:wo

r.:itvs.'>.

«Em c.-ada Estado Maior, o serviç.o em conjunct10 é dirigido por ~1m Chefe de Esta1do Maior, que se chama, em uma
Divi~ão, Chefe tlc Estado Maior de Divisão; rm um Exerc.ito,
Lhe f e de Estndo Maior de Exercito, e em· um Grupo de Exercttos, Majur General: Tem este ultimo como adJunctos, officiaes generars chamatlos Ajudantes Generaes.» (R. G. U.
· - ;i4).

(

29. «0 Estado l\Iaior prepara os elementos das decisões

do General; traduz estas condições e.m In.strucções e 01·dens;
completa umas c outwas rom todas as medidas :particulares
necessaria.~ e lhes assegura a transmissão.» (R. G. U.- 45).
30. (O .cuidado de estimular o serviço de informações, do
eentrn.lizar, verificar e comparar entre si as in)formações obli•Jas, con'~lilue uma <.las mais imp()rt.antml attribuições dos Es!ados l\la i ores.:.
«E' raro em tempo de guerra poder-se considerar, como
nbsolutamentc· certa. uma informação isolada; o grão de confiança que se lhe deve atit.ribuir depende da fonte ou da personalidade de que ella_ emana e das confirmações que recebe
;Jo conjuneto das outras informações.»
cToJ'as as fontes de informações devem ser, por conscl[Uencia, aprovcitadai:i a fundo e com o maximo e~uidado.» (R.
ô. u. - 4&}.
31. «0 Chefe do Estado Maior é o auxiliar immediato do
~ommaru..lante da Grande Unidade.
«M'lntem-se constantemente a.o pa.l' das intenções de seu
e~ommandautc, afim de poder ~prevê r e preparar a exe.cu~ão
das deci ~ões.
«Ao n.presentar os elementos das mesmas, deve expor as
opiniões ou propostn.s que lhe são suggeridas pelo conhecimento mmucioso da; .situa.cão; mas, em seguida, abstrair completamente de sua opini~o pessoal, •Jma vez que o General
tome a decisão. Logo que isto se verifique, estuda e propõa
lodas as medidas de execucão.
«Faz chegar aos serviços c orgãos encarregados de coordenai-as todas as instrucções necessarias.
·
«Dirige pessoalmente o serviço de transmissões c o de
mformat;ões.~ (R. G. U. 47).
32. I\ os Estados Maiores de Exercito e de Grupo dü Exercftos, o servko é distribuído por quatro smwões distinct·as:
P Secção - Pessoal o Material;
2• Secção - Informações;
3• Seccão - Operações c Ligacões;
4• Se{..ção - Transportes .c Reabastecimentos~
33. Nas Divisões só h a trcs seccõos; a pritn)ira ccntrallza não só as questões de pessoal e de material como tambem

ae de rev.bastecimento e transportes •.

AO'r08 DO POt)1!1\ d!C'U1'tVO

34. Cada um dos Estnd'os Maiores aeJ.ma designados
(Grupo de Exereitos, Exçrcito, Divisão) possue, além disso,
uma Sect:\o de Correio;
QUARTBIS Gl:<."NERAES

35. ;.\s reunião do Estado ·Maio I", dos s.,rvicos e de tollo 9
.;Jessoai ligado no mesmo Commando, eonslitue o Quat~tcl Ge-neral.
36. 0 G. Q. G., o Q. G. de um. Exe1·cUo ou ele uma Diuiúw, cÓmtJrehende:
t,o O E8tado .Maior;
2." Os Servicos.
o Je uma Divisão comprebendc mais, org-.mieamentc;
11ma Companhia (ou }~squadrão) de Transmissões.
37. O !Serv~o particular do Quartel Gener-al nbrnngo o
comma.nrlo e a admtnistracão <lo Quartel General.
88. lJm oflficial espeeialmente designado com u t.ilulo dn
Comm,anrlante do Qua·rtel Genm·al, assegura esses serviços que
t·omportun - a installa~ão e a guarda do Quartel General.
de accôrdo .com as instrucções do Chefe do Estado Maior. No
r:rupo de Exerc.itos o Commandantc do G. Q. G. está suhortiinado ao Ajudante General encarregado dos Serviços; no
Exercito, o do Q. 'Gt., analogamente, ao Sub-Chefe do Estado
l\taior encarregado da 1" c 4a Secç;ões; na Divisão póde-se
H:ddir o Comma.ndunte do Q. G. á i a Secção.
CAPITULO

1V

SLmVIÇOS

:w. <(0.:; set-vico.s são orgãos encarregados de saLisfaz~r
necessidades dos Exercitos; funccionam sob a autoridade
>do Commnndu.
«A' frente de cada um <.~stú um Chef{l <.le ~erivço {jUB
:provê as necessidades, reune os meios, ot·dena e assegura a~
1nedidas technicas de execução.
·
c:Na Divisão, os Che-fes de Servic.o funccionam sob . a5
ordens. ilnmediatas do General Cornmandantc da Divisão, sec~mdado pelo Chefe do Estado-Maior. No Exercito é o chefe
do Estado Maior quem assegura a fiscalização superior e a
cooTdenação do conjuncto dos Servicos; delles se incumbe
lJa.rlicularmente um dos respectivos Sub-Chef.es.
«Na Zona de Etapas, o commando do territorio e a <.lirccção gorai dos .servioos incumbem a um official general,
que <Se denomina -Direr.to1· de Etapas. Este .ryfficial gener:tl
depende do Commandanbe do Exercito nas me:smas conjiçÕt!S
lJUC os Commandantes de Divisão.
«I\o Grupo de ExerciLos, um dos Ajudantes Generaes as ...
ticgura :a fiscalizaç.ã.o superior e a r-oord~nac.fw do eonjuncto
dos Serviço::;, sob a dirccç.ão suprema do Major General, a
tlambem superintend'e o Serviço ·da:s Estradas de Ferro.
«Na Zona de Retaguarda do Grupo de Exercito:; que inucpcuue dGS Exercitas, o Commandante do Grupo de Exm-..
ci'tos r-espoot.ivo organiza ús Commandos ter.ritoriaes que

a~

julsa necessarios. Os

Of·fi~iaos

Generaoo, collooaoos á froow

delles, dependem do Comman<.mnte do Grupo de Exorcitos, do

mesmo modo quo os Comman.dantes do Exercito.~. - (R. G~
48).
,
40. «0 funccionamento dos serviços subordina-se in te i ~
ramento ao desenvolvimento das operações; seu obJectivo .j
pPrmittir que o Commando tome as decisões livre do quaJ ...
quer preoccupação' de reabnstedmento e evacuações.
«Para isto, é essencial que os Chefes dd Serviços seJam
inteirados, o mais codo possível, <las ·eventualidades encaradas
pelo plano de manobra, nos limites compatíveis com O! s~
gr-edos das operações. As..sim, poderão prevêr SHID QUE! o::;
ac-ontecimentos os surpr-ehendam.
<tEm ~aso dr. difficuldad·es toohnicaR uspeciaes, só ao
Command'o cabP julgar em que medida levará em corrta as
oxigencia·s do funccionament:o dos s·erviços.
.,_E' igualmEmto ao Commando ( 4) quo incumbo o cuidado de escalonar os recuri:ios do maneira flUO sejam diri~
gidos aos pontos desejados, opportunamcnLo r1 sem alravaneanwnt.o.,.. (R. G. U. - 4U)
41. o~ serviço~ podem c·Ia·ssificar-s.f~ nm fluas e.av~~·.l-

n. -

ria:l:

ta --- Sc1•viços prot1cdores.• fuja incumbencia ó dotar

}jxercit.o do
rios:
Serviço
Serviço
Serviço
Servico
Serviço

Servi co

pessoal, do material () doR

anímaes

o

nooo~:l·

de Material Bellico;
de Engenharia;
de Jnt~ndencia de Guerra;
de Saudc;
•.relegraphico c Je •rransmi~.:.õoo;
Aeronaut.i co;
de Fundos e Correios;
Vderinario;
d-~ Hemonta;
de Policia;
:
de Justiça Militar;
de Estradas de Jtodagell\ Aoampamentos e Biva ..

Serviço
Scrvic·o
Servico
Serviço
Serviç.o
Sorviço
que.s. (5).
JI:ventua.lmm1 u.~ fJ com especialidade nos períodos da es...
tabilizacão:
Servic{) de Agua:s;
Serviç{) de Florestas.
2" -- SeTViços transportadores;
Servic.o de Estradas de Ferro;
Serviço Automovel;
·
Serivço de Comboios de Estrada;
Serviç.o de Vias Navegaveis;
Servico df~ Transportes !\faritimos.
( 4) Direef.amentc na Divisão; po..r ini<wmedio do Chefe
do Estado-Maior o do Director de Etapas, no Exercito; do
Ajudante Gonera'l encarregad~ dps Serviços ou dos G~uc ··
ra·ee Commandantes dos terr1to:rxos, no Grupo dE' ExercJto~.
(5) Ligad() a.o ~erviço de Engenharia.

i6f
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E·ventualmcntc:
Servir.o de Estradas de Campanh:'t.
SEH.VIÇO DE

~L\TEIU.\L

BELLlCO

1.2 . .\o Sel'ivco de l\Iab•rial Bt•llien qtw no G. Q. G. <icPf'nde dq .\judanft~ GmtPral f'IWal'l't'gadn do~ SPrvicos !' llll
J~xr~l'l~il.o do Counnandall't(• da Arii'lharia do Ex<~rcif:o, compeLr o seguinte:
a) effeeLnar o aJJash'l''inwnto do-; Ex.Pt't' il n!'i <~rn rnuui..:ue.-=.
urums e viaturas;
b) r<'ePber ou l'('collu•J' as m·ma~.
nttuli,·tiPs r nmtel'ifll
pl'(IYCJIÍr'nles '!..In pl'isi~mriros, do d·E•.sai·maHH'.nl:(, de halútante;;;
ou ('Jlf.l'('gtw·s JWins or!;ãos ·do SPrvko d.1~ SanliP;
(') lH'oeeLit't' na maiüJ' flSeaJa ·pnssiHI, aos ,.,~pat·o:.; do
ma(,,r·itll que llw :fôr Pntr.rgm'.;
d) evacuar o materi•al inservivt>l pm·a n~ pouCos designadn~.

tJ. ;\:;;

/1'/l,li'Jif~ia

attrilmi~·()ps dos ftm<~Cionnrio~ du
de Guerra oomprnhnndcrr,·:

SPl'Yit.:n

(h~

fn ....

o) a organizar.ãG, a dirPtf:.ão P a exreueão dns serviços dag
de hom~ns e tle aninmes, do forneeinwnf.o de fnrdarPPrd.o. l'quip:uneiJto, nnPiamdtlo P matf't'iaf dl' acampallH'ulo ~
lJ) a l't'qnisição dn todo~ ü~ nbjeefns. maul.imPntos. ma-··
f r•riaPs ou servi c~ os pessoaes llt'l'l~ssm·ios ú I'XPcu(:ão da sua
missão;
f?) a nrd,•m dt~ pa~am1~Uio pt>1as Caixas Mililare·s dn fudo'i
o;-; adPantamPnLos JWevistos }wlos rrgulamentos financeiros tle
~.nu•JTn; afim dn fH'OYbl' com os dinlwiros lll'(~(·ssarios oH cnrJWS dn tropa f' üs Rervit:u~ do Exerdtn; e na~ mPsmas eonditÚP';
1Pgulamenlarf\.s, a ordeu.t de pagampnfo JWlas dita~ Caixas <k
~od;~s as df'sper.as que ellas estpjam autorizadas a fa:wr, seja
em ,·irtndr dl' lC'is ~~ regulamentos Plll vigor, seja, em cf'rf:n!Ó)
f':lsns rxcPp~ionars, <'lll virtudr> de uma m·dt•m espeeiul <1 1J
Conmwndo;
d) a YPrificar,fí.o 1lP fodas a~ eontas nm dinhf'it·o ou f'll~
f·srw<~ i f', do seu servi c_: o P dns sf'rvir:os dm; eorpos de tropa;
·
e) a administrac,:ão do pessoal s•'m tropa (Estados-!1-Iainres (' Scrvi~;os) :
f) as a.ttrihui(:Gn·s !'.XPr~idaR JWln nolario (Ilf'gislo Civil
11:1 7.ona d~~ Guerra). f}Ue lh<'H poder·ão ·i.'l'l' eonJPI'idas rwlas lr:-is
r m vig-or.
Os ftmeeinnal'io:-; do Serviço· tla TntendPtH·ia de GtJelTa
f<'em competeneia para requisital' o, pagamPJ1lo das despezas
dn sPUS ~crviços. seja rPcOI-rf'nclo aos fundos adoantados para
('SSP fia; aos Officiacs de Administrat;ão da J nl<•ndenci:1, SPja
nos df' qur flisrõ"m ns pa~ador•.•s das Caixas MilifarPs.

.o;;ph~istnneias

RETIVIÇO

DI~ ~.\L'tm

-1~.

As ai trihu i~;Õ1'S do 8Prvi1.;o de Saudt' 1.'111 Campa1111a
t'tHJ<dsl(•m na pr1~visão, ]lf'!'paração o exrrnçüo feehnir:~~ d 1 ~
toda a sortt>. r•~laf ivas:
A' hygiet;o c vrophyla:xi.a;
I,cl~

de

19~r-
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ACTOS DO PUDKil EXECUTIVO

Ao tratamento e evacuação dos doentes;
. . Ao levantamento, transporte, tratamento e c•yacüa~;ão do::~
lendos, qualquer que seja sua naciona.lidade;
substituição do pessoal e ao reaprovisionamento em
material dos corpos de tropa e orgãos do Serviço de Samir.

A:

SEllVIÇO DE ENGENIU.IUA

45. O Se'rviço de Engenharia tem por nnssao executar
todos os trabalhos destina.dos a facilitar a acção efficaz das
outras armas, fornrcendo-lhe:;, além disso, a ferramenta, o
"Tlaterial de sapa e os explosivos neccssario::; e regulamentares.
Corr.pete-lhe, de modo geral, a execução dos trabalhos
concernentes ao estabelecimento, conservação e distribuição
Jas communieações de qualquer natureza. permanenteB ou
improvizadas, obras espcchws de defe!:la e de installa~ão de
~opa.
,
Nas Divisões, o Serviço de Engenharia é dirigido, sob a
autoridade do General Commandantc da Divisão, pelo Commandante do Batalhão ele Engenharia.
SERVIÇO VETERINAIUO

46. O serviço veterinario tem por objedo:

1", o estudo, a prepnração e a execuçü.o de todas a' medidas relativas:
á hygiene e prophylaxia dos animaes do Exereito e da
tropa de gado de córte;
á ferragem do·s anima(~:; de carga e dP Lrac-.;ão.
zo, á procui·a~ das informações e ao estabelecimenlo das
medidas capazes de facilitar o servieo de remonta;
3°, á organização dos depositos de cavallos feridos ou
doentes e seu tratamento.
SEHVIÇU DE POLIUIA

47. O Se1·viço de Policia, tem as incurnbencias ·seguintes:
investigar e yerifica·r os crimes, delictos e cont.ravençõe.s, perseguir E prender os culpados e transportar o~ prisioneiros;
IJ) manter a ord('m na ::;ona dP ·'fU.Cl'J'a;
r.) vi~·im· os civis qi..te segu~_~m a tropa, assim eorhn o 1 v:tgabundos e individuo~ suspei~.:-;:;; d1~ r·spionagem;
d) dirigii' o serviço das prisõo::; nos Qnarteis Gen"rars;
e 1 vigiar e fiscalizar os snlvo-conduclos o saluu-a ,;,u1 das.
EventualnH·ii!e p5dc Ler a seu cargo:
1". o agru{wnwnl·), cummand,> e vigilancia •in:; trens tle
a)

·,·stncionamento;
2", a vigilancia dos prisioneiros de g1t~rra.
O Serviço de Policia é organizadn por E.rr·1·r.Uo ~ dicig-ido,
sob a anforidade do Gommandu, por intr,rmrdio do Chel~~ âo
Estado, il'J aio'A: no Ex e t'eif o por urh Coronel ou l'cnt•tlfc--Gnro:le!· na Divisão e na Zona de Etapas por nm official sup._~rior;
na 'Brigado, quando houver necessidade, por um eapitão ou
subalternos; e nos Commandos Territoriacs dependentes do
.commandanto em Chefe, por um officinl supPrior ou .,ubal-

tof.no.

1íi3
t;;EHVIÇO

VI~

J Utr!'H).\ l\IILIT,\B

48. O Serviru de Jusf'i(a üm eawvuuha ó Jt\ito de aecurdo
rutll a JPgüilat~ão e111 vigor.
HEH\'f('O DE FI TNDOH E COHIIEW!"i

4!1. O SeJ'i'Íço de Fwulos ~~ Co1Tcios
r·ect~iH·t'

u)

Lt'III

vor o!Jjc•do:

ns receita.-; provPllii'Jiff'~ du Tlte~otu·u ou ou~

lr·:.1-; fnute::;;
b) lH'OY(\r· atJ pagallll'll(o, pPia..'4 t·aixas, de todas as desV''zas l't'gul:trm,~rltt~ onJPmHias ou visadas IH~la autoridade
LOllilJI\LPlltP;

c) aet·eitar dt•Iwsitus ,. t\onsigna~,;ões;
d) t'Xt't'.utm· o sc•r·vi«,:o de t'or·r·nius, dus eslurúi'S reyulallurtts

JHll'a a frente.

O Sc1·n.i.r·o de Pwulvs e Cm·rcios t~ <~nnfiado u fulleeinnal'Íus d11 Faz.~uda desii!Jmdos para a PXPt'UGão si mult.anra des~:e:;

Em easo 01~ mohilizac.;.ão, o l\tinisterio r)a
imrw•diatanH'IIÍ.f' á disposição fio SPrviço r/c Fundo.'· c Correios um destacamento dn fl'ern fJIIe fornt'ce. os lhoio~
ele L!·ansport.e -- viaturas c ('!Jll(hlf'l.or·•·~ -- para as mulas posiaes c o lltnnerario.
dous

< ;lii!!Ta

sr>r·d~·us.

pí'íP

GO. U serviço tPl••g'l'aphico Lem por: niJjf•elo a. orgauiza-

~;ün.
l'utH.:cionamento das t~ommtmieações telephonicas, folot~raphica~.
radio-telcgraphicas e opt.icas, llf'Ct~ssar·ias aos

ExercitoR.
E' dirigido:
No nrupu d•~ E~Wt'(•.ilos. sob u aulol'idadr· do M(ljm• r;,~·Jit~
rul, j)Ol' 1111l ofJicial sutwriol', Chere do S1'1'1'Íf,'O 1'dr:ut'O]Jiâco
dos lü:,.rcitos.
No ExPrcifo. sob a anlol'idadr> dn Chel'" d(• Esf.ado 1\fainr,
pu r um Off'ir-ia I superior· Chd1• do Srrvit:n TPh·~graph i co do
Ex!'rr.if.o.
Na Vivi.•iío dP Infantaria o<J dr• Cayallaria. soh a autol'idadn do ChdP do ]<;stado Maior d:t Divisfln. prl(l <'na.manu:mrP da Gompanhia do 'l,t·ausntissi),•:-; ou Jijsq11adrão ck Transtnisc;i)ps J)ivisionario.
.
Todo f:hPfn do St'rvir:o T"lt'gnr.plli<~n drp1'JH1P., 110 ponto de
vi~ta t.•)ehnico, do Ghd1~ dn 8•·r·,·ien Tell'graplrkn do osealão
supt•r·ior.

51 .• \n :-;Pl'Vif:o at1rnnaltlifou eompl'fr:
ta. or~an!za1:fín da _-\Pr·onatüil'a. drSPII\"nlvinlí'llfO do maf,•r·ial. er·ra\~Õt~s dt• unidadPs, adapla~..:ão de tnneno, dt~.;
?". instrtH·~·iío dPcort'Pnf.P dos HJWt'fnieoanH'nfos c emrn·r>go
do material, do desenvolvimento da aviação e me.ios de accão
do inimigo;
:3~.

HH'tlfn~;

Prr.prego, reparl i1:ão das unid::tdPs, m i~sõe·s, dPsloca,

4\ reabastecimento e reparações.

.\GTOS DO PODER EXECUTiVO

Divide.-se pralicumenle em dous: de .Aviat~ão c tle Acrustação.
•
O serviço acronauti.eo t) dirigido no Esf.ado Maior do
ftrupo de Excrcitos e nos E~tados l\faiorc·s de Exereito por um
Offieial superior Chefe do Srrvit.:o AeronauLiro. Na Divisão
é ao Commandante da Esquadrilha Divisionaria que compele
dirigir o serviço aeronautiro.
O Serviço de Aviação colli[H'eheude um cedo numero do
esquadrilhas:
·
E~quadrilhas de ubserva~.:ão (em prim· i pio perteneenlc~
ás Didsões);
Esquadrilhas tlc taç:a.:
Orgãos <le Urupo de Excrcitos ou tl1• 'Exereito.
Esttuadrillw~ de lJmhbanlcio:
J~v(•nluahllenl e: esquadrilhas de r·t•eonlu~e irw~nto.
O Srn•v·iço de At.'l'o:>:taçüo compi't~ltendf' 11m rPeto mmwro
t!n eompanhias d•~ ~v·rosta~.:ão, ~~rn pl'ineipio unidadPs d•~ Ji:](errih_t, enearrcg:JI(]as dos servi!.:o's rJn !Jnlõe~ (<'apliYo~ e .Jirigi-vr~i~ \ .
·..:\lt~111 du [wssoal l.t'eltnicn. t'Jll'aiTt•g~Hlo da manubr·a do~l
npparclhos. podt~m :o;e1• dP~ignado~. JWln r.ommando. olJ::ervador·t•s f~:;;rolllido::;, t~OIJror·nw os ea~os, r•nlr'' os offiri;:H's de Est:Hlo i\laior· ou das Arm;1.s nspceiacs.
Como or::rão tl" l'('abasteeiml'nlo t' rr!parat_;õ('s, ha no
Exl'rdlo um Parque .\f'rouautieo dP Ex•·rcito e no Grupo de
Excrcilm; um Gl·ande ParQue At•ronauticn.

5:.?. U Sl'l'Vif:O dn l'f'lllOJJ!a lt•m por· r.tldPdl, forne1·flr
Ji3x,~!·cito;-; foJos os anima•'~ neeei'iStH'ios: dr~ ::;r~llt~, tiro ou

aos

tra-

er;ão c em·gll .

. Para

~>SSI'

fi111

dispõr~

•ln 1'ucursos,

tribuidos prlos diffr•renll's ~leposito·s:
o) 1)(•pus i los d<~ remonta movf'i s;
li) nt~positm; tln lr·ansição:

pei-i~ual

e material,

di~-

r) DPposilos rlP r·en1nnfa fixo~;
d) Eslalwle.(•imenl.us dn remonta.

5:J. Os dl'llOSitoH do l'Pmonl.a mov«'is das Divi~ões f.t'l'ln
a "-sru eanm o fm·npf'infPnto dP anima~"'~ dP Sl'lla n tracpfio.
1miranwntr: aos t~oqJos não montados - Jufaut.aria n Engc-·
nhaJ'Üt.

51. Os dcposilos dn transieãn ~.fio n~ organizados na zmm
d(' relagnarda no momPnto da eoll('l'Hit·a-cfio r qtH' sP rh,slocam
pam a. frrntc. á pr·opor•;ão que a·,., tropas avam:am.
São formados rum animaeq .aclquir·idlls por eompra f~ n~
quiskão ou oriundos {los dPpositos f'ixos ''· ·~stabl'lPI'ÍllJeU'U.·~
de rt~monta. Eslabcte.eid'Os Pm lot•alidadl's aprovriadas~ eottl
hoas pastagens e aguaXhts. cs:!ão suhord•inados .ao:-: • ;nncraJ;5
Dii'C'c,tores i1e Etapas ou Commamlantrs Tcrritoriaf':-; qtw Lk~··
terminam sua formação, si'l:uação ·fl dr.s,Jnramento.
Devem ficar nas pt•oximidades das linhas de etapa~ 0 fornecer os anirnaes necessarios (t tropa montada, unidades dos
scrvi~:.os

.e deposit.o-s moveis.
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SERVIÇO IJE ESTRADAS Dg HOIÚGEM, AC.\l\1~.\MEN'I'OR
HIVA(JUER

55. Organizado í'om nm rhf•fe do

Sfll'YÍ(.'O

c inrs. ,, ligado ao Scn'it;o ·dn EngPnharia.

F.

o pos~nal es ..

SEHVIQO DE l'}R'fiL\DAR DE FERflO

56. As Estradas. 1tle }'erro ron"titur.m o rle.m(lnLo essen ...
f'ial fia linha de eommunieaeõl"s .-nLrc o ExerdLo :e o Terrilorio · Naeional. O Servi(:o d.(~ Esü·adas de Ferro abrango o~
transportri; dP rrabasteeimcnto c rvacua:;:ão, bPm como os d~
fr·npa.

Decrrtarla a mobilização, o conjuncto das r1'\des fcrroviarias é rPqui.;;;it.ado e dividido, aos cuida·rlo~ do MinLirt) tia
~ lttrrr·a, em 1luas pal'!Lrs dis.l i netas:
a) Rt~dc do Interior, que eonf.inúa sob as ordens do 1\tl- ·
r.isl.ro r. do DirP.etor dos Transp.orlt\5 Militare.s uo lnt.eriOi.'
(ofl'icial snperiDr ou Grnrral) ..;;eu delegado. E:;;le :tmn son
::.nas ordens. nm .c•eJ•'I:o numrro df' eommissõPs r, suh-f·ommi.:; ..
~õPs dr. rêde
b) Rô:dl' .rta Zona .dr g·ur•rr.a, sob as .ordens do G~ner~:;.
Commandantn ('nl Chofn. o qual a;;;segura [.:.na d•ire·eção pot•
hllermrrlin de~ um dos Ajudani.Ps nr.1wra<'':i P do Dii'Pelm· Ft~r.
roviario (Coronel ou General).
O aproveitamento das rstradas de fel'ro na zona ·d13
gurrra ~ feiio: longr da frr.nte, pPlo pessoal das rornprrza.~;
na~ proximidadrs da frente, por pr>sso~d Hlililar· ou mili'fnt•izado.
Em qualquer dos ·easos, o con,iunc.to .flos movim0m o~ as
crnclnntrs e drst\ClldrnlPs, r\ rcguladn por tommissõcs rngnlarlorag, <C(lte t rm sé-d:e nas nsLac:õPs J'Cgnladoras c tdrpPllllrm
r

diredamentf~ do
';t~ r•nnrspondrm

Direcf.or Frrr·oviat•io r•nm o tpml tiS

EXPI'dlo~

tlirecl.anwntr.

REHVIÇO DE f:Ol\lBOTOR DE ES'l'HADA

{~

!i7. Quando a dü;'Lanria r.nt.rc a linha fN·rca e a frop1
tal qne rsta não púdn ir rP.abaslrccr-sn nas psLaeõns iffuq

Esk·arlas rle Ferro, :intervem o Serviço

de~

Comboios de Rs-

1rf\da organizado por Exercito, onde um ehefe de Rervico dt'
GPmboios de Estrada, dependf'nte da lt" See1:ã.o, C'X{'J'r.e autoridade sohr'P Iodas as 1midadPs dn l1·anspOJ'I e do F.xeecif.o,
i~! o é:
C:omhoi·os nuxilial'r.s, ruja organizacão (• pr1~viamrnt.n 1"~
t.ndn.da e que ::;ão .for·m:nlo:;; nn mornrntn da mnhilizar:io t•om
nn1 1w:;;soal militar;
f:omhoios ,~vPnl.nar.:;, organizadn;;: no lneal nwrlian!P r0-·
f111i;;:it:ãn, qUando se tor·na Sf'HSin•l ,;. llf'f'f'~sidad.n dPII<·:-; (t~tlfll··
l111in:;; riP \'iat.uras on dr- I'Ut'g·upirr,i').

Qunwlo as f'it'c>umstancias l<})'!l:l!ll rlirfril'il a dit'f'c~tã.n diI'"I'Ia dn SPrvi<:-n de Camboios de Estrada l)ülo Rsfndo-1\laiorcln RxPreit.o, compete ao Commandanle do Exereilo uPlegar·,
c um a t•xt rnsüo necessaria, a direrr,uo ctessf' serviço nn Dire-

U6
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clor· de Etapas, o qual, por sna vez, dispõe de mn chefe de

Serviço de Comboios de Estrada de Etapas
Finalmente no H. Q. G. fun<'.JCiona 11m Chf'.fe de

~er

viço de Comboios d'c Es't:rada do Grupo de .F;xfweitoc;, incmmbi·do do coordenar o conjunctJO do .sm'Viço.
Os or.gãos prineipaes de uma linha rle enmmnnical;õ~s
prl!' pomhoio.~ de esfl'ad.a, são:
Estação (porto, armazem de can1panha), in ir.ial do~
eon1hoios de• estrada;
Pou"os Ordinarios P. Pousos PI·ineipars;
'resta d1' Comhoios de Estrada.
SEHV[ÇO AUTOMOVEIJ

58. Na mohilizacão, os automoveis são requ isHados parn
fnnnar um servk:o aut.omovel qne PomprPhrmde:
a) Viaturas: de 'turismo, abiribuidas aos Q. G. ou a ocrta~ 1midade'l: dE> ~:ransport.r em commum qtw f.nr·mam flua~
sec\t;Õe-s, nma de transporte de ma•trrial. outra rll' pessoal;
b) Org·ãos de r,onservacão e reparação.
No G. Q. G. funooiDna um Diredor ·do Serviço Automovp,J; ri.o Q. G. dr Pada Exrrcifo h a um Chefo cto 'Rrrvirn
A U1fflmovf'1.
SEHYIÇOS DAS VIAS NA\"Ell.\NTES

59. O oonjuncto das secções de vias naveg:we!s postas .á
ctn ftf'nPral r.ommandanto rm Chefe, e aproveitado de ac1·ôrdo üom as ordens de~ te nH imo assistido flp um
Dit·rr.f.or do-; Servit:o.-; das Vias Naveg·aveis que, por sua vc7..
dispõe de uma '011 varias commis~iles reguladoras· de navl:'-

dispo~i~.:ão

gacão de eampanha P, eom o pPssoal {Pr.hnico, de c~ompanhi:v~
tll' snpador·es Jo naYPg-aç:ãn (popnl'a(:ã.o flnvial IIJnhiHznvr~]).
SEltVIÇo llE 'I'HANSPOil'J'ES MAHl'l'Jl\lliR

()0. Essl,' se1·vico ~~ dirigido pelo !\'Jini'3LPrio da MnJ·inlla.
ryuc dm:p mantrw uma ligação csperia~I rom o ctrneral r.ommandan·te r.m Chr.fe que, por sua vez. dá as insf.rucções llPcrssarias para a creat:.ã.o de hasr~':' rlr desr'mhnrqtw JJns prwfo:;;

sihwdns na zona de guerra.
SEHVIÇO I>E ERTHADAS IH: FEJiiHl DF. r::\MP.\NHA

\
61. BvrnfnalmPnfp organizado rom nm r-hrffl o prs~nal
esnrcirw~.

TITULO .U
Relações entre o Commando e a Tropa.
CAPITULO l
l..'lSTIIUCf.:ÕI·:s - ·

UHUENS --- l'.\1\TES
))J'ÍI/I'ijJiiiS

BEL.\TtllliU~

!fl'/'fl('S

62. «A FI d~dsõ~s cln commando !-;fí.o nol i f'i1•ndas aos <':'rt3-

cnfantes soh n ft'irma dr
- 22).

inst?'llcçDcs

on

I)J·flr•ll.o>.

(H. S. E . .1\f.

ACTO! DO PODEI\ EXBCUTtvO

t~1

As instruc~,;ões ou ordrn~~
transform~m-sc, para uo d:1~

rPcrb:1las nn:; diversos p~~;lll11 p.
suboniinruios immediatos. t~m
novas ord-éns c instruceões, ou apen3s •3m no"·ns ordens;· com
effeito, a subst.ancia e a f6rma das pre:-, 1TifH:õcs rlo eommnndo variam' com a natureza c a imp•1rf:lll•',ia da:: unidades a
f}uc se referem.
«Todos os esforços dev-em tender para diminuir a rluraf'fin d.r.ssa tr:msformação.» (R. G. U. ----- 5~).
1)3. «As instrucções dizem-se ae1·aes nu pa'rticulares,
conforme sn rnferem n totalidade ou Róm{'nte n uma fraceão
dos elementos collocados sob o commando rla nntoridade que
n'-; dn.»
«0 mesmo nconf.cee eom ::1.s orden~. 111w F:c diz0m geraes
ou particulares~.
«;\s inF:trucções e as ordens recehem uma numeração esfii'Pinl Prn cada uma dessas quatro catPgnrjas.»
64. «As ordens ou eventualmente instrncçl5es que nl.o
l-!n rP frrf'm ás operações. quer dn tropa. quer dos serviços,
rnnstihH'm uma r,at.egoria especial com mna m1mrração propria qne rer,Pbe o nom-e de 01·dens dn Dia nu nnletin.~'>.
G!l. ~Em regra, todas as ordens dr.w'm ~Pr t1aons por est·.l'ipltl. A ohsPrvancia desta medida aceentna a t'<'sponsabilidnrlf' rPspPetiva do Chefe o dós suhordinadm; ~ estabelece
ltnlfl g-arantia contra as inexactidõ'As rle in l.0rprctação.
«8ômenle as ordens rlo 11ura nxr>eu(:fin (llH' infnrPsQnm pcli' H'nn s unidades. podPm ser verhaes. »
«Os Gen01'aes, os Commandantr's de Corpos ou os Chrfes
dt~ SPI'viços, são obrigadas a fnzer J'egistar as instrucrõrs ou
rwflNls 11110 di'\ o ou reeeh0m. » (R. S. R. "!\f. ---?21 .

As

instrncções

66. «A instrucção fixa o ob.fectivo que se quer attin-~n·. prPVt' P•ventualidades. r.xpriml' i-nt.r'nt~Õr•s. 8011 fim ~~ minh;Lrat· aos Chefes snhnrdinados ns inrlicar;õf'.s indispensave.is
para prncr>dPrem. em qualquer eir·c·mnstancin. dP conformirlnrlt~ r•om ns pro.lPctos elo romm:mdo>>. (fl. G. n. -- 51).
<<li~m -virtude das indicaçõf's que eon1 em acercn das int Pnr~õf's do ChefP, as insh·u,cç.õ-es rPlntiYas :ís operações, emana elas tln C:mmnando de uma Grande TJnii!adn. t~m caracter
P,.;'ir•ueialnwnte srcr.eto. Só d1.wem s0r communicndas ns pesS11US qnalHiearlas para ddlas ter0m conhr'cimento. »
«1 1 ma instrncção é mais ou mPnos pm·nwnorizada confornw a situação ·C a nut.nridadr n 11\l~ 0 rlirüdda. Em qualqttf'l' C":I"O contém. ohrigaf.oriamrntf'. as indi(',aGÕ'es seguintes:
«Tnfnrmaçõf's a respeito elo inimipn r hypolllf'SCS plau-;i,·Pis que cl-r-llas decorrAm.»
«Tnfr'n<:ÕPs elo r.hefr: fim fltW s:~ 11rnr•ura ali ing-ir. »
(!~lissiio rln Unidade a que a in c: I r1wr·fio sr rlirig-c r_' miss:Í!1 rlns TTnirlades vizinhns. »
«As instnwÇÕf''> são gf'ra1mPnfP l'nmpll'lnrlas flOr ordens
f!tl~' fh:nm as cnnilkõrs f'lp f'Xf'f'lH~fln rl:1 npprfl(~r,,, pl'PSeripln').

m . s.

v~.

!\L ---

'?~-~

.
As

ordrns

ti 7. «A m·rlem. ao contrario dn insl.ruer:fío. ennt1~m 7JreRr:rirwõrs ,-fnrmncs. applir.aveis r'm r~otHiir•fíf's dn tempo r PRJlr\('f• nilir1nmcnte rlP!Prmimuins~'.
(fl. n. U. -·- ~1).
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«Ene~na. estttetamf'nl P o que fttr nPCf\Rsarin aos suhordinados para o cnrntHdnwnto dB suas missõr~s. O Ch~fc que
ordpua não c}(l, c df'ixar aos Rubordinados a ineumbcm•,io. do
prnscrcvrr .as nwdidas eu,ja responsabilidade normalmente lhe
incumbo{>. Por outro lado, Pvitará tolher sua inieiativa JWCeisancto oFJ meios df• f'Xenuçfto». (fi. 8. E. 1\I.- :-21).
Na DiTisão. Pm g(•ral. bastarão ordens.
O exerutm· dB uma ordem. eulotadn inopinadamente •'m
pl'CSf'n~.a do cireumstancias imprnvisla~. pódt• nãü se <~OI I rormar e.;;f ri<•t:mwnte eom as JH'('Hcripçõt·~ qtw et•ssaram de sm•
app1icaveis ü nova sil ua~ão. mas tr•m o <lc1\.PI' dt~ tomar pm•
sua pl'OfH'ia init•iativa as disposicões necessarias para realizar, a dcspt•Ho de qnalqmn· entave, as intenções do Cornmando a quPm flPve informar no mais curto lJI'azo.
()8. «A o1·dern preparatm·ia tem por fim dl'finir succintament(\, e mais cndo, as eondições iniciacs do movimí:mto das
UIIidadt>s subordinadas. E' de emiH~cg.o, f·orrr•Jltl~, e. tlc a<~~<)rdo
com n~ nPe·essidadAs, enviada sob forma muito simplm-: fl peJo~ mais rnpidos meios de <mmlpuniração (telegrammas, telcphonem:u:;). A expedição da ordem preparatoria não dispensa o estabelBcim~~nto da ordem gt~ral que dPve sempre
ctwgar aos executantPs antes do inieio dos movimentos que
pl'epara P noordena.» (Jl. B. Ji;. l\L -- 2·~) ..

Pttrfes -- l:elatoJ'ios

G;9'. «A ')J(!i'le ~~ o relalo summal'io d<~ um facto ou rlo
uma situaefio. rNligido no pro.vri11 mouwntn ·em qu,~ os acontreinwntos se rwoduziram.
«0 1'clatm·io r uma exposição minnriosa. r0d ig ida hnmerliatanwnf(• depois dos acont.Pciment.os <}tH' narra.
<<As parti~~ f' o~ l'f'latorios são !Pf'ÇaH f'~eripta~. A rlarf.e,
cxcPpcionalnwnh•. p6do S('l' Yerbal quando {• dada, St'lll intPr-nwdiario. de ('h c f.- a r h f' f c. Qualqut•r Commandanlt• dn_ unithde devf' manter S('ll supN'ior ao concnte do que sahe. do
inimigo, t.la r::ituacão c uas operações da sua unidade ..Para
isto tPm t.lc llw rcmcttnr partes: umas 1wrindicas n com a
frec)w~n<~ia df't.f'rminada.
1wlo Commandn. ouh·as tmvin.d:as
JinsdP qw~ a~ cn·t~UTflslancia:-; just.ifiqucm uma lram;missão esJH•t·iaJ.

.

os Commandantcs dP corpos e os Esl.udos
Maior('s, dirigem, o mais cedo possh·J~I. :to Estado Maior do
qnal dependem, sua parte quotidiana da siluaçfio no l'im uo
·.dia; a transmissão (\ fpil.a pcln. via mais rapida.
«Qualquer aeonlP-cimcnto importante {~ ob.j.cclo de um rc ..
lalorio cJpstinado a confirmar as nartcs anteriorfls, f'lnuplctan{lo-a~ c coordenando-as.» (fl. S. E. :\r.- 25).
«EHpccmlm~nte

Rcdr..r!'.'Õ.O das instrncf}õcs,

m·dcns

e tdea;·amma.~

70. <<Os offi(:ines incumbidos d~ r~di~ir inRtrucçõP~ on
d<"vem. (:om a maior a.Unneã'O, traduzir f•xacf nmenlt"
e Rrm (]pformação alguma. as inf.PnÇ.ÕrH dn Commando.
«A rrdar.cão das orfiPns devr df' pi'I'fet·Pnt~ia s01' elara e
tão r.oueisa quan(o f)()Ssivrl. Não SP. rf'crie dize1· df' lWVo ou
f'(']WLir polavras, si são utPis <'i cJm·cza do ·t.exfo.
-~rdPns

<<Pôdfl havf•r Yaiüagnm Pm utilir.ar .. pal'a. a l'Pdacçüo das

ord<'ns. Quatl1'0S-meme11to que perrnittrm

<:•Yitae

~~lTOS

'D
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omis~ões, mas !:lem ficar-s~ obrigado a rept·oduzir todos ·o~
seus paragraphos, nem apresentai-os na mesma ordem.
cA rPdarção r.lara dos tel~grammas l'Pniama esprnial atlPn~5o.
•
\zXa redac•,ção das instrucr;õ~s. ordPns ~ .parLes, deYc-sc,
a!1ím di.;;:sl), ohsorvm· as r1~eommnndações srguintns:
«Orthographm-. eoneetamcntr, os 1wnws proprim; (localidad•·~. rios, montanhas. ntc.); t'St'rPvPI-os p•w r•xtnnso c,
si l'ür neePs~ariP .. nas. uua~ línguas dos p::liz1~s froulPiriçm;;
~Úhlinhal-os ou r~t~rr.vrl-o com lettras maiuseulas.
<dndicar a earta utilizada ,para r~digir a or·dent.
«Preeisar, pela indicaçuo de ponto:;; faeeis dn .aehar na
earta, a situação daqurlles que nella niío figur·am rm ~~ara
d<~rf•s bem vir-::in~is; pr(wr.d~r da m!lsma fôrma mn ndaçãn
ns eotas empregadas como meio dP detnrminaçfio df' urn Jogar qnp se tPlll dn occupar ou de uma dirt•cr:ã.o flUI'- se dnvo
srgnir.
d~rnpi·egar os tPrmm; uo oriPntação, df' preft>rtAneia :í~
PX[ll'PSS(k~: --- <<:\' ·flir·Pi!a, IÍ. üSfJUCl da, llH ft'PJÜP, llll l'f•rfaguarda. >>
«Ervital' PXpreSSÕPS vagas: «UO amanlH'I'f'l'»,, <<aO ~ahir UU
noitP>> f'tr. E\errvcr 1m1 algariHmog c por t•xtPnso as datas o
floras irnpol'tanlf's, ('ontnndo <~stas dt> O a '~·'1.>> (lt. ~. T~~. ~L

?fi\.
Rô rmprr.gar a~ ahrcviatnras regulanwntares.

~\luilas vezes ha vantag'pm em juntar ús ordem;, jJart.es P.
rr·lal o rios, <"sbo~os snmmarios para esclarer,er on r.omplPtat•
n rNiacção.
Qualqurr ord1~m nu pnele dev0 ser Psc.ripltl mui visivf'lmontP c, nm principio. a tinta; sô na falta drsta. a lapis
rn·pt.o. Devr.m-sP Lo mar lodas as. JH'C!~auçõps pal'n quP a ,t~s
u·il a não r-;(' apague dilrantr o transDortr.
Uma parte dada no deeur·so dp lllll f•neonlro rom o iuimigo rk~Yf' P~peri fie ar:
1o. As fnrç3s reconlweidas ( PfPctivo .. armas a qun ]Wt·1PlWPm, PYen!uahnentn numnros dos r~g,inwnlns).

2°. O mom.fm(o
a

~1m

prf·r~iso

(dia

~~

11om) f'lll f)llf'

~f'

yr•rifir•nn

Pl'CS('11Ça.

:3o. Os logart'S qu<' ncrupa,·am nesse momPnto.
4". Sua sitnac.;ilo f' o qun Hf' pc)dn aprrf'iar dn

\'iinf'lllo~.

srn~

mo-

50. AH foreas .f'mprnlmdas r os logarPs nccupados pela
mtid:úlP de oncJp prov~ím a pari r; o effref h o rir. sPns PIPTnf'Jltos ainda disponivois e as intrncõrs dr seus chefes •.

CAPITULO IT
INF'DRl\L\ÇÚEA

i L. ;A J1T'o.-·nra d~ indícaeões tão fH't'eisas. quanh) possil'f'i'f'l'(mii~S :'1 força. sifuaeão, f·~larlo mal.f'rial n 111or·nl do
inimigo. fE:'JHle a facilitar a dil'fll't,~ilo da~ OJH'rttr;0P~ limilandn o
''illllJHI das hypothf'ses.
.
<<Srí o Comandante Jllíde julgar f las in formações f' veril'if•açôt·~ u teis para elinümtJ• tal ou qual das eventualidaues
n·l.
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tnle lhe haviam parecido pof'siYPi~ de realização e desenvol ...
ver a manobra a despeito do inin1igo.~ (R. G. U.
18) •.
«As informacões são sempre pedidas em fórma de pergunf.as simples e prerjsas. » (R. G. U. - 18, § 3°).

F'c.nte.11 de informações

72. Os meios de investigação empregados p·ara obter in·fonnncões IlOdcm classificar-M em~
to, proc•essos indirootos ;
2°, processos rlirectos.
Os processos indirectos, são:
a) os rlocumentos cartographiros, nstatist.icos c historicos;
b) as correspondencias publicas c particularrs e as divulga(·Õcs da imprensa estrangeira;
c) o interrogatorio dos habitantPs, prif'innr>iros. deserl.o-rPs, parlamenfarios. guins r refens;
d) a nspionagem:
e) n infr,t·r•rpcão e a tranucção dos r:Hliogrammas inimir:ro~;

'l'

f) a rarlio-gonion1..fria que permi! te si fnar ns postos rle
S. F. inimigos ;

a raptarão das r~nmmnni.ca<;:ões t.f'l,•rllon icas.
Os processos direct.oe r.omprehendem :
r1) A ohservaçi'ío am'ra. a acrosf:u~ãn r~ a aviarfí1), nst.a nlUma romprehrnderHlo duplo serviço;
<<Pm, tin longo alcatlCf>, suhordina.do ao Commandantf'. p,m
fihpfp ( OlJ. Gnmmandante rln Grupo de F,xcrritn~) ou no~ Commandantes rlr Exercito;
<<Outrn. df' alr,anrR mnis limitndn, snl11lrdinndn afiS Gornmnndnnfrs df' nivisão.
«0.:; ohsrr·vadorf'S aPros rP.conhecrm cnm Pspccin lirladr as
rnlmnnas Pm marc·ha. o~ agrupanwnf.n~. ns hi,·:HftH'S, a ocrupação rlos ar~an_fnnamrfos, a organizaçã.n .L'.rrnl das pnsic;õr~,
ns instnlla<:Õf's flp, ndilharia. ete.
<<Os dados ria pl1nf ographia romplPfam f fii'S oh~:r•rvarÕP<::.
«Todavia não se ptíde contar r.nm r lias rlc~ modo ahs.olu to,
por ransn das rirr~umsfanc~ias atmospherirns f' rlns rncnr~os
ntilizarlns prln ndvrrsnrin pnra Pmbaraçar :1 ncrfio dos nhsr>T'\'ndnrns.
De mna manr>ira geral. ns imformaçõos fHlsitivns f.ratirlas
twla avinrão fef'm rf'al valor; por~m as negativas nfío inrtirnm
ohrhraf.nriamr>nfP ansr>rwia romJilda do i1lim'ig-o. >> r:n. n.
q)

IT

-- 2R).

T1) Os rroonhedmentos rla Cavallaria:
<d.\. Cavallaria á disposição do Commandàntn r>m Chrfr. e
n CaYnllaria dP F,xerr.ifo participam rla prlwnrn rl0 infnrmac~õ('~. nwdiantr> a Exploração.
A Cavnllnria dns nivisÕPS mini~fra ns inform:-.rÕf'S f'OTllplf'llH'Illarf'S. indi~pensavPi~ ~. Rf'gurnm~a df'~f :-.s u n id~nes.
e) 11:0s rrrnnhr'rimrnfoc; rlr> Bsfndn -1\faillr ... flllf' ~~· fnzrm
pnr nhspr·var:fin a('rf'a ou em ligar,i'ín infim:' r•or11 ~~~' da CavnlJar i a. Tef'm no r ohj ecf.o precisar certos po 11 t.os fllH~ scí :pon r>m
~er rsr.Iarf'r,irlos por offi~Ütf's fTUP r.onhcr,nm pf'rfr'itflmPJl'f.P n-;
}lt'OÍf'Cfoc; rln Commanrlo.~ m. r:-. TT. ~ c!0-10).

17i

ACTOa DO PODER EXECUTIVO
à)

«A observação

terre~l r r

(observatorios de Infantariil.

e de ·Artilharia, servico de informações da Artilharia: pelo

Rom o pP.los rlar.õcs, etc.) .
e) ·«0 combate proporciona informações que se devem
,~onsidArar exar:tas, «desde que só se leve em conta o que
liver sido rlnvidamente comprovado.» (R. G. U. - 3i).
73. AR palavras e ohservações dos prisionieiros, dos
d.o(mtcs ou feridos abandonados. os documentos encontrados
r~m ()fficiacs mortos ou prisione-iros, concorrem tamhem com
a I g·uns esclarecimentos.
No que rm;peif.a aos prisioneiros, si não puderem ser conrlnzidos immediatamente ao Estado Maior, deve. haver o cuidado de interrogai-os separadamente e Sf'm demora.
Si t.aPs interrogatorios forem feitos com tacto e babilidadr, permit.tirão descobrir a verdade, cyue rcsaltará da maior
ou rnPnnr r,oncordancia nas rrspostas.
Nrsses int.errog-afoT'ios, as prrgnnfas prinripaes devem
.c.r.·r· ns ~rgninfNl: ~
f':01·po rlo tropa a que pertence o prisioneiro, numero do
r:\~rr:it.n. dá rlivisão, rla hrigacla dr~ flUe faz parte. nomes d.os
prmcipaes. rhef~s. marchas executarias, Rit.nação material da
tl'opa. estado moral, etc.;
Forças vizinhas encontraelas rondn? Quando ) ;
RHnação das baterias;
Modo, it.inrral'ios n horas rlos rr,abastecimcnfm:;,
Ri as eir·numst.ancdas 11ãn permi LtPm fnzer immedit.nmenf.c
11111 irrf.r•t·J·ogal.orio 1ninueiosn. eonvt~m pnlo IIH'IlOS preeisar oR
nnnw1·ng dos rngimenfns :1 fJUr pedt~nt•.em O!ól prisioneiros o
qtlf• erHwnJ't'r. p:lra S{' I'Oilhrr·r•r a l'npart.ição da. tropa inimiga.
Sm·vi(·n 1'f'!timeulal de i'l!{onna~·~íC',((
7-~. ~\ })I'OC!ll'a das infOI'ffiU(:cJPS flUC poflem rSf\[' miniSÍ.T'[ldns rwla fropa, sua coordenação (~ trans-mis-;fio rnns'lituem q
n}Jjf'cto do scrvi·Ço rP.gimnntal de• int'or·maf:õe<.:, dirigido prl.,
O/Iil'ial tlt~ Informações.
Em principio, o aprovpil.amrnto das informac,:.õPs compPI.I•. pt•ineipalnwntP, ao-; J~s'tados l\Iaim·ps A particnlarmcntl'
:tns de Exrrcito, os quas estabelecem Boletins de lnfonnar:tiC's. 1\las o estabelecimento desses documentos
necessita n.
·<·.nllahorac;fio f' a vrrifiraçãn rJOn~tantes da 'tropa. As infonnaf~Õf>~ que rsl.a procura durante o combate (c;ohre·hHlo as que
pl'ovf,m do inl.errogatori·o dos prisioneiros) muitas vrze~ são.
cmwm·.retltemrmte com os ela obsrrvação aerra, as nnicas dr
flUe o Gommanrto f' a Arlilharia -;e portem aproveitar no rlom i11io tacHoo.
Qualquer informação, e qualque documento, com indicacõPs a espeito do inimigo, drwe ser enviado sem a menor demora. Não compete á. t.ropa di-stinguir si a informacão nu o
dneumrnto 6 importJante ou interessan't:e; ludo devt~ sm·
transnüU.ido. As pecas ele fardamento em outra-; ·deix:vhs
prlo inimigo :-ão P.xaminadas. Dá-~e parte no Gommanrlo '' 1
~~'H nttmrro r flas inscrip~,;õrs fJlP conf,cem: juntam-se a essa
parte todos og accessorios car~cterisl ic-os do~ uniformes, qur
podem ser facilmente remethdos: pa~.:;:,arfrtras, rmblema..:,
ndornos. etc.
O Commandante do destacamento que primeiro penel.r'l.
1
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numa loealidadn abandona•da pelo . inimigo. manda immcdi·imenf.e l'Pc~olht•r· as eai·t;aR dPposifadas no CorrPio r. nas Cai..,
xas, os papois da In•tf'ndr.nria, {]a Estarão da .Esl.rada d~
Fnno, das Agrncias Postar,~, c't-3. Manda proc~m·ar f.odos o~
doc.HHH'nt<•s deixado~ pt>·Jo inimigo r. as indieaçôrs rrur. pr:.'mitf.Pm i'denlifiear os t•lf'mPnflo-.; qu.n ot'I'Upavarn a llwalida:Jo
(inst\r·ipeôe::, ·Pie).
O milifar ·qnP ~mhr da Pxistf'neia. num aran:lonampni.·J,
(]r. pombos rorreios r. J)()Stos de T. K J<'. tlú part.e a Br.u chd\'.
Quando um avião can ou aterra na ~)roximidude de uma
,f.'ropa, ~~ollooa-sc immrdiatament.n uma guarda .iunfn ao
11wsmo aUi :í.•eheg·:Hla tloH psprf·.iaJi-.;fas P.neãrr.pgados do r>xa~
1ll i 11 a 1-o.
Todo afJnrlle fJlln onvir falia r da a:tPnagPm de nm h a)fllll"tf' devr. rn·eol'l~llpar-se
r.m vroctll'ftl' dormnnnl os f} !li)
Til' I'" posEfam estar pflndurados.
Nos· pPriorios dn PRt.ahi·Jjzação, ·n1n .fn·da~ a~ unidadr~ mn
eon.laeln, a ohsrrv.ac·iío do inimig·n ,fl,l'\'1' SI'!' m·.g-anizada. com 11
maximo ·ruhiado. ··
·
·
«As .infnrma~:õr~ dos obsP.rvadorfl~ são rc•nl.t'alizadns pr.ln
Offif'ial dP Inf:'lrmaeõc~-. qui' mant',>m f'm dia n prore~so das
iufor·nmr,õf's dt> ·!oda f'SJWI·ir• l'·l'!'olhi;da~ 110 .-;Prior.»
1

c.t\.PrrnLo JTT
LJii.\ÇÕER

75. <c\R ligaçõm.; dcslinam-:se a coo.rdAnar OR rsfnreM, as-

a continuidade das rdar,i"iPs entr.n Ui{ ·divf't's::t~ .au-forid.adns (ComnHnHlo. HPrvic:m~) q1w pal't.if'.ipam: •da Jlwsnla
~~:rgurados

op1•rac,:.ão.»
dos

~\s::;nnH•m impm·taneia f'rnsf~Pnffl
lllf' ÍOS PnlpT'egadns 11a oglJI'I't'a,

IH. «As

t'IIHt

a ,.,nnp!Pxidid.rtd:'

H~atõP:-~ .f'rmsi~.;.(t·m:

-- para o Commanrlo: rm sr.guir a mimwiosa exPrncãn
daR or'dPn~. utilizando snhn1"1ludq agenlrs Jn ·ligar_:ão .f'idndi.gnos; rm maniPr os suhnnJinafl· s conslt.antemrntP <W par da-.:
.nwdi ficaçõPs sobr rvindas na situaeão g-Pml e da::; infnrmnf~0~·~ rl't~Phida~ f'apaz·cR dt' influir no sru J)l'l1i'PdinH'lltn, e rrn
inlt~irar-sn de suas nerssidades;
- para O~ f'~'-'alõrs Rnhordinados: Ptn da!' eont.a dl' suas
npm·aeõPs, nrenssi·dadPs n itJ.!'ormac.õrs l'PI'.Phida~. ú antol'i:ladr•
'·!liJHH'ior ,.., nvnnlualmfm-lf•, rm provneap ordPns;
- para. tndo Commandanl.n do unidade: mn tomar cont.nclo rom _as unidadPs viziphas para manter com .nlla~ ,f'sfrrifa
.f'Ooprração. auxiliai-as on JWdir-lhes ronnurso;
- para f!arla arma :Pm lrahalhnr :initinmmnnfl' nnida úR
fltlf.ras;
- para f odo Chf'fe dP servi co:\ I' IH il' ao ••neonlt'o dos
pNlidns rios f'lllnhat.rnl rs P dos oul.ros SPt'\'it;os a rim dr g·arantir. com a maior rapidPz. o csfnrt:n c.omn111tn. l'lll'l'l'~pon
dl'llll' ás ord1'!1S 0 insl.nH·c·õPs do Gommando.
<<Ti. A ligaçãiJ ,~ run(~·(~ão. Plll pl'imrir11 lilg'at·:
- da instrur·~~tio ~ r~rlu.r.u{tio milit..at't•s da f.l'npa. dns F::-::taiiM .:\laiorPs e dos CltefPs dn lodos os 'postos. O ronlH·I~i
nwnf.n profundo das clisposiçõ('s regularnenf.ares~ a l'Oil1J1l'~-
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lJCnsãu vcrft>ila das· ordens do t:ornmando e ,ltp :ma::; inLt>llI.'ÜI~S c a dü;ei}Jiina inteHee<l:ual constituem o:-5 mellwr.cs uH·i•J:-i
dtl as~·wgur·ar a unidade de vis.Las n de aed'i.o.»
- da C;tecw;ão dtis ordens lraduel(Íras da vonf atle d.,
e 1.llllmando ~~ d~~ que l'P':lulLa a ·convergeueia tlP lodos os esff)l'l_,'ns pura o ohjectivo fixado por eHa;
- das disposições dt~ ordem lw:lit·a f.ornmla~ par·a p:-:lahPlf'l~l'l' a eunLinuirlade do <H'(:fto Pnll'e unidadt·s vizinhas (dPstal'UilH'nt.os de ligação, ct~.) ;
- rlo cuülado com qun o cOinmamln. (•m lodos os t'"il'illrír>s, é iu{ormado tia silnaçã.o de sua ·tropa. das vizinlw.s, d~;
ltalJilil.ado a tomar dceisões cOlTesponde:ntes á :;ituaeãu;
- da ra.pidez com que ·são trausmittidas as ordens e inJul'lllU!.:Ões •
..:\s liga~.:õt•s cslabdeee'm-se:
entre ü UonmlarHJanlt~ d1l lllll 1 unidade t' seu::; .~ulwnliua-·
do::; inmtediat.os;
entre os 'Cuuunandantc::; Lle unidade::i que ovenuu em zu 1w-; de a<·t.:ãu limit.rophee'i.
As IH'imeiras Jlf!rmit l('m ao eumumndu i ransllli Ui L' su:v.
inslrueei'ks ü ül'dens, ~'Oll1IJlrl.a l-as Si la! t'Ol' o {.'USO, f' I'<'t:f;hr•r·,

Plll

1'1'1 orno. os nselal'<'<)ÍllH'IIl os, parü•s

·pr·f~eisandu

f'

r1dalor·ios. qun,

a poueo e puueo a sil.mu,;fio, llu~ jtfii'Jllll'l'ionurit
,.l,•nwnLos para dl'dsões nll.erior.-s.
As s1•gundas manii'f.'slanH;;p lH~la JWI'IllHia da inffll'lltatlí•·~.
I!Uf~ pprmille as tmidadc>·s vizinhas eombinarem ·sem; csfrH'I.,'o:~
,PUI'i.l U I'Xii·O ·l'Ollllllllll1, <~ l)l'CSI:aJ'ClU-'Sü Jnllf tiO apoio.
<<78. Toda unidade, na medida compatível eom ":iUa llli:-5-·
~<lu, le111 o dPVC'•r a!Jsulufo de J.uxiliar a ÜO!Ht vizinha.
.\f_,
rcvé:t. disso, não f.êm o dirPito Je contar <'Olll o auxilio :dos
PlemPnl.os q1w oppram nas zonas de acc.;ão ·limitrophc:o;, o:::
q 11Uü::i podellt e~ lar inhibidos Ue ],H'c::;lat: O ~Ulllml'SU eSperado,
l'lll vista da rr•spPel iva. ntissão.
.
Em easo algum as ligações .lateraes devem r·nsLl'ingíJ'.
por sua:-5 Cllll~<·qul'neias, a librrdade dn movi.nwnto ·dt~ unw.
unidad(', w•m ohrigal-a a regular-se .t)p nm1wira e::;lrrila
pelas vizinha::;.
«i'U. Nunca :será Jcmais

k~lllbl'ar· l(Uf~ ~~ dl'\f'l'
dP Lofh
de unidade, em <Jualquer eircum::;taueia, liga·r.~n ao~ subordinados eom u maior ·empenho ~~ u mais eedn
.pu::;sivel; e que, reciprocamente, lodo sui.Hirdinado dl)\'1' t•sl.a!JI'lecer ilumcdialamt'nte lig-:u;ão eum o :::;eu suveriot' di;rel'lO.
Em prineipio, ;o Couunamlaute Je l.lllla 1Jniuaue fixa os
-logarr~s de <}H'rmancncia dos ~ubordinauos
i.nunedialus; no
minimo, a zona l'lll que .se ._h~v~~m aehm· ou ~eu <'ixo tlú
mareha.
Si a m·uem ua.ua di':iser üc 1H'eeisu ·sohrP o nssumpLu ou
si o subordinado mudar· d1~ logar, eabe-Hte. parlieipar immeuiatamentc sou :ponto de ;eslacionamenLo.
. '
.
I
.
.A·nalogamenlt•, todo Lommandante dnvn Inlol'llHH' âs unJdaLles vizinhas, com exaclidão, ond1• pódt• ·:-;f'l' Pnconlradu.
'J'ambcm é .obrigado a communicar-llH'S Iodos o:; eselared-mr•ntos uleis 1ÚeCl'CU; oda •'iltUação 'f.l'opria f~ da do hlimigo.
«80. Em reg-ra, o Commandante do uma Gra11rlc Unidau·•
emprega para Pslabeleccr suas ligações, os n•eur~u.s de qu.::
:di~põr, ·Pvit.ando tomal-us ás uniuaües subordinadas.
Obtem-se materialmente a:; ligar::õcs, utilizando J.lleio~ ;J~
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transmissão de diversas especies. Nenhum é seguro de nwdt)
.absoluto; as transmjssões devem ser organizadas LeHdu. e111
conta circumstancias aleatorias.
preciso, pois, empregar todos os rfll!ios <lisponivei3,
o~qanuando cada um como se devesse, sósinho, bastar ao scr-

E:

·vzço.

Todos os clwJcs devem conhecer-lhes a importancia e .1
rerH.limento.
Velam peia organização e fiscalização do Sel'viço de ligações, que d1~pende, especiul,mente, dos Chefe::: d(_:, EstadoMaior.
A falleucia dos meio::; mechauicos de tran&missãu, em
qualquer circumstancia, jamais desculpará ~ Chefe que ti\:eJ·
permanecido na i,gnorancia de modificações importautes su-brevinda-; na situação de sua unidade ou das vizinhas, e qlH~
não tenha Jeito sentir sua acção pessoal, tomando as medida·;
necessarias.
,
As ligações pôdem ser cumpl~tada::; po::.· meio de officlae.::
th~ Estado-Maior, enviados comv agente." d•J ligação.
Procedm·--se-ú assim, .sempre qu.:- o Comrnandunte dp
urna (irunde Unidade quizcr informar-:-le con: inuamente e
eom exactidão da marcha dos aeontcr;im~nto:::.
Este officia·l póde pedir ou Jornerrw em n{Jmc d•J Chefe
que l'epresenta, todas as informa~ões O'l explh~açõe::; que julgar 0íJ!Wenientcs.:. (R. G. U. - 56-62 ~ .
CAPITULO IV
'l'RAN SMIS SÕES

81. As o1'rlens e informações são L1•ansmittidas por meio
dn Lelegrapho, tielephonio, 'I'. S. F., signaes opticos, cavalleirm:, mensageiros, pombos c-orreios, etc., por escripto ou
ve!·balment e,conforme as distancias e circumS'tancias.
As ordens e info-rmações de uma certa importancia, transmittidas por telephonio, vPrbalmcnf e, ou por signae.s opticos,
devnm ser registradas por aquelles que as ruerebem, cum a
indiea~;.ão nominal dos officiaes que as dictaram.
Em rr~gra, as ordens e informações devem ser da,{J.as o
enviadas por escripto. O telegrapho, o tolephoniu e a T. S.. F.
sendo sujeitos a i5ntere·epção, principalmente em paiz ini-migo, as or·dens ou partes -transmittidas por esses meios, devem, em principio, ser eifradas, tomando-se todas as prc·c;aucões nece::-sarias para evitar as indiscripcões. As mensagens e telegrammas importantes são cifrados.
·
~~
As mensagens não cifradas, relativas ás operaçõr,s, são
tl'ansmi Ltiodas por officiacs.
As ordens enviadas pela T. S. F. devem ser eifradns.
As orctcus importantes transmittida·s pe-lo telcgrapho ou
f.Pll'phonio dPvcm ser confii·madas por cscripto.
· OE: f,elepllonemas são 0scriptos ~ cnllr~·neionados, ao Hni'l'trt
''xpndidos ~ n~cehidos.
1
8?. A transmis:-:ãu dt~ onlt•us deve ser feit.a pm· v ia hiet·archica. sem omitLir nenhuma autoridade. intermediaria, excPuto em casos ce urge·ncia; em ta.l hypothese, quem ordeu.l
é obrigado a informar as autoridades intermediarias, O' quem
recebe' ::t ordPm deve imeditamcnte communic·al-a a seu chefe
~irecto.
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Poc1e-se utilizar aviões, estafetas, bicycletas,

motocyd~~

Las, cães estafetas e pombos correios, para transmissão, dr'sl!c

que as circumstancias permittam.
~3. A entrega das ordens, partes, relatorios, que não
apre;;:eutant um caracter de urgencia rcaliz·a-sc diariamonLo
na hora da Ordem~
l:H. Os quarteis geucrues devem ter o numero de howen:':i
llL~cessario para a transmissão de ordens. Os Estados-Maiores
dos regimentos de infantaria e dos destacamentos mixtos dPYem niilü·ar os esclarecedores montados e só ex:oopcionalmenLe, estafetas fornecidos pela tropa de cavallaria de qw~
dispõe o elemento constituído para a marcha, para o eom-bate ou para o serviço de postos avançados.
() numero de estafetas será o estrictamente neces3at· iu
para o serviço, d('vemlo-se mandai-os apresentar ás respeclivas autoridades logo que não sejam mais necessarias.
85. As ordens, verbaes ou cs'criptas, importantes, -;ãr)
sempre transmiUidas por officiaes.
Os ofiicia:es portadores de ordens escriptas importalllc.:;
<levem ser informados do seu conteúdo. Si as ordens ou in-formações que se tem de enviar são muito imporlantcs r~ os
c;aminhos r.tão são seguros, ellas devem ser levadas por varius
emissarios que seguem itinerarios differentes.
Os officiacs encarregados de transmittir ordens sc~rão
acompanhados por um ou dous cavalleiros bem montado~,
eonforme as necessidades. da occasião.
O offidal encarregado de levar uma ordem, emquanto
dura sua missão, procura5 informar-se dos acontecimentos de
que pôde ·ser testemunha, de maneira que fique por sua vez
em rondições de informar seu chefe e a autoridade a que a
urdem.
Si a situação com a qual so relacionava a ordem, muu i-ficou-se durante o trajccto, o official não está menos obrigado a transmittil-a tal qual a recebeu, mas ajunta em seguida as explie>rtçõcs necessarias a respeito do fim a que se
propunha o chefe no momento em que elle o deixou. Si n.
llrdem comporta uma execução5 immediata assiste ao coHH~çu
tle;;sa execução afim de prestar eselarecime.ntos.
86. No caso de ser difficil o transporte pela região ou
insufficiente o numero de estafetas podem-se empregar meusageiros devendo cada unidade ter prompto, afim de ser posto
á disposição da autoridade superinr, para esse fim, um endo
nnmero de sargentos e de praças escolhidas, de inLnlligenei!l.
vi.v::t c bons andarilhos.
·
Os estafetas ou mensngeiros devem ser equiparados o
mais ligeiramente possivel, para facilitar a rapidez de seus
movimentos.
·
87. O expedidor de uma ordem ou informação tem ·lO
indicar. eom precisão, ao agente transmissor o nome, a qualidadA c n pnntn mn quo rlr'vc sr.r rmcontrado o destinatario. o
'l'~nminhn qun lhe cumpre seguir (do qual fará um ligriro
esbo1~o, quando nrcessario), c, finalmrnt.o, o logar para 11!1dc
deve \'nllarJ uma vez cumprida a missão. O portador de urna
or·dem ou parte, em chegando, euLreg-a-a ao desLinaLario ou
:íquellc que o ::;nbstil ue; ospera o recibo, c, si for preci~n. :\
resposta.
88. Todas as vezes que o che·fe mudar de logar,. deve
provideneiar para que as informações que chegarem depoi::~
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~tt:.l.

pari iua, ~ejam immeuialamenle enviadas pura o seu

novo vonLo de estacionamento.

~D. Em mui Los caso H sorú com enienLe dar i ustrueções
t'l:ipeeiaes aos agentes do il'ansrnissão de· dl'spachos, pat·a quo
as comBHHJittut•m aos .1.;slados Maiõres por onde transitarem.,
no. O {Wt'Lador de um dcspaeho deverá ter o maior cuifladu f'lll imp1~dir que f'SSo dPspueho eaia nas mãos do inimig·o.
não Jwsitando em faz<>l-o llesappareeer·, si fur neces~ario ..
91. l'm pol'fudor df~ dnsparho só poderú snr uditlo l'nl
se11 cuuJinho l'lll ea':io dn circmnstallcias •~speciaes n sob a
in teii·a J'PSJHlllsuiJi! idade da autoriuade que o .fizer, a qual
mencionará ~~sse Jacto na margem do u1~spaclw, a:-;sig·nando a
declaração ..
~)2., Qualq/Wi' il'OJW on [acr;ilo tem o J'Ü.Jm·oso llever de
prestar toda assistcncia e au.x:ilio ·que cskjmn a seu. alcance
(esprciahncut.~ no q11e sn refere aos meios de eondueção) aos
a(/ entes }JO?'fatlm·l'S de r·mnmltn'Íca(:tícs, t!mbom. nenli tww. or-

dem rspccial lrnlta

í'~?ccbido

ne,,,<;r?

Sf~ntido.

!13 .. A Y('loe.idadc de maecha do um vorlador dn ol'flens,
inj'nnnor,·i)t'S, de., quando montado. th~ve :;er l'Pgulada t.anto qnanto IH'I'milta a natureza do tei'l.'eno. o estado dos
can1iuJws ~~ ~~strada~. o I t•mpo c o estado do caYallo - do segu in !e modo:
XfJs (~asn~ de• despacho ónli'nw·io, fazendo dou~ terços do
lelupo a !ro{{~ P lllll l.erf;o a paso, de mmwira que percorra
Hnl 1\ i lomdi'o f'tn média ('111 seis minnlos, seja ecrea de J O
ldlonwf.ros por lHwa; nos casos de despacho w·urute, fazendo
todo o percurso a troLP. seja cerca de 1:~ Ji:ilomctros po1· hbrn;
finalmeuL(', 11os casos d(l communicação w·aentissima, o ~~sta
ft'La. mat·elm1·ú fão rapiuament.e quanto l'il'll cavallo permilf.ir·.
Estando o portador a pé Pmprega no JH'imoiro caso, o
passo sem ead1~ncià. de modo q1w vercorra approximadarnentc
um Jdlomctros nm .12 minutos; no S('gnndo, proeura pcl'correl' a liWSJlla dislaneia t•m oi(o minnlos; no fPl'CPiro. t'IIIJH'I'ga
toda a Ydocidadc que lhe IJIH'mitLirPm ~~ o trajecto quP t1~111
de Jazer ..
Es~as y(lfocidades dcn~m set~ obspr_·vadas Illl'~IIIO nos ~·a
sos dn traiJsmissão vC'rhal de eommnnicações ..
Quando o portadm· utiliza a hicyclf'ta, moLo1~yelo on auLomovel, devf>-SP f'i.xm· lH'tSviamenLc a rapidez da marcha ••
Os despachos ('Seriplos m·dinarios, uraentcs c w·ar>nfi.~;
sinws, dcVf'm ser, respectivamente, assignalados velas lcUral-l

- u -,eu- e uuu -.,

O portador do um dPspaeho não modifica· a andadura ôc
seu arrimai quando cruzar com snpnriot·, llnm precisa apoiarse par·a entreg·ar o despacho ao seu destinatario.
!).1 .. O df'stinafario d1ivP dar ao portador de todo despacho
cscripto um r~ciho, f'rrt q1te d('clare a data c a hora pl'I'Cisa
da r~cepção ..
95. No t~aso de perigo immitHmt~~~ o lJOl'lador 1]1• fllll dl'Spacho, desde que eonlwt;a o sen. conteúdo dPvc conmwnical-o,
ao passm·. f'lll altas Yozes ao cmnuwndantc da trsta, ao commanàante ua vanguarda, ele., com os quacs se informa, caso
seja I\C'ecssario, do Ioga r onde se acha o dcstinatario.
Ar L•. !.)Q •. Toda vez que a situação ta,ctica, ~ distancia ou
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a natureza do terreno, eLe., permil tam e a diffnrcuça na rapidez das eommunicações não seja prejudicial, deve-se preferiJ' uffieiars ou estafetas montados, como meio mai:; :O:I'g-uro
Jmra a lransm issãu de despachos.
' H7. 0 portador de despaeho, no easo
Sl\1' ferido OU SeUl ir·-:-"~ dor•nte, dPYP transmit.tir o despacho ao commando da
lropa mui~ pr:oxima, que 1hn dá mciho o designa immediatamnntn outro offieial, ou estafeta vara leYar ••sso tlcspaeho a

ue

st.'ll

deslino.

!JH. Tratando-se de <h·andes tTnidades. t' muitas w•zeH
'antajuso, pal'a ('Conomizm· forças e tempo, estulJclccer postos
e1wa t'l'l'gados ou antros transm:issorcs de cmnmunicações.
U~l. Esses '~f-'nll'os são prfiviLios de todos os meios de f.l·ansrnissão Lln que se pódc dispôr c devem ser collocados, de prel'!•rcncia, no cruzamento das estradas c caminhos pelos quaes
os n~Iatorios, partPs, etc., procedentes da 1" linha, te em proY:wclnwnL!· dn transitar; devem ser organizados de uccôrdo
corn sua posição P segurança dos caminhos de transmissão c
sufJif~i('rltement.C' fortes para se defenderem do ataque do pcqtn•nos destacamentos inimigos.,
Cada cent1·o ~~ ordinariamente desig,nado pelo nome da
loca Iidade em que está installado; fica sob as ordens de um
official, e:--peeialmente designado para esse fim, que esteja
perfeitamente a par das circumstancias e situação geraL CaJw-lh(' tomar conhecimento dos despachos recebidos e resolve
aePrta da opporfunidade c modo Llc transmittil-os.
I 00. Quando as communicaçõrs pelos meios tec!mieos
l!Üo offPJ'~eem Sf~gurança, ~~ muitas vezes conveniente cstaJJPII~CI'I' uma linha de postos d~ con·espondencia, para assegurar a transmissão rapida dos despachos de toda especie, a
grandn distancia.,
..:\. uis(ancia entre esses 1wsÍos t1epende da extensão do
tra,jceto, uo cstauo dos caminhos, etc.
.
~i a sua installação é passageira, basta collocal-ús de
oilo ('JTl oito kilometros, approximauamentc; em cohdições
oJ·dinaeias n para longos percursos, essa distancia póde ser
de J 5 a 20 kilonwtros para cavallciros o de 30 a -10 para velucidedistas, etc.
101. O pffectivo de cada posto é cálculado Lle accôrdo
eon1 o tempo que cllc tem de funecionar, o numero provavcl
de d1~spaehos para transmit.tir e a seguran~ia local. No ea3o
dos 1wstos Hercm passag·eiros e havendo segurança, basta organizai-os eom alguns eava.Ueiros.
Quando seja necessario faze1-os fuucciouar por tempo
mais ou menos longo, cada um delles deve ser composto do
um sal'gento e seis a 10 lwrnens, um fl~t·ço dos quaes (ou, pelo
menos, dous) denl estar sempre prompto pal'a montar ..
I 02. .\ guarnição desses postos deve SI' I' subsl itn i<.la ou
J'r•ntlida dP IPmpos a tem1ws e seu fJf'.~soal Jot'tiecido !Jelos velneipPdista~. automobilistas, etc., l', só no caso de insufficiPrwia dPstes, pela cava11aria, afim de não esquecei-a ..
103. Os postos ueve!n se~·. installaàos nas habitações iso•
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laJas ox:isLentes nas proximidades da::; estradas, convindo
evitar estabelecei-os nas grandes povoações, salvo o caso de
se poder contar com a lealidadc absoluta dos habitantes. O
Jogar de cada um delles deve ser perfeitamente conhecido dos
vizinhos e indicado por um signal visivel, tambem conhecido
dos mesmos.
104. Cada posto deve, de tempos a tempos, informar-se
da situação e condições dos visinhos e manter-se em communicação com os mesmos, embora não tenha despachos para
transmittir, afim de verificar si houve novidade em qualquer
delles.
105. Quando a região dos postos de co1'1'espondencia fôr
percorrida por patrulhas inimigas, póde-se estabelecei--os
i"óra dos caminhos e estradas e tambcm supprimir o signal.
106. O chefe de um posto de cot·1·espondencia deve registrar, o mais rapidamente possível, em caderno proprio, o
,endereço, a hora de chegada, {) nome do portador, a velocidade de transmissão de qualquer despacho que venha ter a
seu posto, e, bem assim, o nome do portador ao posto seguinte ou ao destinatario, que passa o competente reci!_!o no
respectivo enveloppe ou talão de remessa.
Quando se dér a .substituição do pessoal de um posto, u
caderno de registro deve ser conservado em poder da uuidade a q~w pertence esse pessoal.,
107. O telegrapho só deve ser ulilizado para a transmissão de despachos importantes, afim de não sobrecarregar as
estações transmissoras com despachos destituídos de real interesse. Não se deve retardar a transmissão de telegrammas
verdadeiramente importantes c urgentes, pelo abuso da:;
designações r U - e UliU; só. em caso de absoluta necessidade se deve telegraphar com a nota Conferi?· com a estação expeditora - ou - Accusar a recepção - o que sempre
complica o serviço.
Os telcgrammas relativos ás operações que apresentam
caracter de urgencia, devem conter a menção : "Prioridade Operações". São transmittidos antes de todos os que não trazem esta fórmula.
108. Os despachos telegraphicos devem ser redigidos de
modo · simples, preciso, intelligivel, limitando-se estrictamente a enunciar o que fôr indispen~avel.
Aquellcs que se' referem ás operações são a mór parte
das vezes cifrados.
i09 . Para evitar erros c demoras de transmissão e mesmo atrazo de communicações importantes, os telegrammas
longos devem ser fraccionados em diversos, para ser expedidos, succeg.sivamente, na ordem da import,anoia dos assumptos, tendo-se em vista a Yelocidade de transmissão telegraphica.
Os tdcgramrnas ~om mais de cincoenta palavras são divididos em tantat-l partes quantas seu texto contém esse nu-·
mero . de palavras.
110. Só devel.Q ser trausmittidbs os telcgrammas apresentados por escripto ..
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CAPITULO V
IJUClJ.\lENTOS

E::ri'.\llELEClDOS NU!::l ES'l'.\UUS
JJE 'l'ltOl':\

1\L\IOHES

E

COBl'OS

I I J • Em eadu B~Ludo Maior· n Corpo de Trova, um redeuumiuado J{cgistu dus Urllcns c Opauç;;c:;, ~~ exelu-

~i~lu,

:-' i vanH'IÜC destinado 1ús ordens e instruc1:üe~ gcraps uu par1 i!~ u lares, concernentes ás operações.
1 U. Cada Estado Maior e Corpo de 'l'ropa mantém em
dia, com muito zelo e exactidão, um Dirxrio de marchas e
oprcacües. Nesse documento, os factos devem fig·urar na

ordem chrbnologica o sem commentarios, acompanhados de
nm resumo das ordens recebidas e dada~, das informações colhidas o de todas as minucias relativas ás Marchas, Estacionamento, Segurança, Combate, etc . .Junta-se-lhe um processo
de peças justificativas que contém uma cópia das ordens
mais importantes (vêr anexo Il) .
Mappa de c{{cctivos

113. Para pcrmittir que o Commando siga as variações
uos effectivos, os Corpos de 'rt·opa escripturam duas ospecies
do mappas de effectivos:
1a, j.tfappa lÍIOs com,bate·ntes, de cinco dias (mo.delo 2) Documento de Commando que tem por fim tornar conhecido
df'ste, periodicamente, o numero oxacto ·dos combatentes, dos
viveres c das munições. E' estabelecido cada cinco dias e
transmittido eom urgencia ao escalão superior pelo.s meios
wais rapidos;
·
2". .Mappa-relutorio, de dez dias (modelo 4) -- E' ao
JrH•smo tempo um mappa de rações c um documento de Commando.· Como mappa de raç.ões justifica o numero de rações
pedidas, tornando conhecido o numero oxacto dos homens o
nnimaes presentes na unidade considerada. Como documento
ue Commando, permitte a este informar-se das variações de
offectivos, das alteral}ões dos officiaes, do estado sanitario,
da quantidade de viveres, muni.ções, etc.
Lista de perdas

114. Depois de qualquer ac,cão que occasione baixas, os
Corpos de Tropa organizam listas de ]Jerdas, que são de
l:uas cspecies:
L." As listas das perda::; (modelo 5) destinada~ a inforlllar o Commando, o mais endo possivel, e pPrmiUir complntal' as Unidades em orfieiaes. Nomina(•s para os Oficiaes
n s(ínu~nte numericas para as pra0as, são rcmettidas por via
Jr i erarchica ao Commauda n I c da Di visão:
2." ,J\s listas (modelo G) são nominaes· para Lodos os postos
n devem ser organizadas eom a maior exactidão. Dirigidas
directamente ao Ministro da Guerra, permittern-lhe informar
as familias.
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TITULO UI
MaJ·chas e Estacionamentos
UAPI'fULO I
MARCHAS

Gene ralidade8
i i5. As marchas contri,buem eru grande parte para os
successos de uma campanha c formam a base doe todas as operações militares.
As prescripções relativas ás marchas teem .por fim cs.sencial manter a tropa em eondi~~tões vantajosas de entrar em
~cção, poupando-lhe fadiga::; inulois e facilitando-lhe os movimento:;.
!.:\.s marchas PXI~culatu-se obedecendo a regraô variavflis
com a situação militar n principalmente com a· tJi.::;Lancia do
inimigo.
·
As di::;posiçõcs ou regras que se devem m;tabeleem: d-erwndcm, além disso, da natureza da região, numero e estado das
. vias de eommunicação, extensão do percurso e condições atmo·sphericas.
Sendo a batalha o objecLivo !Jrincipal que se tem de attingir com todas as forças disponíveis, importa antes de tudo
conjugar os movimentos d·e todos os elemento~, de maneira
que estejam sempre em eondiç.ões dn parti c i par 'do uma
mesma acção de conjuncto.
E' essencial que cada unidade tenha articulação sufficiente para que esse~ elementos se possam mover com facilidade c desenvolvam na lbat~lha todos os seus meios de
acção~

Ha, por esse motivo, em qualquer marcha, duas partes
distinctas para estudar:
a) vrcparo da marcha;
b) execução da marcha.
A primeira está intimamente ligada ;á idéa de manobí'a
escolha das estradas, 'formação das columnas, extensão do
dispositivo no sentido da largura ou profundidade, frentes de
marcha, -articulação dos elementos, etc.
A segunda comprehende todas as minucias que podem
ser regulamentadas para facilitar os movimentos, evitar a·
fadiga da tropa e garantir sua segurança c tranquillidade.
ELEMENTOS UONSTITU'l'IVOS lMS COLUMNAS

116. Uma columna de marcha comprchendc (na Divisão):·
A! Tropa;
Os 'J'rens de Combate;
Os Trens de Estacionamento;
O Agrupamento dos Parques;
O lAgntpamonto dos Comboios.
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Os Trens de Combate conduzem o ·que é immediatamente
necessario no campo de batalha: munições, explosivos, parte
dos viveres, ferramentas e material sanitario. Dos Trens de
Combate tambem fazem parte os carros-cozinha.
Certos elementos dos trens de combate seguem immediatam('lntc a~ unidade~ de que fazem organicamente parte;
outros podrm ser agrupados por Brigada ou Divisão.
Os Tren~ de E~taeionamcnl.o conduzem os viveres, as bagagNls l' o material reclamado pelas necm;sidadcs diarias da
tropa: formam, por Divião, mn ou yarios agrupamentos dislt•ihuidos em um ou varios escalões. mais ou menos approxitnado:'·, de conformidade com as. cxigencias dos reabastecimentos e das situações taeticas. O gado d·e .córte, correspon.-JP.nte ao reabastecimento do dia, marcha geralmente com a
f'<>rção de distribuição do trem de estacionamento.
Em certos casos. longe do inimigo, uma parte desses
h·en'< póde marchar ·immcdiatamente atr:ís das unidades a
qul' pertencem.
O Agrupamento dos Parques e o dos ·Comboios geralmente
l'ormam columnas separadas. Certos elementos a elles :pert.c~ncentes, comtudo, terão frequentemente de mover-se isolados para assegurar a:" distribuições ou comparecer ao reabastecimento (por exe·mpl'o, sec,;ões dP munições, s~eções
flos Comboios AdrninistrativoR, gado) ou Pm virtude dn necrssidade~ tacticas (equipagens de pontes, orgãos do sf'r•viço
dn saude).
O Agrupa:me.nto dos Parques de uma D. 11. compreh eu-de, em principio, o Pq. A. D., o Pq. E. D.~ os orgãos
do serviço de saude e a Eq. P. D.
O Agrupamento dos r.omtoios eomprPhrnde · o C. B. 'A'.
D., a T. G. C .e o D. R. M.
ORDEM DE MARCHA

nos ELEMENTOH

117. Não ha ordem normal de marcha, assim corno não
ha de eombate; os elementaR de uma columna marcham na
ordPm drtnrminada pelo r.ommando, .rlr acéôrdo com a sit.lia~"t<~O.

•

Durante a marcha, a 'segurança é garantida pela cavallaria, vanguardas, flancoguardas. c retaguardas, de conformidade com as prcseripçU'~R Pxpostas na rml'Lr l'PlaUva ú. Sr-uurança.
·
GPralmente, em qualquer marcha de frentP, o Comman{]aniP da Columna mantem-se na Vanguarda. O Commandnntr da Cohmma dmdgna o CommandantP do GrosRo~ que
marcha na testa deste escalão, e lhe prev,'\ snbstit.ui(;ão para
o raso Pm qlw, por sua ver.; tenha de ir para a frente.
As d ivf'rsas fracções constitutivas da eolnrnna ficam Reparadas na pari ida, por dh.taneias ,~ufficientm: para que a
rnarrha sr possa execular com rcgularirlade c sem fluctuações.
E.'~sas distancias, em geral, augment.am ou diminuem dnr.ante
n mareltn. Convf~m rnst.aJheJrccl-as em eacla alt.o.
T:w-. di!;l.anr ins podem ~rr .fixa.r}as do ~f'g-nini.P modo:
Depois de um Batalhão ( on Grnpo) ........... .
30 m.
llf'pois de nm Regimento ...................... .
tro' m.
n1•pois dr- uma Brigada ....................... .
10n m
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Na determinação da ordem. de marcha é preciso levar em
consideração, antes de tudo, o emprego eventual da tropa.
Assim, faz-se geralmente marchar na testa do grosso da columna a fracção complementar do regimento ou da brigada
que forneceu a infantaria da vanguarda.
A artilharia de campanha, em columna de estrada, não
ilrvP ficar exposta a snrprezas do fogo efficaz do inimigo,
mas seus elementos de reconhecimento e hrm as~úm o destacamento de ligação precisam avanc.ar até ao mais perto
possivel das testas das columnas. Quanto a artilharia de campanha fôrma uma eolumna muito longa, ~ prudente int.ercalar
pequenas fracções de infantaria.
A artilharia pesada de ExPreito. quando incorporada á
Divisão P nas proximidad('s do inimigo, srgne no grosso do.
,•olumnn.

Os d('sf.acamrnfm; de sapadorcs e cJp, pioneiros teem a
sru cargo o reparo dos caminhos. Seus logarf's nas colnmna·S
:::ão prrvisfos tendo em vista esse emprego.
Quando o P-stado dos caminhos on senda.~ o exige, a cada
gTupo .<:Jr artiJ.haria1 pr~ada attrih11rm-sr os dtstacamrntos
necessarios de infantr>s pionPiros r, IWI'Illnalmrnt.('. de Infantaria.
Em cert.os casos·, a equipagem dP pontAs poderá ser trazida para a frente tanto quanto permiU.irrm as Pxigeneias da
sna seguran~a.
Uma parte dos orgão~ divisionarios ·rlo sf'rviço rle saude
pôde marchar immediatamente na cauda da columna. Teem
{~apacioade para pôr á disposição ·nos corpos de Infantnrin
meios supplrment.arPs de transporte rle f'Rtropcado~.
PREPARAÇÃO DA MARCHA
i.~

Divisão prírlo marchar Pm uma ou mais f'olumnas.

O f!ommando do Exer{'ito regula. (le arcôrdo rom as ne-

ressidades, o conjnnrfo no movim~nto: fixa. parn a DiTisão,
nma zona dr marcha ou um itinerado. a hora dn parUdn ou
(j,; passag-rm das vnngu.rlrdog 011 das testas dos• (froRsos. em
11m ponto ou linha dada. as prescripções geraes relativas aos
l1aJ'f[llPR P f'.omboins. f', f'VOnfua.JmenfP, 33 COnrJiçÕP~ geraes do
(JNmdr? nlto P à zona do estacionamfmto rm fim d0- marcha.
O Commandantf' da Divisão designa o commandante, a
composição P o itinrrm·io õe r.ada columna. ordem de marcha
1
f a f[UI' TlP~Roalmrnf.f' -rommanda, disposiçôf's particulares ('.onf'PJ'nPnfrs :í. qrgurnnr.a, (~ondições de parf icln. Ioga r 0m qup se
rollocar::í rlnranfp a marrha. prP"cripcõrs relativas aos trens
de combnfr> P rlP Pstnriorwmr>ntn f'. f'Yflnf.nanwntP. eondirõ<P-S
g'fll'3f'S dn (frnnrlr> nUo e do f'Sf.acionanwnto f'Jn fim dP marr.ha.
80nrln pr0riso. t-:ula rhmmandantf' d0 rolumnn fixa a
OJ'dPm rJp marrhn Pm sna rolumna, as disnosi('iif's pnrtirnlnres
relativas :í sPgnrança P condiçõrs dP nal'fidn.
O f!ommand:mff' da Divisão e o d0 rndn colmnnn fPPm o
dPver d0 Pstndar dP antrmão a~ condi~Õf's flp f'Xrcnoão da
marcha prf's('ripf a, rf'l'olhf'ndo P roordr·nanrln f odns ac;; inf~rmacõf's tlllf' possam eonsf'guil·. Desdi" ffllf' prrvPjnm ffiffJCHidadPs. r>~rn ~PgniJ· por rPrfns f'~trada~. qu0r rwlo m:ío
frnPar!o ( pr~rf ii'Ularnwnf (' nl rnv1;s d(~ mnf f nc:). qnr,. l)flT.' nntrns
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motivos, os commandantes de columna devem conseguir guias
rle confiança e malldar com antecedencia fazer reconhecimentos. Compete-lhes ordenar, d·esde logo, os reparos necessarios ás es·tradas de marcha, assim como o estudo das com...
municações transversaes que ligam ás estradas das columnas
vizinhas.
PREPARATIVOS DE PARTIDA

Os oHiciaes e sargentos· fazem desarmar barracas, pre...
parar os homens, animaes e viaturas e fiscalizam as ordens
relativas á alimentação, verifieando que nada seja esquecido.
Não ha toques. No momento da partida. ha eommunicaçi!Oi
enm tual de ordens.
·
Ao deixar o bivaque ou o acantonamento, apagam-se todos
m; fogos, enehem~sc eom terra as latrinas, e incineram-se ou
extinguem-se todos os papeis sem excepção.
Em todos os postos da hierarchia, o commando t.em obrigaç:.ão de fixar as condições iniciaes da marcha. de maneira
que poupe á tropa as fadigas de uma espera inufil antes de
PP f r ar na columna.
·o-inicio da marcha nunca f> rf'f.ardado. Si por qualquer
circumstancia, um commandante não está lá testa de sua unióade na hora dn part.i.rln. o official mais g-rarl11arlo a põe em
movimento.
·
As horas de levantar ar.ampamPnfo devem ser cuidadosa...
mente fixadas, de arcôrdo com as circnmstancias, havendo
grande vantagem em deixar a tropa aproveitar de modo compJet.o o repouso da noite.
;S6mente a ·situacliio, as condições atmosphericas ou o
percurso que se tem de fazer, podem impôr urna hora muito
matinal. E' preciso' poupar á tropa voltas e • movimentos
inuteis.
FORMAÇÃO DAR cor~UMNAR

f 18. o~ meios empregado~ para ·formar as colnmnas de
marcha dependem da extensão e fórma da zona do estacionamrmto. Si a tropa occupa acmmpamentos extensos no sentido
d~ frente. a colnmna fórma-se pela pa~sagcm succes~iva de
seus diversos elementos em um mf"~mo ponto, chamado ponto
inicial.
~
O eommando fixa as horas .flr passagem da testa das
nnidades principaes neste ponto c, sendo necessario, os itinm·arios f{Ue a e1Je condu1.rm.
Para certas unidades. quando preciso, p6de ser riesignado
-111~ ponto inicial partirular.
__
.
Os commandnrrtes 'dals uniõbdef!. subordina<Ia:s mandam
reconhPrf'r Of'l itillf~ra!I'iM1 rP~pcctivos at.f\ ao ponto iniôal.
avaliam O tempo Tif'CCS~ario para percorrei-O<:: e marcam
hora da partida de sua tropa, de sorte que chegue áqnello
ponto á hora precisa. IS;i fôr conveniente, podem df'signar 11m
pnntn inidal intrrmediario.
. 'fndo ponto iniriaT. neve s0r dr/ accosso facil, nrreriores
l1vros de ohst.aculos e dPscobert.o, do sorte quo as unirl:ufc.s
ar. ntfin~;il-o, C'ntrem facilmente na columna·. Nunca se rlevé
f:'sco1hf'r a sabida dr uin desfiladeiro, povon~ão, mafl a, e Ir •!

1
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Quando os acampamentos estão escalonados em profundidade,
de um lado e outro da estrada que .s.e deve percorrer e se
acham muito cerrados, a columna fórma-se pelo encetamento
da marcha .das differentes !fracções~ no momento opportuno.
O _Commando fixa a hora em que os elementos principaes
dnYcm deixar os rospcr.t.ivos acampamentos. Os (•.ommandantes subordinados pt'occdrm de modo idcntico 1mra as unictarlos
foh seu commando.
O commandantc de cada columna envia um Official de
seu Estado-Maim· ao respectivo 1wnto inicial, com a missão
de observar a entrada em marcha e rmnovcr as diffir-ulda.rt-cs
do minucia que so podem apresentar.
Quando se ope.ra á distancia muito grande do inimigo, é
muitas vezes vantajoso utilizar completamente a r~'\de das
estradas e caminhos e formar um grande numero de pequenas columnafl, attrihuindo :ís differcntes armas il inerarios
ou horarios .rl·istinctos.
FORMAÇ.~O OE MARCHA

1 ·t 9. A marcha executa-se, normalmente, pelo lado direito da estrada, mas póde ser feita pelo e'<querrlo ~~i eRse
a.presenta mais commodidadf' .para a tropa (Romhrn. ml'!nos
derwes~ÕN; uo terreno, etc.) .
O lado esquerdo, em regra, é deixado livre para as viaturas e cavalleiros: agcntN; de ligação. portadores de orf'fcf'n!l
e iaformações,' etc.
.
Em gf'ral. quando a largura das estradas permitte, a infantaria e eavallaria marcham por qutro, as viafm·as por
fila. os animaes de mão e os cargueiros .por dons.
Guardam-se a.;;; distancias regulamentares.
- Essas dispo8ições soffrnm as rxcepções previ-stas nos
Rogulamentos das Armas.
Todavia, muitas VI'Zf'~ ser;í. llf)·l~essar·io rPser·var' inl.niramenfo as P:::t. radas 11ara n. cil'eulação da.s viaturas e comboio~.
Nest.o ca-so. a infantaria e a eavallaria utilizam os ('aminho,-:
ou mareha·m pelo meio do camp~ adoptanco formações apropriadas.
As pfeseripções relativaR :1. circnlaç.ão d•'vcnl srr ohsc-r-yadas com o maior rigor.
VELOCIDADE DE MAJICHA DAR COLUMNAS DE TODAS AR AHMAR

1.20. A velocidado de mareha ,, regulada pela infantaria
e varia eom a natureza do terreno, ~~stado c conservação da~

condições atmosphetficas. percur~o que Re t.em ;drrfazer e est.ado da tropa: drvP SPI' mantida. lanfo quanlo pM,sivrl. uniforme.
Não se devn pr·ocurar aln·rvia1· a marcha, forçando-a.
iHabituahnrnte faíwm-se 80 melros por minuto, quatro kilo-·
_metros Prn 50 minutos (Jp marcha effecf iva ou quatro ldlO··
metros por hora, Lendo Pm conta os 1O minutos df'. olto lw'J'a·;•io. E' a média que convém manter nas marchas de 20 a 25
kiloomrtros em estradas r(lgularPs. Nas g-randPs. eolumnas, <'
prudente cnntar a1wnas rom a velocidade de 3. 600 nwtroo.:
por hora, 72 metros por minnfo do mareha rffeet.iva. quando
~s · conr!it:;ões de lrmperatura P e~tado das rslrndas não são in-

~stradas,
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tcirament.e satisfa-ctorias. Nas marc-has de noit.e não se deve
contar com uma velocidade superior a 2,5 Jdlometros .pol'
hora.
·
Para aR marchas nm região montanhosa adoptam-sn disJ,osieões csporiaes, pois· n1~sse fcrrrno as volocidaJes dP mar-eha d<'pPndem .fia differrnca do nivel uma tropa ·equipada
iHMw fH~r·c~a ··do 300 metros em uma hora e far. geralmente. nm
nlto de rinco mimlf.os depois dP .?!> min'ufos dl' mardw. f'. iÍ~
vews mais a miudo.
EXECUÇ1o DA MABCIIA

121. A boa execução da marcha depende da rrgulari(Jarlr do movimento de cada elemento da columna.
A testa dr. eada fr-a-cc;;ão. batalhão, esqtmdrão ou halrria,
tlf\W~ avançar com velocidade uniforme, sem augment.ar ou
diminuir subitamente ·esta v-elo0i.dade. Em qua.lqucr cohrmna dP in:tantaria ou fracção importante de columna. nm
nHirial a pé é Pncarrc-gado de regularizar a mare:ha.
Em ·cada unidade, a partir do pelotão, um graduado mar .•
cha na testa para regularir.ar a marcha; um outro na cauda
var·a manter a disciplina.
Os homens marcham :í. vontade, sem cadPnci'l, "· a não
·~wr· f~m rircum~tancias Pspeciaes, podem fallar, cantar, fumar.·
enlltwar ao; m·mas :í. vonladn rm qualqnPr homhrn nn Pm
hnndolPira.
Cada elemento da •rolmnna df\vo ligar-sP pcrmane:nlemrnl P llPia vista ou por agentes (mn geral esclareef~dorc·s
monl ados ou praças de eavallaria} com a tropa qur' o prrrrde,
par·a não per-der o itenerario. F.~ la prescripcão a:pplica-se
pal'lirularnwnfn ao elemento que marcha na testa do (11'nsso
da •~olumna, o qual se deve ligar ú -cauda da vanguw·da.
Qualquer unidado ou elemento .que se •ge.parc ida colunma drve prevenir disso á unidade que mareha á sua ronaguarda. para evitar quP esla o aeompanhr nr.ssr movi-·
mento.
No inieio da marcha, o commandante da columna v.erifka si a tropa se move na ordem prescdpta e ,.,i as distanchs
Todos os commandantes df' unidade devem ter s;eus relogios a·cel'>Lados de aceôrdo com a hora ofrficial d·a divisão. Eh
'São mantidas.
ALTOS HORARJOR E PEQUENOS ALTOS

•

122. Sempre que a ~U.uação permiUr, faz-sP um nUob.m·n-rio, dr. 10 minutos. ap·ôs cada 50 minutos de mareha.
, Normalmente eada nltn realizat·-sr,-ha I O minutos antro;;
iUa hora completa.
principio, ·a·certam-se os relogios todos os dias. aprovrit.andn
:g-eralmente a oecasião da ordem ou as reuniões diarias. Pode-'-'P para. isso igualmente utilizar o telephonio ou a T. 8. F'.
!f:I.a yanfag~;m em que os offici-aes dt: Estado-Maior enviados
ao ponto inicial verifiquem a hora de passagem do~ principaPs elementos da columna.
Cada commandante de batalhão, e•S(Juadrã.o e hatPria ordf'na o rtlt'> c enceta a mm·chn eom a ~ma unidadC' nn hn1·a prPcisa, sem c~pcJ·m· ordens.

tH
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No momento de para.r, tropa e viatura cerram contra a
testa.
Na infantaria, o commandante ee cada batalhão ao ap ..
proximar-sf" -o momento do alto, dá um primeiro toque de
apito - si{Jnal de attenção. Cada commandante de companhia
repete o signal. Um segundo ,apito repetido pelo comm~ndante
da 1 companhia indka o m-omento preci~o do alto para a
testa do batal'hão. As companhias cerram e a tropa faz alto
formando os sarilhos· e tira,ndo immediatamente as mochilas
sem aguardar ordens; em seguida, debanda, sem que as praç-3S
se afastem dos pontos em que devem entT·ar em fórma.
A tropa ou homens montados apeiam e todos os animaes
rl.~ :::ella ficam voltados para o meio da estrada.
~ustam-se os arreios e inspeccionam-.se a•s ferragens, verificando 03 respectivos chefe,s de viaturas o estado em que
r>nront.ram.
Nos altos faz-s•e, sempre que seja possível, a substituic.ão
da agua transportada nos cantis.
A partida deve ser rigorosamente simultanea flm t10dos
os elementos da columna. Para este fim, na hora fixada, oada
clwfe de grupo de marcha (batalhão, esquadrã.o ou bateria)
por um 11rimcnto toque de apito fará entrar em fórma e
monhar, e ao segundo toque iniciar a mareha.
O alto horario não é obrigat.orio quando as circumstancías tacticas reclamam a sua suppressão.
Quando se approxima o momento de entrar em acção, o
rommandante da columna escolhe os momentos e pontos mais
favoraveis para fazer repnnsar a tropa. de n·ccôrdo rom a situação.
Chama-se pequeno alto o alto de duração inferior a 1.0
minutos.
11

GRANDE ALTO

1.23. Os (Jrandes altos t.eem a rluração de uma ou mais
horas.
I
Em regra, faz-se um grande alto, quando a distancia que
se tem de percorrer ultrapassa de 24 ou 25 kilometros, quando a temperatura ou condições atmosphericas, grande calor.
chuvas torrenciaes obr.igam, ou quando se torna necessario
riar tempo aos estacionadores para cumprirem sua missão.
Este grande altr; é feito, em regra, na proximidade da
agua e da lenha (matto) e, tanto quanto possível, aos dous
terços ou tr s quartos do percurso do dia.
A duração do grande alto é fixada pelo commando e póde
estender-se a toda ou parte da columna.
Designam-se sempre os trechos do terreno que se podem
I•Ccnpar ou indica-se a collocar.ão da~ rlifferentes fracçõcs da
columna.
Nas columnas extensas o qmndP- alto {>, prPparado rom
muito cuidado. A coBocação do~ .differentPs elementos deve
s€'r reconhecida de antemão por nm official de Estado-Maior
e pelos representantes montados dos corpos de tropa.
Os grandes altos são aproveitados para dar agua aos ani_,
rimes, e sendo possível; uma ração verde on milho; rlPsaperhm-se as cilhas e tiram-se os freios.
A tropa almoça.
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Dl SCIPLINA E MARCHA

124. Não se deve permittir que as praças marchem f6ra
de ~eu~ Jogares ou se afastem da columna ~em permissão es-

pecml; cab~ aos officiaes e sargentos esforcarem-se para que
1~f'S prPsrripçõPs sejam cumpridas. afim de impedir fluctual.'o"..:_ muda.n\:a~ de vf'loc~ioadr 0 eotl:::if'(JnrntP fadiga da tropa.
Em regra, ningnrm eleve sahir de fórma, antes dos

rtlí ns.

.
Si, excepcionalmente, (Jualquer praça assim procede com
l•cPnça, deve deixar o fuzil com o camarada vizinho.

São prohibidos os gritos de alto e de marcha.
Quaesquer unidades ou vehiculos parados nunca devem
1
IJJ! f'I'Cf'f.Íal' a P<:;fr~.J:l dn Illfll'l~ha Ua I~O}umlia.
As encruzilhadas devem sempre estnr desembaracadas.
Durante os pequenos altos e altos horm·ios, os homens
firam do mesmo lado dos sarilhos ou das viaLuras, salvo casos
f'::'pf'ciaes em qne sejam obrigados a ficar do lado opposto,
d0ixando, então, o espaço livre neces8ario á circulação.
E' expressampnfe prohihfdo snbir nas viab1ras sem auto ...
J•izacãn ou ordrm.
A' rf'tagnarda de cada corpo marcha uma guarda de podeia, Roh o commando de official ou sargento, destinada a faZPJ' unir· á ft•rntP os r~tarrlata.rin~. Atrás da colnmna marcha
t_nn clestaeamento de policia. em principio sob o commando
de offit·ial, rom o mesmo object.ivo e ainda encarregado de
prPndPr os suspeitos dr 11ualquer delicto.
O medico de dia ao batalhão ou grupo, marcha á esquerda .rlo batalhão ou _grupo na altura da cauda e remette (com
uma ficha) os homem; que estiverem doentes ou os estropiados, ao medico chefe do serviço regimental, que decide si devt:m Ror transportados no carro de feridos ou apenas alliviadns das mochilas. No ultimo caso, dle os fará marchar com
a guarda de policia, aproveitando os 1Jequenos altns para
mandai-os recolher ás suas companhias.
Os medicos marcham na retaguarda do regimento, batalhões ou grupos isolados, com os enfermeiros e viaturas de
<=<rude. Na previsão db combate os padioleiros a clles so
l'í'l_tnem.
.

LONGO DESCANÇO

125. A tropa nã.o pôde marchar durante muitos dias con-

sPcuUvn~

sem soffrer sensiveis baixas.

P~'\P mot.ivn. nl't'Ps~idadP de nm d1~scan~o de 24
horas. de tempos em tempos, para retemperar os homens e
JH'rmittir os repar~s do material, concertos de fardamento e
e~tic.ado, limpeza de armas, lavagem de roupa, tratamento de
P~coriar,ões ou ferimFntm:; ligeiros, cuirlados dr asseios menos
~t·mrnaJ'ios quo durante o pt=>riodo da marcha, etc.
Essf's longos rlescanços rlependrm, comtudo. das condi!:õo~ da tropa -e da ~itnação tad,ica c csf rategica. Sómente o
;·nmmando superior pófle julgar de sua opportunidade. Dul"lllte a paz, ou .na zona do interior, esses descanços. podem-se
S1H'Cf'rler periodicamentr de quatro em qu,atro dias.

Ha,
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CRUZAMENTO DE COLUMNAS

126. Longe do inimigo, si duas testas de columha se encontram, a que fôr commandada pelo official mais graduado
11as~a em prim~iro Ioga r. Na proximidade do inimigo P~SA
official decide das disposições que devem Rer f.omadàs. de
nccôrdo com as ordens respectivas. Entretanto, todos os movimentos regulam-se de maneira que se evite o cruzamento
das columnas. Cada columna é seguida pelo seu trem de ~om
bate; os trens de estacionamento passam depois e na mesma
ordem.
E' possivel permit.tir fJUe duas longas columnas se cruzem
SPm faze l-as parar.
Para isso, em cada eolumna, as unidades dobram a formação e cerram contra a testa, ao afJingir o ponto de cruzamento.
A passagem nesse ponto se faz por unidades completas
'(batalhões, companhias, esquadrões, baterias em scrcõrs),
prrtencentes alternativamente a cada columna.
A formação em columna de estrada é ret,omada pelas
differen~es
unidades, depois rle descmbaraçarlas aR .immediações do ponto de cruzamento.
Será sempre conveniente que um officiaJ, ·representante
do commando, assista ao cruzamento das columnas para regularizar o movimento A resolver immediatamente fllHlCRIJllf'l'
(Ji fficuldades que possam surgir.
Quando se prevêm cruzamentos, ha int.rresse de enviar
um destacamento de engenharia ou, na falta deste, pioneiros,
afim de prepararem o terreno para facilitar o movimento.
MARCHAS J~ONGE DO INIMIGO

127. Quando a marcha se realiza bastante longe do inimigo, de sorte que possa haver convicção da impossibilidade
de um encontro, drve-se ter em vista prineipalmPnll' a com-·
modidade da tropa e diminuição da fadiga.
Augmentam-se as distancias entre os differrntes elemPntPs da columna, tornando mais independentes as unidades. Si
a segurança é absoluta e ha certeza de não mudar a direcção
dq marcha, convém dividir a columna Pm tantas quantas são
as estradas aproveitaveis, designando itinerarios distinctm:
para as differentes armas. O trem de estacionamento, 8alvo
os elementos que se vão reabastecer, segue a unidade a que
pertence, .de sorte que permitta a distribui0ão de vivere~ f'
bagagens na chegada ao acampamento.
Em fim de marcha, os acampamentos são escalonados (>ffi
profundidade de cada lado da estrada e perto dr.lla, de modo
qne no dia immediato a marr.ha seja nnrelada simnlfanPamrnte por todas a~ unidadPs.
MAnCHAR PRn'l'O

no

TNTJ\UOO

12R. Nn Jll'flXimidnde dn inimig-o, nu qunnrlo o Cnmmamlo
que um e.nconlro t'' :possivcl ücnfr·o !In 21 hm·as, a

r.alc~ula

-tropa, marcha e ·estaciona na. ordmn aconselhada pela urgen.::cia de seu emprego no romhatc. O commando da Dívisão faZ
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diminuir a 'Pr-Ofundidade da columna, eompleta, si houver necessidade, as medidas de segurança c m~mda para a retaguarda tudo quanto i'ôr dh;pensavcl no combate.
Ern prineipio, a Artilharia devp, estar collocaua d1~ maneira qun se não exponha, em eolumna de estrada, a surprezas uo fogo _eHicaz do inimigo e o Commandu dev~ ~er certeza
de que dia, pelo logar que occupa, uão será obrigat.la a retroceder para toma L' posição. ~rendo om vista essas restricçücs•
uev•~m--se prever .todas UH medidas afim de que es~eja 1promvla para )ntervir rapidamente na aecão;, os seus elemento!i
de l'Peonhecimento, e hem assim os destacamentos de ligação,
devem avan..:ar al(~ ao mais perto possível das 'testas das columna:;.
Sô f~xecpeionaluwnte marcham baterias eom Vanguarda
('Ujo dfccUvo se.ia inferior a um rngiment.Q tio Infantal'ia,
salvo IJUando se trata do Baterias tio l\lontanha.
Em qualquer hY;pothcse, será geralmente neccssario que
a art.ilhal'ia. de. apoio ~la Vang·uarda progrida por lances, a
:parlit• do momento em que potierú expor-se ao lfogo da artilltal'ia ioiluiga.
gm .conllit~ües ~~~pocialin«•ntP l'avoravcis de terreno e Lcmpnraf.ura, as unidadrs pudPm dobrar suas_Jormaçõcs, mas esta
medida ue,arreta Jatiigas e diminuição da velocidade de marcha. A mór partn das vezes a Divisão não ·tem interesse mn
lllUl'Qhar em co I umn:a dobrada •.
MAHCHA l'AHA O COMBA'l'E

1 :!!J. r\ a

tn:u·c:ha pat·a o e<.HnLmte o dispositivo deve pet!.i
.mil.lit· que o:-.; vrincip·aes elernentos da Divisão possam Lomar
ra1üdanwnte a~ formacões de combate, ~c.omo est{t ;previsto
nus di~posições de que tratam o Regulamento para a Dtirecção
das Grandes Unidad~s -~ os Regulamentos das Armas.
Tanto quanto possível, a Artilharia e as viaturas 't.Üili~
:zum-se das estradas; a Infantaria marcha pelo meio do campo
ou sPgue em pequenas eolumuas por eaminhos vraticaveis
(auniuhos de colwmnas).
Neste caso, é indispensavC'l reconhec:er o terreno q~e
En tf'r<Í do pcreorrer c melhorar ou prPparar taes cami-

·

nhos. E' missão que oompete á Engenharia ou aos Pioneiros
de In ra nl a ria ou Infantes Pioneiros.

UrrahnrntP snrá necessario fazrr marehar uma parte da
ar li! h a ria por lances successivos, de posiç.ão em posição, de
mo-do quP. haja semprr baterias preparadas para apoiar a
aeção das prinwiras fracçües de infantaria. •
Nas pequenas ·~olumnas este processo é indisprnsavel.
Pódc tambem haver necessidade da tropa marchar através da mal,La. ··"'Nestas condições, é necessm'Ül ~tomar todas as
pren.au1:ões para eonservar a direeção, manter a ordem c asHng-ul'Ur o ~~onvcniente agrupamento das unidades.
Desde que a Vanguarda toma corrtadto eom o inimigo e
diminue a marcha, o grosso deve nvitar cerrar euntra ellc e
deler-~c enl columna de est.rada.
MARCIÚS FOHÇADAS

1 ~~~~. ;\s marchas forçadas são nccessarias:
n) ua vespem de uma batalha, 1para cunccntrar üopa:
atruzaliu ou em segunda linh~;

!
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IJ) tlepois oa aeção, para perseguir o inimigo com o maximo vigor:
.
c) em virtude de uma modificação subiLanea da situa~.:ão,
que obrigue ao transporte de tropa sem demora para outro
terreno de a,cção.
·
d) em caso de insureesso, para escapar com presteza á
ú.eção ,do inimigo c organÍizar a c~ntra offensiva.
'As marchas forçarias raras vezes podem ser prolongadas
JJOr mais de 36 horas.
::::lão estas as principacs precauções qtw se devem tomar:
multiplicar as columnas, estacionar em tp-rdfundidade, aug·mentar as distancias entre as unidades (quando estes tres
recursos não apresentarem inconveniente tactico), eliminar
os doentes e estropiados, alliviar a tropa das moehilas, ciOnduzindn-as em vehit~ulos, ter sempre á hora as refeições precisas e abundantes, reduzir ao minimo as .guardas e fachinas,
mantér cuidadosamente a disciplina. levantar por todos os
.processos o moral do soldado e dar longos repousos preparados como grandes altos.
Em vinte n quatro horas podcT-sc-<í. conseguir o seguinte:
7 horas de marcha ... .
5 horas de repouso.
7 horas ue marcha ... .
5 horas de repouso.

11 horas de marcha. . . .

1 O horas ~de repouso.

MARCHAS NOCTlJI1NAS

-13!. 'As rnarclms. clf~ noitP. dissiumlando os movimentoc;
ús vistas n r~sp1•cialmenLI~ ás invf'Htigaçõps acreas do adver8ario, g-arantem o sig-illo das manohras que preçodem á batalha. A noite tambem p·m·mitte mascarar as appr.oximações;
'facilita a c1ollocação dos dispositivos para os ataQues A assaltos e presta-sA espncialmente á intnrr·upr,ão do cpmhatr.
HavPr:.í. altím disRo. vantagf•m ~~IH mat·t·ltar do noilf' na
I'Stação 'cálida I' quando a etapa prnvisla fih· longa.
Devem ser tomadas precam:õrs pam rngulai'izar a marcha c manter itinerarios certos. E' mistér· Psfabelceer: ordem
e silencio absolutos, ·velocidade menor, altos mais frequentes
ou mais longos. O official que marcha na testa de cada escalão deve conduzir uma lanterna surda e ser acompanhado por
um bom guia.
Nas e11eruzilhadas collocam-se graduados para indicarem
a direcção. Esses graduados são substituídos suc·cesivamentc
por outros fornecidos pelas unidades on elenwntos seguintes.
Antes de clarear o dia, faz-se um alto sufficiente para
unía pequena refeição c café.
Nas pequenas columnas, a artilharia segwe ú retaguarda
De antemão serão dadas ordens pre.cisas para que, ao alvorecer, os differentes elementos retomem seus Jogares. Da
mesma fórma, retomam-sA durante o dia as distancias de
vanguarda. si !forem reduzidas durante a noite.
~I A'fiCTL\S

COM O GA T,QR

t 32 . . \ugttHmlam-se as distatwias, diminue-se a vel.ocirlade, interrompe-se a marcha nas horas mais quentes, segue-
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se o lado da estrada em que lwu ver somlJra ou marcha-se
pelos dons lados. E' prerJso : que os homens possam beber
agua durante a marcha. desavertem a golla e façam do lenço
oobrenuca; qué se augmentem os meios de transporte e se
tornem mais frequentes os altos.
MARCHAS COM O FRIO

133. Augmenta-se a ração, levanta-se acampameiTto mais
tarde e calcula-se o ·percurso de sorte quo se possa chegar
~.om dia ao novo estacionamento.
DISPOSIÇÕES PECULIARES ÁS COLUMNAS DE CAVALLARIA

134. Em virtude do seu andamento essencialmente .Q.ifferentc do das outras armas, a cavallaria, em regra, fórma
columnas separadas. Si .a situação tactica o permitte, para
facilitar a marcha e asseg·urar a mudança sucr..essiva das andad·uras, especialmente devem Ser amplamente articuladas,
conacdendo-se uma indepcndenr.ia relativa aos esquadrões c
mesmo, tanto quanto possível, aos pelotões.
A velocidade de marcha de uma columna de cavallaria
baseia-se no alternamento racional das andaduras, que devem
rigorosamentiC obedecJer ás cadncias regulamentares. Só excepcionalmente se emprega o galope. .
r·
Quando houver necessidade de uma velocidade de marcha maior, esta não deverá ser obtida <por uma acceleração
das andadurãs, e sim pelo augmento da duração e frequencia
do tempo de trote.
Quando a etapa cxoeder de 40 kilometros, mui tas vezes
haverá vantagem em fazer a cavallaria marchar a pé em
certos percursos. A cavallaria, 112 hora a 314 de hora depois
de ter partido, faz um primeiro alto; os cavalleiros ajustam
os arreios, o equipamento e examinam as ferraduras. A partir desse alto, os outros escalonam-se de 2 ou 3 horas.
. Os ·r. C. marcham na r.auda da columna, com a Retaguarda.
Os T. E. fqrmam UII)a columna inteiramente a parte,
marchando a distancia t.al que sua .presença não constitua
entrave, sua protec.ção seja assegurada nas melhores condições e possam de tarde chegar aos acJantonamentos.
Quando se dá artilharia á cavallaria, aquella marcha geralmente enquadrada na eolumna. Entre as unidades de artilharia e cavallaria devem conservar-se distancias sufficientes para assegurar, em toda a extensão compatível com a si-tuação taqtica, a_ liberdade de andamento de cada uma dellas.
PASSAGEM DE PON'l'ES

. 135. l\lui frequentemonlc a passagem das ponLes ~~xige
dispof:'ições p·articulares que comportam um reconhecimento
peévio e instrucções dadas de antemão.
O Commando att.enderá, na organização das c.olum11as. ás
1weessidados que são de prever . .pdneipalmente para evitar
ag esperas inuteis no raso nm que o alongamento possa tornar-se sensivel. Em geral applicam-se as regras seguintes:
:A. Infantaria passa em eolumna de estrada (por 4) sem
cadencia, os dfficiaes montadus apeiam e os cavallos seguem
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por dous na cauda do batalhão, eomo está prcscriptô para à
Cavallaria.
A Cavallaria passa e.Jn---Ll(llunnia por oous, os cuvalleiros
a pé com os cavalJos pela· rcdeu; os eavallos de cada fila
marr.ham no .centro, pelo meio da ponle, a. passo, eada esquaflrão, para desimpedir a passagem, só monta quando éstivcr
lm~tnnlo longe deU a e eontinúa ao passo.
A ;Artilharia passa em eolumna por peca, os eoud uetore:;
a cavallo. excepto os da parelha tronco, n pelo meio da ponte;
na artilharia monlada os serventes marcham em fila de cada
lado, ao longo das parelhas; nas baLflrias a cavallo, os sci·ventes apeiam e ma~·cham eomo na eavallaria.
rAs metralhadoras· de eavallaria passam como a artilharia de campanha, e as de infantaria em eolumna por um.
A artilharia de montanha passa por fila.
A passagem da artilharia ·p·esada. exige medidas espociac~:~,
"al'iuveis c:om a ponte.
Todos os trens, parques ,c comboios applieam regras idcn'.icas ús da artilharia de carlwanha.
Nas pontes ligeiras de barcos dobradinos ou desarmavfds,
us homens montados apeiam, e passam en1 colunlna por um,
os infantes em columna por dous, sem cadencia, n as, vial.urU's,
suceessivamcute, cada jugo (armão n rctrotcm) .
ALI.l\1ENTAÇ10 NAS ::\-L:\flCIL\8

13G. Em prriodo d•~ marcha ou estacionamento o:-: homens,
mn IJrincipio, tomam tres refei<:õe~ diaria~: a 1" dn manhã
eedo, a 2a ao meio-dia,. c a 3", que é a principal, de tarde.
. No quP .::oncernc ú bebida, os Cummandantes dP unidade·s devem tomar todas as disposições para que os homens só
beb!::l.m agua préviamente fervida. aromatizada com ca.fú ou
matt.e c, tanto quanto possível, assucarada..
Quando as unidades possunm earros-eozinlta ou mat mifag
thennicas, as trcs refei(;ões. bem como as bebidas <u·omati•~a·.3,
"íão distribuídas. quentes, si a tropa se acha em pcriodo de estaeionamcnto. Em período de marcha. a regra (\ que só as
duas refeiçõe·s da. manhã e da tarde, são distribuídas quentes;
a do meio--dia ~~ eonstituida d1• uma par·Lc f\Ornprehendendo
pelo menos meia porção de carne cozida n meia porção de bolHcha (ou pão de guerra), conduzida pelo homem, c de outra
pa.rtc de café {ou matte) assucarado, preparado durante a martha nas cozinhas e no grande alto, com auxilio dos utcnsilio3
de acampamclo.
Quando as tmidad•'s não possw•m ean·o~-cozinha Hem
marmitas tiH~rmica:s, a comida é prepamda pol' ~~sqnadi'a on
por secção. Conforme a capacidade do material rle acampamento de que a unidade dispõe, preparam-so dum; refeiçõPs
quentes, uma pa1ra a tarde outra para a manhã, nsfa ultima
eomportando pelo Jmmos café quente. A rd•~i(:ão uu Ult•io-dia
:::er1 compo~ta como fieou dito aeima.
Os eavallus e umat·f':-;, totlas u~ nHtnllãs ,, urua flora anl.os
dt~ ;.;erem sellados ou atrelados, devnrão bdwr abundanLemonle
e l'l.'eeber, sempre que os recursos loeacs ou da relaguarda o
permittam: 1 li. de milho ou um punhado de capim ou alfafa •.

UAPI'rULU H
.E::-;TA IJION AM.ENTOS

ReyrtlS ae;·aes

t:n. A trova C'stacioua em uma. das

tr(~s ~eguiuk~ J•ír-·
acampamento P acantrmamento.
·
IJivaque, quando se installa ao ar livr·•· P <:t>rn aJtl'ig"~ ••11
~oi' abrigos improvizados.
,lcul~t~pam,ento, quando arma banacas.
~1c(intona.mento, quanndo. 6ecupa acampamt~LLlos LH~I·m"c.l
lle!ltes ou locaJidad~s llabitadas r ::;e aloja nos ~difjcios a h i
ext'st.entes.
O estacionamento t\ seruprt> n~guludo de aee!kdo ··un.t n
sif.1~1:1ção tactica e com a marcha que se t~>m <.11~ fawt·.
Lonue do 'inimigo, ha vantagem em 0staeionar em vro·fum!idadu :.10 longo da estrada que se tem de percort'(~r. de tuH
n outro lado, mórmcnt~ si as marehas t.iveri'Jtt flt\ sneeed~r--:-;P
e exigirem da h·opa urn esfor•;o prolfHJgado .
.Perto do inimiao~ o est.aeionanwuto é H,ai:-; e•\l'l'ncln e a
Pl'l.lfundidado nwnor. :\ eondir,iio de mantul.' a tropa vrC'mptn
Jl:l~.·:~ cmt rar em acção deve prefet·ir outra qua Iquer.
J;~m contacto com o inimiflo, a. Jrente do estacionainentu
augmenta. a profundidade diminue. a tropa ~,·staciona eih
agrupamento articu.lado; fprmando differentes columnas. c
adopta disposições prrpa.ratoria~ para o comhnfP.

JJla::;:

bivuq'w~,

1:;8. A (.ll'dem pat·a estadumimeulo da Divi::;üo

dH\4'

de~i

gnai' a zona dP. f!,ç;facionn:mento que lhe cabe oeeupar.

Nessa zona o Commandante da Divisão reparte a tropa
úo aeeôrdo com os rccnrsos " a ·situação. tendo ~lllltpre em
visb, porém, abrigar do nwlhor modo possivr'l Ih hmnnns ~~
l'mf P.ser OH animaes eont.t·a as inl:emperiC's.
Em .snaí:i ordens, si fôJ' preciso, fixarú: o U. U. u1.1 P. C..
a missão dos dcstaeamentos de segurança e o procedimento
destes em easo de ataque, as n.edidas prPvislas para 0 q1·os~u
(~m caso dfl alarma. situação do Est.adfJ- I\Iaiol' du.~ UuidatJ.p-;
quo dt•penth'm dii·PeltpwmLt~ 11Pllf'. e•mtHcões do abafltccimento
pelos trens dr~ estac-ionamento, n. .-wenLualmnn! t', hnra·s de
parUd~ do~ diff'erentes corpo:c; nu ·~ia "''~t-tuintr>.
A ,\rt.Jlltnt'Ja nnnea rslacHnm ~·'.
1-:HTAUJON ADf.llll::!-\
1~~~. u J)t:S8(w.l cnt:arff'gado de reeuulu:•·er t' preparar uw
ac:.1mpamento. hivacpJ•~ ou aeanhHJarr.ento, fpm a. de~dguação
t!e estadonrulol'.
~on;nahnente,
~~stn
Jw~::;o::d
~~ompr•~lH'nde :- 11111 qfJíeial
montado de ~~aLia eorpo, wn ajudante por lJatalltiio nn grupo
.!e :.~rtilJmria; lllll ;)o 'sargPnto. lllll nal.Jo ~~ duus suldauos 1!01"
eompanllia, ns•ptadrão ou lw.téria. Quando for ueeessario. O:i
estaciouad(l1'es serão rl'fnrendo-:: enm fracçõf'<.:: dPstirwdas u
gnardaô.
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1~:61

-

Vol. 11

1:~

!Vi

,\CTOH DO PODEn EXECU'l'l\0

O tOJhmaüdo providenciar{t para quP um uJ••dieu acompanlw as turmas de cstacionadm•es.
Quando vario·s corpos devem acampar em commum, tle1~. .!\1 •.
:-;igna-sc um offidnl tio Commando da Brigada ou
tla Divisão, para proccdey• á l'('parli~;ão do f.t_'lTL'HO ou do
aeantonUtmen to.
Os estacionatlore~, scffilll'C que a~ •·it-euth'SI.antias tadiea-:
o pcrmittirem, pol'-sc-hão em marcha
maneira que pó:-s~am terminar a repartição dos acampamentos, JJivaque·s on
arantonamentm~ antes da c.hcgada da tropa. Si é nccDssariu,
elles ~e intercallam entre o:; divet·:-.;os el•Jthenlos das eolumna~.

uo

ue

·J.iO. Os bivatltles tl•Jvct.n, tanl.v quanlo pu~sivcl. sal isfa .....
zet· as condições ch~ commodida(ie c hygit~Jw da ll'opa. Os Io:.:ares em que fH~ estabcleeem devem ser· secco:-;, afaHtadl)s de~
!Ja.nlmdm; ou terrenos baixo~, e l'iea1· pl'oxirnos d" ag-ua vola;_;c}. lenha o pa·sto. A ~ua colloc<H:.ão Pslá, •~onüudo, ~ubunti
•mtla, prineipalm~nl.e, á silmtt~ão t.actica.
,\pt•t•sentando-~t·.
ens1.·jo, podem :-;cr psf.alwl~"rido~; na;;
JH'oximiuade::; de puvoat;ões, eu,ios (•dificio::; f'P ulilizau: pa1·:.•.
in:.-;tallar 03 orgãos do Connnando, Bervi·~o dt~ ~awJe t) outro;;
que reclamam installaçõc~ ao abrigo tlas inlemJwriP:-;, (l qun
-tambem devem fiem· ft'Jra das vista~ do inimigo P lauto quanlo
pos~ivel protegidas eontra o fogo de sua artilharja.
Quando não é possivel ·subtrahir os hivaques ás vi~tas
~~éreas, deve-se espalhai-os, evitar a~ formações reg-utarc:; e
gcometrica!:_, f~ esforçafl.-se por disfarçai-os.
f4.1. No cstabelechr.-ento ~e um bivaq·uc lla ~,.mpr\) rluas
'!ucstões (]istinctas para reso·1ver.
(1,) iustallação da tropa;
h) preen.ução ·~onlra as ob:-:ct·vtu.:6e:'i l.crr~·~lt·,•s •• a~:.n·ati,
e us bombardeios evcnluae·s.
Uma hôa inslallaçfio de lropa exige, alC:·111 das eunui•.:út~~
já mencionada.<;; :
l", faeilidadc Jn dreulaç.ão mu lodos o:; r-:;ettt.ido~:
2°, pra.r,:as su f fiei ente~ para. a ·rcunüío das differenle~
tm itJades;
~1°, dista<rtcia:; 1 eonvenicntc!5 t•nlre essas unidades:
-1°, facilitar em orga1nizar a t~ohnnna {]e marcha ou o di:-itwsit.ivo de combale para a fropa quP esladana crn ~.:onlaelq
1
eom o inimigo.
l~í!!. O official enearregado da repé.H'lii;ão do lâctLQLW inuka a.os differcntc~ corpos o. terreno en~· que Jevmn bivaeal.'.
Os ajudantes demarcam os limites uo bh'aquc de seu bathlhão, grupo ·ou re~;imento; fixam as disrwsir;ões 11eceE·saria~
para a eollocac_:ão dn cada. unidade, caminhos, lall'iuas c te.:
reconhecem ou mandam reconhecer os bebedouros, lugares em
que as ·ppaças devem buscar agua c lavar a roupa~ l' fazem
começar o~ trabalhos dn vrcparo e limpeza que se loriwm IH'Pui·~o~.
·
Tomadas essas disposiçÕCti, -;rguem au en,~ottlro das respel'tiva~ unidades para guiai-as, conununkanclu a•J Cummanuante t.odas as providencias dadas.
Os cstacionadm·es devem obrar com presteza, de m·aneira
l1UC tiC c~ite:m demoras c sç p~ralyzc o movimento da columna.
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FOHMAÇÕE~ DE 131\'.\QtTE

·J.'t:L A~ unidades para as (JLH.lC$ ha fornwr.ue~
Lal'cs d~~ JJivnqnf', são:
Na Infantaria, a Companhia;
Na Cavallal'ia . o Esquadrão;
Na .Artilharia, a Bateria;
~a Engenharia, a Companhia.

rcg;ulameü-

~os bivaqtll"s das unidades superiorrs. as éompanhins, es1!113-tlrõf's ou baterias, dispõem-He uma:-; f'm l'clação as outras,
quBl' f'J\1 columna, quer rm linha ou outra forma{;ão qualquer
que respeite os 1iames tacticos. ·com distancias e intcrvalloE
\·:.u·iaveis eom o terreno. Adopta-·sn o dispositivo articulado
que permitte, mn melhores condit;ões, exener o eommando
no arr1bito da unidade superior. Esse dispositho deve. tanto
quanto possivl'J, escapar ás vistas acrcas. f~ diminuir a. vulnPrahilhiade qnwndo na zona de ae~.:ão dos Jog·os da Ar Iilhar ia ..
.\:este ultimo caso, P. bem assim quando 1:\e 1·nct'iam bombar,lnios aereos, ~erá aceetado completai' a~ medidas de pi'Otccç,ão,
t:on~t.ruindo abrigos, principalmente t.dncheiras d~ refugio •:
Os frrns íicam nos Jogares mais favoraveis.
Os. officiaes bivaeam eom a tropa.
AC.\l\lP.\ M E:'\'f{l

-I U. ;\:; t·egras g11raes e:stabeleeitlas t>nr:.t o IJit·wfW' sol'âo

~t'~uitlas

na installação dos acampamentos, olls.-t·vando-·se não

~·{• as correspondentes prescripçõcs lndieas. eomo as que forem
. !'~tf'rminadas lH:>la hndene.
O acampamento ~~ .o dispo'~ilivo nornml de nstaeionamento
nq Hrasil. ]i~nlJ•f.'tanto, St'lhJH'I' qu(' f(ll' possivnl, dPVel'·-::ic-ha

prderir o aeantonamento ou o dispositiYo mixto de mmnt.ou:mwnto-aeampamento, para ponpal' a Haude da tropa.
Desdo qnc um acampamtmfo sn prolonga, tomam-se a~
medidas nccessarias })ara melJHn'a.t· a situação da tropa.;
coustruet;ão de ranchos, giráos para cmr,w;, abrigos J)ara ani!uaes, enfermarias, prepa.ro uc bebcdoul'os 1:ounnodos e de lontcs ;í sombra para lavagem dn roupa, etc.
Dcvc-:::o evitar que os ··soldados repousem dir~~ctameutc
110 solo.
·
~\CANTON~ÜI E~'I'O

,J.lj. No al'anlonamento é desiguatlu um sc•etOl' disLiii~to
cada'· (.}nart~l-goneral, corpo on fract~ão un corpo, peoce-·
dendo-se de modo idenLko aus ultimos vara cada con.·panhi:L
••.:-quatküo ou bateria. .
Tanto quanto posstvel, ~~~ dous lados dr Ullla 1·ua sãu
u'~cup:ulos p.~la mesma unidade.
Os officiaes acantonam no sf'etur de ~ua tropa.
Os dos estados-maiores junto das respcet.ivas seet;õr;;; ..
Cada corpo tem sua guarda e o commaudo do corpo acall··
1, 111a nas proximidadc·s de lia.
Quando muitos corpos estacionan,· reunido~ no me~mn
~wan.LÓnamcnLo, cstabclccc-sc um posto ccntrol destinado a
a~segura.l' a transmissão de ordens do Uommaudo ao:; corpo<;
-1

~):JJ.'a

aean tonados •.

·
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O posto central deve estar situado no centro do acantonamento, em geral no edifício da Intondencia ou Prefeitura.
Póde ser contiguo ao Quartel-Genet·aJ ou ficar num corpo d~?
guarda.
Os conventos ou asylos de freiras e intertnato·s do sexo fc min5no são i:-;Pntos df~ fornecer aloJamento :í tropa.
PREPAIW

UU

ACANJ.'ONAMEN'f(t

i·í6. O preparo do acantouau~ento 4iev'8 ser f~:itu com l'a
para evitar quo a tropa espere, e perrmittir que os corpos, ao chegarem, possam occupar os respectivo·s alojamentos
immedia.tamente, ou depois de pequeno alto destinado á com. municacão (las ordens.
O official m~carregado· da reparticão reconhece eapidamente a loralidade, informa-se com o chefe local e, si houver
ten.lpo o existirem plantas, estudará o modo nmis conveniente de distl'ibuir os acantonamentos. Indica a cada chefe
de turma o sector que tem de occupar sua tropa e reconhece
ou manda reconhecer os bebedouros c lavadow·os, assig·nalall··
do~os com cartazes.
Determina a eollocação:
a) dos quart.eis-gencraes;
b) do posto central;
c) si fôr preciso. cto·s elementos de partJ,ue~ e r:umhoiu:-"
que om regra se inslallam fóra do acantonamento. d~) lado
menos exposto, trunto quanto possivel eo:i terreno sf'c(m, d{~ facil circulação cnru boas sabidas e dosenfiado ás vis las ar~rea·s.
·d) dos trens dos corpos de tropa, quando HÜ0 haJa loga.res eonvenientes nos sectores respectivos. Esses trens devem
ser installados tão perto quanto possive I de suas unidade>;, sem
embaraçai·, r:-ntretantnl a cirenla~.;ão t· tlesenfiados :is vista, ·
aereas.
,
Os chefes tto turma.s dos estaciouadm·es, depoii:i de reconhecimento ~;ummario de seu sector, fixam o alojamento da~
companhias, esquaà-rõe·s ou baterias, bem como R coHocação
do trem e posição da guarda. .
De accôrdo com as necessidades, rr~~prvaru se u IIJ:t t~ll varias casas para f.mfcrmaria.
Si as fracções destinadas ás guar·das Liverem a~;ompanhad0
os estaciono.dorcs, immediatamente installam-se senLinella~~
iltaS sabidas do acantonamento para impedi,r a retirada dos
habitantes.
Os sargentos , reconhecem as partes dos edifieios destina dos ao aloiamento, avaliam sua capacidade f' affixarn ahi car-tazes assignalando n effecti.vo que pod~m aloJar. ·
Terminado o peeparo~ o ehefe dos <~stacionadttrl'~ organiza um quadro r:~~ informações que tr·ansmitte pe~soalmenh·
ao seu eommandant.e, ao encontro de quem se dirige, mandand<•
os sargento·s esperar a tropa no8 P'lfllOH mais t~onveniente~ e
~razer dir(l(~tament.P t~ada unirlarlf~ an r·e~w·divn <::f~t·.f qr.
pide~.

1.42. _Findt• o rP•·onhr>eim•·nf•J, a frnpn ,,(··d•· qdx:tr 110
ac.autonamento.
.
,
Cad3l f}Ommandanl(\ de tlltHladt• uu de!:ilae:tJJlPl' tn da a m·dem de in~tallaç.ão pura :<::nu tropa. Os ajuctauf,_'"' ,. ~argeuto-s
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Hl1'

prestam contas respectivamente de seus recooher.irr.íento·s a~
ommandante da unidade respectiva.
A bandeira fica no acantonamento do Coronel. Quando ha
pric;;ioneiros, ~s guardas os nncerram na'; en~ns qne nr.f'upam
e n mn ragas vizinha-s.
A Iocalizacão dos quarteis-generaes, estados maiores,
l'c•mmandantes de corpo~. ambulancias, etc., é indicâdn, ele dia,
ror· ~hmar~ distincf.ivos e, de noite, por lanternas.
t

~\CANTONAMENTO

DF. AT,ERTA

148. Pert~ do inimigo e quando tiv.er ql.le eahir rapldaJn(·.nl,e, a tropa instal1a-s·e em ar.antonamento d:e alerta.
P·ara ess,•J fim, lÍtiHz.am-iSIO de pr,ef.erench us pavimen...
rO!'! terr,eü;;; e Pelmem-:Se a·s t.ropa,s, por fracçõê~ cnnst.it.uidas,.
(•sp;aç.os.
As po!'lta;s das cas•as fica•m abertas P; quan:d., precisor
prrpan?am.,.se sabidas supplement:ures.
Os Jwmens dreitam-•se vestidos e promptos para. pega-:
l'(~lll em a1·mas, os cav.aUeiros a;:} lad'o do~ sr:n.s e a va fins, o~
1, ffinia·e~ eom ;sua's unidades.
Si a situação absoh.ItameillLe- o ,exige, os cavalltb podem
ficar reunidos nos patJPOq, quint.ar". praç.aH, ~f r... r• pr•1mptos
~r'.rPm

Para

monfiados.

-

1 ·19. O Acar.-tonam,ento-acamp01nento ou lJÍ'IJa.que, ó emquando o.s r1ecursos para acantonar só p0rmH.L~m:
;l hdgat· uma parbe dos ef.em·entos de uma tropa.
N.o ac~.nntoua:monto-acamt)amento ou bivnquc ~Li--se n.
('adia CnqJo ou fraeçõe1s de Corpo, um s.erJor du aonntonamNI:Iin, para per.mittir que s:eu~ doentes r• seus ~f'Lifict~s fi-·
qUfl:rrt Hhrigaflos. para accornmodar
as drpend:vn.eia~ do
r•nmm:1ndo ·e da ad~nini:=;f:r·nc~ão f'. fina.llw'n i'', pn.":t pndnr ·fa-·

r. regado

r,r•f'

a~ di~t.r.ibuiçõr·s.

1:arla unidade aproveita de modo t.ã\) :·omp!ct.o qulntn
:lor,a:es pos,fos á .'3ua disposiçãc. Além disso, utilizam-se todos os r.ccurso.~ of~erPcid9s pela loe:llirlarlt-, abri;:m~. anteparos, ete. As estrada,~ (~ DS etJminhos ~i.'n'm fir.at·
jnlf·.ir'lttmenl;r- desembaraçados.
O Acantonamento-acampamento ou bivaqu~~ Lem geralme.nLe a vantagem de ficar m·eno:: cxpost:) :í$ oho::.Prva.~il~~
ar•:I"Pa·~ do •]ne o .ar-ampamenl·o P o bivaqu?.
pos~ivrJ I)S

150. Sos hiv.aques, ncampame.ntos o. :·ant()llamcnto:;, ap-plieam- .. e as dispD>si-çõe:s do R. I. S. G., r>m. tudn qu~· não
fnr contrario ao presente regulamento.

X.enhnrn offieial .ou praça póde afhs!.ar--::;e do bivaque,
ac.ampanwnto ou ~eantonamento s~m aut.oriza~ão do ~om
mandanf-P do corpo. excepl'rt para e:n-•r.n~:fn dr> qnnlrturw SPl'viço.

AaTOS 'DO PODER EXECUTIVO
f:OMl\fi\NDO DO ACANTON.'\l\1EN~O, AfaMPAI\Ü~NT:) fiU BIV.".\QUF.

•1

151. Em qualqur.r ·local de estacionament.o, ·;J offi~ial
mais graduado tem o commando do ar.antonarnen.t.o. rwnmJ)nmcnto ou bit,aqu.e.
Compef~-lho .ordenar> o .sf'rviço geral c.oneernentn :í. proÜ'ccão, disciplina n .medidas hygionicas, •sr.m inlrt·vit· 1111 ~t'r~
Vi{:.o dos CDil'PO'l.
'l'odo official .general, commandanto dum a_canLoname.ni.J
on acampamento em fltW se .ach~>,m r.eunidos muito·:;; eorpo·s,
dr,signa para auxiliai-o um of!ficia l superior fJUe 1!em o 1;1ulo de su.perio1' de dia.
O comm.andante 'C' o superim· de dia ·rsf.acio.nam per{!o (Jf)

2wsto central.

Os corpos destacam para
da ll'an::missão de ordrns.

(''i~n

pn.-.1 o

]H'a1~a~ \OTINlrrf'.!tnda~

HERVIÇO DF: OJA

152. As guardas, de·stacamentos P farhina~ '-HO ~oml)l'f\
por fracçõ-es constH:uidas.
. Siio 'r.scal'ados diariament:o, em ra:da r.cgimcn{.{t rlo inf:w1:u~ia - u:ma companhia, -em .c.ada er.g-imento .rlp art.iJh~ria
~ uma ·bateria, fl {'ffi cnda I'tegimenf.o de cavallaria ·-· mri•.l
Psquadrão, para forncc.er.e.m :as gua.rllas -e os piqu-etes.
Nas unidades ;inf.crinrcs ao Hrgim·ento, fixam-se .:.t<.~ ft':l"l'çõrs do guarda. übs:ervando proporciona.Iidade identica.
Essas :fr.acçücs são d'rsignaflas com a drnominaeã" d.•
companhia de dia, eLe.
O commandanto da fracçãn (!o Jin ..em cada corpo, f.rrn
n ~cn cargo .a~ dislrihuicc1rs, ·~cndo auxiliado JlPln pr~snal ·d;~
~Hn :í;: Pnmrmnhin;;. tlal.rl'ias_ on rs.qnnfh•flp:..:,

fl~ralados

liP.\HD.\S

J53.

A~ :;:uardas .U"m o üiH'1rgo rJ,... maniPl' ,a ot·rl>Om no
o~ :f.rf•ns t: c~omboin:;; ~'· t'•tlsf{)íl'iaP · ~~~

HstacionamPnto. vigiar
]H"('SOS.

I

Fürnérem

:flara

p;;;;Ho

HS ~nt inell:rf;.

,J•onflas ,. pn I l'll lha"

fim.

Se11 1of'fN·f in' i'• d'rlrwminarlo pPia:.;

HPf',f'S'li1T'i:1-.:

n.-•rr•.:..:sidadP~

do

:··pJ•.

viro.

·" .:\ .guarda de (',a da corpo é ti.l'ada da frac~;ã{) de ,rlia.
Quando não .fôr ~ommand'ada por nUic.-iaJ. 'fi('a ~~ob a
nut.oritla:rlf• 1liT'Nlf:l tf!n nffirial l(jp dia ~la f'r·nreiío a qtln TH'l"~

tcnrr.
PIQUE'l'E

HH. A fra{'.{;ào disponiv:CI1 da companhi~a, haJI•eria. ou .~'·~
.((tmdrão de rtia, ehamada piquete, é de·stinada a 'i,o.rnecPr if1'e~ •
tacamentos ~ guarda.~ .nxt.I~aomJi.narios t('. os 'soldado~ prndso~ •.pa.ra iJranSJlOI'h~ dn:;; vivrn•s nn l'::nwho p~1·a a.-; g·uru·~
da~.

O piquei~ fica .t'is ordPns :do c.apit.ão da ('Olll'panhia o :í
dispio.Si(lfio elo supC'rior fh• dia ao ~eanfonamt:'nln ou nramnn-

mento.

í\aTOS DO PODER EXEOUTIYO

Os o!d'iai,Q!es 1e 1pl'la{}as do piquete manltêmi-se sempre a~ ..
o {\quipad'os, e os cavallv'S pr.omptos para sP.rem. ~'Je-1 ...

~nados

In dos.

I G5. No.s anampMnentos a-; guardas .fornnr~m •. rm pri!lripio: uma .;.;rmtinrlla p-ara a h.avrm·a do Coronel, nma ou

mai~

pal'a

o~

tr.cns :e eolumnas lig"Piras, .além.

rtno a. ,-;i-

dn~

r WH:ão LacU.ca IP.Xigr.

As ·s·enLinPllas flo,f.e.m, fle dia, os in:divi·dnos :SUSJ)'('ilüH e,
noit1e, qualq.ue·l~ pe.;;soo que procure introduzit'-SP· no
ar·ampanHmto, mesmo soldados de outra~s unidades.
Nos acampame.nto·s e bivaques, além das rSentinellas fm·nrcidas pela guarda, cada Companhia. co'11oca ~uma on rn::ti~
~rnt.inrl.fl~ nos seus l'larilhns.
~lo

PIURÜE:3

156. ,\q PNlí.:fll-l castigadas c-om pr1sao -simplr.s Aiin J'P.rolhidas ft guarda sob cuJa vigila.rncia ficam.
As quo Hv.e1~em ·de .respondter a c:onsclho são (\nlre·gUPS
á poliria para s·erem ronduzidas á pri.sfto do Quartel-Gen:e-

ra 1.

MEDin.\;:1 DF. ,f1P.fH:?tf

Hi i. Nos :eslacionamünto.s, LodO-s o~ officia.~~s úJve.rn
mant-er rigorosamenf,o a ordem, '1 disciplina. e a hygiene.
Nonhum officiul pódf) aus·cntar-so do {'Sitaciorw.menl.o
1:-nm licrnça.
o~ .of'ficia.es .e s•argenLos ve.htm pelo as·soio corporal ct ~
Bna.;;; pra~~a~. p:e.lo bom estado dos animae·s, do fardam2nto,
(•qu ipamento. ar1nament.o -e urreiamcnto o p~la {'Ons•er·vn.·r,fí:l
tln;.; vivr~re~ o munições.
Quando acanLonado·s, dev('lm procurar manoor n. ilal'·
moni.a nrcessaria nnt.re :os moradores .e os :SoldadoH.
Devem s-er r-eprimidas com ,l'i.gm· qluwc;qner• infrar.çõ"ls
i'1.:.: m!N.lida-s .sanitaria:s ordienadta.s.
Sfio p;r:ohibidos o~ ·toques de -col'IOOt!ll i(} iLambor, excepl n
Nn i·.asn dr• alarma ou quando se app:roximo. um avião inimicm.
·- A~ lropas deve CiSkn~ SC'Impre rem crmdi~õe.<; (IH PC'.t::'nT' Dm
fll'lllUi=l.

Os equipamentog ficam preparado-s '~od<a,s as noH.es O!ll
r,,nrliçõrs de serr.m rR~pidame.uto {',omplertados o cnrregadlo;{;
P ,or..:. arPeiarn:entos di,~post.os: de modo qu:o se possam ensilh:n·

o;; :n.nima.cs.
Cada eommandant.e do unidad~ devo ree.onlwc~r. qu:md.J
rltr•g-ar ao :est.a.c•.ionamento, .a;;: dirceçõ.f'.s do~ ~·aminho~ ou ::H
pJ·oln{lf:~unenúo

<'~I r·ada~ ahi

'('Xisoont;es.

·

Quando o ·estacionamonlo se prolonga por yari.os. di!l~, <H
ComrnatHlanf.r-s clP unidad:e:s maw;am collorn.r· rnrLazes na::~
~aliidn·.~ •lo~ a('nnt.onamentos 11:rr~t indfr,rnr:
a dit'ecção da ·est.rada;
a ~lista~eia tia primeira Ioc.alidad~tJ.
, Almn dlS·s:o, quando. rSe tLrato. de um,:J: grande ~ocalidadf',

o ! .mnmnnctrmtP. do acantonamento faz e~t.aib:elie.ceT' o ma".'r.'li'

M~TOS Ili l l'OIJEr( I·:Xl.WlJ'l'lVO

os Hinerarhlf; para ·a.:S vintnraF-1

comboios raut.omoveis.

í?,

ev:entualmrml!f'. pa1·~ 9S

No acantJO.namento d~ sua unidad-e, indiea. a prac·a
.H~
todos -chwem ronhe,eer-, afim de que po~.sam, co.m
tatnlnlade, mPs.nw de noilr. •enLrar em fórum ao prinwir:.t
signal. E' ncsl e ponto que se fazrm as reuniõe>~ parra as partidas, rvdstas on inspecçõn~. Jgua lmente, fl.e.;;ignam-sc unn1
ou mai~ praças d-e rrnniflo. pa1·a o ag-rllp:mwlllo ·de !tYi:-l a
L!'npa f'ltl easo de alarma.
.
Q::; itincrario·~. par.a. .f'<;;Sr~~ pnn{.ng ':lfi<-• rer·rmlwf'ida-: JJJ'(~ ..
riamcnt'f'.
'l'oda. c:cnfinr·ll:r tiPVP ,;ahrr ímlit'.ar o ('nminltr; do r~osl'f 1

l~eu_n~ão f(tte

f:l'i?.li'·al.

Não SP drvt~ p.erLurbal' o repàuso da lropa, ó. noite. CO'l~~
1rnusmissões de üDdens. As orâens são apena~ communieachs
uns officiaes qU!e of.(im de pl'epa~·ar-lltP a PXr·ntwão.
Salvott ord~rn contraria. todas a~ mnnhã;.:, tí lrora fixarh
}Wlo Corumartdfl, a~ ·,~omp·anhia.s. r·~qnadrÕf''-! O!l hal.f'ria~ r(J.f'mam no~ seu-; ponl.os df' reuniãn. promptos pal'a p~rtir·. V
nrssf~ momenl u sómrmtf' quo .so transmitf~'nt as 01 dPn-;.
8fí SP faz j~xeepcão ·:l BSta regra para os eoi·pos ou de·sl1nr:amr.•ntos quP hmham dP J>artir anf;es da hora fi:xoada. N1~.~L~
1·aso. o desprt'fHr· r; frito r. hnar IJ!'·Pr·i·;.:n pr>l:t-: ;.;enl inf'lla'-' f)U

plantões.
A.s Ialrilms ·dr>vprn sr•r· as·signalafla,s d·e noifr• por· mr.io dr·
lanlcrnnc: f'lJirlndn-:nmPnt,r. p,;;r,oudidas ;·,, vi..:t.a~ rlns aviii~'"'.

158. A soloauuarda t~~m por fim :.;·at·anlir a inviohlhilifladrJ dn f'r•r·tos f•·stahrÜPcimento~ vuhlif~os uu pariiPulai·e-=! nn..:
qnao~, ~nw in h·rPs"'r•. ,{,f 1 lij:xprr.it.n, eon rr•m i tllJ)I'd i r a n nl:·nfl.t
fi'npa.
A sal1:ar;um·da r~on~;!,a d·e uma urdf'tn t.•:'íeripta, ~lada 'P0 1'
JHil' um offiP-ial ~enornl e f'om ~inet.e d" ~·m Qnarlf'l-(:nnrra1. l~s!a or·rl·Plll !'- f'Jlfl'PJ!Ut' an P''!"-:onl dn ,. ..,lahr>]l·cirnr•nl.~,
· intr•res!'~HJo .
.As spleaauorda,ç apl'E'.'Wntad' ~;'; {r

r·n5amr.nte J'(~sveitadas.
·
O serviço d•n sfll'I'O!IIJIII"dos
1·ia rlo '''"r>rriln.

t.wpa

n1~:t ~nb

ol('\ I'ITI

(;:(IJ'

r·lg-n-

a. vi!.dlanda da pr.Jí ..

159. Além das m.odid'aos de I-•I ot~cção restabelecida ~ para
o conjunrt'O do •e·starionamenfll, e:).rlia p,ommanrlant.c fln a.nmpa.ment:o ou acantonanwnt.o Ioma t nrJn-.; as dh::pn~ir~õr:>.~ par·<l
~.m.rantir

a 1'e:;nrança {],.., sua trop.l.
Os r·aminho~ nu eirellmvisiílhanr:a..: ~ão g.mtr,ladn.s ') 1 tt'
fl':tt'ÇÚP~ t•nja intpol'tancia vat·ia ctnll a siluHçãn.
Con fol'll11' a :o:: f' iremnsfanf'.ia.:;, :Psf ahPlf'f'PilJ-·-=•· ;;inwL~s
:-:I•Jl'lincllas, r·nlln!'am -srn posfo8 t>m fJ•indJPira~ nn lttu'ric:t'l 1 a~~
qne in I ereepl.ant ''~ r•aminh,l-=. ntt •H'8<1tl izHll1-'~' pnnlf,r;:. ;Jf;
r·es i c:: h•nc i 3S.
.
Fif·n subentondido qm~ 1•,ssws nwdjdas Rfí ~ão i:omarl'J;;: ·"\
nfín ha inron\'PIÜI'llf P<.: f'HI Pmhat··açar a cire.nlação.
J\q tr·inf'hr>il·~•;; ''" h:~rril'ndn'4 drvPm -'Pt' l'l'n~trni.rlno;; 1lel--

ACTOS DO POilEil EXECUTIVO

xaudo passagem para os a.gentcs de ligação, f',st,a;ff'tas, ey-

r·.J ist'as ou automov:ei1s, ,em caso de n:eC~e~idade.
l~m regra, cada eorpo de infantaria ou t~nvallaria est.a.•
heh\ce a guarda dos caminh'Ois d1~ :seu IS'OO'tm·.
A lgnmas vezes, uma Jracção eonstituida por ehm1errt.o~
I i·J~a~los de um ou :rnuitns corpos, .fitiJstincta dos piqu~te\ ó
d1•si~nada corno ,t•eserva ·no int:ednr rlo aeant.on:amo.ntJl.
1\~ via.s do communü~ação fit.am desimpndida~ f', pt:OJ)tl··
rur.H-f:-e ~~aminho~ ~~upplemif:•ntar·t~s para füra ou pa1·n (lf'.P..t.r~·
do-, af~an:t:cHtallnen:t.os.

· .gm paiz inimigo :c, :sj fôr uW, póde-~P. pt·ohiiJiJ.· ao~ aH>nHlúrf:'s que pa~-:.em além das sentineUas eollocadas nas satürlac;; e .exigir que i'iqnem em (~asa depois de certa hora ..

1h\ .modo .g&.al. de\re--so jmpedir, po·r todos os m01ios, q.mf..;
qnr1· t•ommnnkaçiin Pnt.ro os mor.:ul.üTns P .r>tmi~.<•<ftrios i]() i'1·i ~
llli·g·o.

lHIJ.
L'tlfl

~as

I int~ncias.

111arl'haf.: " :til o~. a lrnpa nãc.•

f'Jm e;;tar.ionanmnto on d:c gua1·da.

procP.t(h~

,,.,),111 o H. C. 8. H.,

();.:

·<.:ig·n.af·~

J'II'E'·':ila honra.s ,.,e

i!f·.

:Jr'.('•'\rdJ

ptH'(Ílll,·~,P·!n faz(~l' t:rJqnes.
í'X:Íif~I'Ír:H'Ps dtf' rr>~pei~ln sfln nhrigalnl'io~.

UH. Para c•,viftal' fadig1a-; PXet•::;sivas;, o CnmnJatllllo umnda
c'nfrp s·i. na ·PxPr~úc;fío elo~ di.fff"t'omf.<.'s
..;.r•1·v icos.
,
QnPr {'Ht mareha. ~ JllHI' r't.u ~sta,eül!uurwnl<tJ. a,g 1'J'ac•rõP;;
nltc~rnat· as nnitlade~

t·oHstit ui da"
\ t'J'~O'-'

'Citll'

S('J'\'ÍI'OS

e•(llmpõem a. c·.olumna. a lt.nrn:un-s~-> no;;; ·di~

rlp

-.;t'1!1ll'UU0U

P

dp rtia.

PAH1'1·:~

lti:!. O eommando df•w•. tnr eonlu~c·imento con;-.t.anl!2 'P
t:xado do est.ado dia kopa .e de18 'Csfm•ços d'e que olla é t•.apaz.
Por e~SB motivo, •todo eommandante de unidade tem a obri-gac;:ão de dail' partu sem demora d,e qua:p,squer· occnrre:nci:!~
0\1 ~~·jrcmnstanci:a•S ptartirulat'P•St que pos~:;am eXof'l'CPl' Íltfltlf'Tl··
\'ia Sf~rin no P!"lndo pll~'.-:ir.o 011 mnral •h• ."11:1 tl'opa.

1. 63. Por eausa d:a prorf.und!ida{l'e da:s zoiHl!S oocup::td:as
pdOts I(Yx:orcitü:-; n .sm1s :s!m·viçQ.s, ~ucc.r'Jdie, nmit.as '~eze..q, <JllP.
a~ nl!esmas IoeaUd•adcs on t.rechos do t.e.rreno (perto o'agua.).
sr>jam oecupad.o.s succeSISiva'llltenf:e. por 1ropa. ilif~erenf~.
Nesta~ eondições, só rpód•e evitar o Q.e,senvo·lvimenfn d~
Ppidemiars, cuja rtepJerr.usgão ftaJI'-FitH-hi•a sentir graV'emeut.e no
(•g{Jado .g:!:llr.al fln tropa, m•andandn oh~m·var I'Pgra~ de hyg-iMH~
, ··\f r~c>,tnan1,entJn ;'o Vieras.
lnd'icam-se eomo prineip.a;ns as rl)g'Das se-guint.es:
a) E' prohibido beber agua diff.crPlltf' fia prove-nirnfr rJr>
fqnf:e~ dPsignacht·.:: pelo Command'o;

AGT08 ·DO PQDER
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b)' ,J,eO\pa não a·c1antona nunca 1eni caisas oüdc· ·ha.i.a. onfet, ...:
anos de rnol.estia oonta.giosa;
c) E:m qua,lquN estacionamento ou: pa:I'Iáda prolon~da.
PN'pa.ram-so l·atrinas, U't:ilizaveis, ·CJU3i:ndo 1l!PJ0es'Sarias, com
oexdusão de outro lugar .qualquer•.Estas ·kttrinas dP.v:em see
,t'uidíadosmu:ente cubortás d!b ~t;er'rtll, ~1uando ra tropa pnrt ir) o
n~signalHdas .U·o ~modo bem visive:I;
d) Os de1rict.os de animam~ .abatidos ou co,rpos :de ravniJos ou muai'n~ mortos dowm ~·e·~ ICtl!ilerrad:o.s p.rofunrlamenfr.
Os detriclo'i d1• outra natnrrzra .qua1t]twe devem 1:::Pf'if' lltieiIJt~:Hlos;

e) Qualquer ea.s.o de mo.le·stja ·contagiosa ou -epidemica f~
immedia.ta.ment,o commupicado á ~autoridade snp.P.rior, CflH~
{omar.;í. J:ogo 1odas nc:; provifiencia·~ nce,r,ssarias.
".\'fEDIDAS DE PnT~C.\TJÇ.\o li OE I~FOll).TAÇÕB~

1H4, ,E' tp.rO"lühi{J.o, qnm.· rem nnarelm, qn:fll• :em e:.!acir.~
namNltLo, ,niJandomn· {Jilll'lqiH'r paprl, 1'rwf.a·~. jornal. rlr., O:Pm

dr:;[,1•uil-o.

E' .prohihitlo a rJUUktum· offieial vu' pr.aça rf'~pondne a
pre;:mn:h1s f.nif.as por p:c.s:soa·f esLr.an:hAA ao Exercito.
Ntll {~orrespontf.rncia. particula~r, nada '"'(' ·deve dizer '~Oí~
(~rr.nentn á situacão da tropa, Sf' 1 1 pff«>ctivo ~~ rnovimenf.o,. ~'\"
t~ar·f.::tR parf.i.cnl·nrws nfín d·í'vem lllPndnn:lt'
a Joeal irfadfl •'m
qtw l'or~a:m •rsrripf·ns.
'roda informar,ão .n tort·o documrn:lo ef,,m indieaçl:ín~' d.l
inimigo ,tJ:evrm 8f'l' lt~ean;;millidos irmnerNnhH•tiiP fHlt' via ln-twnrr.hiea ..
A roupa n ·equipamentos deixado;;; p·clo inimigo .s.Prãn
r~xa.minados. A :parl'n eoner\rncnte .ao numero e imcrip(:õe'.:
.tjtLo contiv,rr:em. tí r:rmoUida ao .Con)!mando. Todo oil'fieial
ou praça Q'LW rf~ronh·ec.rw no rte:anLona-mNJin n \f•.xi·sf..e.Jl~irt df!
pombos-corrrüo.c; ou i.nsfnllar,õe~ Plcwtrirns ~us{wit.n.;,:, d,u':'t
p:wl n

ao~ .c;Pu.c; or.he~feF.

Os prisionPi.ros n dn&Pl'ILOrl(~.~ devem ~e-t· rPvisla<Jos e 'in·~
1.m•eog·ados no. mai'4 ,·urto JH'azo possível. O •int•errogatoric
.'lerá feito, iS:empt~o .quo fôr Yiavel, pelo rnmma.ndant,e da
tropa e ol'fieinl de inf':ormação da u.nidadn f(LH' nR ·tiver a•wilionado. Os prüdoneiros '&fio ~:amhtzido" f~orrn ht~rvífl:ad" llll
l·~. ~\L da. Brigada 'C da Divisão.
As rrspoRfa~ ,são rostunidm; f·m r~~üt f.orio summarir f·
I.J·nnsmil.li1la~ hnmedi:id:amrnlc á aufori.dad!r. .suprwim· •.
·Todo commaudarrf·o do em'pa nu dest.actUnTento. quo r.n1rn:r prim·f'Ü'o ·mn qualquer 'loca.Iidade .abandonada, p.clo inimigo, apodPr·ar·_.se-á immedi.atanw,nf c das carf as exisLo.ut.~ :.
'IH~~ cruixas 10 ng'l:'nc i:a'l tflos {~O.t'r<~ios, dn~ papr~is da prr·f:Jit.Ut"l
nu i.nt,cndrneia, agpne ia d.l estação ;da P~trmla d~ ff'r'ro. :'';r ..
~rapbos, etc.
Dar:í uma bu~c.:l ('lm lodos o3 pap0is deixado~ pdo m1mígo, tproem~nndo ·indieios (.Jue pcrmill n m jcJrnli'fir·f!l' n::: p·JPnwnlos fJilO i.ll~cupavam ·a lornJirJade.
·De qualquer rfórma, ·t.mJiQ,:;; éJS d:O'CUU'lll'·lllo~
examinado~

l'eunid.a~

o;;àn

pslos of.ficiaes de informnção o n~meltidos. o
mais l"Upid'am·enbe pGssivr1. JHH' via llior[trehif'n, ao R. M. da
pivisfío ( 2" Secção) .;
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· · 165. Que·r em .marcha, qlv~r ·em estaciona~mento prnf'ürn:r-sc-á sempre subkahir a Ir opa á~ vistas dos ob~·rnrrt
dlll'f\'1 .fi:OJ'COS •

.Em ·mar.eha, qu.and.o um. a.ppar.cl:ho 13ler.r.-o rôl.' as~i~nn-11:vlo, n t.J•op-a dcixar·á :a .estrada e caminhará pel'O m\üo enmpr.

ou ~oh :a~ orvorc~ mn,rgina:e.s, d·:~ ·prerc·rencia pelo lado opposf:o ,:10 .sol. Fúra d.a:s 'C'&l-r.adus, ~São as mas.sas i.mport.nnb(;'~
i~ a. tropa ·em 111(}Vitme~tüo qnc, principalinen!tc, aLrahem a [!: ~
IPllt;ão dos ohservadore.<:; acr:eo~.
Dcw;-sc p.rocuraT utilizar os !lna!U.o;s, cercas e vaHa~ pal"a.
nceull.ar a f.ropa c.m movimento; em 1Jerr.eno drseobm·tn ~s
fm'mações ecrão abertas e muito -esparsas.
Quando fôr ·pr•eci-so~ faz-s·c alt.o, f:omando dn JWr-fcwrn,~ill.
a .posirão de joelhos.
As .part•ns do solo .em que a tropa meH10r sP. d-issimula
~ão as zonas ·do dois maJt1ize..~ dive-rsos, como, por .exemplo 1
(I :limite ~~ntr.c &ois campos que não têm ,a m~sma côr. nW.t'f;r.ns dm:; ·cs!tr.adas ou

c:aminho~. faixa~

dad'P-s ou 1naHos, .etc.

·m.arg-inar'.s {las :local Í··

.g(',ra1lmcmt.r.

No r~taciooom:c.nto, .~ãlo,
.o:;; parqnrs. I'Dllllloio;; e fogos quo dc,scobr,Pnl a py·rs;t•.n<_:a da l.l·opa.
·
Convém, portanto. nvita.1· H M~·y•npanwt.lo "" '\inturnc.
l'nrmando linha.-; Tcglll,a·r:f'R.
·;v o.-; acanl.ona.mento-s, as v ialnra-; fíear·ãtl "IH g:dpõe,;;, ,i·•haixo tle ,arvores, nos ;paJttcos m1 quintan:-: 1"lt1 ent l'ila-.: ao
lnngc da" {'asas ou oorras, c"Om a eoudi~.:ão de nfío impedirr'm
a di·t•ulação. No.s acampamPnto.;;, ~~mpr,egrn-;:r.-f.ícl; harraea.~
d 1• i{·!.a VPrd" .r, cober-tas. de viatm·a.:;, d:c 'mHI ~~ da. mr-.m:l
t'.-ll.'. ;\l<~m dis.so. os tre·m; podtcu1 ;;e1· di~f~r:·;;:!•!ll;; ,.,_,m ramn . .
: gaiho::; df'e aT·vor.ps, qtmn:do ,ftw p.:>·:o:;siv.rl.
Os f.:ommandantos fl<n acanto.na;mento, <lc aeamitalW'!IIn
nu de hivaqLl\~, prcsLam al.tençã'O •cspc:Cial :í C'xecuoão da-; nwd idas >fln prt'caução .qu('l drvem srr if.Gmadas ·rontr.a a oh<::.m·.
vação t:lf':r.en, ,r,specialmfmin ao fli~farcc <los hiVU(flH'.;.; ~~ d{).:.
pat·queiL E~üt.;; pr:e.cauções ;será.) {'c;mph~ladrus eom 'l organiza~;ão di('. ·uma guaed:a anúc-.af'rüa. encarreg·ada dn vigim· Js
"RviõPs, pnev.enie :&ua ,pa~s:agrm e a-ssegurar. ·Ps:t.riet.mnenfn a
(>X•rcu(;.ãn da.s medidas IH'I~~f•J'ipta;;; por •(•ssa or•.ca~ião, f[lH'!' rlc
•I ia, ~1uer de ~noite.
.
A' noibo .todoB os fogos ·serão euidadMa-lnemto dissimnl~.
4los. Dispf).em-'Se al=l mr-liralhado.ru~ ·pat·n 'atirm· (•nnt.ra o~
nvií)r-~.

Xrnhumn 1m: drYP

~cw

vis I a. dr fr}l'n,

TITULO IV;

A Segurança
'L~,\lPlTTTLO

.r

tt.ii..l. A segurança do uma lropa tem pOt' ob.iecUvo e~_.
t;;f'neial garantir· ao rBspoot.ívo gTosso, o espa(;n A o tempo nec•p,sr.a~ios pa1.:a passar. com plena. liber(lad~ e tlo momento op-

portuno, do dis)Josit.ivo de marr.ha on e.-.tacionamento ao de
combate.
Pódie acontecer tambern que o commandante da. trop~
tenha recebido ordem de esquivar-se, recusando o combate ..
A Segurança deve ent5o pt~rmit.t.ir ao grosso evitar a pressão
do adversario.
A seguranc;a da tropa tS co.mplBtada eom as medidas destina<i&c;; a proteger as columnas e os acantonamentos contra as
surpre:.zas e contPt' a<;: ÍIH\1li'SÕPs rlf> fmt~(~ões rln r.~vallaria
adversa.
EJia é obtida:
- ~ pelas informaçõt>s colhidag a d.i:-;f.ancia. desejada:
--- pela missão dada ao grosso da Ca.vallal'ia Divisinnaria;
. ----· pelo emprego rl'e destacamentos de todas as armM,
drnomiuarlos eoni"Druw o logar que oceupam em rela~ãn no
gros~ =~ Vanguar,las, Ret.agu'atrdas; Flanco guardas on, em
f'i'J'for.: easos n~peciaes, Destacamento~ d(\ Cobertura.
Quando em cnntact,o imm:ediato com o inimigo. a melhor
garantia da SeguraTIIÇa ,5 11. rf'rmrtieiiP jndirio-:a da<.: fnr~r~~.
tendo em mira o combate.
167. A protecção cont1·a as surpr,.zaR obtem-se distrf-..
buindo destaoamentos de t;(~guranca nas dü·eceões mais con...
venientes. Estes, por sua vez, cobrem-sP na marcha e no
esta ..:,ionamenf o. com dos I acam1entos mais fraco~ e se esclaJ~·Cem com o auxilio dP frar.çÕI"-6 df' r.::Jvallaria po8ta.;; :i. ~na
disposição.
168. Nas direcções menos import.anl.es, podem-.sn enviar
apenag pequenos elementos de seguranc.a eolloc~ados a menor
distancia qup, os de~tacamcntos, on estahcle~"r :;.;imnl~g vigiJancia exercida pol.' patrulhas rl0 ea;vall:n·ia.
169. O servic~o rir> ~~guranca niin l.Pm regt'as pr,'eisa.s f.~
íonnne~; vari:1. com a situacão, com o t.cneno e cOin n r,hjP~eftivo Ido CtJimmando a Qt.\Crn competP. drt.ermjna,.r, de accôrdo com as necessidades, o effecti\'o do.~ dPsf:.H~amentos {)e
~~ranç.a eRfridamPnfp llflt·e~sarios " fh-~t' n:-: r~"SpPr:tivn~
missõefi.
O fr:H:cionamento desses destamontos f amhrm varia com
as circumHtaneias, mas o JH' incipio geral é sempre o mesmo:
fracçõe8 menores. mantidas prompt.as paJ''t rmtrar r~m eombate, prniP~·Pm rlf'~faramr~nfn~ lH~i~ irnpnrtnnt.r~.~ _;..;ifuado~

atrá!!.

~ElTlJR.'\.NÇA

EM MARCH.\

Fnn{lunrdrr.
170. _\ Vangn:·H'da U·m por misRãc•:

- Longe do inimigo, varrer os ohsf.at~ulos rpH' r:.e poderão encontrar na estrada ~f'guid:a pela "''imnn~ f' JWl'lllit.tir
tine f"Sta marche desHmbaraçadamente;
-- Na proximidade do inimigo, assegurar ao Comman'dante da columna liberdaclP do acção, dando-lJw o tempo P.
o espa(;o neeessarios, anf.es d1• tudo, para t'Pnnir· ;1.-:\ forras e,
Pm ~e,1.1id:'l, desenvolv~r ~ua manohJ·a.
·

ACTOS DO POJJ ER

205

t·~X 1WtTT1 \'0

~\ cunst~tui.ção da Va..15 uad.la. vari.aveJ
cnnaforme os
casos particulares, decorre deS€as tH'Cf~ssidade!'!.
A Vanguarda deve permittir quP. o Commandan;to do
Grosso s!J empenhe suas 1'orcag em f r•mpo opportuno e rk
I(J)ccôt·do ~~om o plano que tt·açou .
.Para. qui' 1:-<so aeonteça, quando o inimigo nã(• estivnr
~uffieienft~ment1• l'f'r~i.mlweidu,

biàa de ohrigal-o a mostra1·

a YangtHlrtht púrl•· tiPr incnm.~Uai'

forças.

.

,

mis~ão da Vangum·da podet·a, eonl'orme o ca8o,
offrmsiva on defrn~iYa. Df• rtualqlll'r mudo, ao Comman-

17'1. A

Rnr
dant.e da colurnna r~ompefit':i fixm:-llw a. {Jli~sii.o "rt•gular-llw
o emprr~gó, 110 eon.iunto tio. t>ngajami~II!n
O .11)1-!Ht' du Commundant.e da enh1m1W ~'•·r:í. tH•it;, na Van.

gll:tld:t.

~

172. A situ:wão tactica l"·,rJn r~xigir qtr·ia." VanJ.nmrda~.
E' D ca.so normal de frente demasiado p_,~f~>usa paea qui:' tal
rmissão possa ser confiada a uma Van{!na!·da. nuiea, sem eorrer v J'iflen de romper -oo liamr·~ tadieo~~. l'~sta :-nhrGi"tn eorrcsponde f.ai!llhnm, em eort.a!-' f'Vt•nfualiündf':-<. ;) m•e.t's:;idadt·
do org-anizar nwUttil' a acção elo Conunando. lendo "m vist.a
!\ realização elas diversas missõe::- tftH' rrHnpPf.l~m ao~ nlt'JIH'll
tos de ~ogurança ou de preparar a Pllll~alfla r~rn at•t.:ã.o tJ,,~ c>lt•mentos do Grosso. evitando a misl.tu·a. da~ unidades.
"E~n qualquee cas.o, por(om, n Comnt:ll).dantP dH t·nlrunna
(:OlJSeL'Va a flirec~~ão do con,iunclo da~ V~tngunrdas; dt•lr•r·nrina-lho~. l'tHlSPtJltf'ntcn1cnt.e, lngat'f'~ I'~ r\t•-..:)o('Hilll'lllo:-;.
:l.7~!. A fnrta e composição da Yang;uarda v:wia111 (',um a~

dteumslancia!-'. natureza do terreno c e!'f'eef.iyo da t·olunma.
Longe do inimigo, é con~titukla por fl·a.~·~~-õ~·~ dt• lnfaut.aria ~~ Cavalln.ria. euja importancia é lll'opnr·1·innal :í ,·nlmnrra
qm~ 1'1'! fJr.ve cobrir.
Portn do in1rnigo, deve ~l'l' l'ol'l.enwJdt• cunsl i lu ida d1• 111fantarht ,. Cavallaria, cab~ndo ú ultirrw '' l'>:l'lnr·p,·iur,·nl•• 111'
('f'Ssal'io.
Fraerõe8 de At•l.ilharia nta.L'elmm

ua

\'<uJgum·d~l

... t.'lllprr·

que o P.ffPclivo àP Tnfanta-rla. é sufficienl'~ para prni.Pgr>l-a.
Em ea~n t·ont J'ar·itl. a \rtilharia df) Gros~n clcY" ~~st;u· nn'i cnndir;óp,::-; dt• apoiar rapidunwntL• a Infantaria da Yanguarda.
l~m viJ'tw!P da necm;sidade de mant.nr· a .\J'Iilharia, ·quan
f]o nm eolumna df' eRtrada, fóra do alcallr'f' dka1. da Adilha ..
ria injmiga. ll:nr~rá muitas vezes necesidatf,. dr· f.Jlll' :1 Artilharia dP apoio da Vanguarda mat·chf~ a. certn di~t.:nwia alr·:í~
desta(' prn~Jr·irJn ·por esealõf'~ oH l:mePF-: ~~lt'.t't'""i\n~.
·17~

:\ Yanguarda nrr "t·nnjnrlf·fll d:r" \':rrr:..:ri:tt'd;r,.. t''""-

pi)e-~i' I!OI'Ill:llJIIHllte
I(•

fk:

partn da Càvallal'in aLtrilwida :í

l'ttlt~1111:1:

h': lufantaria, variando na propnt·,:ão dt· l !li a 1!;; d1_1 •• r
:fecfiv(• total dessa arma na eoluwna:
• 1:."· uma fracção de Art.ill1al'ia, na tn·nporr.:ilo .iul~ada cur1.
Hmwutf~ pelo Commando, espPei:.dmente .\J·tillwria de ;\lonta-

uha Pmpregada comn •trtilharia de aeompanlmnwufu:
d, eompanhias ou pelotões de Engenharia " ~~n·tlllJal
men~e unida•le~ fle i~Ifalltes---piOlH'iros, eujns HWYi•.·os SP.Í111;l
oons1derados rwee~sarro~ para trabalhos pl'(~vi:::t~_~s dnt·ant.t• a
marcha.
17!'i. 1\ distanciH .-•nh·t) a Vangua1·da ~~ t' Ut·nsso dn ••nlu-·
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nma: 'depenôt! :Uâ objectivo~ do effcctivo da t~olumíia, (Ju situa..:.
Gão do inimigo e, finaltnentc, da. natureza do terreno.
A Vanguarda dcvt~ achar-se assáR distanciada do Grosso da
eolumna para rtue esta não soffra flnctuações ou interrupções
na sua marcha n fique o mais pussivel garantida das surpreHas pelo fogo; por outro lado a distaneia qtw a separa do
Gtosso não deve ser tal que r.lla não pos::;a t'ontar rom o ~fm
i.!poio em tempo util.
AVanguarda fracciona-se gcralnwute Pm,. üm certo 1111Hwr.·o de escaH5e;; denominada~: Ponta: Testa e Corpo. As di~
tuneias entre eHes variam· com o terreno e se modificam, no
}1ropriu deeurso da marcha, com a situarão tactica.
· O Corpo da Vanguarda comprehcnde a maior partn dc stta
J nfantaria. a Artilharia c o destacamento de .Engenharia (csl(!,
truando não marchar na Testa da Vangurda) •
A Testa da Vanguarda compreheude uma JJ.·acção lle Infantal'ia. variando do f 13 a 111 do cfccth·o iolal dessa arma.
Cavallaria nccessaria ~~ o df'slacamcnto df' Engenhal'ia ( e~t~~.
quando for neces!:iarío) •
.·\ Infantaria da Tesla deve snr uma unidade l'Ompleta t'U
{mm Jracn·ão con!3tiLuida.
A 'Í1csla marcha a distancia suffieicnl1~
Cm'J>O para
~~tte cs~c, em CHS'J (]c encontro eom o inimigo. tenha lernpo dB
tomar as uisposil]úes de combate. f~m pt·inl'ipio essa distan·da deve ser tal que, pelo menos, o Corpo Jiqtw ao nbrigu dn
fogo das metralhadoras que atiram a gt·ande disluucia.
Quando o cfectivo da Inn:tíilaria tia 'rcs~'l for grandt_•, lntveeâ. ás vezes vantagem <'m destaea1· para a fr1mle num tlf;
suas fracQões, geralmente a tlislancia •lc '700 a 1 . 000 metro~.
numeros esses ({Ue são dados aprnaH a Ii tu lo d(• imlicntão ..
Esta fraeção serve tle apoio á Ponta.
·
A Ponta *~ formada por toda ou val'l(~ t]a Cavallal'ia a(.Jl'illllida ú. Vanguarda. Conunumla-a- fWllltJl'f~ um ort'id.al.
Adeanto tia J.>onla deve-se mandar uma patrulha, com~
IHJsta no minjmo rh um offieiaf de Cavallaria n alguns cavai-·

uo

lciros.

·

·Os cavalleiros sobem aos pontos dominaulo~ que ~e en-

rontram na vizinhança da (~sll'ada para obsorvar e aY<IIH_;am
liopoi:J pot· lances successivos, ganhando eom andaúunt mais
ravida o tempo perdido nas paradas.
Qualquer destacamento de Infantaria (}Ue não tenha Cavallaria, deve l'cforçar sua ponta

com

esclarecedores mon~

indos.
.
As metralhadoras são escalonadas entre os diversoK ele ..

1Uentos da Vanguarda conforme as necessidade:-;, Ha muitas
Yeze~ intm·esi:ie etn trazer hem para u frcllle as ~eet;úes dP me-·
t'rulhadoras ligeira:;.
176. O Commaiulante da Columua, principalmente na:-i
lii'Oximidades do inimi:~·o, deve marchar com o Corpo da Vauguarda para; na occasiüo do eonlacto, apprehcnder a ><ilnação
eom mais rapidez c acc.tt'lo. o Cotnmaudanlo tia Yang-uarda
nmrcha. na respectiva testa.
O servko d(• Lransmissõe:-1 entro os t~calõ•~s (la. enlumua
dnvo ser feito por agentes do transmissão, e;rclislas uu euvalleiros, especialmente csclurecedorcs monlndos, Sf'tnJH'r rorm·ddo!::l pelos escalões posteriores.
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Assim, o Grosso das tropas tem seus ag(\nlt·s de t.ransmi..; ..
t:ião no eo1·po da Vanguarda 1 o Corvo da. Vanguarda na Tt•sta,
n ''~lu na Ponta.
ConvtSm qu~ na testa e na eawla de c~Hla r.~t·alfw. lllt\1'chem hom~m; enearregu<.los ue obsenal' ns <.:ignat·s ou ··hallla ·
dos dos outros escalões; algumas vezes 1 quando as di::;Laneias
f.'lltrn o1i escalõrs são muito grandes. lm IlN~e~sidat.it• de agen-:
1PS do transmissão intermediario~, para m;,Ü~tl' fadi idud\· do
~''l'vir'o.

1'77. O~ ot.!ifferc~Les escalões uu Vaw;uarda não s:in olll'i ...
gauus a fazer os altos horarios simuUancanwJtle. Duranlt• a:-;
paradas uevem achar-se s1.•mpre t•m situaçü,J de t.:k:::::cmJF'Hiwr
:-:•~u vavel tact.ieo •.
'
lklrm Uo.l'do
J /8. A missüo da UetagnanJ.a v-arin. euufot'JJl•~ :-:e lral!'- d•~
Inare.!m do frente ou de marcha retrugrada.
Na marcha <.le frente, a Hetaguarda é lle:-;Linada a. vigh.u· P
ob~~~rvar o que ::;e passa atrás da eolnmna e eolJril--a, em eat>o
do necessidade,_ contra as ineursões da. Cavallaria inimiga.
Xesta~-; condir,:.'Ões, não precisa de grmtdt's efff'elivo~. vi~lo eomo
constitue uma :fraet)ão do servi1:o geral df~ ~cg·nrmllia cu.ia
parto mui:; importante e~lii na frente. lsso lem ~Íi11da maior
razão de ser si a colunma nutreha ,~,nlre outras
1.7U. Na marcha rctrograda, a Hctaguarct~J ~~ o elen 1 enlo
t~::;;-;rmcial, c sua missão se torua parlicularmrnle importante.
Compele-lhe dar temvo ao GI'o~~o da ('Ol,UHHIU pant al'n~
lar-su ou retirar.
Deve ter uma forlc proporção de .Arlilharia, port}W' esla
nrma púde obrigar o inimigo a desenvolver-se a grallrle dis-·
taneia, fazendo-o perdol' temvo e demorando, vorl.anlo, ~eua
uJovimonlos de avanço.
-180. i\ Hdag·uanJa. ILUS lUU\ ÍlllUll!o~ I'Pf rngt·adtl~ CU!Il!H'f'•"

IH.mdc:

Lo da a Cavallaria ui::;ponivel:
h) as fraccões noccssarias de Engenharia;
r) a maior vroport;ão possivel da ..:\:rlilhal'ia da ~:oluuuw;
d) um l'ffecliYo de Infantaria. apoiado eíu uma forto proTJUl'Gão de metralhadoras, c~az de vroteger com vantagem a.
Artilharia. empregada e offercecr sufficienle rr.~istcneia au
inimigo •.
'181. Desde t.ttW o inimigo não a obrigue 1nai~ a mal'char
()m onle111 de combate, a Hetaguanla va:::sa :í ~:olumna. dn (!~ ..
11)

lrada.
Os

tlc~~an~us ucccs:::;al'ios sãu, lauto quanto possível, 1''~·
t-;uJado:; ue tal modo que a Hclaguarda. encoutrc. tw t•·rreuo
''scolhido, cobertas e pontos de apoio.
182. Uma Retaguarda em coluuma suhdiYide-~í', como a
'\anguarda, em Corpo, 'festa c Ponta. A distancia a qne :;e dc\C
aeltar do grosso da colunma é em gel.'al maior do quo a d:t.
Vanguarda. utlcndt~ndo aos alrazos que as eolumnas púllf'fll
~t)trfer.

-~

18;j. E1~1 toda eolumna onde houver ~m·vi•;o ue volkin,
nm }JCqueno destacamento de policia montado marcha atrilt.
cutre a cauda da .columna. c a ltelnsuarda.
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E:-;tn destacamento cneal'rega-sc de reunir· os ~~~lropiaJu:;
e .retardatarios ou prender os ~oldados f>làhidos da~ fiJeiras sem

motivo justo.
Deve, conseguintemeule, investigm: o dar· bal.idas nas n•~r
cas, vallos, sangas, casas, ranchos ou villas •Jue forem en~.:on
trados, ou por onde a columna passar ,afim de prf•nclnJ' todn.:'

os so1dados t(tW ahi Sf' acharnm. Quando a polic~ia l.em r·cm11id"
um cert.o numero dP ·pr(lsos. p~de ao ultimo PleuHmto du c·olnmna uma fr;:tcç.ão constituída para guarda llOfo; tlt>tidos.
184. No~ f11'andes altos on nos al'ampamrn f os. os Jll'l':--no.;
r~ J·Piardaladn.<;; ~iín ""h·••gtrP~ :'r:-: s11ns rnridad"~.
Flow·tJ(It.lm'dtt
1~5 . .l!:ur tnar·c~!w. :t s~>glll'llll~:a

dul'

l'h.t!Wu' ,~ gal'tlllf idtr.

em primeiro Jogar. por mdo dP patnlf/tos: quawlo ••s!as ~ãn
insnffieientP~. deslacam-s•~ Flmlt~O(JU.m·dos . .\ forruaciio n ,.,,~,,,
posição dP F'lam•o,fUtli'r/as (; lwbituahnen!fo r!f'i••rminada n:r
ordem dr• mnt,iJnmllo: al~tlJIHI~ vezPS, Pnlrdardn. ptídt• s·~r· ,,,._
t'.f~S8ari" cnnstilnil-as drn·arltP a marelw. ~t!sf,. .. aso ,; pr·••l'i:-~·•
mnif.as ..-nzp~ faznl-as inil'iar· a marclw ant·~~. poi~. gt•J•a!rnente. f.,... m de pereoJTt•r maior t·autinlw qw~ 11 r0sf,, da ,..,
Jumnu. Es~::~ m,.<lirln ..:;,. impik. si a 'f'l,UI'''I!f"''rtlo .~ ··ornptt:-.!:•

de Tnfanf a ria.
18ti. As Pl.o!loJfJIIfU'dos podem,

t~onf•H'Il!l'

,, ,·;r-;o . ..;,.,. dl•::;J•I'IIJ11'ÍP f;ro.,..,,l

tac'<Hias da T,. ..;;ftl, dn Co·rw1 da 1'11n(IIIUJ'tl" ,. dn

da ('O}umua.
Nas colum11a:" d11 gr·andP JH'ofuudidad••. ~~
cauda. tamlwm dt~\t'lll Lh:~ta•·ar FlournqlltO'dils. ~i

l'l':lt~,.,·~~·s

!ror 1\ .. ,.

d:t

n•·

ceRsidadP.
187. .'\s f'lmlt:utlllfl!'dos pt~dnl1l llt:tT'dt:tl' pal';rl]r·lalltr~lll•• ;·,
columnn qu" deVf•m eobrir, nu oc~l'tlpnr nnw pn~i,_:1ín p:trtl prP
teger o Sflll 0seoamE>nlo, c·onfiuuando dr•poi~ :r Ht<ll't•.Jw. Si l'•'•r
necessario ~~onvnrfl~1· uma mw·clw tk t't't•nk •·rn uuu·t·ho dt·
flanco, pÔ(Ü~ ser c~onvPniPnfP f'IHJH'egar· a \'tutttlttn·riu. pr·imifiv:\
como Fltmr:uuwti'rlfl (I f'OH~lilnir·. ·~om f'll'lllt'llf
,jp~f ar:adns ,;n
Grnsso da eolumna. unm nm:a Vanquarda.
:188. A composição ,. o effcetivo tl<ts Flmll'•t 11 uw•dtts dt~
pendenl do pc•rigo, maior 011 nHmol'. nw· ;rnt~•ar·r· ''" fl:uw":-: d:r.
columna. ,, •la nnf.m·Pza do f.nrT,~no.
18!l .. \ w·•·.t~fo;...,idade qw• U·m a~:;. FIIIJI'-'O!IIfi/l'tltls du lH.~JrJ r•.<.: ..
clareer~r ,. d" ~~~ eomnHmiear·
rapidanrnnl•· '''Jnl <r ePlmnna.
torna JHH'tic~u hu·nwHtP imUsiWit:-:a Vf\l a ti rih11 i r·- Jrwt' •·avalia ri<:.
t90. Dul'anl0 sua Htarf'lta. a F'lO?WIItfil'ti'do ·~o]H'e a {l't!1/lt'
o o flanco e:J•(r~rior c·.om nm n:;ealntJ:mwnfo analo~.;'~~ an da Y:llr-guarda; Jt·equmrt.emtmV• taJnilf'fll t'i IJP('I'~~ari" q11r· ,·!In :"1'
I)<.;

cubra do ladn da HefuguHrda.
Nas pequP.IWS enhimllaf', a .;pgitrau(~a do.'- !'lat'''"~ podt' "l.'l'
feita por ~imples patrulhas de infanlaJ·iu rqr ,.a,·<riluria_ :-:i a.;
cirenm~tarwia:-: a~sim o t!Xhdr·•~Jll: a dhd:rn•:ia """ Pll:t" dt•vPtll
guardar· da r·olmnnll dPpPildt.' rl1.1 IPf'l'f~ll" " d:t f'~JIPr·i•• dn ini-,

migo.

CAPÍTULO UI
SEGURANÇA E:\1 ESTACIO~AME~To

( knc m1idatl,· s

iH!. Em estueiunurmmtu, curllo e111 _llmt·,~l~n, a se~urnn~o;
rNmUa. do propl'io dispositivo cJos PscattH:H (\~an~narda~. RP·taguardas, Ji'htnPoguardaH) posfados nas d!l'f'l'',''-'e'" q11e
'Jo inimig-o.
.

\·;w fl'l'

.

;\. protecção da t..eopu. nu PSI a('lnn:untmtu ,·ump~'l.e, em pnnc-.;pio, a elementos forneeidos por es:c;a~ Vanguardas, Retaguarda~ • .Flancoguardas e que se ·dPnonunaJn Postos Avançados.
Fóra da zona occupada ywlos destaeamonf.os de :;egurançu,
, 1 c:irossu destaca elementoH qun !"P dispõem cu1 Post.os Avan•;ado::;, si para sua protecção honn~J· m·cossidadc (~isso. Nas din~eções pouco amca~~adas, as mNhdas de protecç.ao podem srr
rNJuzidaH ao minimo: pat.r·HIIws ~~ ~u:.u·da:.; dns acuntonaJttenLuH.

I~m contacto immedialo eo1u n iniuü~tl. !-:'fio o::; elementos
do JWimeiro escalão do di~po~il.iv11 qrte forneecrn OH Pof:lt.os

Ay;m~·ados.

l H~. Os po:;tos nvanç,udos ter.n1 UltlU. mis~·3ãu dt\ ll%isLen·'
:·ia o de Vigilancin. Em caso de ataque. 11Üo hPsifam em sncri.near-se, afim de assegurar (t fl•opa qtw eobr<·m o tempo do quo
l"::ta necessita para tomar suas dispn;:,i•;ües.
Sú erssam a n~sisteneia quando T''~cebcm ordem para isso ..
1\. missão dos Postos A vun.;:ados implica, com a nwior extensão possível, a intima coovánção da Infnntaría. da Cavaltnria c, cvcntunhncnLe, da Art.ilh<wia.
Em virtude da sua grandr~ eapacidadl' de ureupação do
I•·l'reno, rt Infanlal'ia constitue o elPnwnto rn·inripal da: resis'''ncia dos Postos Avancados. Hunwtc o dia. a '.~avaliaria atl.r'ihuida no:-~ Postos Avimçados drama. a Ri loda n11 parto da
l!lissão de Vigilancia de maneira que nllivie a Infantaria. Du~
ranv~ a noite, em principio, a lufanfaria assume só a dupla. in''.umbencia de Hesistencia e Vigilancia. Em reg,_·a geral, a Ca';allaria estaciona ao abrigo da Infantaria, salvo em caso de
nAccssídade tactica imperiosa ou quando os nw·;imontos do
;da e Yolta forem de natureza tal quo occasionnm fadigas sup·
plemcntares não compensadas por melhores condições de rerouso. Em certos easos~ entretanto, póde-se cncanegaT' o. Ca~
vallaria de deixar ligeiros posfos na frcntn da Infalitaria mn
pontos n~sús afastados pal'a qun (•sla possa PnviaJ' as rmcções
llf'('I'SSai'l11~.

A Vigilaucia deve Sf'I' mantida. qualqU('I' qtw snja o afastanwnto do inimigo. Encara-se a resistPncia si Plln' esUi (~m
condiç.õcs do intrrvir (embora eom forcas d(• Cavallm'ia' c
•·s.ta {~ pJ•cparada de maneira tanto mais ·cornplda quanto 'm•·1Wl' fi a distancia a que se acha o a<'iversario.
. Q~mnd? um ataq~e do. inimigo é possivPL appPIIa-sf' pal'a
a Arhlhnrm necessar1a af1m de sustentar a resistenci~ do~
Postos Avançados. Esta actunrá com fogos de deter e. e,·rn.
lnalmcnt,e, de inquietoçcio e interdicçao, cuidadosm~entf' l)rlJ{!is do to:\?1- Vot. U

H

I lO
(" ani~ados ., ;(Vei' prescripções concel'nentes á defensiva! sejà

~'"A Divisão no Combate", seja no "Hegulamento para os Exer-

cieiós e o Combate da Infantaria") .
193. As disposições (~O conjunelo dos Postos Avançados
drpendt~lll da situação, dos projectos do Cuunnando, do estacionamento do Grosso e do terreno.
Os Postos ·Avalll;ados uevem, tanto quanto possível, ser
e~Lalwlecidos de modo flUe os aeanlonamontos mais avançados
~ os pontos de reunião do gTosHo da Divisão fiquem subtrahidos ao tiro efficaz da Al'Lilharia adn~rsa. Os estacionamentos
<.~vançados raramente satisfarão esta <~orHJi~~ão. Convirá, pois,
one o commando m·dmw outras medidas para restringir os •·ffeitos do fogo da Artilharia: eoustrue•;ão de abrigos, dispcn;ão
dos acantonamentos ou bivaques ..
A vosit;.ão de l't\~isl.•·ncia é es<·ulltitla, antes do tudo, ol>L•d•~
ecndo ás faeilidadcs que offereee para a defesa. Além disso, f
vantajoso, durante o dia. que tenha vistas extensas, permittin(~0 descobri e bem o terrnno e attingir o i 11 imigo du mais longe
;•ossivcl com fogos efficazes.
O serviço dos. Postos Avall<,·ados iJnpú•~ :í tropa grawJps
1'adigas; nelle só se d1~ve, pois, ClllJH·egar o t•ffPdivo estridamcnte n.eccssario em ead:l easo vm·tieular.
POSTOS

AVA'\1_,:,\VUS E.?\1.

Fl~l

DI·:

J\U.HClL\

Depois de uma marcha dP frente, a missão de fot·uecer o~
Postos Avançados iiiCtllllhrl ú Vanguarda ou ús Vanguardas. Si
aquclla é de cffeelivo f1·aco trausforma-se inll:'iranH•uf.e 1•rn
Postos Ava11eado~. Si ó do effectivn assús forte. os l:'lem1~nto"
não empregádos 110 SI'J'\·i•,:n dos P . . \. ('()JJ~tifuellt fl'O!Ht di:-;poni~:el.
·
O Cotntnando da Vanguarda ~~o dos Posl11s .\\·an~·ados.
Quando u h•JTeno qnn RI~ tmn de \ igi:u· ~~ JllallteJ' apl'f'~enta elnva•_·üe:-:. d1~pre~sões ott tOIH't'La~. torna11do dil'fieeis as
:~ommun ica1,~õeH, ~~ vantajoso· di ,·idil-o rm zo11as,
cada 11111ü
com um conunawlante nspecial s11bordinado ao da Vang·uarda.
Jlor analogia, colll as disposit,·ões admiti idas para a defensiva,
a zona de um halalhão toma o nonw de quarteirão. Na repartição mn qrmrLt>irõPs, deve-s~ evila1·, euidadosameiJtP.
dae
eomo limites estradas ou calllinhos. os qnacs assim ficarão
mal guardados.
Tralamlo-se de uma marclia rdrogada, os Postos Avan·Ç:ldos são fornocidiJs pela Retaguarda nas condir.ões indicadas
para a YangnanJa. Pódc-sc tamhem encarregar 'unidades, que
fazem parte do grosso da colunma, de estabelecer os Postos
1\vançados. Estas unidades installam-sP antes ria ehegada da
H.ctaguarda, a qual passa atran's dellas vara. soh stm proteei'HP,
ir acantonar adianto.
·
·
'
_ Os destacamentos de Sl~gumnea. I'XI'1'pto as vanguardas e
rdagnardas, fornecem iguahnPnf 0 ·Postos Avanrad11s nas di t't'q·0cs quP llws l'llinJWI' guaJ·dar: os cnmnumd;uÚ.f's flp:c-;srs dt'S:.:trallH'Illos n si:in tamiH'Ill dos nwsmns Poslos.
Durante varios dias col!sceutivns a nwsnm llllidado !Híde
fl.'l' oncal'l'egada da Segul'an~a em IIHirrha e em
ostacionall~euto. Nf'Ssc acso, devem-se alternar as sub-unidades nos scrnços dos Postos aYançados que exigem o~ mni'3 fatigantes esforços.

O effectivo dos Postos Avançados póde

nos forlc, conforme a distancia a quo

se~· ~nn..is

ou lne-

s~ acha o lllimigO •.

JltlSTOS AVA~Ç.\DOS LONGE DO INIMHIO

HH. Long·n do inimigo, quamlo apenas se receiam in cu rAvançatropa. A
prol.eec.;.ão ~~ obtida f'lll parfP IH~l<_l Jll'(JIH'io disposithy ,do est~
:·iotwnwnto. tlscalo11ado em IH'o1und1dade, e vela wfurm<u;.ao

~ -; 08 dt~ partidas de Cavallaria, reduzem-se os Postos
dos ao mi11imo, de n10do que se ponpom as for~·as da
l~olhida a distan<'ia desejada.

POHTW:l :\\'.\~1):\DOH .\ PE(.lt'l<;:\.\ DJS'l\\~CI.\ IHI 1.:"1.:\llt;o

1!);l. (Juando O illtltligo ~e aella tão tWL'fo que St•ja VUSSÍ\lllllll ataque de sua partn, a qne~t[tO de resistencia dos Pos1u~ Avançados tot·na-se principal. Na~ direcções importantes,
() dispositivo é articulado na espectatlva do eomlJaLe c eomprehcnde, em g·cral, em .cada quarteirão:
- um primeiro eseaHio. constituído de Postos Principat•s quo mantccm OS poutos do ierreno fa\.OI'::tYeis Ú l'I.~SiS

klll'i:t;
- um segumlo escalão, for'Hm<lo pot· 11ma HL'Sf'I'\·a de Postos Avanç.ados, em principio ,destinado a sustentar ou, e\·cntualment.e, recolher os Postos Prineipaes.

Os Postos Prineipaes teem na frnnte ligeiros elementos:
postos para asscgumr a vigilancia, por meio de scnt inellas e patrulhas, 1•, OVI'Illualmont.l', pat:a constituir uma
w·i111eira rcsistencia com o fim de afastar as patrulhas inimigas. lc•yar o advcrsario a dnscohrir suas intenções c dae aos
PosloB P rinc ipacs o tem vo do toma1· suas disvosições de colllJmfP.
Nas direc~~ões ~~lll fllll.' não Ira pl'olHtlJilidade de ataque hasÜ.llll simvles vostos de vigilaneiti.
peq111~Ilo'l

-t V6. No fim de um dia dn eumJJale. q11ando ~~m contado
i'Oill O i1Jimigo, as tropas ClllJHmltadas, 8em I'Sflt'J'aL' ()L'(klll, CO~
llrem-se com Postos Avançados dn Combato.
Esses Postos Avanç.ados são fornncidos p0las uniuudcs do

1c esealão, companhias ou pPlotõos, as qnacs, ma11tidus na proJ•osição de eomLate ou twsta Ill'opria
JHJHI(,.'a.O, cobrem-se, cada qual por conta prnpria, com patrull.ms de volteadol'PS ou grupos de eombato cuja missão essenCial ó conservar o contact.o com o inimigo.
A posição de combate é organizada defen1::iivamen[tJ .

}.Ín~i~~ude immediata da

.\!~1,:.\u JJo t:lll\1 i\ I.\:\ Do

.l~li. Calt~• an «'llllllll~Wdanl(' da [)ivi:-;üo, IJal'a o t'Otl,Íillldo,
Iogur. ao f.,omtnandantt.~ dn cada eolunnw, fixar
q1wc~ sao u~ elementos que dnvol'fio fot·neeet• os Postos J\vanc~dos, OJ'gUllll;tU' son eonullando c definir exadamcntn a mis•'. ~'· ltt:ltvee

-:ao que lhes meu miJe.
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Hef?llcctalllcnto da JllW'r·ho âe {l'<'llfc

1'lH . Em fim tlo marcha. o set'Yi,:o do:-; Postos .\\ :,n,:ad-< 1R

,, urg~ni~ado dPsde que a Yangu~mJa atLinge

(IS logar·~·~ qUP 1~~l
8ão assignalados na Or·dem d(~ E~taciom~m~:nl?:- A Jll:5[tllla~:an
tlcllcs cffectua-se sob a. protccç~:ao da .t.a\.tllal ~n o,u do~ ;ti'. ncntos avaneados da ,, auguanla. O t.onunandcmlc do~ I ostos Avanç~clÔs (cn'IÜtmlmentP. ('ada Gunnnandanf.(' dP Postos
Avançados) dá, em geral. JWia carta. suns ordpns pal'a n '~stalJeler.imento dos mesmos.
·
.
Bssas ordens couteem as ilHlieal:úcs scguu~tes:
1\lissão dos Postos Avmwado8 e proeedimPid.n l.'lll raso d.•
ataque;
.
Missão da CavallarJa;
.
. _
Eventualmente, divisüo do terreno Plil Hli'Jos fllltll'l''ll'f)l'~
:, do Batalhão) ;
·
·
Loculizaeão approximada c ~ulJ-qual'lf'it•,jf's dqs PosLns

~

Principacs; ·

.

Localiza{',ão da. ou da~ l'I'SPI'\·a~ dr. Postus ;\Y~n~ados:
Distancias ás quacs as patrulhas d~YPm ser t'nvtadas: .
1\lissão n horas de partida das patrnlhas qw~ deve CllVIUr

41

Hcserva:

Disposições ('speciacs para a nnit0:
.Missão da· Artilharia;
·
Ligações ·comrnunicações:
.
Informações de qualquer natureza. dit'('l'(.'i:'".u~s o11 ponfu~
que se tem de Yigiar cspPcialmcnte, postns 1':-;[WI' i til'~. "' ,•.. :
Disposü;,õcs relativas {L ai imf'ntação:
Senha c contra-senha;
Medidas qun. cvcntüalnwntP. ~n ~len~m lonw•· pal'a nn dia
S(•guinte pôr dP novo a tropa ('lll man~lta;
1\lcdidas qtw, em cet·tus ~~usos dn PstatiurranH•ntu pr·olongado, devem ser previstas. Jlal'a rPtHfPt' ns Posf ns:
P. C. do Conuuandantt~ dos Postos :\van<·ados: f'\f'llfual1tWIJ.LC, P. C~ dos CommanôantPs de QuurteirüPs.
HW. Cada Cornmandanfp do Posto Prineipal fp dn HP:-;PJ'Ya de Postos Avançados) trata logo d~ dirigir sua tmidade t•m
í1~recção ao log·ar indicado na ordem c•, f omando as nr:-ecssnrias
medidas do vrccaução, adianta-se para fazt'r o rPcnnlH'rim,mfo
fio terreno.
Depois drssc reconhecii~wnto. asRPlll a os Jogar'(':; dPfinifi;os que devem sct· occupados.
Os Postos Pt·incipaes mantePm-sC> jun{n ús ar~tws :lf,; qtH~
(•~ pequenos postos sejam colloeado3 .
. . O commandante dos Postos. A':an~ados nrtn Rt' demora ~'111
,.JSitar as reservas, os Postos Prmctpaes n os postos importantes; prescreve. as modificat;>ões qnn julg-a JH'rP:;;saria~. ''· pPs~~oalmcntc, se msf alia eom a Hescn·a dos P .. \. n11 no Corpo
rla V. G.
200. Quando se drn~ rrencct::u· a marelra no dia :-;f'!:!.nink.
(·S Postos ~va~çados. em principio. manfPPm-se ('IH posir:·ão aL\~
qu_e os pnmmrm; ~~lenwntos da Vanguarda tenham passad11
:'!Pm dos pequenos postos; juntam-se dr novo ú Vancrunrda si
esta não foi rc~djda_ na sua missão, tomando na c.oi11~1nn.. o 'Iogar qnc lhes fot dr>sJgnarlo.

c
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Erri caSo de marcha retrogra.dá, os Postos :A.Ymlrn.ctos ~·e
tmem-se quando o Grosso da eolumna toma a .distatwia J)l'(''->r.ripta ·pelo Com mando.
~01. A installação uos Postos ;\v::mr.adnR fornPrido~ pOt'
outros destacamentos de sc~uranr,a. .. rr .. ,~tun-s•· d" (·<mformi-·
•ladP. com os mesmos principios.
202. Durante o período dn eslnc'innanwnto 11 sprviço de
Post.os Avançados halJitualnwntn .-~ dP :?·i huJ'as. O eomman•l:•.nte fixa as eondições em QHP são r.-•ndidm;. A hm·a dP rt'Ht1er varia diariamente. Quando os Postos ~\van~ado~ :-;fln rPndidos de noite esta operação dPYI~ st~L' lH't'J>aeada pelo re•·onhP-cimPnto executado de dia (~nm a disrrit,'ão tlf'('f'Ssaria.
fo\gNnA, cnN'I'RA-SKNJJA

1<~ RI<iNAI~R

DE H ECo~ H ECI ~ll~~·ro

203. O reconhecimento mt~m o~ differentPs t'it'Hu•nlos nos
r•ostos Avançados faz-f·iP. J1t11' meio da s(>n!Ja, Ctlllll'fl-SPTdta f' si-vrmes ~A senha e a contra-senha são dadas pelo Ex•'t'cito para lllnn
::erie de dez dias; em principio é o Commandante da DiYisão
quem as communica dmt'ianwnh• ans eommaiHimJtr~s da lropa
inl(loressada.
Si esta communicacão chnga demasiado 1ardn ao Commandante dos Postos Avançados, (~StP. fixa a ~mtha " a ('onLra-senha
por sua conta, notificando-as ao Commandantí• dos PosLo::; Avan(•.ados vizinhos c leva-as ao conhecimento do Commandanle da
D~visão. De modo identico proccderú o Commnndanlt' dos Posins Avançados si for de receiar qnP a sPnha e a ('onfra-~f'ltlm
~f'nham sido surprehendidas pelo inimigo.
O Commandante dos Postos Axançados l•L·•~set·t·n· us signa('~
c~e reconhecimento que se devem mnprrgar·, ennfOI'llH~ o caso.
entre sentinellas. patrulhas c rondas, e os eomnmnica ao Comtnanflrmte rtn Divisão e an flos Posl ns Avan1:adn:-; yizinhns.
HESBRYA DOS P08'l'08 AY:\NÇADf•S

204 .. A Reserva de Postos -Avançados constitui• o t•IPmcnlo
rte manobra dos CommandantPs flp qnartPii'ÕP~ ou dos Postos
Avançados.
E' geralmente ·estabelecida a ePrta dist:mria nft·:í:-; dos Post~1s Principaes, ct~1a resistencia fPI':í dn nvoiar ou aos qmlPS Lnln•z seja incumbiua de acolher.
De modo geral, deve-se achat· Plll rtnHli«'flfls dP arftwt· offensivamcnte contra qnalqnPJ' frnpa qnn f in~1· fot·(·ado a linha
~.2~ ~Postos Principaes..
·
·- ·- Evitará dessiminar-sp Pm pNplenos rrf01·c·os e dP prr.ffl·
l'tmcia actuará agrupada.
.
A Reserva comprchende, tanf o quanto possiYel, mf'tadn tln
(•ffecti.vo dos Postos Avançados.
N~ caso em que o t~t~·eno é dividido .-m qnnt·tPirõcs (dr
natalhao). a cada quartcu·ao correl'\pondc uma resnt·\·a parcial.
.
De noite, a Cavallaria qtw faz pal'fJ' dos Postos Avnnradn:"
lllSLalla-se muitas vezes na Hescrva; fot·m•e(~ as valJ'rtlltas <''postos ordenados pelo Commando .
. A Reserva fornece eventualmente as rondas c os rrconhe;~·n~onto~ P!~criptos pelo Commando dos P~stos Avançados on
, os qum h~IroPs. hem como os postos f'sprc1aes nrcessarios em
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rei'tos casos. Installa-se, tanto quanto possivel, em Ac!l~tona
mento-bivaquc ou em Bivaque.· 'rem uma guarda de P~'hcta .
. As distrihnicões fazem-se na Hcserva rmra o conJunctn da
1ropa dos Postos Avançados.
.
A Hesernt dos Postm; A vatwados deYe ser hgada pnlo teln'lhonio e por ag•·nLt~s de transmissão (esclareeodOJ:ns mo!1tados
Ôn monsag·pit·os), nos Pnstns PJ'irwipans c•. ú uutondadt• l!lllno~
di:;ttamflnf n snp••t·ior.

·
PoSTO PrtiNr:IPAL

20!3. O Poslo Pt·incipnl •' o f'l•~nwnln dP rPsisiPtwia dos Pnil-frs AYançauos.
. .
,
. _
.
A linha geral dos Pm;tos PrtllC!JHH'S P a fHlSI~~ao d•' l'I'Sist•'neia dos Postos Anm~adnf-1, da qual P!lPs conslitiJ••rn os pontos
,, .. apoio.
O cffectivo ordinario d•~ um Posto Principal ,, o de uma
Companhia: p•:ick ser alignwntado quando sn trata de mantne
lllll flOllfn f-'SV<'Cialnwntt> impol.·tanl <'. (:lm·alnH'Ill~ h a vantag~lll
mn rrfmTal--o eon1 rndralltadoJ'as. para as~H·g·rJJ'ar· a dof1•sa imJrodiata. ·'ou hatPJ' pontos ntJ caminhos por· und~' n inimigo lf~
n h a uo passm·.
A cada posf!) principal •' aUr·il11Jit1a rmm zor1a dPI••J·nliuadu
df' cnnformidadf' eom o terreno.
O Posto Pt>ineipal geralmPntP d1'sfara pNflWnos pm;f,os o
nntrnlhas pat>a vigiar o terreno fr'onfeii'O r' dal'-llle assim o tcnlpu de tomar disposições dn combate.
,
O. effoct.ivo total CITIJH'Pgarlo para os pequenos postos f' as
rat.rnlhas df'\'(\ ser I fio fraco quanto possivf'l. afim df\ nfín dir:linuil' a eapacidtHh• dP rrsistruria do Posto Pritwipal.
O Posto Pt·ineipal ti•JlJ uma missão dn ordPJJl düfensi,·a.
A môr pa!'l.e das \'C:.':I'S r•rtmpre-llte l'PSistir no Jogar em quP
:·P acha; or·ganiza o terrf'no utiliza11do os pont.os dn apoio naftlrlws. eunf'or'llU' os prinripios f'Xpostos uo Jtpg·rJianH'Illn para os
}'xnrc.icins r• o ComhatP da InfantaJ·ia. f' nsln1·inna na pt'tiXÍIIIi;,:-~dn irnnindiala da sna pnsit;fio de combate.
Um Post.o Prineipal nfio dPYP nlmndnnnr a lllissfío t) o SllhqnariPirã.o proprins pam ~oeenr'J'I'J' nm Posto Pr·incipal vi.zinlro.
Si foi' pnssivPl. d••vp auxiliai-o com SPIIS fngos. mas l'Pdo~Ta

rfp <'Ui dado na sua zona do vig-ilancia.
Os Postos P1·incipaPs são mJmm'ados da dirPita J>UI'U a f'S(lllf'l'da. •• o intPrvallo l'lltJ'f' PlJNI varias df' 500 a 1 .000 mrt1•os.
_ Sã•~ nsfah1•lf'eidos f1íra das vistas do inimigo. PTI1 hintQIH'.
f ao alwrgadns qnanto possi ""I. As pnwas l'fii!Sf'I'\'HIIl dl' dia ..
1'•· 11oiln o NtllipamPnf.o.
·
Ct•tTa dn um qual'lo do Poslo Pl'irwipal fira dP p-iqiiPf "·
F OJ~lpf.o pal'a at.l.f'ndl•r ao primniro signal. O piqude fot'Jlr.ül' a.
~:.f'nf.IIJPJia

das

Hl'lllaS, 1', SÍ fOl' JII'f'CiSO,

OS

IJOIIlf'IJS JH'('I'SS:-H'ÍIIS

p:tJ'a o!J.'WJ'nu· os sigmws dos J)Cquonm; postos.
O Posto Principal rlfl\'0 ~~siJar ••rn ligaf,•fín cnn1 Sfllls pPqiii'IWS
posf.os, eom a H(•serva dP Posl os AYaJl(;ados f' cnm ns Pnsf ns

Principaes vizinhos.

:F~sclarcecdores
montado:s, signalniros.,
Pycnf.~lalmr~Jtc, -pr·aç-as de cavallaria, pôdt>m

·J

1m, I ornHeJdos aos J>ostos I>rincipa-es.
As distdbuições fazem-se na llleserva.

íelcphonistas n,
~PI'. para .psso

No Posto J->rincip~H .pódem-se preparar os alimrnfos'. · si
o Commum.dante do.s Postos Avançudos o nutortza.
··

• í\O'rÕS DÕ PODER EXECUTIVO
PEQUENOS POSTOR E REN'fiNF..f.lAS

206. Os pequenos poRtos, assim eomo as patrulhas c Ron...a
i inella.s que ellns destacam, eon.stituern o elrmento, ün vig'ilancia dos Po;;;tns Avançados. Aceefllsoria.nwntn l'ornunn o 'Il>riltJPÍt'o ekmrnto de resisteucia, detmul,o as 'paLrullt'as inirni .
gas e ohriganc!o o adversario a um primeiro di'SPU'vo\vimcnl.o,
P.~peeialnH>-JÜc com a entrada em at~<;ão do fnzil-mt·lealba.dor.
Carta pequeno posto dPYP sN' r·ommanrladn por o!'l'i(~inl nn
l'-i\.rgcmto cxpPrimcntado.
() t' fft'CtiVO do pPqUCllO lJOSlo é Ortlilla!'innwnf f' \imitado
ao llllllWl'O de homens indispensavel para fornecer as PrnliHI'llas n as patrulhas necessarias ao sm•viço de vigilnneia, na
zona qut• lhn (~ allrihuüla. O·nt·almelltc ~~ eonstilu iclo dn wna
unidade rngular: e.squadl'a de volteadores, grnpo ele eomhal.•~.
lll\'.in IJPlol ão ~ prlot.ão ·Nn P.asos eventuacs. Fot'Jl('UtJ mna
ou \arias fjentinellas dupla~. ()g Jogares I'Scolhidos pn.ra :t!';
R1~nlinellas doYom J1CI'mitl.ir qtw f'llas asscgurt'lll l.Htta vigilêuH"ia e.;;;tJ·ieta e continua.
Ilavrrá muitas vezrs vantagrm, pdneipalment.rJ · f'tn terr••flos r~olwrtm:; ~ dobrados. ern mult.iplif'nr o nntnPJ'n de pntpwnns poslns l'Pduzindn-lltP:-< o~ 1'fft•ih1:-; ,. :ts fi'PlliPs ·dt• \i-·
4

~ilaneia •

.\ nollocat;ão dos peq\H'nos pnst.os 1\ ff'ita. df' eollfnrmieom a das sentinellas. Fir.aJ'âo Yantajnsanwnlt\ '('.olloea.(los na prox.imidade dos caminhos 0 r·m situa<;fín quo lhes
li('J'tllilta ligar;ão fa~il cotn as Sf'ntinellas e com o Post.o Print•ipal. lll''\•f'lll P~Capill' i\s \'istas do inimi;-;11. l~udo q11anto pns-sivP1.
,
:-ii'io Jllllllt•rados P1ll l'nd:l Po;;l11 Print'ipal. da dil'l'ila pal':t
dath~

a t•...::fiUPI'Ca.
.
:F:rn rn:~n rln ataqUI', offrrPt'l'l1l um:,l llri-tnl'il':t JY;;isll'llein. pt'I'\'ÍllPlll o
Po!-lto Print•ip<ll P :'il' r••l intnl d" lllll sr)
latH'·f'. fl'\-müualmrnte eomhatPnrlo. clf' eonf'nrmidntlP t'om ns
oJ'df'IÚ;; rr>~Pbidar,;, mas srmpl'l' dP."'~"ll'r•dind,, 11 t'illllJiil dl' f ir11·

do Pnstn Pt·incipal.

A liga(\iio do. fJCQllPTlo po:;;lo t'olll n Po:;.;fn i'rilH'ipal dr>Vt~
::;"I' J'Pdn. faúlo quap.tn possiYPL i\ Yista ptll' a~·pnft·:~ d" lir.:m':ãn ou rselal't'(·'(•dnrPs monl.ndos: d(~ nrdl" ,·.. n-.-:r'l~tii'<Hla pnt·
llll'llS{lgPil'OS.

:\n JH'fllll'no poslo. os holll~'l1'~ fi,·am ('OnsLanft'nwnlr• Pquip:tdos ~~ t'fllL"''''\:nn as arnm~. ao aleanr'.t'. f)psil-!na-~.p o nU-·
)IWI'fl dt' hOnlí'llS lH'1'f'SSH!'ÍOS para \'ÍgÍal' PS ~;i;.,:ll:ti'S das Sf'IJfini1!Ja,;.; duplaf'. nu ohsPr'var as pal'lcs do II'JTI'llll \i:·dvt~i:-; do
)H'tJllf'llo post~1. lJma pat·fp do!'-\ honwtts. 1111 m~rximn :1 nwtaclt•,
JH.ldf' l't'JHlll~aJ· dm·antn a noilf' si as (·irTIInt;;fanr·ia-· fl1'1'1lJil -1ii'l'l\l. lililS ('Olll.inuant!o Nplipados .
. :20/. ;\ Linha g('-l'Hl rias sPttl itll'llas ,; ll;tl,illlalnwt•lt~ dl'si~nada wb o nome de Linha de VigJlant•.ia tios Po~ln.::< Av<tll--

cadoR.

·
Os log-ar(',s das scntirwUas dnvPm SPl' esenlhido~ de modo
que Pll:ts -possam.obsrrvar hem a zona {{ue lhPs eompete m1.
\~igoil:uwia. m•(•nlt.ando-~r tanto rtnnnto vossi'Yf'1, das vistas do
jnimip:o. _\s scntúwllas sfín nunl~'r:H!as 1la direita para a p;:;lfllt'rda e sn ,·nnsen'aJn semvre df' al'ma 11a mfin. sr'm fazPJ'
tUtllinPIWia a qnen1 qtH'l' qno srjn., e l't•spt1Jldt•ndrl :tpl'll:t' ;·,,

pPrgunlns feifns pelos srns 1'3tllwriorrs._

:AC'l'OS DO PoDER BUaUTIVO
Dos dous homens que fa~em pa.rtf~ de uma se-ntinella dttplrlt um deve parar e observar, em quanto o out.ro pereorre
a mel.ade do intbrvallo quo vnc á sentinella seguinto f\ as
uutras immediaçõc.s dn terreno- que escapam á obsPrva~ão do
quo ('St.á fixo; dessa man-eira torna-se facil impodir qua.li]UI'l'
incu.rsão na 'l'adcin. formada pelas scntinella~.
Ao tomm· conta. de seus ,postos, o commanrlanlc do pe.tJllC7W posto r•sclarece as .sPntincllaB a respeito da dirnr,ção
do inimigo, sector dP. vigilancia~ eollocação do pequt~1W pnsf,)
e senLinellaH vizinhas, modo de proceder ·~m ea&o dP al.a.Q:tW,
Ht~nha, contra-senha e Hignaes; indica--lhes ns <'lllninlws dir.-•cto. c indil'ecto que n. elias vã.o tei'.
208. A :wntinella que nota qualquer oeousa. suspeita <In
la-do' do inimigo, como rodar dP. rviatura.s . est.allar dr c.hirotl's,
nuvens de poiPira, toques de cometas. f.lt.c., communira im-

Jncdiatamenle nn commondantC'. do SI'U pequono posto ~JOt'
meio dos dons sigmws d•~ ligaç.ão eottl\'enciona~o~: ltm, o
~ib'1lat df'. alarma ou P·~rigo
imrnediato. outro prlo qnnl a.
:-rntinella chama n commandante do peqw_ono rwst.o.
209. Durant8 o dia, as s~ntincllas tleixam pa~sat· officiacs ·e unidades de qu•3 tenham aviso, ou pertencentes ao
Rcrvico dos postos avttnçad,os. Durante a noit.e, quem quet·
que se approxime, é intimado a fazer alto. Si nito pat'!H\ a.
sent.inella. repete .a intimaç-ão, r, desobencc.ida, fa:t f o~ o. OlJ•~
derida, n. srntinella pctguntará.: - Quem vem lá.?, e tiesôe
que se lhe rcRponda: 'l'onda patrul.ha, {o1•ça amiaa, a. sentie dá a senha ou qualquer signal convencionado. sew o flllt~
a aentinella fa7. fogo f'. r.Pt.ira-se, f!i fo1· prPeiso. vnra .o jlPqueno posto.
2H~. Toda .SP.ntinrlla que rloscnhrf\ una soldado. ou quP.III
~IUCI' que St~.ia atravessan(!o a linha em tiirertão ao inimigo.
intima-o· a fazN· alto ou à rdrocPdrr; si niio for· oJw.d,.ddo,
mata-o.
211. Al-l sr>ntincUns são r,.ndidas, por.' nwtad•\ dr> hora f~In
hora. Fsl.· !Pll!Jlft pMit; !'lt•r' al1PJ'~rln ('onformn a:~ t·ir'cumsfan-f'ias.
21~. As .sentincllas drvPm ,'-t~r eonsl.anl.f'mPnte advertidas
da import.ancia de .sun. m ~ssã.o, ex:plieanrlo-se-lhes qtw Pll\
:sua vigilarwia J'rpowm a srgurança. {lo todo<~.

2 t ~. Nos cstncionamenl os

demorado~

convém desta em·
nn8 Yias de ('.ommuni-cação irnporfantes, ngcntes do Serviço neg·imnnf.at de lnf(W-

para os

posto~

{M·incipaf's,

E~ituado.c:;

ma<:(~es qw~ c.onlw~·am

a língua do paiz Pm que ~e ar.ham 11 a
•lo inimi;.;n. Esst•s agflnlps são encarrf.•gado;; dt~ rr-•relJer, examinar
e interrogar· toda.-; as pes~oa"l cst.ra.nhas nu suspeitn~
1
qU0 intentem atravessar a linha, f', C~v·enlualment-r, os deser'tores e parlamentarios.
2f3. Quando se tratar de um desertor, o commandant.~
do 1)oq.ucno posto fal-o-ha conduzir á pre-~~ença do 'C{)mmanda-nte do posto prindpal. B~t" r. int.nr~nn imnwdiaf.am(l.nfí:,
tom:)ndo l~fJtil.

JlOl' f'St'l'iplo,

das HIHI~

nome elo sen bal alh:io mr t·rgimento

1'1''-'j)tl:;Las:

\llUlllt"I'O OU

a força effectiva delle;
hrigada, divisão ou c~orpo dt'. eX>errito a qne ,qru batalhão ou
rr~imento pertence; I;torne;; d,os generae.~;;; effectiYo provavel
n

AOTOS DO PODEI\ EXECUTIVO

rlo seu e:tereito; onde se ac.na; recursos de qur dispõe C· ond ...

se encontram seus postos nvan~:.ados) .
Ri sR .aprrsentam C.e.snrtorr.s rm grand,.. numflro; o commandante do pnqueno ·1Josto des..'l.rma-os, <~onserva-os a e.m·ta
dist.ane.ia sob vigilancia e rectnü;ita do cnmmandantP <lo pnstl}
vrincipal Pscolt.a suffidente parn. ennduzil-o:-:.
Os desertores ·são },~, ado:1 por yja hif'rnrrhir.a nn E. \1.
da. Divisão (2." secção).
2"15. Quando SE.' ailproxima do pcqur:no JlOst.o 11m )larlu.
m,e1~tm·io .. a r;;mltinella ,previne imm.-.dit.anwntp
o eomrnandant.t~. Este, acompanhado opor c!ous snldadu:-:, Yae-lhn ao Pnt'OIÜro 11 n intprroga ligeirampnt,,., uc.pre.a do as~mnpto dP Hua
missão, prevenindo em seguida ao commandantf' <io posl.o
princ.ípal, a quem r~met.te quaesqUPJ' docnnwntof' on patwi:•·nt.rr.g-ups ,pt•ln parla:ntentario.
O enmma 1· f] ante do posto pl'ineipal passa recibo dPS·~f'.:-:
pn.pcis (\ os fa:L (~hPgar, por iní.f't'nwdio do commnm\anLt• do,;
].)l)Sto.s a'\·a3içados, ao commandant•~ da divh;ão.
:-;j o ParlCtmcnta1'io p.elln para ~PJ' reeebido pt'ln •·ommandante tia tropa, o commandant.c ,fio pctpreno 1wsto manda
vendar.;..llw os olhos.: assim como da üScolta que o at~om1mnhn,
l" aguarda no pequeno 1>ostu a ordem d" int.rodne(:no. E,c;;ta
sô púdc sm· dada pelo commandantt"'. da divü;ào. Uma vr•7, recobida, n ~~colla 1'iea no pequeno posto e o pm·lomentario ~~
eondnzido, com os olhos V('ndadf.~, á llN;pr:va. do~ P. A. n
em 8eguida ao eonunundo da. divis..'io. .\. yolia faz--~t."' l'Om n..;
mesmas pr{'cauçõe.s.
E' rigorosnn1éntf>l fli'ohihitla lona t•nnYN'~ar,.ão rnm qnn.l-

quer· fHI1'lrmtt'nfarin.
l'OS·1'11S

E~PECL\ E~

2Hi. Qnnndo ah~m d.'t Jinlln. das .-;PnlinHlla~ ha pontof.l
4'lOi-; IJtlanH so tivlstntll a grand!'R distan('ia.~ n lerrf'no do lado
rlo inimigo, o.q eaminho~ por ondP. rnare-haria. ·pont.Ps <rue pndN·ia de.struir, ~~te., enlloc~un-~c JjOsfos r/1~ ohsf•i't•oçiio, en.io
d'fP<'tivo varia srgundo a mi~sfw.
~t7. Ji:.c.:~s~ pos-tos, ol'g:mizhdos 1wlu <·nmnnnndanLr- dug
P. A., euidnm dn sua propria sPgurant:a. f>. •·m l.!<'l'al, •t'onc;t ilnem-sn e.om forca dn eavullarin.
2"18. Conforme o fim a. rtue SP dt'~tinam. pô~lem ser
1·elirados durante a noile; mas Pm ~'·P.rto~ (•aso~ são rnnserva.dos, r orno p. l'X. qnundo se trata da \"igilancht dt~ mna
ponte.
::nu. 'fe-pm grande utilidndP. 110 {'3tarionament.o. np6s ns
m ..'l.\1'ehns diaria:s, {"'ll1 quo não f~ pn::;sivPI ~·~tnhPlPI'f'I'. ~~:\:11(
JWP<'if'ão, um systPma regular de 11 • A.
HO~DAH

2~0.

E P.'\THULIIAH

As l'ondas são feiL.'ls pelos eummamlunLes ltafi üi ··
\·orsas frac(:ões dos postos avan~.ados, ou, pm· officiaes, sa.rgr.ntos o graduados, .por elles designadoH, ,sAndo uns e outros
acomp-anhados por duas ou tres praças armadas. Dest.inam~o a manter c auxiliar a vigilanr.ta das scntincUas (~ lig-ar os
IH~luenos postos.
A~ rr.;:rlr::-: r!rrnl~m g-Pr>~~·-n!~uf.t:o no int.r.rior dn linha de
"'i~ilanei:1.
·
·
~~ J. As pat.rulhas são !'lcmenlos de e.omposi~;ão vn.rio.vol
que vs pequenos postos. o~ postos; prinr~i]laes ~. conforme as
.urressidades, a re.st>rva., enviam além da linha dE' ,"t'nt iuelln.;;

!tS

ACTOS DO PODER EXECUTIVO

para vigiar as partes do terreno que lhes escaPam á vista
OJS ffi{)IV'Ímentos do inimigo quando em cnntaeto

ou observar
com eUe.

As patrulhas constituem o elemento movr.l da vigilnneia..
~ódem,. entre~a:nto, de eouformidade eom as instntccõoeR

recebidas, ImnwlJihzar-se por um tempo mai& ou nH'nns
longo, ~pja para mrllwr _observar, detendo-se nos ponfns t;ndn
tPt•m ·vtstas t•x!lt~usas. SP.Ja para armat· en1hos«~adas.
Durantn o dia a eavallaria. pódo form•eer as paü·ulhas .
. D1;1rante u uoite e em eontacto ·cnm o inimigo, a in1~m1a na e quem as forneee.
·
E' ncccssario compol-as de homens inl.t•Higf~ntes, Jmhcis,
li udaciosos· e capazes de se orientarem.
Seu e~f~ctivo depende da missão que tenham recebido,
mas no mmuno. cornprehende tres homens, commandados por
um caho ou sargento, e si a mis.~ão ó importante por nm
official.
'
. Os commandantes dos pequenos postos, nos Postos Prin, eJpaes e das Reserva:; determinam o numero, a hora, o i.tine,. 1·a.rio das patrulhas, de conformidade com o seu dfedivo, a
mtlureza do terreno, e as poRsibilidades de ataque.
As instrncçõcs dadas a eada commandant e de vatrnll1a,
:mtes da partida, indicam-lhe:
·
, O itinerario geral e e sector;
Os pontos que não deverá ultrapassar;
A duração approximada da missão;
A senha, contra-senha o os, sigm1PS do rf'eonhod rnrm tn.
Todos os conunandantcs de patrulha communieam a seus
n~mens a missão .e os signaes de reconhecimento para_ qne
]IOSsam entrar isoladamente, easo a patrulha seja ohtigarla a
dispersar-se, e designam SPll 1">ub::;titnto twnntual.
Quando a paf.ru!ba ó (•nviada .pelo l'o-,to Principal ou w•laHrserva, o eommandante, ao passar pelos pequenos po1":los,
entra em relação ~~om os f~ommandantes respectivos.
· Importa prev•~r minuciosamente as condições de regresso
~las patrulhaR ú linha O«~ vigilaneia dos Postos Avnn~ado~, afim
•le evitar surpresas.
As patrulhas marcham com preeauçõns n sem ruído, param muitas VPZf'~ para ouvir c orientar-Rc; ohservam r·tnn
r·1 ~i dado o terreno qv.(' percorrt'm.
Ji~m contacto Nltn o inimigo, clnvcm procurar loear a.q seufinellas jnimiv.:as, (•xaminar a eonfigurar,ão rlo f.('rrnno entro
Pllas c a frentr•, ns logare~ mn is favoravnis paea uma nmhose:Idà, ues('obrir <l organização do scrvir,o de patrnlhas do iniwigo, sua fnrc:a, hora de partida, c itinerario.
Durante a noite ou em terreno dohrarlo, as pcqueuas patrulhas de Infantaria •. geraln;wnte, nfío avant:am mais d1• 11m
)un. al(~m da linha das sPntinellaf:!. ·
Si as eireumstaneias exigem que vão mais longP, da-seIIJPS effectivo maior.
.
Ao amanhecer, as patrulhas devem ser mais frequentes
e reconhecer o terreno mais longf'; só rcgrC'ssam quando tJ dia
tiver clareado completamente.
Rvitam empenhar combate e ainda nwis dPixar-sf'. eorlat·;
para isso voltam por caminho differeu!.e do ww ~egun·am ua
ida .. Si encontram um inimigo mais fraco proc!u·an: .fa~er
prisioneiros, ntrahincto-o para .uma emboscada .. St o lfllllllgo

ACTOS DO PODER lttBCUTIVO

e mais

forte, previnem os pequenos postos situados atrás o
reeuam continuando a observar.
Quando os Postos Avançados devem permane~cr vm·ios
dias no mesmo terreno, altera-se diariamente·· a hora da sahida e o itinerario das pat~ulhas.
Ao regressar, o comn~andante da patrulha dá parte do que
observou ao Commandante quo a cxprdiu. Qualquer informa(,:ão importante é transmittida o mais rapidamente pMsivd ao
,·:ommamlante dos Postos Avançados.
Nos Postos Avançados em contacto immediato com o inimigo, durante a noite ou quando se interrompe um combate,
patrulhas de alguns homens bem escolhidos, commandlldas,
si for necessario, pür official, são enviadas, protegidas pela
obscuridade, para tão perto quanto possivel das ·linhas in.iJ.'ligas, afim de obset·var c ouvir o que se paHsa nci interior
das mesmas, snrprehender qualquer preparar;ão de ataque p,
,-ig-ütr todos os movimentos.
Afim clf~ evitar enganos, quando a Artilharia tem de or~~mizar fog·os na frente da Infantaria, é neecssario tomar disJI'.)si~ões •~sveeiaes para a circulação das patrulhas. Estas dPn·m •~xPL'cer especial vigilancia ao romper do dia.
2:?2. Quer de dia, quer de noite. às rondas, patL'ulh:u; P t\
f :·opa al'mada, reconhecem-se da seguinte maneira:
O Chd'e que primeiro percebe a ronda, patrulha ou tropa
~Ti ta: Qt{e-tn 'IJC?n ld ? Desde que lhe respondam: <<Ronda, palr·ulha, força amiga de tal corpo», grita: «Avança á contraf'Pnha». Hf'cebc a contra-senha do commandante da ronda, palntlha ou tropa e dá em t.roea a senha.
.
·
A permuta da ~Pnha c contra-Renha porlPt':í fk rc~do srr
Euh:-;lifuidn ]ll'la de ~jg-IHH'S convene\onados .
.\1\TJLIT.\HL\

NOS

PORTOS

AV.Úo!f/\OOR

:22:L Quando S•"' attrilmc Artilharia aos Postos Avaneamnit.as vPzes haverú necPssidade de pôl-a em ])Osição na.
]Jr·oximidadn elos lngarPs fltH' clla terá de ljlrcupat' oventual··o~PtliP: si f1\r· pt'N' iso
snr-l!H'-iio fornreirlns os Jlf'eessario:;

.:lo~.

~qrolO<.;.

Ri Pssas disposit;ões nãn tiverf'm rahinwn!tJ, a Al'!illlul'ia
lltaltft>r-e-á no Corpo da Vanguarda.
lln rrs1o, podPm Sf'r adoptadas me(iidas especiaes Tmra ~ ..
:\rtilharta dP Montanha, pois talvez haja intr.ressf' em man' laJ-a hater ponlos do passagem obrigada do inimigo.
Importa preYt~r minuriosanwnte ns eondieões ctP Pllfl'ada
r·m ar<:fío da . .:\rtilhm·ia, pr·ineipalnwnle dm·ant•~ a noilf•. l lrvt•m-~n r·onvc'neionm· signat•s var·a inrlit·ar o recún dos flPquPnns vnstos qnant;n fôr JH'0vis!o qw~ a Artilharia executo
fogos de deter para a dofesa dos Postos Principaes. Tomam''(' igualmente dispo.-;i~;ões cspeeiaes para a cir('nlar,.fio das JHl! t't!lhas, rnmo foi dito no art ign lll'~'eedf'nt P.
PHF.SCR!PÇÕES GERAES REL.\TIVAR

AOS

POSTO::\ AVANÇADO~

'"

224. Independentemente das instrucções especiaes relativas ao modo de proceder em cada caso particular, os Postos
.\vanç.ados obedecem, em qmH'Squer oiremnstanrias, :iR sr-·
gttintes preseripções gerars:
:1 ". Quando se acham en\ conto elo eom o inimigo, te(lm o

220

de mante~ esse eontacto com patrulhas bem commancaso ,Percebam que elle escapou, provinrm os Comman-

dever

dadas •.

dantes de Postos Principnrs que dão immediaf.amente parto
ao dos Post.os Avan~ados.
2". Durante a n~it~, os pequenos J?Ostos, á. f~accão do piquete dos Postos PrmCJpaes e a guarda de pohma da Rc,":H'rva
oos Posto:ii Avançados, armam-se oontra qualqu~r tropa. quo
marche contra elles .. As Rt'ntim~IJas das armas rrcP-bem instru(~{'Ale~ para tal fim •
Uma hora antes de amanhecer, todos os elementos dos
Postos Avanc;:.ados, pequenos postos, Postos Principaes, Resf\rvas, armam-se ~ ficam prompt.o pnra rombatt~r.
3°. A tropa dos Posto:;~ Avançados não pregta contineneia.
São prohibidos :çufos de tambor •'· toqtw~ de norncta.
4.• Qualquer indicação concernentn ao inimigo (lrvo :-:01'
ohject.o do uma parte~ immediata. ao escalão supPrior.
5°. O commandant.e df~ cada elemrnt..o do.~ Postos Avan~-~dos, desde que tenha occupado o Jogar qu~ !be foi dPsignado, deve enviar no r;;eu chefe immediato, uma parte dp installn.cão, resumindo as disposições qn~ adopfou. Todas a~ manh6.s redigo nm rrlaforio f:nmmllrio dos nr.r.urrenl'ias da. nnifH
:mterior.
·
I.AYJ\l,LARIA

OOR

J>OBTO~

AVANÇADO~

225. Em fim de marcha, a Ca.vallaria da Vang·11arda r·nhrr:

o nst,abelecimento dos Post..os Avançados.

Colloca para esse fim vMletas e lan~a patrulhaf.l ah~ru {Ül
linha de vigilancia nssignalada aos Postos Avnçados. do eonformidade c~m a~ indicações do Commandantp da Vanguarda.
Quando os Postos Avançados de Infantaria ncenpam seu:logares, o Grosso da Cavallnria recúa para ir ~staeionar ~~
apenas deixa nos Postos Avançados a fraccão ou frac<;õe.~.;
c](lsignadas p4llo Commandanfi' da Vanguat·ria. Essas frac~õP ..;,
si fôr preciso,. ficam ~oh as ordPns dos eommandanfPs do~
fJHarteirões.
Durante o dia, n Cavallaria que fiea nos Postos Avnncndos é, geralmente, repartida Pnfrf! a Resf'rva ,, o;;; Posf.o~ .Prinripaes, e fornece:
1•. Patrulhas para. bater, o t~ri'NJn aiP.m ria 1inhn d:'
Vigilancia.
·
2'". Eventualmente, postos especiaes para or~~.upar pontn.-;
jmportantes na frentf.i da Linha de Vigilaneia.
Durante a noite, a Cavallaria dos Postos Avancadm; c'. gt~
r·alment.e agrupada na Reserva flos PostoH ,\vancados on :wan,...
tona atrás- della, de maneira que usufrua o repouso indispensavel.
Excepcionalmente, em rPrtos casos pal'f.icnlar~l'l. os posi.os espf'ciaes estabelecidoR fif~ dia pod(•n) l:iPr manf.idos •le
noite.
A Cavallaria retoma o serviço de vigilaneia rirsde o ama.1hecer para evitar as possíveis surprezas.
Nos Postos l).vancados, •) preciso evitar o Pmprego de cavalleiros para as ligações e trnn~missõf's de ordens. Quam)o
na falta de meios dl! communicacão opticos ou elecfricos, esso
.wrví~o, em fl'!'lneipi(), rll've incumbir aos esrlnrflr.e({ores mou-

tados.

2:!1

ACTO-S DÓ PODltlt EXf:CU'I'lVO

PRESOIUPCÕES BSPECIAJ~s llh"LATIVAS Ao HERYiço DE po~n~::;
AVANÇADO~ DVTt.:\NTE A ~OITE

22G. A. ob~euridade. facilila a sw·presa. 1·eduz lluf.avt'lHwnto a f'ffJcacta do fogo individual, mas durant" a noite a.'i
h!lrragens dP Artilharia, metrnlhadm·as ~~ de fttzis-mefi'alhadorcs conservam suJ. potencia.
Os Postos PI'incipacs e ns RPsPrvas Hwntr.rm-s•o, tanfo
q,1anto possivPl, agrupado~ ·~ agem de prl:'l'er!'neia em elmlra:.t !aqu~s. E::;t.c·s são prcpat·ados com methodo, executauos eu11.1
o apoto df~ fogos de metralhadoras, fuzis-mctralhadores e JWfrechos de acompanhamento, (dispostos para n~sP fim e cuidadotmmenlt' apout.ados), P tambem. ,,ycnlualmenfP dt· al'li-

1haria.

·

'

A vig-ilaneiu movei eom ~:' pt.üt·ulhas th·w· ~~·t· mui lo ad i-

Ya. prindpahnf•nfn ao amanhecer.
Na !oi proximidades do inimigo ~ quando os Poslos A van-

'i:.H.los forem estabelecidog durante o dia, mui( a~ vezes será
•·orrvenicnt.e as~ignalur aos divf>l'FHt~ f•lementos novos lugar·,.s

pa.ea a noif.r..
'
:Esses Iog11rrs ~üo principalmente ('sr·olhidos d" modo a
Jttnnf.er, com solidez, a t•t•dP das emnmmlira~ÕPs fJlH~ eonduzt•m
ao j nimigo.
As posi~.:ões do" Po:;;los Prinripaes ~ão m·wmizada" f'm
}KJO[IJS do apoio e, principa.lnwnte quando t•m contaclo com o
himigo, providas, tanto quanto pos::;ivel, de dcfrsas aeer-ssoJ•ia~. aram f:' farpado, etc.
Os proprios pequenos pm;fos lt•em inl.•·n•s:-:P ('nl eoJH·ir-:-;f~
·~nm alguns/ obstacnlm~ mPsmo summarios.
As pracas de reunião erri caso de alarma deVt:·m possuir
~:1 h i <tas faceis, tendo em vista os contra-ataques.
:\ fim de nssf>gurar no Posto Principal o tC'mpo nPCI'S:"ari·• ~mra. tomat· sua.;; disposicõP~, u:;: JWflUI'TlO~ posto:; podnm
r·I'L' destacados a maiores distaneias que durantf• o dia, IIUL'
t·:-tPmplo, ::;erem collocados na proximidade immediata d~s sPnt in,•llas: na frf'nte destas podem-se prf~parar emboscadnR.
0..; logarrs ~'~olhidos r:ão oeeupados P.n cahir da noiff' .
.mn.~ dfWf'nl ter !:i ido de antemão I'PeonhN~idos dm·anb• o dia.
Tomam-sn todas as JH'f'f~aU·fÕPs para qw: o inmigo nil.o ns
r.Jos:-:a rcfN'C'nciar.
2~G n. A rhPgada tardia ao biYat]UP, pôdt'. muit.a," \'t•zes,
olwigar á rollooa~.ão dos Posto.s AYançado:.--, de noitr..
As disposiçÕf>H de conjunto st) podrlll
sflt'
a:-:sí'ntad1.1ri
}lt•la eal'fa. GrralnwntP, dia." l'onsistem t'tn ot·,:.upaT. nas diI'~'e.ç0c·~. impoHanfps, pontos do tcrrenn lwm
asi"ig-naladus.
JHlltf.rs, Yaus, cru71anwntos. Jocalid·adcs. d•·.
Drví•m-se. tomm· toda.;; as medidafl r~ara que os Jogares
do~ differ0ntE~ Plementos da r1•d~- dt.• Po~t.o~ Avan~ados fitttwrn rxaetanwnln determinados e qUP. Hfl ligw:õPs sejam lwrn
:t~i~t'fnn·adn".
A IlC'S('l'\·a

de .Posf.og Avancados ~ o::; PosLu~ Principat'.'i
dirigem-::c Juntos até ao ponto em quo a Hcserva se t1cvo
cslabclecer. Dahi cada POt;to IPrindpal ganha Rf'U Jogar. rm
graduado da lleserva dos Postos Avancados acompanha-'>
para re~onhecer e o itinDrario que ao mE'8mo cundll7.•
.. \ instullaçõo dos pPqtwnos postos fornecidos pelos Jlo.s-

tos Priu~.itJ.aes, faz-se de conformiuatle com os mesmos pl'incipios.
Doode o amanhecer, os 'CommandanL'3s de Postos Principaes e da Reserva dos Postos A vançudos fazl(~m mn reconhecimento rapido do trrreno e modificam, conseqncnf.cmcnte, si for preciso, as posir_:.õcs occupauas durante a noite.
C.\Pll'llLO IV .
HEGUH.\;'1;(:_\

Jt\

14.<\.\'.\LLAI\1\
t_.!UE UPEIH
ISOL:\ll,\:\1 ENTJ·:,
MMtCHA E E~l EST,\CI0.!\1\ :\l!·J!\TU

E.\t

22'7. tJma boa organização do servil: o df' df~•'3eoJJel'f a 1S o
nwio mais efficaz de g·arant.ir a Segnran(:a d1~ uuw. eohwnla.
w.lc Cavallaria em marcha.
Durante o te.mpo ·em que a descu!Jel't.a infol'ma ú grande
dislancia, e emquanto o inimigo está long·c, a Seguranra reiSulta da informação. Neste caso, bastam ligeiras vanguardas
e um serviço do Segurança apvroximada que permitte maior
velocidadP, de marcha..
Com os primeiros contaclos, a sHua1;i:io muda; a Cavallaria marcha em guarda, num flispositivo aprovriado, lll'Olllpta para o eombatf'.
O Comandante da h·opa prepara a E".na aeçãn po1· meio
da Vanguarda: qur. salta rle ubstaculo em obstnr~ulo, de eoborta em eoberta, regulando seus lances dü maneira qtw evite
á colnmna qualquet· :::m·w·za I>elo fogo ~~ Hlanf pnha a salt ida
dos dCtSfiluden·os.
A Vang·narcla por sua \-f'z J1l'Ovt• sua s:.gm·ant~a Jllüdianlf'
um serviço de des!'olH•t·kt. d1• alean,·.e rr·sll'i!'lo, ,. dn pal.r't!llta~.
O combate S('t'Ú muil:tH vezes ueeesRar·io ú Vanguarda, a
qual .cJcvcrá estar em condieõer; de abrir eamit:Iho pelo combate offensivo, a pé, seçundado, quando ·S possivrd, por .movimento envolvente a cav.allo.
A Scgur:m(;a da Cavallar·ia PBI mat·clta ó t·omplelad:l eom
patrulhas de flaneo e com a Retaguaru:L
Numa marcha em retirada, a Retaguarda desloca-se por
lances, fazendo, quando .'3e de temi frente 1(.10 inimigo; nos
flancos. esclarece--se áo longe ..
O F...stacionamcnto é para a Cavallaria um momento critico.
O serviço do r;egurança d tanto mai.;; necessario, quanto
menos immediatamcnte dispouivel se encontra o grosso da
Cavallaria.
Como acontece nas marchas. um hom ~f~nir.o d1~ d~'scolJerla é a melhor garantia da ·Seguraw·a.
Com informações a grande distancia, descoberta ~~rn eontacto com o inimigo e espaco livre rm itn·no do e:-:;f.aeiona1
mcnto, basta a guarda dos bivaques ou acatonamcntos.
A Segurança t~ r~omplct.ada eom patrulhas e posto-, ~~ol
lor·.ados nas d iree(:õcs perig-osas, a 4 nu ;, km. do di~.;;hnr. ia.
Quando v.s distan1·ia.s se tornam m~'nore.s, nas pr·oximilladcs do inimigo, a Srguranea. antes de ludo repousa. no ''~"-·
calonamonto geral dos estacionamentos em profundidadr.
O fim essencial da Segurança consi~'3ti rú em garantir ao

prosso o tempo necessario para montar a ca r alio c opemr ·;

Bi a Cavalla.ria bivaca é indit3pensavel \nlcrpôr enlrc os

inimh~·o, um dispositivo defensivo e ern
Reguida organizar uma r1~de de Postos AYançados analoga (~
da Infantaria.
/
Todavia, em vh·tudc do fraco effectivo dis}wnivcl para.
a rcsistencia o da necessidade de aBsegurae á maior pat·tc da
tropa nm repouso, sem o qual dentro de pom·o tl'mpo, Pila

bivaques de testa e o

ficaria impossihilitada de pl't•stm· qualquer serviço, a rêu-e d(';
rr>sjstenda pódc ser .'iitnplifwada. Deverú, então, eumpletal-:t
a proeura. ode informa•ções a distancia. Para ('SSe fim, as patrulhas destaeadas durante a mar'Cha, ~~<nu inluit.o de gaJ·antir a Seguran(~a. iransfonilat·-se-ão dLLJ.an{r~ o ('slaeiouaillJCnto, em postos fixos, desliuados a prevenir a approximaçãH
do inimigo. Esses püt;t.Os são estabelecidos, .tanto quanto
possivel, nas linhas características do teiTPlJO. 1ws pontos de
passag-Pm nbrig·ada, nos cTuzamcrlllH:l, nós dn ('.'-'Irada, llOntes,
ele.
HaYerú, frrqtteJJh•mente. maiet• vantag~'lH ~~JU fazer a Cavall:aria \marchar !ll1ais alguns kilometro;o; para procurar o
aln·igo de uma. ch:rva(jão ou depressão do terreno, vrrmitlindoIJJC repousar com toda a sPguran,:a, a deixai-a estacionat·,
cxposLa ás snrpreza.s, numa zona desco1Jerta.
Quand:o a t1avallari,<t lac)antori;ct, ~ma .prulecção l~_epousa
nas medida;s de defesa tomadas no conjuncto dos acantonamentos mais proximo:;; do in i'rnigo, c na vig ilaneiu ex.ereida
por meio de postoc.
As mellidas adopLadas nos :u~aulonatw•Htus eousistirã,,
na organização defensiva J•apida da localida,(Jc; far.!.,'le-ão bat·ricadas na~·, Rahidas. a,-, quars guardadas por post.os. V•r·r:ío .':llltt
vigilancia. enmplclacia po1· um systrma de vatrulhas Jixa.s o
movei.:; collocaúas nas estradas de acce.s.so.
o Commando tomará as uisposições lléCL',s~arias para qun.
sob a protecção doo postos que aduam pelo fogo, o grosso da
tropa acantonada possa, em ea.so de ataquo, ser rapidamenl e
n-unidc• nu parte meno.s exposta da localidade.
As medidas de segurança nos diversos acanLona~mentos
mais afastados do inimigo serão completadas de conformidade com a si tua cão geral e com a situa~,: no l'elativa.
CAPITULO V
HECONHgCIMEN'J'O DO lNIM ,c;o

lJc modo geral, além dos contactos tomados pela Cavallnria, o I'Cconhccimcnto do inimgio tcsulta dü Engajamento.
:-:,) cxpecionalmente é que se devem prevêr aocões offcnsivas
<.le reconhecimento; assumem então o caracter de um comlmtc
cu adquirem a fôrma de um golpe de mão.
'
Rct·onhcl'imeHtos

fJ/lC

srío CJ.·cc?'twh•s

)lclns tJIWdrus

'fal'S. reuonhccimento, i' e i Los no correr da, aeção r eali:r:lln-se .<.lo .eonformidadc com os p-rocessos indicados i1'«A Di-

yisão

llo Combate~

c nos diversos Begulamentos das L1Jrmas •1

ACtOB DO llat>!R ttECtJ.TlVO
l~'~darccimehto }leia in{antmit.t em feJ•rCIWS

tanhosos

dbbra.rlt.'s c mon-

~.:!8. Em muiLvs casos, a naLm·oza do lerrt~nn limita ou
uws1uo im}wde dt~ modo absoluto o rseJarceimeuto pela cavallaria; m;.'Ülll, terrenos gran<.lcmcnln aecid•mlado~. como S(~rras
<·.oiJl·rta::; dn vpgelacão espessa e cortadas por est.radns estrei-

t.as ou pieada:;, annullam, cumpleLamenfP, qnalqum· ae(:ão da
Caxallal'ia. E'. então, á Infantaria que e.al.w. ('Jll scmelhnnt.P·S
utsos. o serviço {lt~ esclarecimento de uma columna em marr.ha.
:\"a geucralidaclo dos easus, esse servi-ço •' feilü por ft.'aq;_õns dP lll'npa, euj.o dfcctho Yaria •·om a impodanda da
1ilisstí.o (' a. dü;t.aneta do inimigll.
22t•. Em lPrrenos dessa natureza. us •~IPmc-ut.o~ t.h~ ·~sela.
H't~inwnto 4IP lnfantaria dt~sloi·am-sP eu111 :ot"l t•nutellas n prudt•Jieia. .i:í t·ec.omrnendadas.

Um ?•t:ronhccimcnto

lh!

in{antaria

qualquPr.

t~mhora;

muit.u lento .na :::ua runc(ão, pódc eaminhnr fne.ilmc.nf.t) ~is est~oJHlidas do inimig·o e Hurpr•~hendel--o eom vantagem mnttre-...
pando embose~das.
De~Iocando--sP IWl' lanees e va lerulo-st•
t'rt•quenl~'mcnln
do mato, o rcconhccitmcnl'~' ifH'Ocura lWIJt.os dominantes onde
Laja A;randcs :ll'\'Ot'('S que são aprov~itadas como eXcPlloul.c!:i
f hsf'I'V~ÜfJI•io:-:.
E' muito reromnH.mdavdl, nestas eir{~'\JmHtau
eias. o Hen i1~0 Je ligação {)os reco·nhccimcntos eorn seus
npoiotõ, por signans eonn•nciona:dos, auxiliado por postos pré-vmmrnte instnllaclos á rot.agunr4a. pois a natureza tio terreno
c si'H li~itado raio de acção, facilitam muito similhanto gonerwro dn ligação. Dos apoiog para as rolnmnas podcm-sn uti1i!-m'. o~ mt•nsa!?·2iros nu ouh·os meios mais t'XpPditot'• dispo ....
I'IH'IS na orcastao.
230. As instrucçucs rr<'obidns pelos ?'ecrmlwcimenfos de
infantaria rm 1rrrenos nas {.'OIHli~ões acima. são as já recomm~nda,las para a l'avallaria; mas deve-so ainda levar em con1
:-:deração quo taes l.r'rr4mos, sem upreSPtlfnr largo~ horiz-ontes
:, vight e cortados de pequenos .trilhos que ligam frr~qucnw
tnPnto estradas estreitas, Jlt'Oporcionam optimoti ~~scoudcrijos,
aprovPil..avcis ao inimigi1. As rccomniendacõe:; de vasculha.e
todo;;; Psteg eseaninhos t.h~Ycm sor in('cssantmnruto rdteradas.
~:JJ. Em Sf~mclhant.es tN'l'cnos, mui frcqucnf1f) f~Lll iUOsso
f l'tTi.torio, a eolumna ó forcada a düsloear-.:<~:, du uma maneira
Jv.rral, .por pequena~ etapas. ri. proporç-ão 9ue ':ã'? ~endo qucbt·adas as rcstst.rncms constantes das }Jartulas t1H11HfJtJS.
Nestas condições, o csdaJ·oc.iment.o, ao tomar o aspecto
de verdadeiro rceonhe-cimf~nto offonsivo, mdge cff~c:tivos dA
nmim· vulto f) atf5, em muil•os ensos, a inloeven~;ão de mct.rnPmdoi·ns <· a1·tilharia de mout.anho.

TITULO V
O Combate

CAPITULO I
!11;\'EnEg DOH CHEFES E D.\S 'TilOPXl:!

232. A ac.ç-ão do Chefe tetn uma influcneía decisiva no

'·nlot· da tr.opa.

O Chefe deve! 'sc1· insirttt"do, !lar o ca~empln, comt1n.mul.m·.
2:13. O Ch~fc que -conhece a profissão, só exige de ~üa

AC'l"'S DO

(lQIJER J<:XECUTIVO

f l'opa es.(or.,;\o::; ulei::;, uão a e.ou~ome Júra Ul! LellllJO, e uo L.Ulllbate não sacrifica existencias inconscientemente. A ignoranda é nef.asta. Torna o Chefe irresoluto, tímido, e faz com que
t1 tropa perca rapidamente a oonfiança que nelle deposita.
~34. L:\i tro,pa. é o reflexo do Chefe. 1".' o sep. mais severo
juiz; guarda-lhe as minirnas palavra::; e observa com artten,·.fío sua attitude.
..
Só deseja admirai-o e seguil-o cegamente.
A irreprehensivel altitude da tropa 110 fogo ú a melhor
. •·eompensa do Chefe.
!!35. Comrr.vnidar é:
lJar ordens e vigiar--lhes a. execução;
Prevêr os acontecimentos e precaver-se vontra ell~1s:
Esforçar-se p.or conhecer, a e.ada instante, os sentimentos
dos ::;oldados; amai-os, recomp·ensal-os, e prover-·lhes as neresshlapcs de tod~ espe.cic; consPrvar- s•~ :;emprP jmto r•o
··~ercicio de sua aUJtoridade.
Mante1· unia disciplina ,perf'eita: discJpliua de marcha,
\~orreeção de uniformes e eontinencias; co~nservação das arroas, correcção da manobra. A tropa bale-se tanto mcllwt·
qnanto mais disciplinada.
Commandar é ufanar-se da sua. tropa.
I~' levantar, tant1o em repomm eomo em e.utJÜmlt•, o mural
•ia sua unidade.
W conservar ~m. todas as ci'rcurnstancia~, u em·ação m· ..
,if.mtc, a vontade (inn{~, o espü·ito atten.to, ·oisiio da1'a c (),

:a-..ao

[da.
236. Exerce-He o eouunando de aooórdo com o principio
~eguinle: o superior fixa o object.iYo que Lern de ser aLtingido.
mdka as suas intenções e \(~efine a~ obrigações que incumbem
aos eseulõcs suhordiuadu~; deixa a estes uJtimQ1L_os meios de
~~xr.cução. o~, quadros dcYt•m empreg<H' conveniente iniciativa,
na escolha do:; mellHH'PS meios tilte conduzam ao objectivo
apontado.
A iniciativa não consiste absolutamellltc nu direito de
modificar a ordem recebida, si apenas se julga que o resultad()
:-cTú melhor. Aotuár assim é desobedecei·.
Ao contrario dissl), um inferior deve praticar act,o de
i 11i~iativa:

i." Para completar ou desenvolver uma ordem quaudo o
(ihefe que Ih'a deu, intenciona]mPntP nada dis~n a respeito de
·~erf:as mrdidas tlr pormc>nor, que entendeu ucix.ar ao seu cri'''t'io;
;~o. Quando por qualtilH'l' motivo, nãn ·reeelwu IW!lhuma
r 1·dem, e, entretanto, é o ~Jaso de tomat· uma decisão. Si as:- i rn acontece, ·cumpre toma l-a o c~mnnunicar. Pó de sucecdeJ·
t:ue haja engano na urgeneia. ma.~ o Chefe saberá sempre Ie·vtu· em conta que «as unicas faltas merecedoras de eensura
::!lo a inacção n ~ temor das responsabilidades.»
F'inahnent.••., Plll casos muito exce:peionaes, cowo pu1·
.~x:omplo, n de utua situação in teiramNüe modificada entre o
HWmentn Ptn qtw ~e redigiu a ordeu1 o aquelle l)ffi que foi
J m~e.!Jida, a inidativa pódc induzir a
eontrariar toda ou
varte da ordem. W preciso, então, ter convivção absoluta que
desobedecer ao texto da ordem é obedecer á intenção do
Chefe, e mesmo assim sel'ú indispensave1, seru demora, dar_,
ttw parte .
.T..ew d8 t92t -- Vol. 11
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Em lodos os demais .easos, a disciplina. Pxigc que as m·sejam pontualmente obe.decidas até ús ultilllas minucias.
237. A mais estreita lig~ão entre os differentcs orgãos
de Uommando é no Combate uma garantia essencial d<' ~tw
-.:t~so H. uma das p1·imciras necesidades.
Tanto os Commandantes das unidades importanl!I'S t:uuw
os das menores Jracr;ões, devem manter-se ao corrente do quP
se passa, em toruo delles, informar da situação o Cummando
Hupcrior, lH~ovoc~l' ordens si n~o as ~·e(~~bem, c ?-teLuar, a eac~a
momento, nao so tendo rm mira. mJssao (\spcc.ml mas scrvn·
em mclhot· fórma. o interesse geral, mantendo-se iuteiram<'nk
-.il~ns

Jieis a.o espirlto das linstrucções recebidas.
238. O Chefe de qualquer tropa em ]JOSi•,;,ão de Pspet'a.
icm a obrigacão de eonsillcrar de antemão as diversas nússõe:;
que lhe. podenl nvcntualmcntn ·caber. informar-~c .Ua ~ituuçãú
e. eonsequcntl·mcutl'. reconhecer ou mandar l'l'{'.onhacer o
terreno. Procedendo ·a::;~im, '!>Odcrà no mom1.mlo azado faZPI'
entrar mu ae<:ã.o a tropa· qtw eommamla, :;c·rn perda alg·uma ~k
tempo n nas melhores, condiçõcR.
Além dü;::;o, o .c.hefe 'lle qualquer tropa que Jmu·eha au
combato tem o tlcver do ir tanto mais na. fl.'ente ~tuanto a~

dreum~taneias e .a :proximidade do nínmigo o prn·mit.tam, para
apreeim· pessoalmente a situa<;ão ·~ tomar ~mas di::;por;ições com
eonlweimcnto dt~ causa.

ObedeGcndo a esta ontem de itlt'>a~. os n•conhecinumlus da
nas columnas de marcha, vecm sufl'icientenwntu
avançados afim de que csl.ejn sempre previ~la c prcpar"ada a
~·Iltrada em aeção eventual das baterias.
~39. Em caso de •mcontro p·rcvisto {\Oill o inimigo, lodos
o:; eommandantes de tropa devem csfor\ar-se J>Ol' <ütingie
Hwsmo assim o objcctivo del:!ignudo; geralnwntn terão de ala-•·m· 11ara ;pod•n· eontinuaL' o mais cedo possivnl a. operaçtí11
Jll'e!jcripla. ou, pelo meno~. vara. procurar Plucidar a siluw;flo e
tH'l'slar informaçõeH ut.ei~.
240. A mais p8rfeita. união e Hlll ,fl,.votanwutu a toda
Jn·.ova ·devem ~~.·ara.r.ter~zar as relaçõer-; entre . o~ tJiffercnlc&
~.\rlilhariu,

l'lldCl-.i.

e·

~iso

marchar sempre rumu ao •:anllilo otl ;J. fuzilii.u·ü1

tlUaudo a missão o !ll'Crmitte.
}~ulr(· as diffcrcntcs armas ~Jc,•r e.xhlie GOluplda sulitlal'iedadc.
Os Cdmmaudanlt~s das unidades de Infantaria ·~ Cavalla~
rí:t {cem ohrigação de ascgUr~r a protccção dP qualquer Arlharia que lhes ~st.cja Pl'OXima. Quando esta protecção nuo ú
a:5segura~a pelo ~ispo~itivo geral . da tropa, a Artilharia recebe apow cspnctal. :-5tibentendc--sc que o Commandanl•1 d•~
Hm apoio de Artilharia não Rn acha. sob as ordens do Commanuant.c desta. Esso dá ao Commandante do apoio todas as indi\'Ut;õcs utnis :pat·a a realização de sua mü;são mas ab!::olnla--·
HHnlte não inlerv(!m na c~colha dos meio!:i de ~xccucão.
~H •. Quaesqut:'r que sojam ~
cffcclivos empenhauo~.
•lualquer <tue st.•.ia. a habilidaue das eombinacões .Uo Chefe ó
JH·e1~i~o ;;r~rnprc m~tr~~har f~ontra o inimigo, 1~us-t:C o que custa{·. t:
•·~-pul:ial-o d:~~ pmw;-ao ou, r·m eerlu:::; poulo~. t"t'.tii<:tü· ab' ao filn

morre!' .no pu::; to.
.
·
O ·z,alo1· da tropa, 'cni ultima analysc, ,; tJtW decide da ·vi~·
t:~oria. 1'u~ as Stfas qtwlidaclr:!s, disciplina., i1tstrucção, hab·i--·
t~

lukcdc

'llO il11'o,

trcwamento (.{'] marcha:S, t.!l)fiii..ão manob1·ista c
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c.dma de tudo, qualidades 1lWI'ltes sti(J elemcnt(,s indi.spensa·ceis }Ja1'a a.ssegtwar o successo.
O moral de urna tropa não aguN•riua !póde ficar abalado

11ns primeiros combates; impórta. p<>is, durante a pa.7., educat·
com muita elevação v espírito e o corac,:,ão do Soldado, c con"eneel-o de que a salvação da Patria dependerá de sua aptidão para supportar virilmente U8 fadigas e privaçõe~ da
F1terra, bem como da sua tcnacidadP, bravura e ardor no fogo.
:\ntes do combate, será preciso lembrar-lhe tudo o qun
faz contar com a victoria; durante a ~ucta não se deverá re•·eiar indicar-lhe préviament.e os perigos que eorre. porqur
um perigo previsto impressiona menos do (]Ue a surpreza; as-·
~im, mqstrar-se-Ihe-ha que uma :vez em marcha vara o assalto, a melhor maneira de diminuir o ~perigo consiste em
uburdar o inimig·o o mais cedo possível.
2t~. Officiaes c .Sargentos teem o dever de dedicar-se com
t\Hcrgia :i manutcnç.ão da dis{'.iplina c d~ conservar nos tiCU8
postos, por todos os meio-.. os qu,e lhes estão subordil!~dos .. J1upedcm-noH t~specialmentc de abandonai-os. no combate,
Jmra ir rn·est.ar soccorro aos camat•adas Jerido:;; em caso de
JH~l:essjdade, 1'orça!1l-nos a obedecer .
.21~l. }i'ina Imcnte, devem achar-se bem comptmetl:ados uc
que i-:uu. missão principal e mais bella consiste em dar cxemJd•J (t tt:opa. Em nenhuma. circumst.ancia o Soldado é mais
nbedit•nte e mais devotado que no combate; tem os olhos tt'ixos
nus Chefes. A bravura c o sangue frio destes transpassar-lhc:i.o a alma e o tornarrto cnpaz df' toclas ns energias c todos os

tiaerifirios.

::! ·t·í . Os Cunuuandanles LI e Cumpauhia, Esttuadrão Ba'f c· ria ~\ Iodos os Officiaes Superiores n Generaes .art.é ao' Com-

mandante ('tn Chefe, eoncorrcm, eada qual na esp·hcra re.spc.__.rivu, para a ;parte ·cscripta de CtJmbate.
Ap6~ o combaLe, os offieiacs meneiona'm as pra<.;as ttuc
:~e distinguiram; 'POr outro lado, os •soldad'os que 1'à11.aram a!l
·~mnprimento do dever cousULuem .~H!mpro ohjccLo de parte;;
\.~peeiaes.

Quando um (lllilital' c; julgado merecedor 11le 1umu.:ão ext·e:pcional, pelo seu bcllo proccJimcnlo, (tomar uma. lJaz~
~t·~ira, um oanhWü, ;saliVar ,seu clmi~, iou ouf.ro acw <JUal-·
quer de <lcst.aquc), constitue i·SSO object.o de uma ;parte adcqrmda ,que é IÍJ'ansmittid'a -ao eonmmnd'antc -em Chefe.
Compete a este deeid~r si uqucllc deYe t::cr eitadu nu lluld.im do Excrci~~;o.
A parle é rcdigh.la e assig1mua pelo OHicial Superim· l'U
(.itl!.ru diante do qua.I o Jacto se pass.ou, mf'.smo .quando s•!
trata do um official não arregimeufado. O Conunandant~~ da
Br'igada e 10 da Divisão examinam com attenção o feito- re·latado; cs.:;c-; Officiacs Generacs J:wram na referida par!e o
~eu parec·cr ju~Lif.icat.lo, ti•~ sort.r~ qu1~ fique
bem apur:~du
tJUP a ciLac>ão no Boletim u.lo Exerci,f.o, bem como as re~olll··
lH!U&a,., qut3 dahil devem resultar, .são rcalmento mcrecitln-;.
Cnidad~s P~.m. se·r ~i1 Lada~ IH~ ;tlolctim do Exercito. A

2~&
r.~a.rLe 4Ue lhe.s cor1e.erne é dada p.e.la autoridade superior· na:;
mesmas condições que para as citaç.õcs individuaes. .
· Quando •Ulll mililtm· ou Uui:.iade, .sem praticar acçâ•J de
llestuqU:.o merecedora de citação p,o Boletim ·do Exerdtu, ~E:'i
Ungnin-sn de modo excepcional no l'Orr.rr de um e:omlml ·~.
póde oonstitnir ubjecto de citac::õtl5 no Bolrtim d•.1 tlPgi.menLo, da Brigada ott da Divisão.
Essa!'i citacõe~, em principi:1, ::;àll foilat:i:
no Boletim do Hegimeufo, }'r lo CumrnandanLr! tio COiJJ":
no BoJ.etim da Brigada, pelo Couuuandanl.e da Brigada.:
no Boletim da Brigada, pelo Commaudante da Di.visão.
Gmnbudo uma autoridade t.ern 1semprn -o direito de (~ital'
11v bo.IO!Lim da unidade inferior áque.Ua que Nnnmanda.
Assim, o commandantc da Divi·são pàdr> citar na ni·c:I,~IJJ
Lia Brigada ou na dn Hngimenl.o.

As citar:ões em boletim não constituem sóment.f-\ 1tma
recompensa jw;;Lificada; .são ainda nas mãos do~ Chefp::-; t:tna
poderosa alavaiJca de r~mula~;ã:o.
Ma:s, para conservarrm rs:::o tlarac:Ler. impoPla que ;.;t'l
sejam concedidas eom estricta :Jareimonia r enm cspiri!u dl·
justiça

P

imp~re ia 1idade

ab~oluta.::~.

CAPITULO IH
.\ BAI\l>EIHA E OS

~1GNAES

DIS'l'INC'l'!VOS

245. A Bandeira é. o symbolo sagrauo da Patria;

dúve cal1ir nas_ mãos do inimigo.

jam~t: :-

· Em eampanha só as unida'de·s de l n faul.::tria . levam HalJdeira.
O Regimenl.u de infantaria LUIH1uz em Campanha urn:l
unica Bandeira; os Baü1:lhõe~ do Caça·dcn·<·s I>O':''-'Uem 'tinta pur
g-rupo de 3 Batalhões ( 1) .
Como r.egra geral, duraHLe , ' e um baLe. a Bandeira ~-··ml
f:ua .guarda fica )unto ao trem de combate do Regimellf.tl.
Em certos casos, para exallar ., moral da h·opa, o OorOilí;i
CommandauLe do Hegimento ou ue Grrupo de Caçarlores pci:lí~
conservai-a junto a si.
Os d.itv~~rsos !El!Sltadp:S-!na io[•e;s~ Ide Re~'iment..o inclu~ivr,
têm signae-s disUnctivos que no combate indicam os ·logarp-;
dos P:- C.
,
Para o mesmo fim cada Batalhão e Companhia dle In-

fantaria, .Esquadrão de .Cavallaria, Grupo de Artilh~ria,
Companhia de Engenharia, pogsue um snmal de côr ct!ffcrent:e, conforme a nnidade.
TITULO VI

A Cavallaria na Exploração e na Segurança
CAPITULO 1
PAPEL üEHAL llA C:\ VALLAHJ.\

~415. .\ t:avallaria· p,'•dt> ~~·r irw.mubida
rJ,~
missÕt'S de
c:rplrn-ação, dt~ segurança t) de ~~ombatc.
P6de operar seja •Só, ~eja eom apoio~, sP.ia t'lll I i::! ,\t:.ã J
com grande,;; unidade.;; das uull''.ts arma~.
· (I)

üm•Ju:dda pelo !lUe tivr>r o uumt>t'tr

ltJI..'I\11"

de\ a.lo.

V~'rOA

00 PnTlJ.;H KX l~C I 'TI\ O
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_ A m-esma; ·forca de OavaHaria pótle ~.odavi:a, rec~h~r,
sucoessiva .e simyltaneamente, r.1is·sões de exp.Ioração e segurança ·e para de~empe.nhal-·as terá com frequencia de f>Tnpregar o combR~te.
- .Mesmo f]uando cumpre uma mis~ãJO lfip E;egtn':an·r;a <>u
partwipa d:a batalha, a CavaUaria não cessa de cons.t.i !.ui r
11a t'n o Commando um orgão precioso de .informa.cú~s.
.
Em suas· mj.ssõeg ·dA exploração r seguranca, r,omo na~
(le combat.r, a acção da Cavallaria reside sempre numa combinação do movimento !C dos n1eios po-ssantes de fogo df."l que
presentemente dev.e estar dlof.ada; a. mobnidade f~ a voloci dooe que facilitam o .commeU:imento são sua.g qualidades
fu_ndamentaes.

f:A:PITUJ..tO li
A

cAV.ÀLLARI.À

NA F;XPLORACÃO

24'i. 'A Cavallaria rlP Exer.r.ifo é geralmente formada P-m
Divisõe:s ou Brigadas. Varias Divisões. podem snr rcunif{a-:;
para d-eLermina.do fim sob o me,~mo commanrfo: constitw~m.
0.11f.ão~ um Corpo de Cavallaria fJIH", (l(l l'Pt:;fO. T)Órffl nrprndiW
do f!ommandante em !Qhefe.
Esta ·Cavallaria durante OEl periodos tl'f' ma,rüh:i' 13 d•J-·
ranf;e a bata1ha p'6dr>. ~rr. mn ·f.ntalidadf' nn rm pnr!P, in{·urn. b iria da rxploração.
2"8. «0 Comm~mrfo sf"í pód~ ser informado de maneira
exacta e ininterrupta '::lr.crea dn~ movimentos e di~posicõe~.
do inimigo, numa determinada zona, f'nvi::mdn para (•lia for-·
·~,es destacamentos de Gavallaria.»
«0 OommandanLr em Chefe e os Commandantc:; de 'E:<::Prc.ito dispõem para tal fim de :forças dp, Cavalh:nia impfwtantantr.s, formadas ·em Divisões ou Brigadas.»
«Varias Divisões podem ·~er reunidas. para fim defjerminndo, sob o mesmo Commanrfo: eAOnstituem. então. um Corpo
de

Ca:vallari:a.~

"'O Cnmm:mrln orirnfn o Cnmmandtmf.p da Ga vnllaria de
EX'ploracãn.'->
«Commando orienta o Commaridante da Cavallaria. âe
I!..xploraçi'íD a respeito da sitJuacão. rpõ.e-no ao corrPnt.e fl'a" i'l·:INH:õc·s proprias f\ par(.iculariza a IlllSf:ÍlO flllP JhP t".<Jhl' de~
!•lllflrTihar:'>

?q!l. «0 Commanrlante da Cava:llaria flp Explorat;ão ~ l~3
da mai~ ampla iniciativa na exr::eução da ·lar.efa qne ltw ineumhc 0 qun SP simpl.ifka si r•llf• ,Jogr:J. a~rpnflrn_dn ~Ob''~ n
<'a.vallaria inimiga. Deve. pofs. ~;.provcitar· tod'a f~ircumshm
ri:J. favorwvel qnc lhe fn,~.ult.e di~ facto pôl-a f fira dr, acç2o.
Efifrc.ti'vament.e, baltida a Gavalaria inimiga, os rrconhrcimen.t.os ~t.ornam-se facei~. as informações porlem st'r h'ansmjtti-'
das sem ~diffitmldacle':' pa1·a a 1'1•tap:Parrln (' :1c; fl'npn-: j:í rdio
l'icam expostas -a surproza~.»
«Todavia, não deve o Cnmmandanf.r TH~rdcr rl0 yista 'TU:'
n rombntc é meio o não fim n rrtF~. a.JAm di·sso, apr·f'\~f)nb rírcumsfancias -nleatorias; por ron~t:>qnf'ncia não convém ~Y~
itpm.aticamont.c ten~al-o, pojs poderá. impossihilitnr o Gt'ocsn
da Cnvallarin de cumprir sua mi~sãn p~<::rncin 1 -·- a F.xrln ra,•no.~

~.R.

G. U. - · 32 e 33).
C~Yn llarh ('sf.nr

t(l1E'YPnrln n

~rmpl'"

rrnmpt.<1 para

r,~,r-r-~
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bater, 'Cabe

ao

EXECUTIYO

Commando manter constantertilmte

i>t?ü1~,ido

o

grosso de suas forças.:. (lt. G. U. 34).
O cuid'ado de !procurar -as informações .solicitadas pC'Io
('...ommando é confiado u ·rlementos lig.eiro.s 1que constiof..ucm u

rl.escoberta.
c

250. A descoberüt {~omporta Dm;tacamtJ7tlo.ç; rlc dr>scobe1·!a
llcconhecimento.ç; de oJ'{iciat (1).

A composição, a força c :o numero dos elrmrntos Jn dns..l.ohert.a dependem do cffectivo da Cavallaria de Explora.~~ão,
do .fim que oonvem attingir .c ·da<; circnmstancias. l\luiLas ve·zes ha interes-se em combinar os rcconlw;eimentog de ofi'ir,ial
~ .os I(:J.estacamentos de descõbei·ta, ficand.o estes ul·t.imo-.; incumbidos d.e .8Jpoiar os prtmeirm:, acolhcl-os, !Si Jnmvr1· l\1g-ar, e transmittir suas informações.
O papc.l -essencial dos .elementos de dtescob~rt..a é vê r. O.;;
destacamentils d·e certa importan'.!ia pod:em ter que combater;
mas para 'ellcs, como para os r.ec.onhecimontos, a mobil!dailré a cond'ição principal do .exito ria sua mis-são.
Importa ·cscol,her com o maior cuidado o commandantn
de qua.lquer elemento de df'scober:t.a.
As instrucçõi's dadas ao comandante dP um 'rlrmento d·~

(ie.scobert.a devem precisar, com as informac:.~õcs j:1 obtida~.:
a respeit.o do inimigo, as indhi:l!,!Õcs nece~sarias sobre as_ troIJ)as ami!gas, D übj•ectivo que .se tem de a;t:tingir, a naturezn. ,:a~
informar.ões que 5C dev.em colhe!', (condições de t.rmpo). < :!.)
~Ri fôr prN'iso informac:;ões neguUva:s, c eont.0r as indicar;üc:'
l"P:la:Livas :'i transmissão das inform~oões. Eventnalmenl~ e,lf..abrlecerão ;tambem as cond-ições .em que r.ressará. a missão.
Essas instrueçíJrs ·são dadas JJOr. Nll~ripfo e muitas vr';,t'."·
f,omplet.adas. verbal IP p.essoalmrntP, prlo Commanrlnnt.' flâ
eavaHaria de E:x.plorat;ão.
2·51. O Comman.:'tante do -nlcmcnto de descoberta dnpoi;:
do r.eceber in~t.rurções, ant.es ~<la vartida, deve passa1· mmu-ciosa ·revi~ta á. for~a destina/la a acompanhai-o, verificnnd1•
o ·es.tado <.lo armamento, m;uniçõeg, :cquipamnnlü, arreio.-;, vivere~. rorragen~. :ferra.gen!; e animaes; cumpre-lhe tamhNn
munir-se, wlém dP. bns:sula e binoeulo, ·de uma carl.a mianciosa da região ·c material necessario á t.ransm i~sllo das inJ.'orma:çõe.~. Em muitos casos, não será .possível oht.er-sr nmn.
carta eom particularidades ·da região; l'ücorre-sc, ent.ão. ac~
.guias, <~onhecedor{lS do terreno onde se dcgeja oprrm·, 'l·fi'i.zando-os ,rom muita cautela e dissimulação.
252. Pela natureza do serviço, pódc-,t.;c attribuir .ao :?0·ttlmandant.e de um ·elemento de descoberta a iniciativa do· iti:uerario dentro do seu sectm·; comt.udo, ,, rrcommrnd:ivel qut-.:
oh:;erve as seguintes prescripcões:
.
a) No comc~o. nt.ilizar as eslmtias 1'Xis.t.enfes att~ drP;:;ar
iÍS 'Proximidades da zona inimiga presnmivel, de modD fJl4P
.~o paupem, quanto possível. üS homens c os ca.vallos;
b) Quando attingir a zona onde suppõf' encontrar n jni ..
migo. f'Vitar n~ ·prinripaes P~trada~ ~rm Rf' a.fast.::lf· J;l:.,it.l
(1) EvPntnalnwnf..q dP sm·ormtos, r?sr:olh idos

mai~ habnis, ifJUanrlo ·ha .fa1fn
1 rc·~:ões m~nos imporfantes.

rlr

(tffici:w~

on

''IÜT'f'
~~· lraf.n •I"

(2) Por .(\XP.mplo: informar,õf'.'l qu.e NimprP rn\'iat·

os
di-.

f•lu•-

gando a t.al linha 011 a •t.nl hor3, pJ•inf'iJlalmrmt.P rm firn Jp
jornada, etc •.
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de.J las, e avari~ar por Jances, escolhendo- pontos dominantes,
de onde o inimigo .possa ser observado lateralmente;
c) Durante o trajecto, deve observai' •com ·particular attenQão .pontos de refer·encia que permittam orientar os e::;tafrtas, pnst.r.riormer;Jtc, no sr.rvico flo tran~mi·~~ão dat1, i nfer·m:u;ões;
ri.) lTma vr.i. rsl.abolf\Cido o r,onlacto com o inimi~o. r~e,-P.
m:mtf'l-o .n •l.odo ttnnsn emf}nnnl.·l n .(lJ~mrnto. rfp drseo1wrla
JH'l'manr''f'r r•.m ~ua missfio.
2.53. O c.ommand'anle do elemento do descoberta para
bem informar-se :í.cer.ca do inimigo, na região para ond':1 se
dirige, interroga as p.essoas que encontra .e os habi't.antes das
povoaçõ~, .si em tcrritorio. inimigo, e procede á ap.prellen~o
de correspondencia, jornaes, telegramma~ ·C outro~ fJU3.eSCJnrr
dof'nmrmt.os fJlW possam facilitar-lhe a missão.
2.51. Uma informação ~c;6 tendo valor quando chega finl
t.i•mpo opportuno. a prnocr.upação consi.anl.e do commandalte
de nm r-lrmonl.o ~ir df''<C'Ohr~rta drYr as:;Agnrnr-lhe a ~ran3IllÍ'isií•l.

.

O Commandü facilitari't esta importanLe obrigacfLo pondo
:í disposição do~ ·elementos dn (lesr.obert.a bodos os meios ~e
lt·ansmissão, (principalmente pombos correios). compativel's
f•om Rua :leveza e mobilidade, e tom a nah1rcza da região,
ltr•m nssim crcando atr~R delles· centro~ de informn~õr~ '(P\'Pn ..
!.ll:thnrnfP rndolns •io fransmi'lBão).
2r~r;. E' {le toda convenieneia, para
a .segTu·anç.a da
l.t·an:;:.missão Pm zonas onde se suppõo a rxisf.:orteitt de patrulha~ ·inimi~ag, rxpcdir mni.s do um rstafela cynando ~11' f.ra--·
tar dn informar:õrs dr impor.f.ancia c urgentis~irr.a:;;,
Um r>s.ta•fnf.a qí\lo eahn nas mãos do inimi,zo dn'/P, an.tr..;;
do mais. destruir os do(mmmüos de que !'i p::w~adm·.
2G6. ü.:; elementos dn descobort.a ~f) (lt'Ve:m atacar o ini!ll!gO (Jtu.tndo não possam proc.cder de outro n1odo, ou quando
'' exilo lheH pareça absolutamL\nff' seguro. 'porqtw. dn ennh·ario, n.~ háixas resultan1f\s podPm rompromf"lfff'l' muif.n a
t'dll f.luu:u;ã.o da t?xpTm·nção.
257. Na zona Lnimign, os üloment.os ·dP descobort.a rlnvrm
rvil.ar a passagem .por g·randcs p.ovoaçõrs; o pernoitar , na~;
:,uaR proximidades e 11as das graudm;; estradas. E' l'ecommen(lavel pror.urar o matto, ondo devem pernoitar a <';lÍO abP.rto,
navallos semprn •meilhados, continuando na obsnrvaçãit
, ;o inimigo. Por segurança, .é conyenientn f!UO mudem l.frenul'nf.rmenlt'~ rlr pouso, cxeeutem marchas a noite. sr>m, rom~-ndo, ehrgn1· :w I'Xt'f'~Ro {lr l'ntignr mnifn o~ hmTli'Tl~ " os ra' alto~.
2.58. 8(, ~P- c~OJI·Rf:'<gue obgervar brm n inimigo rtunnd'l F;f'
O(~nupam p•ontos dominanf.es ,com viRt.a:;; .para .seus flanco-.;;
·d'f' frentr, (]nando n inimigo marr.ha, a ohsrrvar,ão f~ impprfPit:J. dando ruprnas uma idc'a mnifo rrnea ·dn t•nmpo~ic:io í!
di'Pd ivos ·ela f.l'O]l3. aclversn.
~5fl. F.m mnitos casos. a obsm·vaeão 11ú;;; rl::meos do ·inimigo implica a penelrru;ão nas .suaR, liuha~. o qu" deve ~l'l'
l'eitn -com 1nuila prudenci.a e a·stucia.
~.60. As ;partes .ou relat.ori(ls, remet;t.idos
a qualquer
''mnmando, devem ser. claros, m.et.ho\Jjcos., completog e vertia-

\

'•'

\
/

/

'

deiros, ·distinguindo com prooisão o que foi visto pelD .signa-·
tario do que lhe houver sido communicado por outrem, indicando o gváo de confianca que merece o informante. 'fambem devem se distinguir os fac·t.os positJivos das conject.uraB.
fazendo il'esaltar as ·J>oss:ibilidade~ com '·'-nccinta. .iustificação.
. . ~ão ·Se d·evr.m emprrgar cxpres;;:ões vagas, tacR eom(!: <,c·
mtmtgo», «unm eolumna extensa», ete.: mas sim preciS:ll',
qnanto pos.siveL a sna compo3ição, effectivo, etc.;
Não é t.ambem admis.sivel, n.sar das rxpressõ1~S: ~e ..·querua~, «dir~it.a». «frente», J.'e~taguarda», cte .. mas ...::im do-::
pontos eardeaes para 1precisar a crirntaçã.o.
2tH. De modo g·pral, a.-; partes en\'iadas uo cuuun:wdo
rlnvem mencionar:
a) local. rlahÍ e hora da expedição:
b) numero de ordem da parte;
c) forças inimigas que foram rPr.ouheridas (effi'P.Li\·o:::,
armas a <1UH pertencem, et:c.) ;
d) momento rm qn~ fm·am Yi~ta;;: (Joeal. dia, hora. et.r.);
c) sH•nação e moyimento~ (0m P'-d:t{·ionanwnLn. dirN·.~:in
d" marcha, velocidade, etr.).
De vo-go ajuntar Ü·s parles, 1anto (JliUHLo posRivel. ~.llH
·eshoço do terronn, pr·inei.pa lntPnfP f111:l rtdn nfín r~xi~lir :·nr·f :•

•

nlinur.in"a da região.
262.. Os elernwnfo.~;; d" d·PS.eobel'!t.a. [J()dem ser· dl't.id'os p .....,
il'êde de vigilancia d() que o inimigo se et~I'<'a. A Cavalla,rh

de EJOPioração procura. então.· desln~ar a. •rêde dr~ vigi·lanc.ia do adversario afim de abrir nma passagem a It1\·o~
elemento~ de deseoberta ou ohtrr. si l't)l'
nreessat·io.
p··l;t
forca. as in formações pedidas.
·
Operar-sP-á, cntãn, de conf()J'mirl:ldt• ,·ont ,, l'~·dtdJr•J,·d·l·l
11n H. G. U. -· 171 e .seguintrs.
<<Gera:lment.P a Cavallaria d~ E4ploração ap,~nas con:-~n
·gue delimitar o contorno .a:pparcll!Le da Infantaria adv0e~;a.
Em Lodo o easo indica, eom crrteza, que rlefierminadas l'~'
giões não f':;fãn (l('f'llparla~ rwlo inimig-n» fJ~'. (11. n. t:. ·-;31, §4") .
263. :\lém dos apoio.;;: dr fnfanlaria l[lW lll'{.:!anieamenle
[pertencem :ís l~randns Unidades do Cava.1la1·ia, a Cavallaria
de Exploração será frequentementH apoiada por batalhõe~;
de Infantaria ou destar·amrnf.o~;; mixf.n,::
f'
pndrrít l'Pf'l'hr·;·
Unidades ·do Cari\os ·dn AssaH10.
Esses apoio~ dão-lhe o meio de for~ a r cortaR rnsistencia;.:
mais sérias ou de limitar as pas:::agens a.r.cr.;;.oiveis á Cava111aria inimiga; podem· t.ambrm a~srgnrnr- llti~ 1'f'~Üo~ 1'V~~~~ .

huws. '
- ·
Em qualquer oaso importa quo o nmprcg-o dessP~ apoios
(le todas as armas não arrastC', como consf'quencia. diminuir
a rapirlPz nem n flT\VfW!'larl.nrl\ rtos movirnPn!.o:;: da. naval-

~aria.

( 1) Ao contrario dos resultados· da observacão anrea, a,s
infol'maçõec; desta natureza. chamadas ir4ormaçúes neaa-ti'l'a.~. 1f.1~m um valor absoluto quando fornecidas prda Cavallalrtria. {' r·rvf'~tem. por conSPfiUE'ncia. impor! aneia capital,

CAPITTJLO III
A CAVAT.L.\RL\ NA SEGURA..!'i!ÇA

A C.a vallaria pertencente organioamentc :í.s Grandes Uni1Clade8, ExercHos. Divitão coopera para a segurança das
~'olumna!:"! dP todas as armas, •~m marella, ostacionamento fi
eornbatP.
Art. 264. A cada Divisão de Infantaria aU.ribue-se um
Hng-imenlo d(~ Cavallaria Divhüona.rio.
F.ste tem por missões:
a) fornecm· as infm·mar;ões que o CA:>mmando julga nee,~ssarias e participar da Segurança da l>ivisí'ío dP ace:Ut•do emn
o~ proprios meios;
1J) pal'ticipar {HrectanHmte da acção do~ diversos destacamentos de segurança de toda:;:; aR armas e da protpcção da
tropa <~ontra as surprezas.
O r>ffectivo dos clementoR af:fcctos a cada. missão <' seu
fliffr.rrnt.e raio de ac-~ão. exi~Pm. durantn ns operações. uma
ruparf k:ín prPl imimn· do~ PsqmHJrãoR do HPgimPnto Divi~io-.
na r in.
Gel'almcnfl'. f.rp:;: esqtwdri)(',s ~;oh as or<h'ns direotas do
Cmmnnmlanfc dn Cnrpn. lll'OYPrãt~ o sPrvü:n dP segurança
:tfasl :vln. fíeanda. um PsquPdrão á dispoHit::fí.o do Comman-danl P da Uivi~ão para a~. divPt'S!l~ m1~:;;õ~c;: nomplnment.arRs.
]~~la r,epnrtic_:ão. put·r~lll. prídP ~f'!' mndifit~nda si as ·pir·.
vumstaneias o exigNn.
No caso geral c~ Didsão no quaclt'o de um mxcrcit.n, .,
Commandante Superior pódR pcrmittir que rallas disponharn
livremente do seu Regimento c~ Cavallaria: ou, ao contrario
flisso, agrupar sob um commando uni<m, doppndente dh·ecta-..
mente dellr, dous ou varios Regimentos. deixando om cada
Divisão os r>lnmrntos indi~pf•nsa\·eis pnra :;ma protf\rçfio im-mPdiafn.

265. A missão dos elementos da C:avanaria Divisionarin.
attrihuidos a f'SSe serviço, r.onsistP. em evitar que um com-.
hat.o se rmpnnhe Pontra o flrsr>,jo 011 a PSJlPf'taUva do Commando.
266. O espaço e o ternpo que, lc\'ando •nu conta as
circumstancias t!lcticas f' o terreno, o Commando .iulga in-dispensaveis para tomar as disposições de comba.te ou con~ervar a independencia f~m face do inimigo, regulam a pro...:•
fundidadc fla zona. na. qual f'8Sa CRvallaria devfl npPrar.
Em taJ 1.onn. a CaYallario. de ~f:'~ran~·n. · nc man"irn
g-('rn1:
a) prOCUl'ar::í in form::l(~Õt'~ do inimigo, pl'ilWÍ}lallllente Ilfl8
dit·reções que llw terão sido preeisament.f' df't.erminadas:
b) permittirá que as tropas que toem de cobrir, de.Rem)tn~quem além doR diversos obstaculos ou dnsfiladeiros:
e) oppôr-se-ha ás incursões da Cavallaria inimiga;
d) retardará on inquiPtará as Vanguardas inimigas. ca-:n
~~' apresentem:
·
·
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f?) fornecerá. todas as informações relativas ás facilidadr.s de cmnmunicações e recursos da região que se tem ilc
atravessar, tendo em mira a preparaçã.o das marchas n :w:m ·
lonamentos futuros.
·
Si, as circumstancia~ o nxigmiJ. qua.nto mais longe :fô1·
lançada a CavaUaria de Segurança. lnnt.o mair-; t'rforr,.ndo~
devem ser seus meios.
· Poderá, então, acontrcrr que haja nrM'Ssidadt• dr l'nwJ..a
npolar com elementos· de Infantaria e• Art-ilharia.
2()7. O:;; processos mnprcgados peln, Cavallarin (!f' H(•guranca são, em um rnio maiR rf'sfrirto. nnalogm: nn~ da 'Ctn,.al-~
faria; d1~ Explorari'ío.
Comportam:
1.n Uma Dcscobcl•ta, geralmente Iancada á. r·erca de 11m dia
1le marcha ndeante do Grosr;o. (Esta dnscohcrla, f'Om frl•qurncin. comprchrm1f'r{t nprma~ nreonhr•·.imento~ clf' Offieial ntt
de SargenfoR t'S«'nlhidoí', afim rln niío r.TnJlOht'IWflJ• o Geos~o da
r.avallaria).
2. 0 Um Grosso, por sua VD?. arlicnlar!o rm profmulidndt'l,
manobrando ntras do uma rfldp d1' patrulhas. qn.-' no Ji'.sfn--0ionnmenfo so t.ranformam rm poslos.
208. A artir.ula1:fío rln Gros~o Pompol'la IHlHl 011 \·arins
\rnngunrdns ligcdrns.
,
A ·vnnguardn, progrerlinr_lo por lnnrr~ rapidu~ aiPú.;; da
r«">de ti e pntl'ulha~. ar.ha--~n ~r>mprP prornpf a pnrn t'nmllin:lJ• o
fng·o (\ o mo\ imrnto.
A's vezes tamhf'm ~c r,ohre rom umn Ponta (I · qur' fnr •
nN•o a patrulha na propria r~sf.rada fie mnn~ha.
2õ9. A patrulha, cujo com mando a m<ir pari r ~~as \ rzrs
,~ ronfiado a um ~argonto rsl~olhitlo (só rm tasos impot·lautr-;
n nm official). opet'a eomo rrconhf'cirl'\rnt.o, pot• laiH'CS rapi -dm:. d1~ obsrrvaforio l'lll obsPrvatorio ~- A mn.iorin das flJ'eseri-·
p~õcs rrlat ints aos rPcunlwdmenfos, são-llw do rrslo nppli -·

r.avri:-1. Comtudo. no

qur. o rrronher~imrnln. operando
só Iom do ~uhordinar--SI' no ini .
mig·o, o movimento ·do. patrulha f~ ligado ao dn lropa que f~Jla
<~obre,. O chefe que destaca uma patrulha df'\'f', pois. indirarJh{• rom ~~uidado o itinerario, os l:.met>~ sm•t•fl::.:sivos e :t~ Pnu ~
«tições do seu rrgrf'sso, uma Yrí':: tnrminada a missão.
270. Em caso de ·~neontro do forças inimiga~ na zonn. dr
marrhn. a Cavallal'ia do Segurança fpm o dnvr1· dP pror,nrnt·
l'ó!ermlwcel-as. o maic; completanwnte possivül.
Ensaiar~í. delerminar pasF;o a passo os progrf'ssos do ndw'l'j;;at'io e sem~ flancos. Vara obt.er nssf~ t'eímllado eomhinar:í as
informações fo1·necidas pelo contar f o diPI'do rom as infot·:rnações twgaHYns. Procurm':l. n.Mm, flisso, cegm· o advrrRm·io
impPdindo Rua Cnvallaria dr óprrar f' inf]uirfnmln sf'm f•p~::;:-w
."'qas colnmnas.
,
Quando não houvf'r mais logar para rlla adranlt~ do. Inl'ant.aria, a CavaJiaria dn R('gnrança sH:t l'Pagrnpadn f'm mn
Hanro ou ::th'iÍ" da fr'rlllf' i' uUlizndn rm (•uoprraçiio rom a
lnfauthria.

rl)m toda a

pn~so
indnp•~nd0nda,

(i) E' raro quo na CavnJln.ria llaja intPrr-.sr. rm ronsU__;
Juir um, elemento Trsta .-lo .V::m~un.rda._
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Eni certos casos, o Regimento de Cavallaria Divisiohnrio
sor:í. ,incorporado :í Vanguarda para frabalhnr f'Offi Alia mais
Psi.J'eJt.nmcntP.
O

ESQTTADRÃO DIVISTONAIUO

271. A fracção do Regimento de Cavallnria, mant.i.dn. mais

P~pN:iaJmente ú disposição do Commandante da Divisão.
roPhP, fllll geral, o nome de Esquadrão Divisionario.

re-

O p,apel deste E:squadrã.o não deve ser ennfnndido •~nm
n •los esclarecedores montados da Infantaria.
C'Jmmummente destina-se a fornecer:
.....__ A Cavallaria em principio attribuida aos destacamontot: do segurança (Vanguardas, Flanco guardas, H.et.aguardas
ou destacamento~ de cobertura). A presença na Infantaria de
esclarecedores montados permitte, de resto, não attribuir caV3llaria aos destacamentos de segurança de pequeno effect.ivo,
evitando--se assim dis~eminar demasiadamenf(\ o 'Esquadrão
Divisionario.
Est.a Cavallaria, attribuida aos Destacamentos de Segur·:wça, deve ser lançada, tanto quanto permittam as circnmsl!mcia~. á distanc:a elo onde o eanhflo inimig-o pmkrin :-~rf na e
l'nntra a Columna.
-·- Elementos de ligação, sob n fórma de Offkiar~ e Rarp.·imlo~ rnviadm; como liga~ão JWlo Commandanl.c da Divi~ão
,iunlo :1~ nnidadfls vizinha~ on ~ís unidadrs da Divisão rmpf'-

nhnda..

Geralmente 1.1m pelotão ou meio pelotão fira :i diF-:pm~içi"ro
do Commandanto <~a Divisão rmra fornncrr i' SI~>~ PlnnH'nlo~ t\
1I0m assim os esbfelas.
Além disso, em certos caso~. c quando diversas missões
Hão o absorvem completamente, o Grosso do Esquadrão p1Sdo
.~,..r empregado na ft'ent.c ou no flnnr.o, f'm uma miHRão •\spPc>ia! rompnf ivel com seu cffectivo.
2'i2. O Grosso elo. Esquadrão Divisionario (ou as diwwsa~
1'r,acçõrs constif.uidas que elle fornece aos drst.aroamenlos dn
Rnguran~;a), oper·a sob a protecçãn de pati·ulhas (\ :ís VüZC.R, dP
uma. Hg'Pil'a ]Jonl.a <~onstituida pela patrulha que seg·un a f\q~
l:·ada dP marcha. O papel essencial desses ~lf'ment.o~ dn Cavallaria ,~, no momento opport.uno, esclar(\CC'l' eerfos ponto~
dt>torrninado~ rlo terreno. Quando necessario, sem; Commnndnnfcs não he~itam em dispersar os effectivo~ de que di~põrm
~-:>m procurar roservm·-~c um Grosso fli~ponivel. Mui eRpeeialmcnle quando so torna imminentc uma accão, quando a
Divisão ndopta um dispositivo de reunião arf.iculada e quando
Ponwçam a approximaQão c' engajamento, o Esqu:uirão Divi~ionario ou suas diversas frnccões, multiplit'àm ns patrulha~
afim de informar exaclamnntP a Inl'antaria, com a qual :irn1Hll'f.a t.rahaJhar bem de perto.
27:3. Geralmente, quando no momento df' Pstacionur não
~ . . está em contarlo immediato com o inimigo, o Esquadrão
Divisionario ou a. pt~rfo deste attribuida. á V. G., cobrirá a.
in~talla~ão dos P. A •• passando além da linha dn vigilancia
c1rfinida pelo Commando f' vigiando o terrFmo eom vPdetu.~ f)tl
tntrnlhm; até que os Jl. P. tenham chegado aos seu:~ logarm~.
H•'euar:í. então, ·deixando á di$posição do Commandunte do.c;;
P. A. ou da Reserva dos P. A., apenas a frac~ão indicada nn
ordem do Commandante da Divisão e neees~;arill pnra a~ JigaP.õe~ e patrulh!ls ._
· ·
·
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CAPITULO IV
CAVM~LARIA

DE UM DRSTACAMF.N'fO QCE OPERA ISOLADAMENTg

274. A Cavallaria de nm destacamPnto fJtll.' opm'a hmlarlamenfe devf' satisfazer ás exigencias:
-- Da vroenra de informações na 11HJdida da!' ll~'<'"s:::ida
dPs da manobra do def:facnmento (par:• i~~o •'lllPI't•e-a n~~,.,, .
nh('('imentos de Officinl on f.\argenlo):

--- na.

Seguran1~a:

Eventualmente podf•rü dt:'sempt~nlrar· nutra:-: irwnrul••'lleias: pequenas frarções dt~ Cavallaria at.lrilmidas ús Vanguar·da~, Ji'Jancoguardas, Het.agmu·das. liga(;l•es ,. transmissões fliH'
nfio podem ser asseguradas pnlm~ Pschu·,~rPdores mont.ados.
O frart'iomnnento da Cavalar·ia pal'a rs~e:! divflrAos enmwgog (} feifo pf'lo Cnrnmandanle Jn JJestacaHtflnto, df' eonformi ·
rladf' com a mis~fio n inf-l'nr:õN; proprias.
Gcralment•·. o agrupamento ineumbido da procura de in-formações e da Se.guJ'::lnf:a. opera eomo· o Regimento dP Cava l'laria de uma JJivisão: n inf'umhido de onl-1'[1~ rni~F:õ0s. Pomn n
E~q1~adrão Hivisionario.
Quando o ~ffectivo <ia Cavallnria 11ã.o pcrmitte sua T'CJWl'-.fJção em dnus agrupameut.os, toda Pila fica incumbida d~ trabalhar, em Iirmçflo .com os elnmcnt.os ncressarios de Infantaria, na SPgnrança c protecc.flo immediata da eolumna. A procura das infnrmaçõeQ pa~sa. pois. a ser confiada a reronhf'cimentos. nal.nralmenff' df' nwnor Pnvergadura. P.xpc.ut.adM. 1'\Í
honvN· n~'t'f':"~irladf', por Offif'iap~· montados dnq nntrn~ ·\rmac.:.
TITULO VII

Trens, Parques

e

Comboio~

GENERALTIHDF.S CONCERNE~TES Á. ORGANIZAÇÃO
'I'REN~, PARQUES 1~ f:OMROJOS

F.

E:\IPTlJ.Xln

nnS

27!'.í. As munições, os viveres o o mat,erial de que a~ lr·opas t•~m rwcf'.ssidade parà combater e suhsistir. são t.ranspol'-·t.ados nos tren.to: de combot~ .• trf'ns t!P esfacimlm11''nfn, porqur>s

r comboios.
As munições e o material ntilizavcl no eampo de batalha
repartém-se entro o trem de r,ombate dos cm·po.~ de trrn1a, o
trern de combate das dinisties, o parqur> de a.r:tillw.J•ia e o JWr-

,,u.e de engenharia.

(los

Os

vivere~

COI"flOS

são conduzidos noFí t1•cns de rstacionament'J
do 1ropa e dos quart.r•is genrraeF-:. a:::~im nos ,•nm-

l>IJios.

276. Os f rens de combate r os dP e!=:ta"cionamnnt,o dos ('0!'·-·
vos de tropa, os de estacionamento dos quarteis-generaes, o:t:
parques e comboios; têm, cada um, •~nmmandante proprin,
designado pelos regulamentos espceia0s das diversas ArmaR P
Serviços ou previsto nos quadros do efcctivos de guerra. l Tm
official superior ~ designado pnra exrrrPr f>m ·~ndn nivi<::ftn o
r.ommando ~mpP.rior do~ 'J'. F..
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.Ka Divü:ão, o trem de combate cofuprBhe.nde geralmenlP.
elementos eonstituidos (ambulancias, escalões de parque dn
al'tilharia, etc.) pertencentes a serviços diffeJ'(•nh~s. Do mesmo
modo, elementos do parque de artilharia, de eng·enharia, ou
dos <~omboio~, orçãos do serviço de sande, etc .. JJOdent tm· fiP
marchar por uma mesma estrada on e~tadnuar mtma HlP~ma

znua.

'277. Afim de manter a ordem, a uisciplina. P assegurar
a Lnlllsmissão das prescripçõm; do Conuuando, é indispensavel,
par·a a marcha ~ ó estacionamento, agrupar os divm ~n~ I' h·11H·ntos que assim ficam momentaneamente reunidos.
Es~e.s agrupamentos sãõ eollocado~ sob as ordens de rum
u.:llldaufc:-: uesignados, em pt·ineipio. pl'IO t:nmmaudante da
11 i d são ( on do Exercito) .
278. A~ ordens de op•'r'ac.:ão f.ix:un. dt• :u·c(',rdn eom <t situa{;ão e a urgnncia das neeessidadns qun eumpro :-mti:-;fazer, a
eomvosiçfio de eada agrupanwnto, sua eollocaefío no disposi11\·o g"ral, lwm !~omo o Jogar tln eommandanfn d11 ag·t·upaIlii ~JÜU.

A auto!'Ídaue do commandantf~ do agrupamenf o, sobre ._,::-:
que o constituem, cessa quando esses elementos re-edlem inst.rucções para entrar ~~m ac~~ão. A p:nt.ir dos::H~ moIilPtlf.o, readquirem sua autonomia a fim dn dP. tmm·h:p· pa•·a
os pontos em que devem ser empregados.
27tl. As ordens do Commaudn " as inslnwt;ões technicaH.
:-:~o dirigidas directamentP. aos (~onmmndantes llu ap.rupameu-1.os qne, em eonsequencia dellas, r•'gulam o fraeeionamento, a
mardm ~~ o estacionamento df' ~m1 agrupamenlo. Ds eommandanles de agrnpamen.to são rPsponsa veis pela proteeção, or-dem P di~eiplina em marcha e estar.ionamento. mas não in ..
flnen• 110 sen içn e na_ administração interna das unidade::.
Tt;m as nwsma.;.; prer·og-ativas qn•-~ n:-: t•nJmmnHlanh•s dP destnlkm~n tos

<~anvmLu.

2SO. :Em principio, :t! deei~õe~ do Cowrnaudo. l'Plal iva::; ao
ewprego dos difft:~eentes orgãos dos h·eus. parqun (' comboios,
são adopt.adas pnr proposta do~ ehefes de HP-rvi1;o intercssadnH, I).-; qual'~ ns rompiP-htrn eon1 iH~ I I' I we5P:-: ft••·hn it·as d" sua
alrarln.

C.\Pl'rOLO J

·!H I . .\ t·•.:•gularidade no funcciouH nH~nf" dus reaba~teci-·
lllf•ttlus c a ordom um; movimentos dos tt·eu:::,, parqtw~ e coml oio~. l'~.:ercem mna influen{'ia consider:tYPl ~nbr" o nE•t·al da
(J'IIfi(J.

O Commando, em todos os .postos da, hil~rarchia, tem o d1'·v1·1· dt• tomar as m0didas mais severaf' parél. nmntfw disciplina

aJ.c:nluta P-m todas a~ unidades que seguem as columnas.
:?~'2. O numero da:s viaturas que 0nl.t'êllll na r~omposiçã.o
._ln-.: f r•·n~. parques e comboios, devn spr ~~xadaltll'lll.'\ mantido
!!'"' linlil.es l"~.g-ulamPnl.ares.
As autoridad(~::;, militat•e:-; dt• qnalqw~r po:-;lt• UUVPL'i.ttt n....
o a li!ay· fr·equentcn1ente essa prescripção.
:!H::l . .As viat11I'as não .podem r~ccber oh.incto~ que este·
ja•ll 1'.\elttilh•~ du ~•:u earregament.o regular, 1\f.'lll lrmrsportar·

238

.\CTOS DO PODER EXECUTlVO

pe~o

superior {tquell8 para o fJUUl foram eonstruiuus. Nin ...
guem pod~rá subir nas v iatttrns :;em autorizarão dó f 'ommawlaute do Corpo ou da Uolumna.
Tllmül HE CO.\ID.\ TE IJOR COÍH'oH UE TllOPA

2S·L Quaudo 1;c· marcha rumo ao inimig(), cada trem Jr~
segue immediatamPnte o eorpo a que pertence; em
principio ess('s trens marcham poL' unidade: Batalhão., nl'·upo.
ne:;imento.
. .285. Em acéão, os lt·eus
eombatn mantcPlll-~P na·s pro:x nmdades de seu corpo a uma distancia. suffieient.e para não
fif!arem expostos ao fogo dirigido contra a linha de eombate.
lJtiliZ(ljlll os abrigos offerccidos pelo terreno f~ reunem-se pt1'.'
Bat.alhão, Grupo ou Rcginwnto. Na maioria dos caso·s. o trtHI!
de t:ombate. e3pecialmcnt.c o do reg·imcnt.o U(~ infantarin. eom ··
vrehendc dons cscalõe~: 1" c 2° (T. C. 1 e 1'. C.~). o Sl'gundo escalão, abrangendo as viaturas qtw não Hão immcdiata·
nwnt.e ~nccessarias ~~ as '\'iatura·s vasia~o, fiea á retaguarda. l~Hf ,.
c~calão póde mesmo se1· juxlapostu ao f'lllmenlo maü.; avaut;adq dos 'J'. E.
Em qualquer •~aso, o Connnandante do Corpo organjr,a tni-nur!osamente o Commando dessc=s din·r~os agrupam(~nt.n~.
28G. I~m Pertas oeeasiões, o Com mandante da Briga.da
r·1'idn Ler qw• agt•upar os trens de eomhatn d.o~ seus ~.·orpo.•;,
.afin.t dr~ evitai' a dispersão da·R vial.ura.~; quando assim acontt~ee eUc organiza o commando dos agruvamentos t.em{Hirarin··
mente constituídos.
·
I
r·ombat~

ue

THE~S

DE

ESTACJOl'õA~1EN'J'II

:2~7. Os
IJ·cus de est.aeionanHmto seguem o movimento
das columJHlS a uma c:listancia tão approxirnada de sua unidi.Hh.'
quanto a situação o pcrmitte.
Gomprchendem t!m :prineivio trc·s secf.iÕCs:
~~~e..:ão d~ di!:1f.rjbuição' (para a:;.,egut'lll' a uistriblli•,;ão

, 1i:..tl:
· -~eeção

de rc.abasl.eeimento (qlH~ nw huseHt'
E'3(3ção ou ao Centro Distribuidor);
Heccão de reserva.

uu

o~

vivct'e,':'

:í.

2ss: Quando o afastamento do inimigo t~ a~ condi~,;ões do
marcha pcrmittem: o~ trens de estaeionamento (ou uma fra,._~rão mah; ou menos importante dclles), acompanham immedb~amente os Corpos e marcham junto aos trens de combate.
As viaturas que não acompanham a tropa constituem, sou
~·H ordens de orficiaes designados, ngrupamcntos conespoll··
df~llff's ás eotumnas •I c marcha e · ús condiçõN; dn reubastcei--J: wnlo d iario.
lltmndo u eneontl'o com o inimigo não é prova\el, (~.:3H.e~
ugl·ur1a.mentos seguem as eolumnas de combate, atrás das reta'.!"uardas.
.
~ Em fim de mareha, a~ Yiutul'as rcuuem-:.;c aos '-~uepo::; e
e"if:wionam com elles.
::!89. Qua.ndo o encontro é imminentc. l.~ durante u com~
1Jah-. os trens de ~~sLacionamcnto são munt.idos ft. rctaguurda d{~
~nudo true :não mnba1•acem os movimentos da tropa, düs trcn~
de rombate c dos ·parque'8.
Em p~incipio, frª9<:iQnam-sc CIP dous. ~.s~ªl.i;!ºs~ :UP.~ nuae~

ACTOS. DO PODBfl EXECtJTl VO

t'UIItprelwndcndo as via{nra~ immedíaLameuf•· ueeessal'ia~
;i. tropa. (secção de disfribuição. toda ou pari•~ da HeeçfLO riu
''C[o;N'\·a), for-mam um escalão avancado que mure h:. no ru~tn
do"' ·~m·pos (1, _ E. t) .
•
:!UO. A.' medida qw· a tropa ·vr·o~;TidP. •• Cnnmmndo d:'t
tTdetts pura qur os dons N;calões (T. E. I r- T. J~. ~) :-wjam
dil'hidos {)UI'a lnga.rps maiR proximos.
Dura ui e a noitP. urna parte· um-> tr•~ns dt\ ~·~Lucionamenfo.
~'IH JH'iJwipio a secção dn distribui~~ão t' toda. ou .parte da sct'«:ão de t'f'Rf"r•va. eonfornw ae. necessidades. reunr.-se á tropa.
( fnt:l Yf~~ fl~il.a, a distt·ibuição. essas viaturas e~tacionam •·.um
~:pu-; ·~orpos on süo l'f"Urtida.s ú rntagnarda.
OendmcnLP, •~onvém quo o:; 'r. E. 1 (\ T. E. 2 ue eada
\~nr·no fi11Uf':H reunidos para o estacionamento d11 noite.
;291. A:; eccçõcs de rcubastceimPrlto e as viatm'U!-1 ''a.':liu ..,
;la:-: ·~ec•:Ü•'s dn rt•serva dos ft·l'ns de cstacionanwnlo, formam
diarianwnle por· agr·npanH·nfo~ que corr(•spondom t'f'SJH'.I'.UvaJnente " uma Es!a.t,:ão ou a 11111 Centro Oh-trilntidor. }~~:;a~
'• iafuL'as l'Cllllt'lll-SO Ctll punlos duternÜnadus sob as o~dUJ.S UI~
t'llJ official designado ou. ua falta deste, do mais ant.igo offil~ü.d
4'·~ aprovisionamento. o ~ão dil'igidas pal'a a e:-:ta..:ã.o 011 cYnl.ru
tiJilh! devem ser carregadas.
De conformidade eom as o!'deJJS, seguem dejJots para h·; •.
1aeionauHml.os f'~peciat•s, :-;cus f.rens de estadonamenl.n o•.r ~Pu~

Httl.

COl'JJOS •

.Em qual•tuer culuuuw.

;nua m-se na uwsnm ordem

o~
l{tW

tL·ens lle

·~slaeiouampuf.o

esra·-

as unidades a que pertencem.
:.?H~. Em prineipio, os tt·cns d•~ estacionamento são guar•'ados pr•!as pt·aças que regularmente fazem parte dos mesmos.
~~ó

quando a

·1:\it.ua~ão ~

o afastamento da tropa tornam absolupl'ot.cceão, fUi--sc-

1amenU' uecessaria.s mcdiuas •·speehws Uf'

Ht' •s uma r,seo JLa.

o C:ommawlan!n da Divisão p:;tabelP.ec, nullJa iiJstruccão
• :-;pt•eiaJ. as olJrigat;ões do offieial Ruperim'. do rommandantH
dos •r. E. : ••s:·ms JHlrlettn YUJ'Üt.t' t•.on forme. os divcr~os 11r.r·iodo~
"" OJll'l':u.:[ín:;. A' dispo:;ü;fto dt•s':;n offieial o Conunandaute ua
.~)i\- isfío põt•, si f.lt· nocessario. um ou varios offieiaes adjuntütl.
De qualquer muuo c salvo impossibilidade, ha interess•1
t·m que o Comtuundauh~ dos 'l'. 1C. assista ás openwõrs de
re:.dJa:::-Lecimento.
'; l!BtJP:\ ~tE~'l'O~

t!ONS'l'I'l'lJIDOS COM Ot:! TI1E'['; S

tH: C«) ,\I u:\TE IÚS

IHVI~ÕES, PMtQUE~ E C0~\1DOWS

Ircns tk l'tllll)Jilte das Vivisõe·s sfi.o
eolumnas du combato pn•cedetÚil',
l''"'''m. as retagua.rdas.
.
O~ ap-rupamento:; t~onslituídos rom os !Jill'tlU~ P eoml.Joius
""!-;Hem a di~.;tanc ia variavol com a :;ilna..:ão e o afastamento
do inimh~·o, mas sufficirnle vara manter a regularid~.ldu de
:!!l.'t .< J·:,n lli:m·JJa. n:;

t·•.,llneado:-; na eauda · da:;

,nar·eha.
Quando H' ~~IIllWHha o eomhate. o Commando dirige ao
•_:lw fp d"~~,.. agL·upamenfn insf.rur~~Õ('S })al'a. o CllllH'f~go da:-;
:-t•et~tlf•:-: do lllUllÍt:ÕCS, do::i Ol'gâOH do 1-iCl'VÍ«,:O dn SRUUl', llVI'H1n:tl!tH•llLt\
parqtW de t'ngeuhada C> tia eqUiJ~U.~l'lll de }JUUt«·~.
e pl'twine as .diversas autoridade~ interessadas.

un

'l'aes instruc(;ões pl'escrcvem n remessa det;ses

i\ lWnto·s conYeuientcmcnte

cs~olhido~;

elenwutu::~

vodcm tumbem fixa1·

Ac'tlo:; bo POÍJEh EXEClt1'i Vo

ponlos para Qndc cada, agrupamento se dir4girá, afim Lh'. Citl
Heguida, ser deslocado.
.
Os chefes, de "Serviço assnmem a direcção do:; orgãos pos-tos :í sua disposicão e assegurarn n funccionament.o t.l~ehnieo
.-los servi(!os, oonform~ as insf.rtteÇÕ('S do Commando.
~95. Os comboios, ninquanto :;;na utilização não fúr pr1~ .
vista, ma·reham á retaguarda a grande d ist_aneia para 11i'i•, t'IHhan,çar os movimentos das coJumnas.
Quando ~f' prPvê a necessidade de rpeorn•r a seus aproYisionamenf.os as seccões do comboio administrativo :-;ão esca-lonadrus de modo que possam opportunamente tomar contaet.0
~om as sec\Ões de reahasteeim('nto P evitn1·-lhe~ qualquer mo-vimento ret.t·ogradu.
'I'H.OP"\ Ul~ tL\UO UB UIÍII'H:

Para salis f'azet· as ueeessidades do t•eabastcCiuwnt.o

cess~"l~rio,

qu0.

P

1}

UI'-

f.ropa dP gado de córtf' da Divisão fiqne Psc·a--

lonada.o.;.
O primeiro l'i::.calão, ·destinado a .-.er abatido para a-; dis ·
trihtdções do dia, marcha na maioria dns easns t'llfll os T. E.
1Jo~ Corpos (secções de distribuição).
O sf'gundo escalão (grosso da teopa) por sua Vt'z mat·clla.

I'Hl J'Pgt'H, :Í :1lf IJ;I'll

do JH'ÍITiniJ•n dClllPllÍn do C. ll. "\.

llEPmHTO llE

In:~\IONT.\

f).

.\10\'EI.

:!Ht). () Ut~jlOI;.ito tiP L'eillOllfa movd uivi:-:;iolltl.l'ÍO destiua··e a fot'necer animam; de SC'lla, trac~.ãu c eal'ga. :.i t.ropa a IH;,
ap·.~ .. ms para ~·ubstituii;;Õ~'~.
l\ll.ll'Cha, '!til pl'ineipio, Plllll unw ft'tll'\:iln do eL'llllwi•,.

:!.V/. ~a~ marcha:-; PIIl retirada, os ft·uus, llal'qlt•~:-; ~~ ('fltJt_,,oi:,s. precedem :i l.ropa.
Os trens de combat~~ dos corpos r~ das Divisões marcham.
a. pequena di'<st.aneia na ft•ente de suas unidades, subordi!mndo~c uus seus muviuwntos.
Os ·tren:; tle ~~slacionamento distanei<un--se mais das cu·lumnas.
Os ag·ruJHHIJ~'Jlto~ dP v:mpt~s e rou1l•nin:-: anm.-·anr ::i!'lll ltr~.sita~fin.

GAPl'l'ULO H
C0.:\1.\1.\NDo E J>ltOTEt.:l..::\.o 011~ l'll_\IUOlUS

~~8 . .\ marelta d1· lllll l'lllllhQio ~~ r·•·gÚJada de an:únlo •·nm
a J.istaneia do inimigo, a natureza daf'; rPgiõt·~ '-' 11 ,_.:'il.adu dos
(,:uninhos. O Commandante do destaeatÍleiJto pt·ocm·ar:'t nbLer,
uoerca <lesses differentr.s ponto:-;, iuformw:ões um i l11 minucioSas cuja· exaetidão deverá 'verificar. O perfeito eunlwei;nenfo da rAde de estradas qne !~onuuzPLJJ :w nbjeetivo da umr·,
dw, é uma l'ondição nece;.;saria pa1'a quP o Co111mandanLe possa
t>seolher u itinl'rm·io ,, modHieal-n, :-:i :J-' ciJ'I'lJITlstarreia~ o

exigirem.
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Ha grande ·vantagem Plll reconhecer de vespera .o iLinerario que se deve seguir.
299. Desde a vespera da partida, as viaturas são rcunida8 no parque e examinadas minuciosamente p0to Nnnmandante do comboio, que verifica especialmente:
a) a carga (peso, estado, arrumação). o estado das vialt~ras, existencia de sobresalentes e utensilios para rcpuraçõc,q
! •. ventuae~, ferradurns para os cavallos, etc.;
b) a tnscripção, em cada viatura e em Ioga r bem visível,
dP um numero de ordem que permitta distinguil-a durante
tudo o trajecto c verificar si marcha em ·seb Jogar exacto;
c) a existenoia dP- viveres c forragens neccssarios para
•1~ homens e animacs.
300. Tratando-st: dl' comboio considtwavel t~ cssencia.t
:-;ubdividil-o, o cada uma das subdivisões corresponderá, tunto
qnanto possível, a um serviço da mesma natureza.
As differentes subdivisões são dispostas na ordem de
nrg~ncia de chegada •.As munições são ~empre •~onsidcrnda~
r!1• maxima urgencia.
301. Os Officiacs e funccionarios de qualquer categoria,
1Tu~ marcham com o comboio, exercem suas funcções sob a
autoridade superior do commandante do comboio; podem
~·mlttir opinião acerca da direcção trchnica da tmJJ-divisi'io do
f'Omboio que lhes é concernente, mu~ o commandante ~~ o unico
n·~ponsavel pelas medidas tomadas.
Este ultimo, no interesse do !-lerviço. exerce aul..oridade
~ubre todo~ os militare;;; presentes, ig·uues ou inferiore~ de

vo:-;t.o.

302. Quando o combuio comporta um gt•ande numero de
vlaturus, é dividido f:'m secções, cada uma com 20 viaturas no
.rnaximo.
.
A cada secção dá-~e uma eRcoHa P, si houvür no comboio
vwturas de requisição, colloeam-se soldados de distancia em
distancia para vigiar os conductores.
303. Conforme as circumstancias, o serviço dos eomboios
póde ser feito de divorsos mo<los: - ou as viaturas conservam
mnpro as mesmas parelhas, ou as parelhas são substituídas
periodicamente nos postos de muda previ~tos, ou, finalmente,
m·~ cargas são transladadas para outras viaturas.
Deve-se evitar o ultimo processo em virtude da demora
quiJ occasiona.
304. Quando os comboios atra\'essam regiúe;; onde a. segurança é completa, teem sua protecção garantida pelos prom·ios conductores militares e outros homens qtw por qualcJUN' circumstancia marchem com ellcs. Os prilneiros, muni•lOH de armas de fogo, bastam para o Herviço de polteia. e para
't'epellir as pequenas patrulhas inimigas, uni~'ls que, em t..'lef;
circumst.ancia~, podem hostilizai-os. Mesmo nas regiões onde
a. ~eguran~.a é completa, quando os eomboios são constituídos
cl{' viaturas e conductores civis, adoptam-se medidas capazes
de garantir a ordem o a disciplina, o que so obtem, principalment{', exerc-endo ininterrupta vigilancia sobro os homens;
para isso dó.-se-lhes uma pequena escolta.
~105. Todo oomboio, cuja protocção não resulta da propria
tl!'•~sença da tropa vizinha, recebo uma escolta.
O oomboio e sua escolta C{)nstituem, então, um deHtacamcnto nnic.(l, cujo commandante é designado pela aut{)l'idade
~l\.\e ordena a for111açã<>. d~~~ d~staoame~to_~
J..Mct.t.m- voa n
tr,
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Quando o Commandante não fôr expressamente designado, o Commando do eombio recahe no official combatente mais
graduado que faz parte do serviço respectivo.
A forca e composição da escolta são calculadas conforme
a espccie do comboio, sua importancia, perigos a que está
exposto,/ natureza do terreno que tem de percorrer. extensão
do trajecto, etc.
(
·
306. A segurança do comboio é estabelecida de accôrdo
r.nm os princípios instituídos para qualquer columna. Geral'mente a escolta é dividida em duas partes: uma, mais fraca,
incumbe-se da guarda das viaturas e da protecção immediata
do comboio, fraccionando-se para esse fim; outra, constituindo o grosso da escolta, marcha concentrada, sob as ordens directas do Commandante do comboio, do Indo mais expo~to aos
ataques inimigos.
·
86 raramente os comboios fazem alto e mesmo assim em
logares préviamente rr>conhecidos e favoravels para a sua defesa.
Durante a noite, as viaturas 5ã0 dispostas dP modo qul'
"Pjam atreladas rapidamente.
Em caso de ataque, si o comboio esL(t na impossibilidade
de continuar a ma:::cha, o Commandante nnnda formar o par~
que e ne:3te as viaturas dh;põem-se em ~~u<:tdr·a\Jn com as rodaf'
l.r:!zeiras voltadas para o oxl.crior. Si não fôr pos~ivcl sahir
da estrada, dobram filas, cada qual cerra contra as p:.-cceden1.cs, COI'.1 a lnnça voltada, para ::-... estrada c disposta 0hllqua-;
mcnf 0; os conductorcs ~peiam o colJocam-sc .iJU frente dr· scn:;
eava!los.
3CJ7. Si em caso d8 ataque fôr necessario sacrificar algumas vb.Luras, abandonam-se aquc!las cujo eareegamento
apresenb menot üuporta:wia, lanç.ando-llws fogo ou inutiliz~ndo-as por outra f6rma.
Em marcha, as viaturas avariadas são collncad~s ú margem da cstradu. vara serem reparadas e depois r.;unidas ao
comboio.
Si a reparação é impossível,. são abandonadas e o ~~arre
gamento é r0partido pelas outras viaturas.
co:vrBOIOS DE P!USIONEJROR

308. A evaeuaç::lo dos prisioneiros é feita constituindo-se
eom elles colunma8 que n.1archem sempr~ ~oh a guarda da
P~colta.

A escolta de um comboio de prisioneiros tem .o seu offectivo fixado de accí\rdo com 8S circumstancias d~ marcha:
naturez~\ do terreno, extensão do trajecto, altitude das Jamnlações dos logàres que o comboio tem de alravcssar, etc.
O effP-ctivo da oscoHa de nm comboio de prisioneirc's f·
limitado de nrh quarto a üm decimo do numero dr~stAs.
.
Os prisioneiros marcham em columna 01~rrarl::.. preeedí-nos, seguidos o flanqueados por guardas.
Os officiacs c assimilados, prisioneiro:::, marrhnm :::epr-.rados dos outros.
Durante o dia, nã.o have.n,do nrcessidadc imperiosa, m;itam-se os povoados; de noite, prefe:i'f~m-se as localidades onde
haja grandes edificiós, nos quaes os pl'isiontJiros possam ~Pr
encerrnrlos e hem ~1ardados.
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A escolta protege-ils contra os actos de hostilidade dos
habitantes dos logares atravessados ou dos acantonamentos.
E' prohibida a communicação dós prisioneiros com os
habitantes, assim como quaJquer eonversaf.:ãO (~ntre aqu8Jk~
~ o~ homem; da (•scolta.
E' necPssario manter a .maiul' ordem e a mais e':ltreita
tliEeiplina nos comboios de prisioneiros. Evitam-se os rigores PXCe~sivos. quando desnecessar i os, mas, _não se deve her:;itnr na nctow:ãn das medidas mais severas, qu~mlo se toL'nC'm
p!'('eísas.
Para as longas paradas (grande8 alfo8 inclusive) durante
o dia, e para Oi' bivaques, preferem-se os terrenos descobertos.
Toda ~t~entativa de desobediqncia nurri comboio de- pri~joneiros deve ser reprimida com a maior energia.
COMBOIO Im DOENTES E

FEillDO~

30U. Os comboios de doenteJ e feridos não neces.•ifam
de escolla, por estarem garantidos contra quacsquer hostilidades pela Convenção de Gcneb:a.
•
,
Esses comboios gozam, ern relação ao inimigo, das irw::;mas regalias que os orgãos movois do serviço de .saude (do:,f.inados a acompanhar os exerci los em campanha), isto é,
<.!evf'm :;e1· prot.rgido~ c rP-Spt>itaJos por fndns o-: hrlli~·pran.

tes.
Quando fôr nncessario, podem .qer. guardados por uma
pnquena for~.a, designada prla au-loridade eompef.entc, .3CUJ
•ItW isso lhes faça perder a protecção do~~ brlliger~antes.
O pessoal exclus.ivamcnte empregado no transporte e
Lratmnento do;; doentes e ferido~; Hão pôde ser cunsiderudo
prisioneiro de guerra, como lambem não o pôde .sr~r o pc~3soa.l
de guarda aos comboios.
Na •direcção de um comboio de doenlos ~.! feridos, pela
sua nwt,ureza especial, devem ser attendidos em primcirú
logar os conselhos . dos merlicos responsave is pelo tratamt•nt.n
dos enfermos.

TITULO VIII

Remuniciamento
CAPITULO f

BiO. Para que a tropa eslPja. Plll curuJiçõe:-; d1~ desempenhar, com cffkacia e opporlünidade, a missão que lhe ~ab<~
no c.ombate, é indispensavel aellar.:..so Sl~mprn do posso da'.
munições necessarias conformo a situacão tadica.
Os chefes de todos os pos:f.rF, ~~omuumdantPs do uniJadcs
ou encarregados dr~ depositus (fixos nn mon•iq). devem nmpregar os maiores esforçot; para que, em caso algum, deix:>.
dn ser nbse.rvada eRta prescri'lH;dc.
As frequentes inspccçõcs ou revistas de munição r.OP.stituem, na Infantaria e ·Cavallaria, um rccur.so muito r~~
conunendavrl, princi.palrnrnt.P no:-; PS·tacioiwrnrtltlos dM~mnra
dos. para n~ eomnwndantc:> <::L~ c·.\rt.ifical'em do rif!'Or j~om qur

2U
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l'USponsaVHÍ8 llClo l;I'I'VÍt;u df' r•~tUUJiidalllt'IÜlt l!lliUVI'CIII SUW:
ob1·ignr;ões.
Em cada ArLilharia oh·isionaria, Ulll offiflial do K !11.
rio commando dos~a Al'tilharin ,; incumbido do ~ervi!:O tia.

fl:5

u1unicões (0. Es:;e OiCficial l'I!Cube diariamente ôc todos ....
commnnda!lf.es de unilltHh~~ dl~ Art:iJ.haria (a~upamonlur.
grupos un Divisl';.o ou fJUe fazt~lll t>artu provtsoriumcnt.~ d:1
mc'!ma, um ·mt\P!lU. rln nmnicõe~ inr.li~anõo o eonsumo e . a~
!<Obl'U.S l'XÍ'!!lelli-C:< 1111 ri111

do tli:t, lloS

I'Ofi'I'S Oll dl~pOflil.OH

das

.unida\Ics.
.
'
Do accõrdo rom a:s in~~rucçõcs dadas pdo Gonuulill•1t.:' ·
ua '.At. D. e as missões das baterias nos diaA qun so seguen:.
-esse official faz os pedidos üe remuniciamento para o oonjuneto da Artilharia da. Divisão o dhrtribuo as municõc;; ·~xi::·
tl.cntcs pelas unidades.
31 • No Exercito, as muuicôcs distribuum-st· IJ"f trc·,
esc-alões priuei.pa.c<J - 1ntttdç~cs da linho. d1t b,Lt'alha. m,,,.11i-ções do Parque de A t•tilhari.a Divisiono.,•w c 111-lttti,.'úcs do

Parque de

E~ercito.

312. 41s rn~nições da linha de batallut •:omprchcndem:
a) As conduzidas pelos homens, as t-ransportadas na,;:
S!!CI:ÕOS de metralhadoras C! pc:t-rechos do acompanhammtl(l ::
nas baterias.
b) As conduzidas uof: •rrens .UU Combate das Unidade:::.
313. '"\s muniç6e:,~ do Parque de Artilharia. Divisionarw,

destinam-se a substituir immediatameiJ.(c as consumidas m~
linha. do batalha e são repartidas pelas:
·
Secçõe• de mwnição de Infantaria,·
Sccçõe~ de munição de Artilharia de (Jampaf!lta:
Secçõea de munição de Artilharia Pesada.
·
cada secçllo de municio por sua vez divkle-se e01 O''Upus,
mas só a secçifo possue elementos e recursos para. ·viver iso-ladamente.
As secções de ·muniÇão de Infantaria conduzem~
Munic;~s ~mra fuzil e mosquetão;
~
~

•

:.

F. M.;

metralhadoras;
»
•
pistola;
, »
:t
petreehós do acompanhamento·
uranadas de mão e do fuzil·
·
Explosivos.
• .
A.s ~ecções de 1n.W11iç1Jes de Artüh.at'ia conduzem igualmentg1:u:ftlr~b~~as}~mas porLateis (fuzis, mos(luetõeR, pisO Parque d~ Artilhari.a DivisionaJ•io depende <lirectamento
o Comt. dt a Artilharia da DivisAo; que lhe dá todn.s as ordem•
conoernen es a_!) deslocamento das unidades e seu estacionamento, lás çondu;6es de rcmu.nieiamento das unidades em linha
~ub~r:: s:~~~hga:v:~:~es 3e GJUPnicão no cs~aliio cll! ·villtttJ'(I,,:
31-i O G nde . o. o • q. A. E.
se a complet•~as ., 00
P~qauedde Ar~lhaõria -~ {S.vercito de!3t-inu~
~ vu s e muruç es diVlStonarias.
<1
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Em principio esta operação r-xe•·uLa-se por inlermedio uo
m:lis avançado do Grande Parque, denominado RscaWo

e~calão

de 'lJiatw·as.

Em cada G. Pq. A. E. existem, ~~m prílleipio, tantos 1'~
Nllõos dessa cspecie, quantas Divisões o Exerci~o possue.
Além di.sso, ao longo das linhas de commumeação, ha T>r>JIOsitos .do G. Pq. tA. E. rm numero julgado nrrr~c.arin dr ~11'
t•ôrdo com as circumstancias.
Finalmnnte, na zona dn rel.aguarda, o G. Pq. A. E.
possue trcs escalões (de E. R., de E. A. e de Arsrmal), cuja~
munições são transportadas, em prinripio, pela~ rslradas rlP
fPrro (ou por comboios de estrada).
O funccionamento do G. Pq. A. E. é estudad{l no Reoularnrnto pm·n, n. 01•ganiznr;fin Gm•al dos Sm•?Jiço.~ 7!(~-~~ E:rrrcifo.c:.
FUNCCIONA:\IR:'\'fO DOH ESC:\I.i)rc~

:115. O remuniciamenlo é sempre feito da l'üiaguarda para
n frente e exige urria ligação constanle entre cada escalão n o
quo precede immediatamente ou a tropa que lhe compete al-

tender. Por isso, t.odo escalão ao attingir um ponto qnalqn~r,
na imminencia do combate ou durante o mesmo. <lt>vc lançar
aorntes de ligação para a frente.
316. Ao agente de Ugaçõ.o compctp o encargo de commu~
1micar, ao escalão de que foi destacado, a necessidade que o
Nlc.alão precedente ou a tropa avançada tem do ser remunieiado, assim como acompanhar f' entregar a munição fornrI'Hla pelo escalão posterior.
3'1 7. Com cxecpção .d·os aaentes de liaa.ção, (~ absolulamcnto
prohibido o rleslocamonto de homens ela frflntr para a rrtagl mrda em busca de muniç.õcs.
318. Todo escalão de muniçõtCs deve atlendcr aos pedidos
da tropa que estiver empenhada na sua proximidade. Quando
~e tratar, porém, do trem de combate, esse fornecimento fi,·ará dependendo dr ordem dq commandante da uni.ct:H:Ir a quP
pr•;··l cnr.er.
.
.
31 P. Qnalquer fornecimento. de munições é confirmarto
por um recjbo. Durante 11 acção os recibos são sómente assignados pelos chefes de serviço de remuniciament.o; mas.
f6ra do campo de !batalha, são Lambem visados prlo commandnnte da unidade ou escalão que• requisita.
320. Em occasiões criticas, deve-se sacrificar a regularinado para não prejudicar a presteza. na remessa dfl muniçõr~
prdidas.
~\.ssim, em lafls occasiões, fo(l'os os recursos uteis devem
~rr empregados, tendo-se, porém. muito euirta.do Pm rvitar
• i n~lquer confusão no serviço.
321. Emquanto as unidadcR da frcnLr não R(~ntirem o conl~et:? fios cseal~es posterioFes, os s.eu~ eommandan~es proc('f.l.~rao com mmta prudencm, conslllmndo, com a.c; mnmçóei"
11a~ unidades ainda nfío flniJWnhadn:.:. uma rr~PT'\'a provisOI'ia
rlt· que possam dispôr.
:t:!2. Na imminencin dl' um combatC' ilnrHwlanf.c·. n 1•q.
_\. D. rece~e do Gmt. da A .. ~· ord('llS conccl'ncntes ao logm·
que .as umdades de. ~emumCiamento teem de occupar e ás
oond-Hiões de remumc1amento da linha de fogo. As unidar1fl~
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empenhadas devem estar in formadas das :dispos içUPs eelat ivas
ao remuniciamento.
323. Os elementos avançad()s postam-se junto a. uma bifurcação, encruzilhada, etc., de modo que possam attender
com a mesma presteza a todos os pontos do sector fla Jinha de
loat.alha que lhes tiver sido attribuido.
324. O commandante do Parque Di visionaeio, em regra,
colloca-se nas proximidadcH do PRealão mais avançado, ou,
quando se tratar de d-ous ou varios psealões avançados, em
ponto obrigado de passagem sito enfrP cada um delles e o-·
nrosso do Parqne ou do Rsealão qnf' 1't• sf:'guil' para a rcctaguarda.
325. O commandante do Parque de Artilharia Di v isionaria
Ol! de qualquer dos seus escalões destacados, mesmo sem receber ordem, deve tomar, quando Julgar opportuno, as medidas
neccssarias para que o remuniciamcnto não se interrompa.
326. O rernnniciamen to dos escalões far-se-ha em principio, quando os typos de viaturas o permittirem, pela troca.
entre os escalões immediatos, de viaturas vasias da frente por
viaturas carregadas da rectaguarda. Em casos urgentes o escalão on escalões avançados podem rcmunieiar-sP- directamnnte no f'qcalcío de vioturas do G. Pq. A. E. on 110 dPposito de
muniçõ(~s ayanr:a.do do Exercito.
327. Na primcil'a hOT'a d-isponivPI depois do combate,
todos os commanctanles proddeuciam para l'onhecor as necessidades da sna tropa Pm municões; n os .dos eorpos, ao
me'3mo tempo quo commnnh·am as faltas ao superior hierarl'hico immorfiato, pnviarn seu pt~nido ao ·~sealão rcspcetivo.
~.As ~erções rle muní(~õrs de Infantaria e i\rfilharia, rlurante o rfia P dt~ noit.o. n~eonheePm-sn poloB ~ignacs ;fl.istinctivos e lanternas do que trata o Anncxo IH. Quando e~ta~
Hecções se nrwonfrarern ft)ra das rstradas, eollocarão um
homem bem á vista enrn n ..::ignal ou lanfPrna rPc::prcti\·::t para
iudic~r sua posir:ãn.

HF:l\fU:\JCL\MEN'J'O DA INPANTAHL\

329. ·Na infanlarifi, as muni~ões repartem-~~'! assim:
a) conduzidas pelo homem (fuzil, pistola, .F. l\1., gruwtdas de mão n de fuzil);
·
b) eonduzidas }lf'los c~arguciros das secções de metralhadoras;
c) conduzidas pelas earr~tas ou ·~argueiros do~ petrflchos
de acompanhamento;
d) conduzidas nos trpns ·rle 1'.mnq1atn:
da Companhia (fuzil. pisfnla. F. 1\J.);
do Pf~l. on Cia. tlP :\I f'! r. (nwfralhr~dnm~. petrechos dn
nr.ompanhamento;
do Batalhão (F. l\f., granada~ de mão e de fuzil);
do Regirrwnfo ou do nrupo dn Batalhões de Caçadores
(fuzil, mosqtwlfío, pistol:t. F. M .. granada~ 411' mftt) o de tuzil,
·explosivos) .
Na Companhia, o cabo dP material beiEco é o re8ponsavPI
pelas viaturas de muniçãt> e dirige seus conductores.
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No Pelotão de Metralhadoras Leves do Batalhão, existe
um cabo commandante do escalão de munição de metralhadoras e um outro do· de petrechos de acompanhamento{ cada
um responsavel por tudo o que concerne ao movimen o das
carretas ou cargueiros e ao remuniciamento.
No Batalhão, o 3° sargento do ·material bellico centraliza
o serviço das Companhias e é incumbido da contabilidade.
Quando as viaturas são agrupadas, ficam sob as suas ordens.
As Companhias de Metralhadoras do Regimento e as do
Uatalhão de Ca~'adores, teem igualmente um 3" sargento do
material bellico responsavel pelo movimP.nto das viaturas e
pelo remuniciamento.
No Regimento ou Grupo de Caçadores,· o ~Sargento-Aju
dante é o Chefe do Serviço; responsavel perante o Fiscal,
cujas instrucções executa, tem sob sua direcção o conjuncto
das viaturas-munição.
O Fiscal é o responsavel supremo pelo serviço de remuniciamento da sua Unidade.
330. O Capitão faz completar a dotação dos :Seus homens
distribuindo-lhes os cartucho~ retirados .dos ausentes, doentes,
ote., e só nos casos de insufficiencia desc:;a !ontC', recorrerá á!'
viaturas-munição da Companhia.
Em estacionamento e marcha, as viaturas-munição d·esfalcadas completam sua provisão recorrendo ao Parque de Artilharia Divisionario, providencia esta que não deve soffrrr
demora.
311. Quando o combate está imminente, compete ao Comwandante do Batalhã.o (eventualmente aos Commandantes dos
escalões hierarchicos superiores) ·fixar, de conformidade com
as circumstancias, a dotação individual de cartuchos, granadas, etc.
Si fôr necossario, o Capitão compl0ta a c0tação dos homens até attingir ao numero assim fixado. r~rorrendo por
adeantamento á viatura-munição da Companhia.
.
332. No decurso· das marchas rumo ao inj1;1Ígo, as viat.u:ras--munições dos T. C. da Corr.panhia (cr.rg1Je.iros do PeloW.o de Metralhadoras), seguem o Batalhão: as do T. C. in
C ia. l\Hr. acompanham a esta unidad~. Desde que o desenvolvimrnto do combatn o exige, são agrupadas no T. C. 1. do
Regimento ou Grúpo de B. C. emQmmlo Pstiverem carregadas:
uma ver.· vasias s~.o geralmente agrup:1dns no 1,. C. 2. dn
~l~g'imento ou Grupo d~J B. C.
333. Hnvendo probabilidade de que uma tropa d~vr. mar..ter· .se por muito tempo nn. ~nesma po3ição ~~e ·tiro ·e dosao
que se possa prevêr falta de n:uniç;ão, n vantajoso de:no:::itar
na linha, de cspaGo em espaço, malet.as ou cunhetes de munição, que ~6 serão abertos em caso co. necessidade.
Os ~unhetcs já devem ir com seus parafn.s0s meio f6ru
do

~ncaixe.
3?·i. ~t\pós o inic~o

r'JI) fogl), ll primeiro recurso de qu~ se
lanrfl mão nura alirr:?nb'-o, é o .co~ carh 1 chos retirados dos
mortos, fP-ridos, doentes, cmfim, de todos os homens Impossibilitados de utilizai-os.
Os cartuchos dos mortos e fcridof' graves s5o retirado?
pelos homens mais .proximos.
335. Desde que, com o desenvolvimento dl) combate, se
torna provavel a necessidade de remuniciar. a linha d~ fogo.
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as viaturas cheias dos T. C. approximam-se tanto CfUGnto o
terreno o permitte o destacam agentes de ligacão.
Eventualmente. e si isso é possivel, viaturas· isoladas (ou

cargueiros isolados), avançam no rasto das unidades fl'mpenhadas.
De resto, aproveita-se a noite para esta operação.
336. A partir do ponto em que se torna impossivel a cireulação das viaturas e dos cargueiros, as muniçõíes são conduzidas, quer a braQo, pelos homens das unidades empenhadas,
que o Commando deixou provisoriamente á rectagmwda. qnrr·
por oont.i.ngentes das unidades de reserva.
O Coronel póde tambem empregar para esse servico, (~lll
todo ou em parte, a Companhia do Deposito Divisionario.
337. Deve-se ter cuidado especial com o remuniciamento
dofJ fuzis metralhadores c o renovament.o dos carregadores.
338. Em regra eada viatura-munição destina-se ao srrv~o de sua companhia. O Commandante do Batalhão ou do
Regimento póde, porém, determinar que uma viatura forneça.
mnniçã.o a Companbi~ ou Batalhã() diflferentc IJaquelle n, qun
·pertence a viatura.
339. Em principio, e tanto quanto os t.ypos de viatura n
permittam, para ganhar tf!.mpo n evitar transbordos, i~ prP-ferivel nã.o completar durante o combate a~ viaturas de munitõos vasias das Unidades do Infantaria ou de Metralhadoraí-l
e Petroohos de Acompanhamento. O Parc{lw d~ Artilharia Divi~ionario manda avanç.ar viaturas at.(! ao~ agrup:mwnt.os t{fo~
,_,. C. para remuniciar direct.amente a tropa.
Uma vez vasias, essas viaturas ganham dfl novn o Hb'l'llrmmenfo do Parque Divisionario.
3ID. Si, depois de terminada a aeção, os homens aindn.
possuem munição em exce!'lso, a sua dotação é regulada l'f'colhendo-se o saldo ás viaturas-muniç-ão. !Si est.as Aão insunit'lientes, · recorre-se a outras, e sómente em caso de impossibilidade do transporte com os recursos da unidad-e, a muni.Qão
f'm rxr.r:~so (• N•rolhida no Parcnw d\' Artilhm·in J)ivi~iouRrin.

~4

f. Na Ca.vallm·ia as munições repartem-se a~sim:

a) conduzidas pelo homem (mosquetão, pistola, F. M. n

granadas) ~ peJos cargueiros dos pelotões de metralhadoras:
·h) conduzidas nos Trens de Combate (mo~qurtão. pi~tnln.
F. M., metralhadoras, granadas c explosivos) ;
c) conduzklas nas columnas ligeiras de. municõeR (mos(JUetão, pistola, P. 1\f.. metralhadoras, g-ranadas o explosivos)
~ nas columnas lig·eiras da Artilharia a CavnJio ou no Pnrqn(•
de ~-\.rtilharia Divisionario.
342. Em cada <'Squadrão o cabo do material hollico .-: o
u~municiador da •tmidade sob a t'esponsnbilidad\' ~In rommanclant.e do esquadrão.
Nos pelotões de metralhadoras ha unt eabo rnsponsa.Y•~l
pf'lo movimento dos (~argncil'OR o seu roaproüsionnmento.
No regimento. o :Jo sargento do material bellico centra!iza o serviço dos esquadrões e se encarrega da contabilidade.
O ;;;argent.o-ajudanf~ r('sponde pt;>la ex~ruçí'io da-; instru-
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c,ções dn f isca.!, que .tem, por sua Vf'Z, toda a. responsabi 1idarto
:r!o quo conccrno ao remuniciamento.
343. Na CavaUaria Divisionaria, a tropa é remuniciaàa
~1elo escalão mais proximo do Parque de Artilharia DivisinJlal'io ou por um Corpo .de Infantaria vizinho~
3-i4. As brigadas ou Divisões de Cavallaria disp&m nas
(.otu,mnas ligci1"fts de m.u;nição da Artilharia a Cavallo de mn
loto do munições de armas portateis e explosivos..
a45. As prcscripcões relativas ao remuniciamento dn hi~
fnnt.nria ~pplicam-se, por analogia, á Casallaria.
RBMUNICIA~IEN'I'O OA E:~GENIIARL\

;~4ti. Os soldados, em regra, . são armados a mosquetão
Ma use r; os of'ficiaes, sargentos-ajudantl"s, primflliror-; sargen~.
pessoal dt" saude e conductores, a· pistola.
347. Um complemento de munição é conduzido no armão
da viatura-munição da companhia do sapadores mineiros, nos
r.arros do viveres c forragem, c.arro~ de bagagem <ia~ romDn ..
nhias e c.arro de bagagem do batalhão .
.3·~8. Quando se torna nccí\Bsario o remuniciament.o, a
tropa de tlngcnharia recorro ao ~scaláo ma i~ proximo rf, •
Parque de Artilharia Divisionario.
349 • .i\.nalogamente nppliNlm-~e os principio.;.; gPrnes para a

Tnfant.oria.
tn::\n:~ICIA~IE~TO

:~50·'

D.\~

Ol''fl\,\H

.\RMA~

E

SER\'JGO:-;

O serviço faz-se nas armas eom qnf' tf'Pm m::um·r•:-;

l'\nalog-iaH. no fJHP lhe~ fr\r applicavrl.
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:t51.

A~

munioões •la Art.ilhnrin. denlrn

rnl'!.nm-se em:

.

lill

nivisão.

t·•~·

n} municõe..~ conduzidas nn~ viaturas-pec-a e nas vialurn.s-·
muni(JãO, ou noR cargueiroR de munição da Artilharia -dn ~\tou

t:mha:
b) municõe~ conduzidas nn~ vint.nra::; df' cof.ltm.no l.iae-if',,
rh• m.unições do Grupo;
c) municões conduzidas no Pw•quc de .'\rtilltal'ia D'ivisionttrio (seeçiles dA Munição de Artilharia) .
352. Na Artilhari:i montada, a c avalio c pesada, um uos
f'arro~ de munição de ibhteria. con.rl.uz u·m. rn·im.eiro remunir.iamento de cartuchos para a metralhadora da batoria (um
cunhr.Lo). ·.Um scaunclo remunieiamenlo ha. na ColtHnna lirwira de m1tn.ições; a mos ma viatura dessa columna, dP.stlnada n. t.nl fin1, contém munições. par~ mosquetão P- pistola.
na mesma fórma (•:tisle na Artilharia dr• 1\loufnnhn ~
. Um pl'inwit'o remunirinrrwnto pnrn nwtrnlhndol'ns. ,·oudtlzHJ.o em curgu('iro;
Um segundo remuniciamenl.o para metralhado!'as mosquetão e pistola, conduzido em umn .das viaturas da ;olum'lltl
ligeira de -rn/ttnições.
·
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35:!. .Em cada unidade de Artilharia (Bateria 7 Grupo, Regimento), o remunioiamento executa-se sob a 'fiscalização e
a responsabilidade do Commandante dsesa unidade. Este dispõe
para assegurar o bom funccioriamento do servico :
Na Bateria, do 3° sargento serralheiro:
No Grupo, do Ajudante e do ~mrgcnto srrralhei.w- -da columna ligeira de munições;
,
No Regimento, de um official especialmente <lesi~lHtdn. •fa ztmdo parte dos officiaes adjunctos do Coronel.
Na Brigada de Artilharia. do official de que trata o artigo 310, que dispõe de um Sargento encarrc~ado de mantP.r
t>m dia a contabiJi.dade de seu serviço.
354. Em combate, o Commandante do Grupo fixa o logar
da columna ligeira de muQições. Todas as vezes que as cirrumstancias tacticas o permittam, os armões (carrog de munição, si fôr preciso) das baterias, são reunidos perto da co-·
lumna ligeira de munic:<Jes do Grupo. Quando isto não fi) r
possivel, reunrm-sc e abrigam-se os armões onde o terrrno o
permitta, mas sempre em commtu:::icação com a bateria
355. Ri uma das baterias do Grupo acha-se destacada~ o
Commaudante do Grupo toma medidas csperiacs para. assP-·
gurar seu remuniciamento..
356. E' de importancia capital assegurar á A.rtilharia a
maior rapidez no remuniciamento. •rodos os Uhefes, nas fracções que commandam, preoccupar-se-hão infatigavclmcntP
com esse serviço, e o pessopJ incumbido do mesmo, srm es--perar ordens, emprcga!lá todos os esforços para que o for-necimento de munições á linha de batalha nãn soffra int~rrupcão.
357. O remuniciamrnto da linha de fogo é feito pela colttmna
ligeira de mu.nições do Grupo. As vjaturas Yão puxadag pelas
parelhas até ao mais perto possível da linha de Jogo. Do
ponto por cllas attingido, as munil;ões são tram~portactas pelos
homens, quando as condições do terreno e a distaneia nã0 lhe~
pf'rmittem arrastar os retrotrcns até :is peçns.
Nos casos urgentrR, as viaturas vão atrelnrJa,: a f f) á linh:t
de fogo sem attender ás perdas.
358. As columnas _ligeiras de munição ref'azPm-.:;r, r>m prin ..
dpio, no Parque de Artilharia bivisionaria.
359. O Cmt. do Pq. A. D. faz assegurar, pelas :mas secções
do munição, as ligações com as columnas ligeiras rlo munição
dos Grupos que elle é incumbido d.e remuniciar.
360. Si o Commando conta permanecer por muilo tem no
nas mesmas posições, bem como si prevê um ataque qua exija
um grande consumo de munições, precisa estabelecer depositaR
nas proximidades, respectivamente. das hatrrias. das eolnmnaJ-:
ligni ras f' das tsec-eões do Pq. ~I\:. D.
·
361. Os depositas de quo trata o artigo anterior devem
ser cuidadosamente dissimulados ás vistas terrestres c aéreas.
f' repartidos com criterio, de maneira que os eifoiol,c; ro!'nl-·
tantos da explosão de um dellcs fiquem limitados.
362. Desde que f-ie tenha consumido rntre um tcrç,o c
metade das municões de qualauer escalão, o~ commandantes
o~stcs providenciam para completal-ros.
,
363. Os chefes devem estar constantemente sei entes da
quantidade de munição existente rm cada escàlão attribni·:!o á
força do seu commando.

\C'l'OR 00 l'OOP:ll EXI~I"':l_'TlVO

364. As mesmas regras acima ·estabelecidas applioam·se,
lunfo quanto fôr possível, :i artilharia postula.

TITULO IX
AlimeutaQão em Campanha
REABASTECIMENTO EM VIVERES- APROVEITAMENTO
DOS RECURSOS LOCAES - REQUISIÇÕES

CAPITPLO l
IIJJ:N ~ItALIDADBH

3t>5. O objccto do reabasteeimento em vivf.'res f' pOr lá diSposição do~ effectivos · (homens .. animaPs) f.ndo quant(l for
nece.ssario á sua subsistencia.
O nett"t'llmrio comprehende não sómente a:;; exigencias normaes e ql.lotidianas. eomn ta.mhem as Pxt.rnol·dinarias o

eventuaes.

·

Abrange ig11almentP, no que eoncernr. ás viatura& de motor,
o.~
comb~JstivPig n ing-rNlif'ntc::::
nPressarío!=; ao consumo do
mareha.
·
Na guPrrn, o aproveitamento methodieo d~>s recurHos locaes
raramente poderá ser assegurado pela propria tropa; compete
mais esper.ialmento ao ·r·wrviço de Iutrnctnncia que, dn accôrdo
r.om as ()J'rleus g'f'l'UCS do Com mando ( 4. s~. E. M. E. ~ ta
Bec. E. M. n. I.), dirige as operações por elle con.t'iadag ao~
cfficiaes do aprovisionamento f' ao pe.Q!-mat po.C~In á sua di-:posição para esse fim.
O reabastecimento da troN' é assegurado pelos seu~ trens
tle estacionamento, excepto quanto á carnn verde, fJUe ~orá
obtida n0 proprio local ou rornrrida pela teopa rl~ gado o~>
:-6rte.
As me-d.ida8 destinadas a garantir ,-, r~'abastecimento HSfnndo Hllbordiuadas á situacãn ..podem. por eonsequencia, não
~f~!' uniformes para todos os rlementos eonst.itutivos ou deprndrntes de uma mêsma Divisão ou dt~ um mesmo .rtestacamento.
Para determinar as medidas tendentes a a!:l8egurar n
roabastecimento e os· meios de alimentação mnprrgadns, o Commando e o ~rrviçn df' Tnt.eml·eneia dPvem inspirar-~r nos prindpio~ ~eguintrs.
'
·
a) evitar medidas CfUH possam li''r enmo t~'mseqUPneia ••ntravar a librrdade das optwa~;õr.s;
b~ 111anter intactas, por tanto te~po quanto :posl:!iVf'l, as
rr~crvas .de viver:Ps e renoval-as no momento deseJado;
c) reduzir ao estricto. mini mo o numero de viaturas empregadas na distribui-c;io fl TIO rlmb:u;;ter, Íffif'lltO. C 3S fadigas
impostas ás eqmpagens;
d) evitar esbanjamentos e prohitlir gagfos (4 dist.ribuiçue':l
inuteis de generos, forragens, etc.

t\C'I'OS DO PODEn EXECtJTIVO

O Coilimando tem o dever de orientar devidamente as
Divisões e os Chefes do serviço de Intendencia a respeito <le
seus projectos, para quo pos~am tomar a tempo as medidas
technt.ca$ de e:xccurão. ~Pm S(' deixarr.m snrprPhencler p~lo~
acontecimentos.
·
Cumpre-lhe tambem escalonar os recursos afim .do QUP
oheguem aos pontos desejados Pm f rmpo opporhmo. evitanrto
o atravancamento das r.st. radas.
~::\PITTTLO

ll
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366. Em iodús os escalões, o Commando deverá contri ..
hult' parn assegurar, nas melhores condições, a. alimentação
do11 homens c do3 animaes. Uma alimP.ntação defeituo~a. (~
nausa do indisciplina, pois o homem mal alimentado é levado
a proclurar .por si n1e.smo sua subs.i&fl('ncia. P6rlr, além di:~.?O,
flriginnr r.pidemins g·ra.v~-;.
Quando se mar'Clm rumo ao inimigo, deve ser preoo·e.upar,ão con.qtant.n do r-ommando mandar para a frente os rer.urso-s dest.inado.:; á subsistencia da tropa, afim de reduzir ao
minimo -os trajectos que as nneessidadl'>g do reabastecimentn
~"l:carretam ás equipagens dos cm·po.:;; e ao.g eomboios.
Nas marchas em ret,irada, o3 trens e eomboios devem,
t.anto quanto possível, tomar a diaut'cira e tieixar 1ivre, á
'tropa, a rêde d'as estradas e raminho.s. PorlrJ·ii, ent.ão, .srr·
vantajoso descarregar os aprovisionamentos e e'>n'-:f.Huir d,._
pos·iioii onde a tropa .c;;e reabaste-cerá ao pas.~ar.
O Commando fixa, mooiantc proposta do Servit:.o di.' lnfendoncia, os proccsos de alimentação e de reabastooimentu
que Re .devem empregar tle conformidade com a situacão.
Em caso de urgencia ou de forca maior, todo commandante de corpo ou de destacamento deverá pre-screver, pm·
inicia:f:iva. propria, as medidas neceg,saria.~ para .prover. a
t.empo, a alirnentação dfl :.;eus homens '"' animaPa.

A tt1·ibuições dos Intendentes de llztel'l'a
367. Os Intcnderntes de Guerra dirig·em, sob a autoridade do Commando, o serviço de reabastecimento em v iv•~
rP':i, forragens, eombusttiveis, etc., e asseguram sua execuç.ão.
Propõem ao Com,amnd.o todas as medidas que devem "-t'l'
:uiorrtada.s ou prescripta:s, ·e o mantêm ao corrente da. .;:ifl.mção de seu Hcrvi~o e dos recursos de quo dispõem.
Têm autoridade, no que co~tcerne iÍ colla.boração c;Jm
.~eu serviço, sobre todo o pessoal qur a ('lff' ('Std fiqado ~~~·
nwdo

pcrmar~cnte

on ternpm·al'ÍJ.

RelaHvamenlo ao aprov<'it::unNliLo local dos goneros, gado .
.forragens, carne, materiaer:~ e onjodos (!UO são {ia alçada :1~,
seus serviços, sua acção diri.geilte attinge toda a zona. ~~ ~·
tribuida ás unidades que elles i'eaba9t.ecem.
Os of!iciaes de aprovisionamento dependem d'(l Int.E'll-

denci.a :para a

~Xe<:!JÇãQ de.ea~

parte de

~Se~ se~iço,
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(pessuu.l de t·.t:ecuç<W
~6~L U ,pessoal chamado
de~te ~erviço é o seguinte:

u

t~oncorrt·r

J>Jra

:~ ex€-cew~íi·)

1." Possoal technico da Intcndencia; Oifficia.es d•! auu:inislração da. Intendoncia de GuerJ:a e das Comrpanbia~ r:'11
,lr~ütcamentos Pspeciaes de trop·;, dü administração.
2. o Pessoal do· 't.re.m e, eventualmente, do serviç.o do:j
(·ombo.ios de estrada, que. asseguram o CIUfUadramento da.:;
nnidad·eii postas á dispo~it.:ão permancte ou temporm'ia. (Jo
'"rvit,Kl dA Inl.endencia.
JJ pessoal das !Unidades quo permaneut{}mente dcven.IP:l:l
{la Inbendeneia (pes...~al do Comb(•io Ad.ministrat.ivo Diviaiona.riu), t'Sf,á vnra todos o:; c-ff.eitos ~uhot~dinado aos Intcn,J.,nte~.

O pe~soal das unida<.! e:-; postas temporariamente ú di~·
~.>osi~;ão da lnt.endencia, continúa. a depender de seus oht>f~·~
hiPrar.x~hicus quanto á adm:inis:t.ra.;ão c diwi;p.lina internas.;
~~oncorrem, vor~m, para cxecuc;ã.) geral do Serviço de Ali·
mcnLação, auxiliando .os trabaLho;-;, (install~ões, c-argas, de~
car.gas. far.hinas diversas), sob .1 a.n-toridadt' dos lnteudc .lf.e:-:
; ''-:ponflaveis.
O me-smo tiú-se com as fac.hinas das oulras armas po~ia~
tcmporarianwn:LP á fli.tlposi~ão da Intent~cncia para ·cPrt.os

H~rvic::os.

36!1. Em tmda c-orpo ou Quartel-General, um official de
;q.Jrovisionamento ü encarregado do assCJg~Urar directameutn
:1" di.stribuiÇões diLl.rias ás respectivas unidadf~s ou .partes
· ,·mpmumtes.
·
As unidades. que não disp IZer·em de olfficial do aprovi ...
~ionamento dependerão, pa1·a 3':1 diS'tribuiçúes, daquellas que

., tivr•rem.
3'70. O u.Uicial ·8U·perior Comtna.ndanLe tios 'r. E. <h~
tllna. Divi.são é o representa.nw do Commando nas questõe~
de reabastecimento e de distribUição oorrespondentes. E 1-;a
reprasentação tt.ambem pódc caber a um Offidal de E~t.n 1ü
:\laior ..
UAPI'rULO IH

Os viveres e forragens de campanha da. Divisão, conJurmc ~seu modo de transport.t-, classificam-se em:
Lo - - Viveres do soldado;
2"' - Viveres o forragens dos tl·ens de estacionameti~õ;

3° -- Viveres o forragens do Comboio
1Jivisionario.

Administrativo

Quanto á ~ua naLuteza, üistingucm-~e ·em:
1" --- :viveres de reserva;
2° -- Viveres do dia, comprehcudendo carne

ual'no ,s;eooa;
,.

-=

:verde a

Milho.

,·,Viveres de

te~ervu.

371. Os vivet·es ditos do soldado .são viveres de reserva.
oonduzidos pelo homem ou no eavallo1 e nas viaturas ou n~
•a.rgueiri)S do t.re:n~ de oomba.(.e.
·-· -· · ·
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Só. devem ser consumidos por ordem do Gommandante
de eorpo ou de Destacamento, quando não fôr possível outro mod() de alimentação.
No caso em que tenham sido tocados ou consumidos, devem ser completados o mais cedo possivel.
O soldado e o trem de combate conduzem dous dias de
viveres de reserva. O trem de estacionamento -e o C. B. A.
1>., transportam, cada um. um dia dP. viveres de -reserva.
dos 1'. J.;.

Viv~res

372. Em principio, os t.reus dt! estacionamento a. ,se.gnram diariamente a. distribuição dos vivercg e do milho.
Cada T. E. comporta :
1
Duas sooções, e a da uma ~susceptível de ü·ansportar ·
um dia de vivere~" do dia (-inclusi"ve um dia de carne secea)
para o effectivo da unidade, e meio dia de milho. (Em regra, uma dessas ·secções assegura a. distribuição; a outra vae
ao reabastecimento.)
2°. Uma secção diLa de reserva, conduzindo um dia dt'
viveres de rP-SPrva para o effectivo. (Geralmente as viaturas que ;Ll•an~por·tam a. carnn ~ecca marcham com a ,r.:;oo;;ão
1

Q.

df' resN·va) .

])isposiçves

pecnliore.~

a

('acafla.r·iu

:na. Nos llegimentos de Cavallaria, os T. E. só transportam dois dia-s de vivPres, dos quaes um de viveres do diH
(car:ne secca inclusive e o outro de viveres de reserva, assim oomo um dia de milho.
Applicam-se as mesmas disposições a todos QS element.o,-;
que entram na composição orgauica das Divisftes ou Rrig·j
da de Gavallnria.
_
\-'ive1·es do C. B. ,L D

37-'1. Os vivPr4~!:' t~ forragens transporladoi á l'eLaguarJa
das D. I. e das D. C. pelo C. B. A. D., destinam-se a c-omple;t.ar os T. E., quando estes não forem reabastecidos por
uma -estação ou um armazem.. O C. H . A. D. transporta
quatro dias de viveres do dia (inclusive a carne secca), um
dia de vive.res de reserva ~> um de milho.
TROPA DE GADO DE t..:ÔH.TF

:n5. A Divi.são J,~ Infantaria ou dt~ Cava.lla.l'ia, lhJ:--::;\11:
uma tropa df) gado de -eórlie que ~~omprelu·nde um certo numero de magarefes c uma reserva de gado Pm pé (r~m pt·in-cipio 2 dias de carne para todo o e.ffcctivo) .
,. Em regra, os corpos e unidades devem pruv,~r a ma1l.a.nç.a P. a dist.rihukãn de. rarnp ás suas pari cs t'utnponPntPs.
TAHELL.\

111:

n \r)'tl·:fo'

37ü. A eom.po ..,i~_;ão e o numero df' racÕt':-i qu·· :--\' ahnn; 111
a. cada po-sto, 8âo fixados em talH'Jla~ amwxas au n,·p-1 Jla-lamBilto para o Servkr, dP :\limenla~·ão e111 Cnmpauha.
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Essas .tabellas prevêm :
A ração de reserva;
A ração normal de campanha.
Em c.Art.os casos distribuem-se ,-:;upplemenl.us :t r:H;à('
dia I' ia.
A composição das J.'ações é susceptível de modificaçõ{k;,
recorrendo-se, conforme as ne-cessidades, aos generos dono-minados de substituição.·
GAPI'fUDO lV
DISTRIBUIÇÕES

377. Em regra, os viveres do dia, inclusive a carne, são
distribuidos todas a·s ·bardes pelos officiaes de aprovisionamento ás fac.hinas de distribuição das unidades, aos carroscozinha, ás viaturas. de viveres. De'.)tinam-·se á alimentação
do dia seguinte e evc>ntualmente a completar os viveres de
reserva.
378. Para o reaba·shj~iment.o rm carne, tr·1~5 r.asos são
PI'fWistos nas Divisões:
1". Os recursos locaes em gado são abundanletJ., uu,
na falta desse, o gado em pé, fornecido pela tropa de gado
divisionaria, póde reunir-·se ás columnas. Neste caso, os magarefes de cada unidade, marchando com o T. E., abatem
o gado, logo que chega- ao acantonamento óu ao bivaque, l"l
a carne é distribuida de tardP á<:J unidades, para {l eonsumu
do dia ~eguint:e:
2°. Os recursos Locaes sã.o iusufficieutes e Q gado em pé,
fornecido pela tropa de gado de corte divisionaria, não póde
chegar a tempo ou não está em condições de fornecer os T.
E. Neste caso recorre-se á carne secc.a dos T. E. que serão
completados no dia seguinte pelo C. B. A. n~
3°. Os recursos em gado ~São uullos e os T. E. e o C. B.
A. D. não podem em tempo uLil fazer a distribuição de
carne secca. ·Nessas condições, utilizam-se as conservas dos
viveres de reserva do soldado, quo sã.o, no mais curto prazo
possível, completados pelos T. E.
379. Quando as unidades possuem carros..-cozinhu, os
viveres distribuídos para o funccionamento da cozinha são
entregue·s ao ·gradu~do encarregado do serviço que deve e~tar
organizado de maneira que cada soldado receba: de tarde,
uma refeição abundante, preparada no correr do dia, e no
dia seguinte. ao levantar, uma refeição quente leve, da qual
uma parte ·será consumida de manhã e a outra levada pelo
homem para constirtuir a refeição do meio- dia.
Nos carros-cozinha preparam-se tambem as bebida8 hygir.nicas (café e matte).
·
380. No ca8o em que os T. E. não podem assegurar
a distribui~ão a tempo, utilizam-se os recursos locaes. Na
falta destes os alimentos estrictamenúe neccssar.ios são tirados dos viveres do reserva, providenciando-se para. o:ue
no mais curto prazo .sejam reconstituídos.
381 . Os Comma.ndantes de corpos e Chefes de servi'::''
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fixam os IDcaes e as horas das distribuições; um ot'fícial :)1·~ ..
.sitie a essu.s (i), assistid.o, •Si é pOSsivel, por um medico.

lkabasttdmcnto dvs 1'. H.
:1~!!. O carregamento dos T. 1~. deve ser oomplot.a.do WJ
tJ ia. s~..guinte ao da distribuição, e. tant.o <1uanto · possh·cl 1le·la
manhã, seJa:
a) na estação dist'J·irbttidcwa;
~
r
ú) nos centros distribuido1·cs pel4J C. H. ,\. I). ou r·oru~
hoio .Uf• Exercito;
ri
num arm.azem;
d) num orgão do ServjçD uos Comboio::; d•; Es~t·auus. ou
UUlll JJUi'to;

.

ou aprovei(.ando recursol:l loca e~, JJUl' meio de •:olllJH'a...:
ou 1·equisições.
Cada f'AJrpo ou Quartel Oeneral ú representado no n~u
ha:iilooimento de ""U T. }~. pelo offkial dr aprovisionarneuto.
Um rr>._present.ante do Uümmaudo. gcralmenl;e o o.JJ'ici:tJ
·~uperior Cmnmandante dos T. E. ou um offic.ial de Estatio
Maior, e um Intendente oo Guerra, assi~tem, sempre que f~
po:ssivo1, ao reabas:tec.imento d<Js '1'. }j., afim d~ verificar a
tJtHtnt:idado do~ gcneros, ouvü· as .redurnat;ürs do~ Corpos e
a t tendel-ns si forem J)t'ocedenles .

.llinwntoçiio f.·m casu do

.fwhilwtt~·

~J. A alimentação t>Ol c.asa do habitante, cxCl>;.lJLO c.a:-}o
de for~o. maior, só SE"rá utiliza<.la para os isolados ou pequenos üe-staeamento:; c por ord·e-m dos Commandante.s de Di-·
vi sãCl, de ticst.acamcn tos isolados, ou do Direct!()J• das Etapas.
Podir-se-á ao habitante um dia ou meio de comida ·•· .
.tanto quanio {lOSSiveJ, rSOb O. fórma de ae<:ôrdo ami.gavel; SI)
na impossibilidade deste far-se-ú. requisição.
A composi~áo e o preço das refeições são ·fix.a.oos ].){'!o
(;ommando. Em crmLos casos, cst~S póde inc-umbir us munidpn.lid.ades de fornecer.em as ref~ições.

!Ji.sposiçõcs pt•culim•es

a Cavallm·iu

Jij ..l. A Cavallaria, principalmente
quando upera na.
frente das columnas, d~-,·-e, mais do que outra tropa qualquer, viver dos recurso'S Iocaes.
Tanto qnanto possivel, as distribuições para a. f.ardc ~~
Jnanhã do di-3. !SeguintJe fazem-.se imnrodiaiamente a:pó:; a
ehegada ao acantonamento ou biva.qu~. de maneira q1~e ~e
(lesembaracem os T. E. qu<- têm de vo-ltar para. o servtçt} de
r~~ aba-stecimento.
- Os T. F.. são formados dt~ dous grupo-:. de via.Lura~:
a.) u 1o grupo, a.rmazc-m r9lant.e, conduz um dia ~' vi''ores de reserva e .segue o movimento das oolumnas a uma
distancia tão ap.proximada dellas quanto a ~itua~ão o oer-

roit~;

(i) E_m Pt:incipiu o qt.fiçi~l de dia. •.
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b) o 2" gi'LLpo. orgão dP transporte, depui:4 de ll'l' ;;id"
rc>.ttbastooido de manhã numa t~siaçãl) ou pelo G. A. D., dirige-se de tarde :pura o;; acantonamentos nu bíva{lues. ti"
modo quo cffectue as dist.ri·bui~ões neccssai'ias :'1 ulimeuln':fío ti~S.'3.'l l:\rdl' n do tHa ~l.'guint.n d1• m::mhã.

TITULO X

Puucciouamento do Sjjrviço .Telegnphico
c~\Pll'FLO

e

das Tuusmissões

I.

AV El:!TAUELt::CE\lE:\'l'•.• H.\,.; Jll';O;·;s
THU·:GlW>IIfC,\>-' J-; 'I'.ELEPHONICAS

h~XiiUS 't>EHAI:;:,\ <.:O.t\UI>ItNi:l.N'rl~:,;

a·85. Gada Exercito, Corpo Ull Divisão ún <.:avaliaria, úi:-i.PÕ0 das linhas i}XiMent~s -e-m sua zona de accão, com exce-

J)(:ão daqucllas que ~ão r!'servada.<; pela autoridade .superi•Jl'
da-s pertencente-s á rêde particular das Estradas de Fcrru.
386. Na organiza,:ão de sua rê<.k lf'lrgraphiea. ·~ 1PI~'
phonica, uma unidade {, obrigada:
I", a ligar-se ti. rcldc da unidadü .o;uJ,Hll'ÍOJ' !JO pout.. J fixado por· esta; 2~, a estender .<;uas linhag até tão perto quanto
possivel das unidades subordinadafl c de·stacamento:;, fixando
(•s pontos em que {)Stés virão ligar-se <t ellas; 3", a. est.o.b(l11\cer.-sf> ··t.oda~ ag eommunicaçõt•':J inlerior''í' 1'1']HJfa.du'> 1d;;i.~.

ü

CAPI'ft.JLO lJ

:.!87. O GlwfP diJ S•!l'\'ÍÇo trelegraphico do úrLLJX• dt>
do eommandante ••,lll
tudo que concerne ás transmis·i:Jões cledrieas <' op.tica~ .
.Fiscaliza, sob o ponto il!\ vista t.rdmico. o 1'une-e.i1Juanü'nto das transmissõe!-l dos Exerdtos P l'l'pa.t·,:,,~ ·~nti·e ~·.-;(.,}s
o!> recursos Pm pes!>oal e material pl•:;to-;_: ú olü;po~içiio cl(l
l·ommandante em Chefe.
Tem sob suas ordens um Chefe de Serviço '.felegraphiN•
~~{\ ~· linha, J}essoa.l e destncamentos di' tr.IC>f{rap.his'!.;l,s <1~> ~·
linha.
:.!88. O Chefe do Serviço 'l'clegl'aphi..;o fio .Ex(·t·{'jt,, ~:- mtuat•regado de regular e ooordenar, de- aceôr<l<) l:om. a,; .in.sl.eucçõcs do Chefe do J.:;stado-Maior, o empret!o dll,; nwios í.l•·
transmissão r.loof..ricos e optico~ do Exercit{l.
Exerce Jiscaliz~ão tcchnica wbre Oii commaut.lani1~s da•
Unjdadcs de Tra.nsmis~ão I>ivisionaria..;.; (Companhias ou E"quadróes) <' offk-iae,; encarl'rg-ado:::. no.~ Corpo;;, íla~ f r\lm'mi~sÕf\'1 clecl.ricas f• (lptiea~.
Tem á ~ua dis.po;;ição:
Uma ou varias companhias de 1'dcg;•aphistw· para "f'."·ittbeleciment.o das communieaçõcs telephoniea'i, fd(\~Tili}hi
'~as do Exercito (Zona de Frente);
Um Hervieo Telegraphico de 2" linha r~omiH'••ht•ullerLI••
pe%oal f' Secçõe:! Telegruplli<:H~ •h- 'Btnpa.' (Znna •h· Ei:l

J::xer.eitos é o conselheiro technico

pa!:i);
J,ela da i9~l -V oi. U

li

ACTQS lJO PODER EXECUTl \'0

lw Parque Tclegraphiro de Exercito para reaprovlsiouar de· material todos os elementos do Exercito.
389. Na Divisão, o .servico é assegurado pela Unidade de
'l'ransmissão divisionaria (Companhia ou Esquadrão) ...
CAPITULO III
Hf.;DES 'fEr.. EPHONICAS E 'rELEGILU'lilC:AS

390. A Rêde Telegraphica e TelCIJiJOnica do Grupo de
Kx.c)rcitos, cornprchende:
·
i o• lAs linhas que ligam o Grande Quartel General a r,.ada
J~xes···~to até aos pontos chamados postos de juncçtiC', e as que
o ligam a eertas guarnições, destacameiitos ou cidades e, finalmente, ao Ministcrio da l(iuerra, até ao limite da Zona de
Guerra.
2. 0 'A:s linhas que ligam os Exercitas entre si, por inlet·medio dos J)OSfoR de jnnc.ção.
A rêdc do Grupo de Exercilos é COIJsliluida. em princivjo
{as linhas c material existP:nt.~s na Zona de f3ucrrn..
I~' mantiua c aproveitada pelo pessoal da Heparlição Gerai dos 'J1c1egraphos~ auxiliado por destae~nnentos de te1cgraphistas de 2" linha, e dirigida por um funccionario militarizado dessa Repartição, sob as ordens do Chefe do Serviço 'l'clcgraphico do Grupo.de Exercitas.
391. A rêrtc geral das .communicaçües Lr~lf'phonicas e telegraphicas de um Exercito comprchendc:
a) na Zona de Frente:
rêde do Exercito
l'êdes das Divisões
rêdes dos corpos.
b) na Zona de Etapas --- rêde de elapas.
IJ1. rêde do Exercito utilb:a, com a mD iot' ampliLurlc vo~;~
sivcl, as linhas que se encontram na zona do l':~xercit.o.
E' complP.tada, mantida e aproveitada na Zona de Frente,
nelas Companhias de Telegrap·histas do Exercito; na ·Zona di'
Etapaa, pelas Secções 'J'cleg-raphicas de Etapas.
I,iga-se:
Na Zona tle lletaguarda, á rêde do Grupo de Excrcitos 1m
alturn do Q. G. do Exercito, por intermcdio dos :postos do
junccão; ·
Na Zona do ErcnLc, ás rêdcs das Divisc1es, pelos postos de
E:rc?cito designados pelo Chefe do Estado- Maim· do lGx.crei!.o.
392. As rêdes das Divisões utilizam ug linha!S exislenles
na ~ona das .Divisões.
São complctada3, manLidas o aprovcii<ulas pelas Companhias ou Esquadrões de Transmissão.
A arcão de uma rêde divisionaria estende-se do pc•:;tu âe
ExtJrcito designado aos postos centracs das Brig-adas e ao
posto avançado do eixo das transmiRsõcs que lhe formam a
\lS.Satura c na qual vem ter a rêdc dos Crrpos.
393. As rt1des dos Corpos são constru idas, nw.nLidas c
nproveifadas pelo pessoal felephonisla dos Corpos.
39·1. Dw·ante os 1Mriodos ae estabiliz.a.ç<io prolong-ada,
em contaclo com o. inimigo, a rêde do Ji~xercitn pôde s(~r fun.
did:;. com as rêdes das Diyisõcs.

AC'l'OS DO f'OUUL

J:xr~cU'lYO

Comprohende, enlão, Juas i'ede::; suverposlas:
Uma de Commando;

t' ma de Tiro.

A de Commando assegura :1s íi·answissõ"s n~Cf.!fisarias ai)
t~·(rrcHo do Commando, a de Tiro liga as unidades de Arti1~ 1ada a seus org&os de observação, terrestres ou ncrcos. .
Em certo~ casos, a rêde de Exercito ·comr-orta, além d1~-~n,
utr:uitus reSl'rvados para a :.wronautica e a defesa (''rif.ra
ü' iõcs.

C.\Pfl'ULO IV

:~!1~;. .\: llegTaphia sem fio

é emrn·~:·gaua:
1'. Para as trausmissões entre os aviões (' n f.cna. (',
n\ p.utualmcutt', entre os aviões (transmissões radío-aerct!S).
2°. J)ara dupUcar certas communicaeõc~ f elt'pllonícn~ ou
i t•lt·bJ·aphicas que cor·rem risro tle intetTUfWã.o ou ainda para
-:;upJ.lril-as durante o tempo necnssal'io a Sl'll l'('slahelecillwnto (ltrat~sm'issõcs ?'adio-terrestres).
~~~. Para a remessa simultanea, a \aric•s pu.•:to;-;, d(~ infttrni:u;iíc~s llletereologicas, dados balísticos, hora, Pte.
396. As oondiçõ3s de funceionamento dos pnslos !],~ l.e1·~
r.:raphia sem fio (horas da~ emissões, comp1·irnelllos th~ ouda,
indi(·açõ('S et.c.), são fixndas em cada Exet·eilo r~~~lo Ch•~1·o <lo
~~rv!.;:o Telegr·aphi~o, de aceônlo com as
dirc('.Lrizcs dadas
~~elo Chnfc .do Serviço 'l'elegTaph ic·o, d~ :wet,rdo com as rlin'dl'ize:-- dadas pt>lu Clid'P do ~l'l'Viço TeiPgraplti<'o do UrutJO
-~·~ Yxr;-citos.
As fnmsndssút•s J:adio Lt•l'J'<•::;fr•·S sãu ''l'f.!'<JIIizada:s

l'lll

1'1.:-

<Í('s J'f'Jfiiu-teley1'aphfcas.

:.m7. A rêde de Grupo de .Exnreilos liga o G. Q. (}.a enda
FxercHo ou á Cavallaria dependente fUredanwnte <lo Commando em ellefe, a cerfa'1 eidÇtdcs da Zona df~ nucna e au
l\1inisterio da Guerra.
A de Exercito liga o .K·n•.r·eito (t5 suas llí\ iB•}es, aus E~cr
t•iln~ vizinhos, e bem assim ás Divisõo~ enLr1~ Ri.
:ms. A rede de Divisão põe f~m conununicação a Divisão
í~nm ag flrigadaR, centros de infnrmac.:ãn avançados, rarros •le
:tssall.o, tcrrello de ayiação, avião f.lt~ Commando ou de ,-jgi1:me~ ia.
Outras J't~des podem funeeiomn· para as IlL'Cessidadcs ua
.\Pl'Ollautira ~~ da defesa .c.ontra aviões.
:3on. Os postos de tortas e::~ tas rêdes são apl'ovei Ia dos velo
1 C;Ssoal especialista das Companhias de 'felcgraphistas do
ExPreilo e das Unidades de Tran~missfío cli\ isionarias (Cowpanlllas ou Esquadrões).
400. Os Corpos de Infantaria c ArLillHn·ia. '? gTupos dessa
Arma PO.:~suem, para suas transmissões interiores, appprelhos
flt~ telegraphia sem fio porl.alil, ou apparclhos de telegraphia
I:PIO

sol.
.
As 1·êdcs dos Corpo& são

rcgaclo da!-1 transmissões.

:~pron•iladus p0lo P'.'S~OHl

'='llear-

ACIQ8 DO P-ODER ·E;\..tCC riYO

lúi. A sigTmlizacão optica é emp1'ega.tia, toncur·renlt~
.rnf)nte c.om a teleg'l·a,phia sem f.io, para duplicai' eertas comItnmica,ções telegrapbicas ou telephonicas importantes.
E' muita:; y~z'::'~ 1lt.il~zadn no interior da Divisãu, ·~· dl).~
~:o,nJO:-s?,

ITULO XI

·F·uncciouameuto do Serviço de Saude
CAPITULO I

i02. '~\I hygieue, de que depende a :-;~udt~ Jo :;ul-d.ado em
campanha, deve J11Creccr do commandantn du ~tropa, a maior
attenr;-ão, pois .-; 11m dos prineipacs fadorr~ de succcsso :na

::·uerra.

Em todo:-; o~ tn!llp(Jt:!, a:-; gue-rras demonstraram qm• n
atandono das nwdidn.s hygienicas e ·o menospl'ezo pela :;aude
do ~ omQatentr, foram (musa de epidemias de\ aspr!doH f'QUint!eTlte~ a. derrotas rn~i~ doloro~a.s qtw a<.; l'f>SU!tanü'~ do •'m-hatc (las armas.

O perfeito apparelhamcnto do::i elcmnnto::;

d1~ ~oceorro

ao:3

1'•:1·idoR nas linhas de fogo, dando aos combaf enfc:; a r.ortoza
d·~

urna aosistcncia immediata, ó um l"a.ctor moral de alta re:.evancia que muito influn para a co'hcsão r vàlor da tropa.
403. O Scrvi{~O dr, San,lr PJn Campanha <.ltwé tet• uma ctnpia, prcocr.upação:
r. Conservar os Pi'fedivo::; en1 estadu d·~ combater. •JUf'l'
l;e}o empreg-o c!n rriPdidas de prot>hylaxia f~ hy~,ienP, quf'J' peJr•
t,]•af.nmcntn local dos fprido~ kvcs P doentes ()n molr'slia sem
:::;ra·vidadt·, ~uscc11Livei:-: (i;· yolta.rf'Ttl rapidanH·nt~, :i ~na uni--

d:1.d•::
·2'' . .D0satruvancar a tOlW. omk upcru. a t.ropa. PVU{\UHl1d\.'
Iorlo~ os ff~ridog .~ doPllL'~~ f ransport.avdfl pnru Ul'gãos apro-

I

~~dados •lo servi<;o do :-::au.dr-. qu<' os cuidam ~~m melhores c.ondif:õe~, emquanto, para serem tratados nos proprio."; !Clccte-",
fkam :1p~nns o:::. e~go::: mu.i~ grr~vcs (inll'fl!I:<I)Ot'l.<lvPi-;).

CAPJ'J'liLO lf

iU í. O l':lervi•;o dt• Saud~~ comtH·dwnde:
a) .:."'Vo8 COJ'JWS, o ~er,vi{;o dito rPgimenta1 qLw aLrau.ge:
W'l m0dir() che.rc. o::-: mN1ic0s do <~orpo, og ePfermdros t~
· padioleirc·:s, enearrP!'!adoo de prf'sl.ar os prime.irüs soccorro~
ao.;.; doPntei; (~ fprido!:!, lJcm assim, ineumbidos d.f'. re•colhei·
nst.L\S ultimos e, eventuahncnte,
de transpork'11-oF. at.é ao:;
ponf.c-s em (JUf; uo-derão s~~r reoebidos pelos Qfl:l'fi•>'"> ti h·i"io-·
narí~~.

l1Y. Na Dit~isiio:
··- Um chefe do Se~·viço de Saudp ·(medico- divisionari~:
- Um gt•ttpo de Padíoleiros di?Jisionario, ·orgão de recollumcnto e conducçã.o, enr.arrcgado de levar os feridos até {ir.;
:unbulnncias ou ao·.~ ponto H ond~ l'ler5o rre~hiilos pela ro-.
Iumna divisionaria.
O G. P. D. t> ainda incumbido das missôc\..; r!P ~nnr~a-
mc>nto. hygienc, t.oxkologia, et~.
- Ambulancias (Pm •principin quatro o.mbulancias nrdi-il{lrias c· lluas c-irm•(lirtl,ç·,, ··nean'ri;a.<.':ls (la. tria:<l'm r rln frnfnmf'ntr loc-al.

- Uma columna dP rvacuação. enca.rrf'g:l'lil •.lo t.J•an~
f-lportar os feridos, qul'r at.!'l ,ás ambul:tncirt>l div·Jsir;naria~. si.
os mni,,s do G. P. n. são in:luffieien.tcs, qtH'l' <lns ambuln.ncÚls
ao.:~ or~,:·ão.:~ do Sc!"\·i~o dr Saudl' rla ltPfaguardn (ou !lOntn~ fk•
r·onl.al'to com os comboios de r-Rtrada dr ev:wua~ão).
Na divisãr) dr> r:m.11l::tria lw 11mn, :1mbulanria. fll' t.:vp.,
"spncial. ·
.
c) :'io E.-r:crcil<J, n Sm·viço de Srwrle ckJ Z.:.t'crcito (; l.'ncarn~ga<lo de af:segurar a ~vacuaçi\0 dr t.odos ,os doente" fi f&ridos mandados para D intrrior, hospitalizar uma parte dos
doentrs e feridos núo evacuado;:, r~forçar o t;P.aprovisinn:1'' o
Srrvir,o dl' Snudr> rlfl<: f:J'::lndf'" f.Tnidad"~ do F.:'\ I.' rei lo
\.brang-,,:
· Uma D>irecçifo do S1!t1'ÍCO ne 8nud,•:
-·- Ambulancias '· ordinaríns. cirmgicas ·~ 1ltB r•tap:u; ·.
de.stinadag a substituir as ambulanrinH rlivi~>ional'iar: immobilizadas fl a assegurar hospitaliza~:õos JocaP~. Nesl.p ultimll
··aso as am.bulanciar: de Exercit-o porlPm :"'J' rrfnr!:a•ins nt1
~11hsfituidas por Centros llospita.lorcs;
- Um ou varios hol:!pitaes d~ lW:wuaç:"io ({Ull Pl'O!;e.cl~m
:.i. cl:assificacão dos doente,<; o foridoil hl)spitalizam a:quelle.c:
quo n1ín p(),(lrrn :::ri' t.run~portndn<: mni~ tr~nge P PVarunm o.c;
,,lth•oc;:

~;:,·rnhw.lmrnt.'~:
Culunma.~

de i'.'·l'll'~ua.cão:
ti.vs ComVtliu., fi,' Est1·arla;
-·· Trcn.~ Sanitarios (p1·rmanentrs t•u iropt'CWi3Udn•\:
·- Ol'{f<ios dtJ Se1'1'içrl

<~)

Comboios

.llm·itimo.~

e Flzwiaes.

No gmpo d.f' R:rxm:'itos ha um insp(~ctor do St!rtriço de

Sourlr (jtH' ;•xrrce sua arção technica nfw :;:ómrntr eobre os
m·gãos <!o» .Exercitns o escalões subordinaflos, mas tambem
sobro os do Serviço do Saudo da zona dn retaguraca, dos
eommandos t.erritoriacs, da:s linhas do communicações (hospitaes, orgãos de ovacuação por est.radas e estrada lle frrro,
reguladora s~mitaria, I'Uf~rmaria. &> ~>Rt.ne.ão, ew. r- da
Tm
rJp. !l'llPl'l':'l •
I ~APITliLO

ITT

·W5. .\>< prar;as .,, offir.iar~> -ch~v~~m t'nnduzii• no inlel'ior
dn. t.unira, lr>vemrntl' ~~o<;turf!.do ao pannn no Indo rsquerdo,
nm euratin.J indiYi,Junl: os •'nfermriro" IPvam enmsigo, rv>-:
,,, t;" f'<ll.l !pa mcnto~ ···~i'cí·ia"~- ~;.3cot('!-' ~k J.IP(jtt"lll'" cm:nt i\·o c:

M2

~flTOS
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os nwdico~ 1 htJl:-;ns ou r.:.;foJos de matrrial para ]jgeira cirurgia.
.
·Tanto as pra~as como os officiacs devem sempre trazer
rnmsigo placas rln identificação.
406. O medico chefe do serviço de uma unidade marcha
.fnnto ú Yiatura ric transporte dos ooentrs com o seu pr:ssoa.l
dn saudf', inelusiYe ns medicos auxiliarrs que não este-jam rte
dia aos hatalht3cs ou grupos.,
:Estes ulf,imos mandam apresentar ao medico chefe ns
homens (]Ue adof'ccm durauto a. marcha, afim de que drricla
qll:tf'R df'·rrrn sPr transpodados no cano de saudc.
.
Quando o nunwJ.'O de doentes quo tem de ser transportatios (~ nmiLo g-rande, on a gravidade da molestia não pcrmitfn rtuc ront.inncm a a(~ompanhar a columna, cumnre ao
medico chefe solieitar ordens· de eommando no sentido do
nvacual-os para a rrtag-uarda, ou enovial-os para uma lnralitlalf1e proxhna, aos cuidados da autoridad-e municipal. Ncsh1
nltimo caso o comnmndo da t.ropa d0\'f~ fazer as ~convPnirll
tf's rommunica1:õcs.
~o caso em que as viatnras regimcnLacs não são suffi-r.ionf CR, o (~Oflllllt\.lldanl.c fia civisfio póde •p.re~rr·eW~I' '(]lHl Sf'jam rflfor-eadas tom viatltras do G. I). D.
Hiariamentc OS domltf~S são evaeuados peJa Scerão (lo:-;
T. E. flHC Yat~ ao rcaba.stpeimcnto (r·eforf;ada üm caso de
llCC(•ssidade pela f•olunma de ovaeuação diYi:;;ionaria) ; o ll'Nlt
de rcabasff'eimento, .o C. H. A. D. ou nut comboio dn e'!·
irada r·rculhmn-nos depoi~.
-107. Nos longos t•sfa11ionamentos devem ~f'r insfalladas
f'nfcrrnarias ri•g-imcnfnr's ou mesmo ho~pil aes lneaes.
Quando o cstacirmanwuto ·é junto de uma localidade• on
fnwnLio se acantolla 1111 illfC'rior de.st.a, devem ser apzwn·ila dos os hflspifaes civi~ nu t>dificios apropriados nella •·:dsl.entp~~. cabendo :í. tropa fornc•rcr os recursos de material e pessoal. Em lUlJ Ps-Laríonlunento lonrzo, cumpre a todo commanco
cf.n trona iustit.uir uma commi;:;são de saneamento, composta
tio mcdiro ehcfc e liledicos auxiliar~~~ ,•para assegurar a rxP -·
~~w;iío do todas a~ JH'f'Seripções relativas ú hygiene.
Em caso de t_·pidemias d-evem ser irutallados hospif.a('s
l)f~m afaRtados do estacionamento e bem is·olados da tl'opa,
cumprindo exercer a mais S('Vera !Vigilancia.
Após um ('.:'Lacionamento, tndo orgfio do ~Serviço de saudn
que tivRt· sido immobilizado~ como enfcrmat'ia~. hn~mi!-Lt~'~.
de., pódP.- Sf~r aproveitado por outra h·opa.
l'inalmentr, pódc se:l' ncccssario, t-:i o num-ero de dnentr~'>
f. muito consideravcl, crcar pequenos de-positos rrn cr~rLo'l
JH_mt.os do eixo de marcha.
·
Logo que for- possível, suhst.ituc -se o pcl's.nal do s•~T'\" kn
(!ivisionat'iO fJUC IJ\f'S ~~ alfrihnidn J)Cin JW::;.:::oaf fln 3('f\ iCt.l (l•J

·r::xercit.n.
~08.

Long1~

do inimigo. sô

C'XcepüionaJmcnh~

dn necf'~sidaf!e nbsoluta (por exemplo. f"pidrmia
f;lllrifanf·a~. insfrtllnm sf' ll~ amhulan•·ias.
'

ca~o
~l'aY~"' n~

r rm

409. Nas condições da factica actual r. rlada a efficaein
arrna:s de fogo mor:Jernas qu~ fVnrrem o fA:'t'reno da luta
df' mnnPirn. eonf inua, sr) ~~ po~sh·t>l n ncç-Jo do<t o;Hlio!,.;ir 1.1-:· '-t

íla~

4\Çl'l'OS 00 PODf.R F"\fGUTl\'(,

~n aprovcitnin os momentos de rnlmn, n noite ou o fim ~o
nombate.
De qualquer mo~o, porém, no soccorro aos feridos devese ob~decer com. vil\·o -empenho r mni~ e:pecin1 nttf:me~n ~H19
prrccitos seguinte.s:

a) recolhol-Os com n maior hrcYidarJ~ rossi\'rl nn c.ohf.
rem no campo de acção;
.
11) nssis~il-os immcdfafnmf'ntr. com os primeiros cnida . .•lns ncc(lssarios;
c) providenciar com a maxima ar.fiyiffn,i~ pnl'a quo ~r.-.
,iam rf:\.tirados da zona de fogo.
No decurso de um combate,, r-eunrm-so os .ff'ridos, ao
nhrig-n do fogo, em pontos rhamaclos ?'e{uaios de feridos,
onde rrcebem os primeiros cuirl:.ulos ' do scr·víco medicn do
botr.lhão. Ahi ·são pensados com o curativo individual.
Os pndiolciros regimonfars. (e o~ nmsirng seus auxiliare~), logo quo for possivel, apanham os feridos no ten'eno, o
ns !'ncaminhnm para o PoMo de Soccor7'o Rcaimcntal.
41 O. Ao iniciar-se o combate, os padioJ.ciros e os muf'ko~, dc~semhnra~am-se dos equipamentos nos postos de socf'Ort·o prG\'iamente escolhido~. P. seg-lwm a tropa r.om as suas
parliolas e mais accessorios, utJJizand'o ,c:f'rnpl'n 11 terrm10 rmrn
nfín ~o nxporem ao fogo inimigo.
Nã!o é permiU.ido a nt=mhum combatrnfc afastar-s.e uo
rmnbate para sorcorrnr feridos: só em ea~o- muito especial .e
pnr nrrlPIÚ superior, devn nma ·pra<:a. on nfficial .soccorror um
t~ama,.·acla que (\Uh e na linha dn fngo. E' rl1'rcisn ter-se muito
r1n ,,i~çla que a m,ellwr ossisfcncin f)tte se 2J,ictc 1n·csf.m· no.~
(l'í-idos (~ ·l'encrr no cmnbofe.
,
O PMt.o de Soccorro Hegimenf.al, dirigido nelo medico
nltcfp, do regimento. não é mais· de quf' um ponf.o do passa~f'ffi rapida onde são guardados os feridos gra·vr-s o (},., ond(',
,[':f' rJwaminh::nn os demais para I) po::<to Cf'11fral co G. p. n.,
rPrnc1:aclos. <wentualmenf.e, ,pela eo1umna de p,vacuação.
Grralmente ha interesso em installar, na frente do nosto
r.nnlral de cavnllaria, desUnarlo a encnrninhar rarn n11e o•s
jc::olaflos Jnvementc fcriõo-; -c fa7.cl' volfar os ni.io ·fr!'ÍílO~l quo
f r· r !I arPm abandonar o camno de batalha.
411. As amhulancias divir;:ionadas disponivnis avançam,
pl'imoiro . ,por lances de amplitwie variav('l conforme a. sifnacüo· taclica. Seus movimenfo~ o Iogar-r>s mn rtne FI) fixam
R;in ó:-trrminados, de acci}r{lo (~om o medko che!'e do Scrvit:o
d0. Sande Divisionario ~ o Estarlõ-Maior.
412·. As ambuJancias immohili~adas passam a ECr comüdrrana~~ arnbulancias de Exercito c r-ecebem ordens do commnnrlo clo,ste. ~endo :mbRf.ituidM Ri for preciso, por arnbu]anria~ divisionarias de Exereito que sc~ fnrnam amhu1:mrins
(' passam a depender do enmmando da~ di vi soes.
413. A_ c:Yncuação, a1érn fJa,~ amhtúmch::::, .f' fr~it.a pelas
c~nhmmac; de f'Yacnac-ão, rcforç-ad:1o:, :;;i, for l•Pccssarin, pelas
via h Iras Yasias dos 'f. E. P. do n. B. A. D .. polos orgãos
4!o f'Y::tr.nacãn rlo Ex-ercHn rrnhmlTifiS do PV~lr:unçfJPf\ orgã.o!';
dP rnmhn!ns de
11 i f :11'i0•;.

r.stnv:la, .r·!r-.), n !inahw·nfr'

:, I 't. O õr.-:;J0camrnLo dn;.; TT. F.
flas {>rw, :v:0r:-:; ha intere~c:(' Pllt ufto
t :..

ft•ens "a-

(Í 1 ,,~uhdo Pnl fnncc.5n
o~ dc~loent freqnPnfp.

1ll r: li L1~.

,r,

rwln:~

.:!

Cnmr.r~

n. forlo

con:"~r•an.rhul~

rTf' lrn_n~: t1f'poi.Ç de

mn ronihat.r, nrdt•nar a ~~xploraçiio do ,·ampo da. !nta. p-nt·a o
1 "cnlhimPntn dos fel'ido.-; 1• hem assim a. inhumnr,ti.n c111~ mo-r--

lus, ap6;; as re~pl'rtiYas idPntifiraçõo~s .
•\os l;";tttdus ?lla.iorrs à~ Dilvis:io o d11 l~~r>rcito 1P\'j~nLnal
lllr•nh•. rir>_ <:r'lliH•.~ d•.: ExrJ't\i!t).•), t:l•lllpt~J,~.m as 0t'dt_•iL~ para a
tH'~nnr:~a•:<I.O d•-:> '''J·Y r•.:o de ;:u.m•nm<•uto do rampo tic' hn~alha.
Tli•l tJ,, .J:"nwit·o. ·: í dn j:nwil'o dt' Ifi? I. .... .ln:ir•
iU

(.'al.ort<':'O>.

ANNEXO I

:;

'il·: m: \"10

n.\R OB IW.!:'<S D.\" DJ\'TS-'-0

Ordem de Movimento

:.. F \EilCIT! I
I". ftivi~:in

\·

........ .

~ICI\'T'.f\·:.':TI>

IJ(l IJI.\

!fi

!F: nl"rT.'BRP'

L - 111{<•nmlç6t•s l.t -;-c.~pdto· do 1 mmi(J•J, ~i Jót· llN'<'S.::nt'ío.
: Generalidr.triP~, •·omplemPntadaf' por 11m h()l~lint tll' inl•)rn-mções) .
II -· OfJ,ieet,ú•o do mvwimcnto ( J •· •
:1/issiio Ge-r11l (i l .
t ?.Iovimento dn.;; !!I'anile;;: unirlade,. vizinhas) .
JJl -- ,1/i.e.o('ff) tirr lnl'nUm·ia lt'PI'nnllrl'imenfn
r·(•l1lh::t(r>
li~a~ão).

CompiPlada, >~i f•'>r preei!'o, \10[' uma nrdrm rorn·ficnlnr.
(;rn;;,~n rln Rrgiml'nlo Divif'iCtuario.
Escj!mdrãn Divisi0nario: EIPmrntos ligado" nns dosíaeamrntos dé' f'rgur~m·~a (vang,wrda~i Frnr.rõri< :í. disposh;iin
tio Comm::mdan'•' tia Pivif'ãn
. O!Til'iaPs I' Rnrp-PniD~ rir.· li ..
;;.a~1'io.

!\' --· . .!lis.~íin ria .1n·mwut.ico. ( eccnnhrcinwnln;;\ , '!
plf'fadn. ~i 1'1'~1' prrci"•\ pnr· 1ima nrrlPm pm·tirnlrn·.

t·tn

I'. P•>l
"'"'npln:
dirrrr:ií0 :; ...

''"lldq;ÍI'

;i

ll'lid:od"

11:1

c:.-.,~

~011:1.,.

ntt

.\fim' i! e ...
fnfnl'mact'í.-.,; r·r•liJl iva;; :!•) Jll>:>,·imPn''"' il:t tr·np:J. nt'l!::l·inimi~a« · hrlfPI'i;J~ inimi~~l'-'.

~\CTOS Dri l't)lH:n EX ECt:T!W)

r'P.ant f!aval,la.r•ia ~~ :\py•on:mlil'a:
hMa,.Pmtai ponfo ... ).
V ··- [;,'.r-ccu,~,)() do

infoem.fl~fin.

ia!

n.

1~11

11uwimcnto:

Van::çnm·da dn Divisão (~i fi\r prt'{·iso":
\'umrro dH colurnnaH.
Para eada cDiumna:
Cnmpo.;;ic5o ---- Vangual'fla Cnmm:n11Jo --- Logal' il-0
' :omrnandant;·~ - Ordf'm df' marcha -·--· Itiner·:1rin -- Hora .ct~·
p:ll'fida --- :\Jrdiflas <>nmplenwntm·rs dP Rrgurm11~:l. 1• Prntr.r1'i'ih

.\Irdidas divt.·rsas.

Ha\'f'l'Ü vantagem em PPl'l'"~'llf fi I' ,.-.;;:,n:.;

:1 t't'lrma rln um rruad!'O:
'\. da eolnmna
1:flmm!mdo

Loga.t do

EICIJ?nU~OS
.9
1
~~ ~~f~~~~~ @

o
'
rn
:.§,...:::

._
....
Cl}~-

na ordem
..ln m"rc.h,n.

~
~

C'!!

t

J,H'•'."I

J·ipi:ÜP<:: ...:n'w

•

~::

;'g
0:::: a

·c ...

Estacionamcnto em fim

~

I

Cf :

~l~í\ marc~a ) ~:!.: lf
:_S.I l( t' pi'f~t'!SI)
,

(~~~:~:~_w_1_to"":""'u._. . . __..__··_, ___o.._õ_ _=_2>_~_L__.. , ___. ·---~_,. .__ j

1

I

I

!

i

1

I

I

\"I--·- Jf<>dmrmto rln (1. O, (f:e.-·alão li!toirn --··· f·!~ral5\J r.w-~ndo; •
Logat· do Grnernl :ou d•) ~(~11 I'f'prrf'0nlnnlr-;· nn rolumnn
:,i tivPr eahimento).
l."t111Crl0llllinPTlfO dO 11(l\'(l (_), (1, :

Logar;

nata-Hora.

l )ermanencia :

(Os pormenorN~ do movimonto

nirlnm pnrUcnltU'

nf'nPra}).

~rw I'I:Anladn~ l)Ol' nmaJ)l'flfh'lt'~.da pPln f;ommnnrbntl"' do QunrL"l-

VII---Pi·rn:t'iJJt::,ies

,,s1.if.'í.:ifi,:N

·~si 1'1ir prt'ei~•,··:

Alto --- Formarnes -··· DiF:po&;:ic<')es l'i•lafiva.~ no
IIH'lhol'amento da;; P~trada~; f' eaminhos: En~~>nhal'ia, H~gi
ntf'ntn dP Infanff's--pioneil'os ---- .:\campanwnfn-,: . Vi:liut·n~ ·~a
íiiln!'Üls :í oisposi~ão dos Corpn:-1, etc.
\'III --- Com'lnunicnr(íc" - ·l~hu dP iJ':ln:Smi~f'Ô<'" -·- t>n-1~o.::. 1/ro· lnfoJ'mrll'í.'íf'~.
r:rando

ACTO.S DO PODER EXECUTIVO

IX -- Movimento dos T. C. e T. E. ·cseccões de distriJmição e de reserva) dos Corpos - do T. C. da Divisão.
X - Disposicões especiaes relativas ao Deposito Dit'f.çionrr:rio. (Si tiver cabimento) .
1). A. O Chefe de
O General
Estado-Maior
Comrpandante da
A.
1" Divisão
Ordem de

X.

Moy~mento

1" EXERCITO
1•. Divisão

Q. G. e1,,,. ..........................·

F.RTADO MATon

f!i (guin::.e ilr: Outnhro--./9 (dezcnm·e) horas

1" soccão
]'{

.. ....: .. ·:

Carta. uNUsada
onnE~I

GEn:\L DE OPERAGtiES

I"rovtMEN'I'O no DIA

~ ....•

Hi DE OTJTt'nRo \

I. Reabastecimento.
A) Distribuição á tropa e T. C. pelos ·.r. F. (Srr·. Di~t
c Sf'c. Res.) o pela tropa de gado de córl.e.
I. Ponto de deslocamento dos T. 1~., JHl-::fnc: :'! rli<::ptl"it~iio
rlns corpos para as distribuições.

2. Heabasterimcnto em carne:
a) Pnnto rm qne. o ga'ln

corpos;

'I.

b) HPalJas!.ecimonto rm

1! l'llfl'f\~tJP

r.::~rne

E.~

3:

serra

~to:.::

n•;,gar·ef•"' 1l0'1

nn

run~r'rva

ncagl'llpnmento dos 'r. E. após as

Elementos

Ttinera.rio

di~11'ihttic:üi\S

rwlos
(I);

Hora. na cstaçj.o

-------:-----------------=--·--·---····-·-·····--Agrupados por
zona de acantonamento ou
de hivaqno.

U)

Poe

Caso em que os T.

Hora das distribnh;õcs

Cada.

agr•upa-

mento sob o
commn.mln dn

(2)

f.J.

nüo marcham com as tropas.

Para augmenlar o rondjmento mandar reabasf üi'N'
na mesma estarão ou CC'nlro distribtdclor: ·· ~ '..mirlnd0~ dr: di L
(2)

ft.tr·enfes :u'mlH3:

i\CTOS DO PODER RXE.CUTtVO

B) Reabastecimento dos T. E. (8(\c. Reah. o S0c._ Ties.
si fi)r preciso). Estação ou centro - Hora ..
M_ovimento, após o reabastecimento C3).
C) Reaba.stecimento do C. R. A. D. _(si fôr prN•.iso).
Estaç,ão ou centro - Hora.
1I -- llemuniciamento:
dos Corpos (Ordem da A. D.):
do Pq. A. ·--, Est.a~ão OH Centro de nrnmnir'irtml"n(n (lngar e hora);
l finerario antes e após o remunk-iamento.
I li ~ Rcaprovisionamento em material de Enaenharia.
IV ~ Movimento do Aaru.pamento_ dos Pa:rquí?s nu dl! seus
, diff,•J'cnte.v elementos.
V -- Movimento· do :1 ant1Jrtnumio dos Comlwios.
--v f -- · Eracum;6cs:
Para ....
Passagem (si fôr preciso) da rnlnmna rlo cvnrlW(:fin nos
acnntonamcntos, a tal hora.
VII - Cavallos doentes :
Evaeuados diroctameQte, pelos r.or·poR, para o dt\posilo d0
raYallos doentes ou feridos de ....
Substituição eventual dos flUC faltam. n car~o do drpn ..
~iln de remonta movei.
·
.__
VIII - Correio postal:
Hecebido em .. ,
Pcrmu Lado em ..•
1.X - .

PiYPr~os.

-

O General

I). A. O Chefe dP
F-.:1 ndo !\Taior
.\'

Commandan!.~

dn

1" Divis5o

X.

Ordem de Estacionamento
t~

EXERCITO

·1". Tlivisiin
FST\DO
·~)'

Q. G. (ou P. C. on. ponto
?narcha.

~L\IilTl

attinuido

em.

'(datf1.: .•••••.•• (!101'(1.) .••• ' •• oc•:

St'C.I'ií O

J'\' .. ••• : •• •.
('arfrr 1ffilis(l.(Jà

onnE\l GERAL DE OPEnAÇôES N ...••
~STACJOX U.1E~TO })I) DL\, •••• )

1' Pa1·tc

T -- Jn(ormacões a re,f;pcito do ttwm.aa

rio) eompletadaE:,

(~i

f,\r nrcessa-

eventualmente, por um bolei irn de

infol.'-

n•:tf'0e~

. fl ·- ·
.(:1)

nT1f1't(ÍI.'()

Por l'X.:

.(nfrrmr;c fncfiro) dtJ

diri~·~r-se-iio

('S{flrio11r1117f'llfo •

por l<tl ilirH'l'nrio a f ai ponh\

· Intonr,.ile::; do commanrlo (no limitn

di~oosit.ivo

de

·~m

iplf'!

e~t.acionamnut.o).

influem

110

· Jndicaçõe~ gt~raeg t•cfer('ntes ao e,c:t.acionmricnto das gt'an-~
unidades vizinhas.
·
IH -.Missão da CavoUaria em {ún de mw·t·ha (lrPoS~D do
Hegimf'nto e :E~f!uadrão divisionario) •
Cnhrrtur~. do Pstnt1Plor.imento
dos Postos Avan~ado ...;
P~pcl na organhmr.ão da. l'egnrança
em e~tacionament.o
Ac:wlonanwnto ou bivaque (log-ar do E. ~I. do H~gimento) ___ _
Hora m;cntnnJ dn rPgre~~~n üs tinhaH dos diver.c:os .-•lemrnto:-: C·~

rir>H

t :[ivnllaria.

!Y --~ l'ostos Al:rmçfldo.(:. Quf\m os fornece? ---· Qtlf'lll o~;;
r·ommanda? - Sua misslín _ . Sua linha de rcsist.encia - Dir·f'ccõos quP ~·') Wm do viginr ~'spocialmrntc - LigactiH~ com.
~is unidades vizinhas l\fodo dP proc~>dcr f'tn caso do at.aqnP.
V --~ E,çtfteionanwnto do fJ1•osso - Logar do Q. G. -- Zo1ltl.8 d11 acant.onamrntos on de hivaqn~s (ou localirladcs) attri.hnida~ ás lWidadí'~ r!iJ·cet.~mente subordinadas (llrigadas tip
lnfant.aria ~ Brigadas dP :\rtilharüt divj~ionaria - E~emen
los do T<~xrrrHo agg·regados ú. Divisão - :En~rnlmrh-1, tlflgimenf.o de Infante·~ Pioneiro:-:, DPposito Di\'i~ionario. Ptc·.:. f\nm
indi"3tãn <lo ]ng·ar dos E. 1\L (F..ventualnwnte Aeronauti,.~l).
Vl .... Cumm:tnir.açôl!s . -... Ligaçues --- T7'aJlsmissü·~8.

'VJT -

/)ÜpaSi6»f'.>:

fJUI'

SC

df'N'1.li

m1upfm·

t'{} ..\~t1

r'r;l

,,,,

ol{11•·ma.

VIH ---- Si!nlw ·~ <'nn!;·o-set~/la

:·,

.-·nYi:Hla-; Prn 11111 ''il\t•lopt•

r~arlf',

lnrrado).
IX -- PrPsrrip(·ões di!.:P.;·sa.ç {f.li fôr pr(\ei~~n): Cir\'tlla~fín
--· Policia dos acantonamentos - Mr,didas d0 hv~ir'JW -·-·· P~·r·-·
par3.c-ão dos itincrarios ultcrioref:'.
·X -· Distribuicões (pelos T. E. ~ p~"ln. T. G. C. I .
Xl .,.. E\'r>nf.unlid~Hlr' horn 1n•o'notlf'1 d.-' JJf1l'firfrr í.~o :·!(,, ·r'·r,ufnl~·.

O Genoral
P. A. O

Ch~fp

F~o~ln,do

c~~mmandante

tlt•

dn

'" Diviqfio

:\Jnior

i.

,\.

Ordem de EetacioRamento

'ó F:XEncrrn

. I

Q.
r.-~TADO

jtt

r: ..

MAJOH

S<'cr.ãn

>>

·roli

P. C. oB pon-to olfin{tidt) em.
m.(lrcha·

rdnfa) ••••. ..•• (ltfliJ•o) ••••. ' .••

'''· ..... ~ .. ·-

F~T.V-:JO~AMF.:\f'ro DO DT:\ •... }

:.!" Pnt'fe

l --- Estar.imwmento dos 1'. E.

rJ&l r'·:'nhn'-'ll'CÍrrJ(ln•o

p

df'

l'P"-I:'T'\'[1)

f\

'(Rec~ties ·u~ di"i"llmi~~iín.

dn T.

r;. r.

àCl'O~ lJU PUDtt:. L~ .. LCLll' U

t

I 1 --- Z..~staciouameuto t1 us (J(JI'UJ>alíw n~t·.~· do:s ~~a t'tf u. ·'s.
(.Nnúoios e orgãos dependente~; direc.tamenf e d~s, H.' I 'V t\:O::.

lll --- Divm·sr;~· -·- tEventualmenU~: J'emumemnw1~to. m_a
t~:riaes que Em deve fornec<:r para complet.n!' a:-: dota.-:uc:-l, d,~ ·
po~ições rt~lat'nts :10 serYir.o 1.h.~

s.-:t.wJ{lr ':h:,:

1'. :\. O Chefe dL'

O ÜelH'!'HÍ
t>H.oman.dant·~ ,i:f

1'1 Divi-:it•)

r~~tado l.\ln ior

x. .

A.

1. u

~~XERt:U.'O

.l ~. Divisão
L~l'AOO-MAIOH.

3" f:~ã{)
.-~..:r... ....... " •

\kD.Elq GERAL J)f; OPDl\AÇôl!.S N ......

P1·i m.~-:h·a J:urrtr
· lnhritl"•/Ôt:~ tt r·,~spt>ifo do iu.úniyn.
~.GPn,·r3lidadC'~ c~omnlf'tadaf por um. boletim de 1niorn~a·t·i:-t~~).

H

--- 8ilU(LI)éiO

Geral:

}1ii;;:-;;J,o t.' ui:::pu.~it.iva LltJ :t;~cr-ciiv.

UI --- JUssi'io t.lo. Dú:is/i.o (t ~.
IV -· Zona de a.cção < '" th· ;:t1utuf':
ldéa de manol>ra,·
!las e fi,~ ~~ar tida dús at.aq o~~.~:
flu/w.,o.; succcssi1,as que det·t:m 8r:i· attiuqidti,C
Ol,_jcctivos rlo~ç; Dívi.<Jões 'dzinhoR.
\. ---- Disp01;iti1'o de enoa;ja,mcntu on d~ otuf)lle:
'-'1rfl r~ula unídadl.': Zona de :wcão ou de ataqU''

1!('

•lir··~~~cão

:'untJ

afn:;;lado --- O.icetivo.-. ~:urccsRivos;
rp::en·a da Divisão (eventualmnntc das J~ri.~adas);
PreseriPÇÕIJ.:-i t•elalivas á colloeação das unidades;
Drstatamentos l?speciaes do ligat~fto, tln limpeza.
VT -··- Missãr) rÜl il'rtilhoria .
.\grupamentos:
:\r·tiltmria d~ :Acompanhamento immediato do 1n1uutaria:
.\rtilharia dr~ Apoio Dirfldn:
~\rtilharia. Disponivf'l
J-:onlra-bal•~rüt. Jl,. ·.\., mhsõ'o~

i"·r·IIf.uaes).

C:ondiçôe~ Llt· entrada em rh~~:ãf•.
Systema de t'ogo para \\~ dh·er~as pha..-:>1!:::! D•J
Ugaç;õP:'i com a Infantaria.

vn ·- Misst!o dos
Rf\pal't.içü(l,

Caí'l\)8 â~~ L1~·8t.tltl ·.

~d~tlJUt.:',

270
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Collocação .·
VIII - Míssüo íla Cavalla·ria. (Púdc consLiLuir ohjceLo do
uwa ordem especial complementar).
Gross() do Hegimen~o divisorio (Recouhccimculo -- CombaLe-- Ligação) (1).
I~squadrão divisionario elementos aggregados aos destacamentos de Segurança (Vanguardas) : J'racções á disposição do Commundante da Di vi são; Officiacs e Sargentos de ligaç--ão.
IX -·- Missão da Aero·nautica. (Pódc conslituir ol.>Jccl.o de
uma ordem especial complementar).
Reconhecimentos- Avião de Infantaria~- Avião de Artilharia (ou, conforme o caso, avião-- de vigilanciu geral) •.
Informações - Ligações.
Terrenos de aterragem da Esquadrilha.
X - .Missiio de Engenha1'ia c do llcgimcnlo de lnfanlesl'ioneiros.
Missões confiadas dirce,tamcnte pela Divisão:
Unidades de ~~ngenharia postas ü disposição de lal OU[l':l
uu idade (Em tal ponto. . . . A tal hora ... )
XI -- B:xccução do ataque.
Hora. (enviada em memo1·antlum especial) ou signal do
ataque ou do assalto (Si ft'lr preciso).
Hccuos cvcntuacs de horarios (Si fúr preciso).
Velocidade de progressão (Idem).
Passagens de linha (Idem).
:Aproveitamento do cxito, etc ...
XII - Lonar d,c.•s Q. G. e P. c. da Di cistio c das Unidades
dirce(arncnte subm·dinadas.
Deslocamentos prev.i~t.o.s dessr~s P. C.
XIII - Ligações e transrnissí}es.
l•~ixo de transmissões Ccnt.ros do Inforw:u:ü,~s (Completado por uma ordem particular).
XIV - Disposições relativas o,c's '1'. C. dos Cot'pos e da
Divisão (gvoutualmcntc aos 'f. E., iutex-cs!'iando immcdiata
c dircctamente á tropa) •.
I). A. O Chefe do
O Gcncml
Estado-maior
Cómmandante ua
A.
1a Divisão
Ordem Ge,ral de Operações

X.

1o EX.EfiCITO
1". Divisão
ES,TAI>0-1\lAJI m

P. C. mt Q. G. em .........................
19 (dezenove) de Outubro- 20 (vinfv.!) horas

1" sccçfío
J.,T, • •

t

•

• •

• •

Carfa utilisoda
('1) Pm· exemplo:
1. --- Reeonhecjmenl.os para ... Iufurrnnr;üt·;;: ··-· A tal hora
Tul ponto.
2 - Cobrir um flanco, si existe uma ala.
.
3 - Ooou par a tal hora a linha... ultcriormenle a li 11 IJU.
1 -~m caso de cngr~j::nuento clf~semharaçnr, ••
5 - Ligações ..

AC:rO! DO PODEH BX ECtJTl \U
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OHDJ~l\I GEfLt\.L DE O}JEllAÇõES N ... ,

(E~GAJAl\IENTO OU ATAQUE DA f!l Dl\"IS~ç~~

Segunda Pa1'te
1 ... Estacicnamen.to dos 7'. C., 7'. B. e o1·gãvs dos Se~viços,
no inicio do engajamento ou do ataque. -- Sua progTessao, em
q11e mr.menlo, em que condições •.
l i · - Req,bastecimento;
a) Viveres que a tropa terá de consumir de conformidade
ec:u a situação taclica:
Vivel'cs do dia ou da reserva;
Carne fresca, sccca ou conserva.
I)) Estação ou centro distribuidor (Em ial ponto.. • ~\
tal lwra ... );
c) Movimento dos T. 1~.
d) Heabastecimento em carne.
c) Eventualmente, reabaste~imeuto de aguu.
{) Movimento do C. B. A. D. ~ Seu I'~''~tva~lee:imcnLLl
L\"l~lllual.
ITI ·-·- Rcmunidamento.
Dias de fogo: (Eventualmente) ~ Nas baterias --- Nas
culurnnas ligcira.s ---: l~m depositos.

lnfantm·ia:

~---Dotação

individual:
-- F'unccionamento IJo l'CllluniclatncllLO pela secção de
J.nunicõcs de infantaria.

Iiemunicia.rnento a cm·uo do comm,andan.trJ da artilharia
divisionaria, que disp-orá do Parque de Arlilharia Divisio11u :·i<J o das munições enviadas pelo Exercito.
PontoA c horas de c,Pntacl.o dos elementos do 'Parque de
.!'.rlilharia Divisionario com a estrada do ferro ou rarquo de
rxcrcito.
Si fôr prccjso: Itinerarlos de ida c -volta.
Hepa1'tições

do m.aterial e substituições.

lV ,....- Reaprovisitmarnento em material de Engenharia.
Log-ar do Jlarquc de Engenharia c cvcntualmenlo dos dcvosilos.
1
Pontos c logax_es <.lc contacto do Parque Divisionario oom
fl ~strada de ferro ou o Parque de Exercito ·- Si fôr prcr.iso:
HinPrariu do ida e volla.
V -...,Serviço de Saude:

Dispositivo inicial:
.
G. P. D. Elementos avançados -....., P-ontos de confucto com
os vos tos ,de soccorro dos regimentos.
Postos de recolhimento - Ponlos de contudo com a eolumna de evacuação diYisionaria.
Posto .c cu traI.
Cr>lumna de evaí3u:tçãn divislonaria.
·Ambuluneias divisionarias (EvenLuaJmeulc ambulancias
>Li<:' Kxcrcit.o ·postas á disposição da Divisão).
·
C•mtro de agrupamento {de E~c,l.'~.ito)_ de r<.wup(~l>aveis em
eudn prazo.
Hospital de Evacuação ..

Progressão ulterior •.

.v.; L"1J)!i

DO PtJDEI-t EXECVTI\ O

1-'"l.l!lCüiOUU.UlNlLO CO SPI'Vi~o.
Cordões sa.nitnrio~.
lleaprovisionumento P.m nHd.Nial

d•nt.ra os

:-;~lnital'i(•

,,

fi,,!.f•Ht

tiP

g-a!E'e!).

Vl -·- -8evvico Vetcrilu.ll'io.

Lugar do deposito Ju remonta movel Jivisionttriu: :subs1 i-·
l.ni(;ão a seu mtrgo (eventualmente). f:,aemwõ·~~ PHl'i.t qR d•~

P<)ijitos do
VII -

eavallo~ doente~

ou

J~rido~.

Prisionei';>t;s .

.Ponto:-; de reunião .

.l~vaeuação

para tal pan(ue r..le

pJ·i:'itm{~·il'o:-\.

Disposições para sua escolta.
\:III --- COJ•J•eio PvstoL =
H.~!cebido

em

tu f ponto. . • a l.al hut'tt ...

PPrmutado •.• em tal ponto ••• a tal hum ...
lX ·- Com,ywnicar:ucs ·-

Ci.1't.:tl-lo<:t~o:

tJ) Heparu<:áo e .~onservn{:ão.

-· Unidades

l nainwnte

n. D. i

(l'~ng-enharia. --·- Infantt•:-s--Piom·ü·o:-; ··· evnotl·anspurh~ JJ(J<:to~ ú dispu'liciln do

e meios <.lf•
CnmandanLc da Engenharia.
h) Cireularftf).
n:~grw•

da dt·culação~

--· Contingen~i3s impostas IH.~ lo mimlgt':
-Sentido 4la t\ir·ct,hH~ão para mf'lh(ll' rr·ndimt~ll t4•

r.h1~ "~-

:ri! da~ ~.~ caminho~.

,.) Polirit~ ·da t'Ctu~ttat'da ·
1··, para as..,og-urat· a obst:>rvuw.:ia da:':! l'l'gl'u~ Jc• c.ireula~:-ú'J;
2", ufirn dn impedir qualquer jliO'. inH·n(rJ ·d(' i-;c•hHios pnrn
a J'r~taguarda além de tal linha.
X ---- T1•oballwdorcs it~ewnuidos <lo...:

para u~;
p(lrf.el.

diffrr•·nt'~"' ~P1'Y i(' I)'-\

ct.I.J'!I<IS

rJ<:v~nt nn hn"nl e.

•'

desnJí'tN·"·

me in:-> dt· l r<His--

f)iVC1'SO.~· :

-Centro de reunião do:; i~oludM
h~uarda durant-e a batalha.
· - -- Uniformr d::~ tropa, d<: ...

tJI.lf_'.

l·egTe'-':-:.:;nl da

o

· ~ O Cl1efo .dn
g :f.udo-:\l(liol·

c;ellt'.l'al

Cqn1rnandauw

-~.

~·,·"

fl:~

I'' Divisfío

X.

OrdelU pua a Ligação e

~s Tran~missões

DlV J~.\0

l'.

LS'f.\llO-l\1.\Wl:

Jll secç-ão

........ .

.\"

P. C.

ot~ (.l.

G! en1.. , . , ............ ,· •. • • •.••,..;

Ae't'Os DO PODER tx!CUTl~

ORDEM PAIL\ ~~ LIO!AC!O E AS TRJ.WSMISSOE~L
{OPERAÇÃO DO DIA •.• )

I -

Meios· de in/Mmaçõ.o ;
a.) !Age11tes de ligação do Comnwndo:

Designação desses diversos agentes, do pessoal subalterno
que os acompanha, do momento em que se devem apresentar
aos diversos__ p. C., <los Jogares des::!es P. C. Meios de transmissão postos (t sua disposição - Rendição eventual desses
agentes.
b) Agentes de ligaçãc.' da ·,1.rtilharia junto da. infantaria
(como lembrança).
Destacamento- de Iigacüo.
c)

Observdção terrestre :

Observatorios do Commando (pessoal.
Previsões para o avanço.
d)

material)'.~

Observação aérea:

Agentes de ligação da aviação junto aos Gommandos.
DElsignação e .caracteristic.as dos aviões encarregados da
Hlissões de ligacão.
Signaes convencionados: signaes distiu;:.(.ivos, pistolas, signacs de reconhecimento. Horas de sabida. Altitude do vOo.
llf.C.

Terrenos previst.os nas proximidades dos ll. C·. para o
t·.mçamcnto das m~nsagens lastradas r, urnias de espreita) •
l i - Meios de tro.ruJmissão:
A) TELEPHONIO:

Bm. caso de cstacionamentCJ on d'? deJ'en~··iva: 1
Plano de rêue - Partes já executadas - 'l rechos para
.~lJstruir, por que elementos c em que prazos Modo de
ronstrucção - Especialização dos circuitos - Recomenda...
ç.ões especiae" para o aproveitamento - Lista dos nssignanteR.
Na o{{ensiva:
Eixo de transmissão: numero uc circuitos que comporta.
po~t.os t>ent.raes que o balizam Data e horas de abertura dos
;rostos ecntraes - Unidades que a elleR se deverão li~ar.
B) T. S. I·'· c T. P. S.:

1·>_ Transmissões 1'adio-teJ'testJ•es ~
Hôdc~ divel'sas ·- quadro das indicações diarias ~ com.•
primento de onda - som das emissões (si !ôr preciso) twras de correspondencia (si fôr preciso).
Eventualmente concentração rlo~ nwio:-: l'Hl'a o e-;taholt~
c inH•nto de uma cadeia.
:!''. Tran.nnissüe.~ Ntdio-aé·reàs :
[ndicadore::-; P paineis caractl'risticos dos 11o:;los de c'mlJnaiH.lo de qualquer natureza (Infantaria l' Ar! ilharia).
·
Comprimento do onda e som qtw os aviiic·:-: d1• rrgular;ão
dt~\ em adoplar ._
Indicadores. ~~ompriment.o de .onda c_som q'ur. o:;:. aviüt·s de
lnfantaria o do commando devem adoptar.
3°. Cw·acteristicàs e ho7'as de transmissiio dtH estwi'íl's
JIIW;1'as ao.~ twstos d~ ,çondagen.~· meteorr.•louicw;.
11

L~i~

•]«, iO:?.t- VoJ. U

1l>

7\CTOS 00 PODEI\ EXECUTIVO

'l'ransmissão üa hora ..
·Í 0 •

Previsões para o avanço;

C) LIGAÇÕES .OPTICAS:

Logar dos Postos oplicos do Commando.
Ccntraes oplicos - Postos de muda (si fôr pt·eciso)
Indiea~ões -· Pessoal Material.
Eventuahnente, signacs com Jog·\!clos qut~ os vostos situados á retaguarda devem fazer para indicar flUe comprelHmderam a mensagem ou para fawl-a rrpetir.
Pr,~visão para o avanço.
D) COIHLWS DE LIGAÇÃO POH MEIO UE AH.Tl~ICIOS E PAINEIS:

Codigo de signneR feitos veta Infantaria com emprego
õcsscs meios --- BalifamPnto da eactria - Codigo de signaes
feito!-': pelos aviõ(\s.
·
.

E)

CODWOS CIFfL\008:

Cadernetas reduzida!". Chaves para dfrar coordenadas e
signacs de tres lcttras emittidos pelos aviões. Codigos em
vigor.
F) PO~IBOS-CORI\EJOR:

J,.ocalização dos pombaes.
JJigações tclephonicas c ouLraR pnra servir os pombacs.
Unidades que recebem postos de pombos. Codiçúes da
rendição.
G) CÃEs ESTAFE'I'AS (eventualmcnlt>)
JI) MENSAGEII\OS -

CAVALLEIROR:

Pnsto~

do

df' muda com int.ervallos.
Effectivos dos vostos - Officiars inr:mnbios do conjm1cln

s~rYiço.

J)

HOH.\ Uns COHB.mos OFP!ClAES

(I) E JJAR PAR'J'E8 DJAIIJA~.

,l) CE.NTROS DE lNl:OOR.MÇÕF.S:
I .o~arc5l sUt~ccRsivos previstos.
Mcws d~ transmissão que se devem inslallae uos mesmos.
Centro avançado de informações.
Official que commandará o destacamento (p~ssoal -- material).
--- P1·rvisões 11arn o avanço rapido.

;p. A. O Chefe de
· Estado- Ma i or

A.

O General
Commandante da
t• Divisão

X.

Ordem de Postos Avànçados
1" EXERCITO
f• Divisão
iOMMANOO lJ.\
VANGUARDA

P. C. cn1, .••••...••.•.•••••.•••..••••••
16 (dezescis) de Outlt.TH·n --IH (quín::,,) horas

~---

(1) -

Muitas vezes ha\'erá vantagem em f'StàiJelecer a

mesma hot·a para os correio8 postaes •.

"'"

'.CTOS 00 PODER. EXECtJTl\'0

ORDEM PAR;A

ES'r~A.CIOXAl\fENTO

E POBTOS

'.)

AVA~ÇADOS

I·- Jn{m'Wl!llÇÕcs a 1'cspeito tlo inimi(lo.
~
H - Missfio da l'on(lzta}·da. Estacionamento do'CoJ·po.
IIT- Missão dl,_'s Postos Acançadus. Quem os {ornct:e?.
IV - Pa.pcl da CovaUaria.
Y ·- Divisão do lcJ'J'eno em qnal'icil·ücs de Batalhão.
VI - Posição de 1'Csislencia. Localizarâo apJH'O;r'Í.Inoda dus
Postos P1•incipacs, c sub-quadcirões de coda um. dclles.
Vf[l --- f.ocoli;:;nç,-w da (//f dos 1'CSCI'/JW' de J>ostos J 1'1111(.(ldos.
·
VIII ~ Distandú.~ a fJile devcnt ser enviados as patrulhas.
Missões e hora de partida das patl'ttlhas enviadas pela 1'CSC1'1JG..

IX -

Disposiçües es).wriaus adoptfl{los para

tL

noite.

X -- Missão da Artillwria.
XI - CommunicaçõtJs, liguçt]c .., e LJ·unsmissões.
XII ~ lnfm•mações dt! fJrllalqueJ• nat!t1'CZa. que inlacsscm
os Posl!·os A'oanr_ados. DirecçDes on pcntos 1)!11' eonvcm vioiar
com especialidade. Postos espef'ioes, ete.
XIII - Senha, cont1~a-seuha, sionacs de reconhecimento.
XIV - Disposições concernentes á alimenta~~i'io.
XV - llcmunü:imnento c reap1•uvisiono.mento de .material.
XVI Medidas que se podem, el't?Utualulcnte, adopta-r
1JUI'a nwrchar no llia seottintc ou 1·cndeJ' os Postos ~.Avançados.
XVII - P. C. do Conunandante dos Postos Avançados, r,

si fur

P1'CCÜW,

P.

c. llos Cmnmmulantcs de Qunrtdrties.

O General Cmt. i" Hda. I.
Commandante da
V. G.

x.

Destinatarios de uma ordem de Divisão
-- BrigaLia~

Li e

lu fautaria

(:)

('Xt~rnvlares

para. cada

uma) (I)
,__. Arlilharia Bivisiunaria (.í exctuplare~) ( 1)
!-- Engenharia
~ Cavallaria
- J~squadrilha
- Carros de A!=isallo
-Companhia dA Transmissíjes
-Saude
-- Intendencia
~- Justi~a Militar (2)

--Fundos e Correios
-- Serviço Veterinurio

(2)
(2)

~Policia

---· Commandantc Superior dos 'J'. E.
-- RegimenLo de Tnfantes-·Pioneir·os

-··

ConmmndanLI~

do Q. r:.

( 1) - Isto ê, o numero ::;uffieienlt~ para que as Bda. T. IJ
o Commando da Artilharia, s climitem a transmittir as orden~
completando-as.
\2) Só mente a 2a parte da3 ordens.
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--Deposito Divisionario (:.;i t iv•~r cuhimento)
- -- 1", 2• e 3a Ser~ões
- ---Exercito (a Utulo de piH'le)
- Div,fsõrs vizinhas (a titulo dl' infortua~ào)

ANNEXO 11
'IOIJ}:;LO~

.

DOK DOUUMENTO~ ES'JlAHEl.t·:CIUO~ NO~
E. M. F. CORPOB

Diarios das Marchas e Operações dos Estados-Maiores e Corpos
Os

lltidaU.~

hislorit·u~

dud corpo~ seruu urgauizodos,

rom o modelo .iunt{'.
Seu titulo será:

uc.

confor-

niw·io tias .MCtJ·clws f: 0}JC)'((ÇtJe~ do Uteuimenlo. llolo1htw. r>ft.). dtO'lmtc o. companha f}1np1'elumdido. lW .•••••••••.
de • ..•.•....•....• •-· a . ••..•...••.••••• • 19 •• •
Na r·edacçüo dns~" (fi:win obf.:wrvat'-Rf~-hãn
rt•gr·a;-;:

a~ · ~eguinte..:

EFFEt!TI \O llfl DI:\ D.\ PAlri'IDA

lmlicar a eompof::ição do corpo no dia da vartidu.
ltclação nominal dos bfficiacst classificados por battilhões, companhias, esquadrões ou baterias.
Effecti•vo num e rico do~ ~-.argentos, ou f rn-; iJJ'n~r~s ~l·adua-
uas o ~oldados.
;\lunH't'o (fo nnirnaes.

DE~Lo(.,\MB.NTU

J udicar a data do

d~~slocunwnto

e o poul o d ..

~·uHe•.·nl t·u

•

ti'iu para. ondt> o l'Ol'PO é dirigido.
Inuiear ~i o ·corpo viaja por t·~tt·aua d" ~'•'l'J'•' ou J•or
eLn.:pa'i-.
Dnl~L {.!a chegada ao pont.u •!,. eoncPHLrat,;ãu •· iwlir~a~:ãt~
<.ia •livi~fio I' da brigada. flp 1Jllt> o ('Or,pn faz pari f'.
IIED,\CI).~O D41

;\a

L'Puac~;ão

HIS'l'ORJCo

do hisluJ·ieo. abl'tPn~:1o Lle t·umlllt'lll-al'io:-; llll
:í. orig!'m 1'. á<:: eaut'a.;.; da ~·antpn nlta

avro~.•cia(;-õcs refrrent.·~"

•·mrn·chendida.
O hi~toriet• d" um t:Ol'(IO não ~í mais u·~ ijlle :1 uan·a•;.üu
fid do:; facf.os occor·rido:;:, dia por dia, 1.k~d .. a partida. nl··~ ú
I'Onclu~ão das OfH'l'a(;ÕI·s; ~~onstibw um lrallalhn qn•· .i;'unai1:'
dt~VI' tlt'k'XUl' ue Sf'l' -!'Pito diariamenlf.•.
IJI\ .\Qt:E:-\

Localizaçiiu dos

ot:

.\C.'\NTO!'.i.\~tEi''fOS

bivaqut·~

ou dos

acanlonamcnlo~ .-

ludi ~

e ar os corpos que JJivaeam á dire-ita ou :~ ··~qtwrda. !\IPneinJHlr !'-:i "Jn primr~irn nn sr.$t~nda linha.

~itua~üo do corpo antes da aetiiu. Indicar u flul'::t tl•>
I'IHII<'\:o (1a. a:eção c, .Pill geral. .tlm· smn)n'C a ho1·a do dia. em

qw>, durante a acç:ão o<·eorrP.u um f:wto impol'fant.e tal
•·omo: mudança df:' situação, marchn t)p frPtlt.c ou J'etrogafla.
uecnpl:\(~ão dP urn ponto not.a\'el na linha de hatallw, retirada
d1• nm eorpo ·vir.inho qm~ comhaf.o :t. dil'-Pita ou :í e~fJtH•rda .
.\lf•11cionar ~i o Porpu •'xerutnu trahalhos dl' ealllpanha.
OC'pOi!-4 da a<~.-.:iio, indirar a po!-'içfío ~om:1•r·vada pelo
t'Ol'P0 no rnomPnto Pnl

hora.

fllll'

rt'~snn

n rornhrtfl'.

"f'nriomH· a

T•·r·--s•·-.. ha a pJ·•~uccu•pa~ão de ju.dicar IJW i t'J.:actrw.•cnil~.
a:-; pPrdas ~offridas pplo corpo <~m rada a<~ção \morto~. for idos ..pri~ioneiros. dc·sappat·<•t•ülos" . 0:" nf'firiaP~. gradnarlo~ r>
:::n)dado~, serãfJ. tndos dí•signados nomiu::llnwnte. Ohrdreeit'~r·-ha ao modrlo ,.\ var.a rPlaeionat· as prrdn~. drpois dr cada
.. nPnnfro por menor qllf\ srja a ~tw. importanPia. Es1a lista.
:-:<'t'fl int,ercalada no trxtn da mn•t•nti\'a. f'm sf'gllidn :í nerflO
qtJP :1. t.ivf't' moth-ado.
·
ltegt·a g·eral:
Indicar as perda~ á medida QUE' sf~ for<·m pl'odttziado.
Os militare~ <lP qmwsqm•t· poRto~. morl.o~; I'HI consnqurnt·ia dr. fcrim{mtos ou de molef:tia... ~f>J'fío meneionados nn fim
uo h isto rico, ce conformidadP. com o modelo n.
Finalmente, foda·s as perdas ,_,.r·fio rrsnmi1in~ 1•m tllll
rnnppa rnodr>ln r.. rJlH' Pnrrnar:í n lrnbnlho .

•v~ prmnoçõe~ ~· eita~,Üof~s no BolPtíJu do KX\'l't:ito dl'h'r·:lu :;er· mencionadas á medida. qlll~ elwgarcm ao ~~nnhr('imenio
cJo com mandante do (~ur,po. No qun ·eont~f't'ne ú;.; cita,;ól'~ mr•tl-donaJ'-He-hfto apenaR as ciln(:ües no Boldim do Ew•rcil.o. A5
a.lt(lrnt~ões occorridas com -os officiaes, durant.., a eampanll:l.
Hffi conscquencia c! E" promoção.
t.ran:;;frL'cncia, ~~te., srri'io
r:m~nda~ Pm nm m~ppn. df' rnnfoPmidncle <'Om 0 mMll'lo n.
A:; u.cçõw•:-; de dt~staqw• serão ntt~twionada::: l'ltlll t1•da:-; as
suas rninucias, nfirn r)p pnrlr>rr>m mni~ tnrrlP sr>l' f'ifnrln~ r.nmn
f'Xt•mpln .

.Ern :-;!•guida .a. uma ac~fto st'~ria. Plí1 qut~ u c,n·r•o I ivN v.:·
pel'imcntado p~rdas scn~in~is. ~r·rá lWCPSRnrio organizar· um
novo quadro da composição dn eorpo mn officiaes. EssP

~~uadro menciomH'êÍ igualmcnt r~
dos Roldadl)íl).

n

~--fff'r.t ivo r~-.cfanf,-.

(Gradua-

AOTOB DO PODER 'IXIrCVTlVO

Al't. 5°. A eleição etrectua.r-se-á nas sédes dos municipios. ua!:
elos termos municipaes, c nas rlos districto.~ do paz, funcciooando as
mesas eleitoraes nos cdificios que forem designados pelos juir.cs rle
dit·cito, preferidos, onde houver, os odificios publicos.
A designação dos edificios será feita, pela junta, 30 dias antes da
cloiçã.o, c publicada por edital affixado no cdificio do Conselho Municipal
rlc ea.da município o nos do;-; juizos mnnieipae~ c de paz, e rcprollu?.ido na. imprcn~a. ondn homcr.
Paragr·apho unico. Uma. YOt. designados. servirão esses locao:;
p:tra todas as eleições, durante o período do mandato, não poden~
rio ser mudados sinão no easo de rui na do edificio, alteração de sua natureza, ou no de força maior, feita :L mudança até quinze dias antes do
da eleição, c após a Ycrifica(;ã.o do facto pelo juiz, quo pnhlicará o seu
acto por meio de edital, atlixado no edificio noramentc designado, o
pela imprensa, onde houver.
Art. 6°. As mesas organisadas de a.ccôrdo com o disposto no
artigo :1o serão constituitlas pelo respectivo presidente, e por dois eleitottr.~ escolhido:'> pela junta a que ge refere o mesmo artigo, a qual
de-;igna.rá dois outros eleitores para servirem como supplentes.
Paragrapho unico. Os eleitores designados para mesa rios da re,spoctiva secção servirão em todas as eleições que se cff'ectuarcm no periodo do mandato, e, só no ca5o do absoluta impossibilidade de funccionar, on no de fallecimento ou exclusão do alistamento, sorfw sulJstitnidos, mcdia.nte nova escolha, pela fórma indicada.
Art. 7°. Dez dias antes do designado para a eleição, o presidente
da mesa, po1• edital afixado e publicado pela. imprensa, onde houver,
convocará os uemais me~arios, marcándo o dia, o logar c a. hora. em
quo deverão comparecer para ~onstituir a mesa.
Independentemente de tal convocação, dcverJo o5 mosarios compar·ccer no dia d<! eleição, snlro caso de força maior.
Art. 8". H(mnidos dois mesarios, ao menos, no udificio destinado
para abi funcciouar a. mesa eleitoral, ás 9 horas do dia da. eleição, o
~cct·etario farft ~~ apresentação dos livros r~mcttidos pelo juiz de dimito, lavrando-se nelle;:;, immndiatamcnto, a acta da installn.ção (b
mesa, que sct'á. assigna.da pelos mesarios presentes.
Art. 9'\ lnstallada a mc:;a, e antes de se iniciarem os trabalhos do
l'OcAhimento flas cedulas, omciará ella ao juiz federal, communicando
:t installaç;1o. Este oficio deverá ser assignado por todos os mombror.;
rl:t mesa. rcconhocidn.s a:> firmas polo secretario, c romettido, no
mesmo dia, sob registro.
Si não houver agencia do Correio na localidade, a remessa será
feita, dentro de cinco dia<> após a eleição, pela agencia mais proxima.
Art. fO. Perante a mesa reunida, e em qualquer estado do processo eleitoral, poderá cada candidato aprecentar um fiscal, que
deverá ser eleitor da secção, por officio dirigido ao presidente
da mesa, reconhecida a firma por official de fô publica. Igual direito assiste a cada grúpo de 25 eleitores da secção, devendo o
officio ser por todo~ assignado, reconhecidas as firmas, o instruido com
documento quo prove sct·om eleitores, n~o porlendo, tambem neste
Ca<:~o, re::-air a nomeação dn, fisea.l em individuo ftUC não seja eleitor
f]:\ secção.
Nenhum eleitor poderá assignar maifi do um officio, e, ~i o dzer,
não será o seu nome contemplado em nenhum delles.
Art. 11. :\pnrados os officios de apre~ntaçio de fiscao;.;, terá.
começo o trabalho de recebimento da:=; cedulas dos eleitore~ que comparoc~rt'm, de\'endo o rodnto em qne ~stiver a mesa ser separado,
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fOr nm gradil, da sala em quo se reunirem os eleitoros, de modo,
porém, que lhes s~ja possivel fiscalizar a oleiqão.
.
..
§ { 0 • Antes de come(!ado o recebimento das cedulas.• o pre$tdonto
da mesa mostra!'á ao eleitorado a urna, que devera estar sobre a
mesa, para que se verifique acha. r-se vasia,. Esta urna ter~ duas.
ehaves, ficando sob a guarda, uma do presidente, c a outra rio
:scc.·ctario.
~ 2°. O sect•ctario da mesa lavrará, em seguida, nos dois livros,
a acta de começo da eleição. a qnal s~rá as,.;;ignada., em :unho" o~
Jivros, pelo eleitor, ant0.s de depositai' ua urna a sna codula.
Art. 12. Nenhum eleitor poderá votat· sem prévia exhibição
do seu titulo, que será datado e rubricado pelo presidente
da mesa, e, tambem, da carteira de identificação, rubricada pelo
juiz que tiver ordenado o alistamento, nos Jogares onde houver a.quelle
S{'rviço, não lhe podendo ser recnsado o voto, desde que o seu nome
eonste da relaç;.1o dos eleitores da secçã.o, ou da lista do reclamações
3 ttendidas.
Si a mesa tiver justo motivo par,1 suspeitar- da identidade do
dcitor, tomará o seu voto em separado, e reterá o titulo apresentado,
enviando-o, com a cednla, fL junta apuradora. das eleiqõns.
Art. 1.3. E' vedada a. assignatura, por outrem, do nome do
eleitor, na aeta a que se refere o § 2'' do art. H, sob qualquer
pt•etexto,dcvoudo se!" con"idcrado 3u;;ente o eleitor que não pndét·
assignar.
Art. i4. O voto do eleitor sed. secreto, escl'ipto em cednla collocada. em involucr-o fechado e sem distiuctivo a.l~nm, podendo ser impréssa a. cedula. e devendo traze!" a indicação da eleição. Cada. eleito e
votará. em cinco nomes, despreza.ndo-sn os domais ·que tenham
sido escriptos.
Art. 15. Finda a Yotação, o secrewrio, proseguindo na cscris
ptura da acta., uesta. deelaca.rá o numero de eleitores que votaram e
dos que deixaram de eomparecer, pt·ocodendo-se, em se~uida, á
apuração das cedu1as.
§ 1". Aberta a. urna, em presença do eleitorado. e della. reth·a.dn
as cedulas, serão esta~ reunidas em maços de ;;o, sendo conferido,
em seguida, o numero tola! dn~ cednlas eom o numero de elP.itot•es
;"quo tiverem comparecido.
~ 2°. Terminada esta verificação, e rli:.;tribuido o trabalho entre
os mesarios, terá comer;o a apuração das cedula:;:, lendo o presidente,
(~m vox alta, os nomes dos candidato~ votn.dos. depois do que submctterá as ceduJas ao exame dos fiscaes c dos demais mesarios.
§ 3°. As ccdulas quo contiverem alterações por falta, augmonto
ou suppressão de sobrenomes ou appellidos do cidadão votado, serão,
não obstante, apuradas pelas diversas secções, globalmente, dêsdo
que a mesa possa verifica.r quo os votos ne11:ts contidos se destinam a
candidato determinado. já por conterem sobrenomes ou appellidm•
pelos quaes é, gera.lmcute, conhecido o candidato votado, já por não
haver outro eandida.to a quo tal voto se possa considerar dado. Nn
~aso eontrario, sor.lo as eedulas apuradas ern scpand.o, e, <if~pnis de
rubricadas 1)ela nwsa. rcmettidas á junta :l.fllll'íl.dnrn.
~ .í-0 • Não serão apuradas as eedulas:
a) quando contirerem nomr. ri,~ado, c suhstil;uido, nrt niio. por
outro;
b) quando se eucontl'a.r mais de uma dentro de um mesmo
involncro, quér estejam ('scriptas em papel separado, quér no involucro.
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Art. i6. Têrminad:l a apurar:n.o. o :::ecretario continuará a lavrar &
o numero de codnla.s apura ..

~cta nos dois livros, consignando-se nella

das, o numero de votos ohtHos pelo candidato, o numero de cedulas
apuradas em separado, com os nomes dos votados. o numero de cedulas
nao apuradas, com a designação dos motivos, tudo, emfim, quanto
occorrcr no processo de apuração e dura11te a eleição. Est~ acta ser~.
assignada pelos mcc;arios e fiscaes, declarando-se, em segmda ás assignaturas, si algum fiscal se recusou a isso, sendo esta declaração
tambem assignada pola mesa, reconhecidas as firmas dos mesa rios,
fiscaos e eleitores que comparecerem. pelo secretario da mesa. O resulta io da apura.rio SIJ!'Ú, immeiiatamente. publicado em erlital. aftixado no e.iificio em fJite se tiver realizado a elrição, o pela impren~a, onrle hotn·er. entregando-se aos fisrae~, mediante recibo, um
boletim, com o J efcrirlo r·cstlltado, assi~nado .Pel~. mesa, reconhocifla...;
1;; firmas 1lns rnosarios pelo sccretariQ..
~ 1". Concluirio" os trabalhos, serão os dois livros remcttidos ao
presidente da junta apuradora., él('Ompanha·los de um offido a mesa,
sob rezistro. no dia imm,~diato ao da terminacão do~ alludidos tra~
balhos·; dm·erido o presid<•nto da jullta apuradora. finda. a. apuração,
remcr.ter um dos livros á Sccrntaria do Conselho .\!nn:c:pal r·•-;rel?tiv,-.,
fieando o outro archi\a·!o.
§ 2°. ;\s nresas eleitoracs, logo após a apnração, o !l.Htos de se con
tinuar a. lavrar a acta. darão boletin~ 30:3 fiscac~ e candidatos qu;~
o:> podircnr, m ·ri ia ntc recibo.; e;n duplicata, os quaos, com um do..;
livros do actas, soráo rcllwtti<los ft Soci·etari:t do Conselho Jlunicipal.
Terminada a eleição, dar:io o resultado, em boletins, aos agontes
do C0rreio e aos Ollc<JrTe!!:u1os das estações radio- teJcgra phicas ;
devendo o;.; a~cntes do Correio remcttel-os, em officio rogistrarlo.
:.to Governa lor d•) Tcrritorio, ao intendente, e ao presidentn do ConqeJho, e os telegraphistas, em tclegrammas, ás alldidas autoridades.
~ :~o. A acta ela eleição o a ele in,;talla~iio da me~a eleitoral serão transcriptas, Jll) livro de notas 011 no do regi~tro civil,
pelo tabellião, official do registro on sci·vcntnario ,-fc .iu:~tiça que
servil· de secretario da mesa, designando, préviament<', o juiz de àirdto o livro elo registro r.idl no qúal dovcrá ser feita a trauscripção.
§ 4°. Si o secretario fôe cscrivilo do judici:tl, a transeripção ~erá fci~a
no protocollo do audinncias; si fôr ser,·errtuario do justiça, não obrigado
por lei a. ter livro dn rngistro. a tra.ns,'ripçi'i.o será fcit·t em livro
especial. aLerto, Hmner·ado, rubrir·ado c encenado pelo jlliz de direito. A trauscripção ~rrá assignada pelos mosarios, e, t.:lmhf'm,
pelos fiseaes que o qnizorcm.

Art. l7. ~o caso de não hav8r eleição em qualquer secção eleitoral, por falta de c~JmpaL'ccin,Pnto de mcsarios, on por outl'o qualquer
motivo, poier:io os elnitores da secçã.o votar perante a mesa da
mais proxirna., sondo admit.tidos a \'Otar depois qnc o ultimo eleitor
desta houver votado, fazen'lo-se de tudo menção na neta. Os votos
n(lst.es eleitores se1·ão roechirlos e llpnrados, pela me;.;a. em separado.
Poderão, tamborn. os t•cfcridos clcitnres, si as-.;im o prcfLrirmn,
t'C'jttcror. no prazo de 4~ horas. ao juiz de direito, ou ao jniz llltmkipal,
;;i a ~CCGàO peetenccr a tPrmo que tenha jniz togado, sej:1 m tomados
seus ''otos em c;1rtorio pelo ta.bollião que fôr desig-nado. E;tn poti«ãt~
será imk·ft•r·ida si os ritulo;; dos oleito1·es já esLivel'rm rnhri1~ados.
·~onforme '} dic:p•)sto no an. 1'2, pela. me:-:a pernn1e :t '1''(1! f.:·nhnm
'lotado.
Deferida a. petição, qerá. lavrado termo no livro de notas, indi·
r·ando n« eloitores os c.eus candidatos. Este termo :-:rrá assignado por
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todos os eleitorns o pulo jui1. de di mito, ou juiz municipal, em ultimn
Jogar.
Ps.ragrapho unico., Pelo tabellião que lavrar o termo serão, no
mesmo dia, extt·aidas duas cópias do dito termo, as quaes, assignadas, igualmente, pelos eleitores e pelo juiz de direito ou juiz municipal. serão enviadas, no prazo de 2-tt horas, pelo juiz de direito ou
pelo juiz municipal, sob registro, urha ao pro!'idente da junta apuradora, c outra. á Secretaria do Conselho Municipal.
'
Art. 18. E' ~arantido ao eleitor, ao fiscal e ao candidato o
direito de otferecer protesto escripto, quanto ao processo eleitoral,
devendo tal protesto ser mencionado na acta, e, juntamente com
o contra-protesto que á. mesa qualquer fiscal ou eleitor da secção
porventura opponha, ser enviado, em original, depois de rubricado pelos mesarios, ao poder verificador, por intermedio da
junta apuradora, com o respect1 r o livro de actas.
Art. f9. Logo que a junta. tivce remettido ao juiz d~ direito da comarca officio dando-lhe sciencia da divisão das secções eleitoraes, da
or$!anização das mesas e da distribuiçào dos eleitores, o juiz de direito
mandará pnbliear, pela imprensa, no prazo de 24- horas, e, na falta
de imprensa, por edital affixado no Conselho Municipal, os nomes
dos eleitores designados para constituírem M mesas, o a distribuição
dos que ti\•erem de votar crn eada secção, fazendo, igua.lmente, por
officio, a respe•~tiva commnnieação ao presidente e aos demais
membro~ das ml~sas oleit 'raes, ao prim~iro dos quaos enviará cópia
ela lista dos eleitores da sua se<:ção, em ordem alphabetica, devidamente numerada, rubricada, datada e assignada, vinte dias, ao menos,
antes da eleição. afim de por ella ser feita a chamada dos eleitore~.
Na mesma occasião, o jt1iz de direito da comarca de<,ignará os tabolliães, officiaes do registro civil e serventuarios que deverão servir como
secretarios das mesas elcitoraes, dando-lhos immediata communicação, bem como ao presidente da mesa eleitoral, e mandando publicar, por edital, reproduzido na imprensa, onde houver, a designação feita. Hecebida estas communicaÇões pelo presidente da mesa
eleitoral, manda.rá elle, no prasQ de 24 horas, publicar pela imprensa, onde houver. ott pm· edital affixado no edificio em que deverá funccional' a mesa eleitoral, os nomes dos eleitores desi~nadoc;;
para fazerem pa.rto da mesa.
At·t. 20. A chamada dos eleitores será feita por um dos mesarios
designldo pelo presidente, votando os eleitores pela. ordem da mesma
chamada ; terminada esta., mas antes do proseguimento da redacção da acta, votat'ão os que tiverem chegado depois de lido o ~eu
nome. Na falta da lista de chamada, os eleitores serão admittidos
a votar mediante a exhibição do titulo. oue ficará retido, e só
será ontregne rlopois de lavrada a a.cta. Não haverá segunda cha·
mada.
,.,
Art. :H. Ao pre~idente da mesa cumpre, de accôrdo com o-;.
mesarios, rnsolver· as questões que se suscitarem, regular a policia·
no recinto, prender os que commetterem crime, fazer lavrar o
respectivo a.utu, remettendo, immodiatam~nte, r.om e-.:s~ anto, o de:
linquent.e :'l autoridade ~orupetente.
Art. ~2. E' prohibida a presença do forç.a publica dentro do
edificio, durante o processo da eleição.
Art. 23. Não ha incompatibilidade para. os membros das mesas
eleitoraes, nem p~ra os da junta apuradora.
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Art.. 2L A apuração 1la. clei,<ão sodL feita, na capital do Terrj.
torio, scsscnt;t ,lias n.pú-; a sua eea.lir.ação , por uma junta.,
compost:t do .iniz federal. eomo presidente, do seu substituto, e do
pror.urador g·et·al do TctTitorio junto ao Tribunal de Appella«;fLO,
-:ervimlo de ~CfT('t::H·io o cscrh·fío do juiz t'edeeal. No l'aso de falta,
•) juiz i'f~dfwal sct·:'•. <;nbstitnido, na prmidcnr.ia. pelo sr•it suiJstituto. n
1'3to peii)S respectivos ~npplcntcs.
Para;rnph\\ unko. A junta reunir-se-á, ás 11 llot'as, no cdificio do
r.:om:fllho 'h.alicipal, dcrendo trabalhar, em flia.s suceessívos, até á. tcrtnina~.rw do-, t.rabalh~B, não podendo, porém, exceder de 8 <.lias.
~i. no dia. da t·nnnirí,u. nãn comparecerem, ao menos, dois membro:;
effcc.tivo~ da jnnt:t. ou o-: que, como seus substitutos, estiverem em
pleno t~xercieio d(~ snas t'uncções, ficarão os trabalhas adiados pa.t'a. o
(lia SO~!nint0: t~. si a.incla nosso dia, até ás -U horas, pelo mesmo mor.iro, nãn sn p11d{~r :nstallar :1. junta, nftO se procndcrá ft apuraçã.o da
Ploir,ão. Ne"tn ea:-:o. o peosidentc providenciará sobre a remessa dos
livros ao;; -;euc; destinos, conforme o disposto no§ l" (to art. Hi. O llorn.rio da junta poderá set· pro rogado, si assim ella o entender, até a o
pt·azo maximo de cinco dias, dcntt'o rios qnacs deverão SfW expedido"
"" rospcdivos diploma::;, soh pena, de responsabilidade.
Ar·t. 2~~. P pre"iderli"c convocar[t, ~~om antccedcncia de cinf·o
dias. o::; memln·os d(l. junta, anmmciando, na. mo::;ma occasião, por
e~lital rnpronulido pela imprensa.. o dia. o lo~ar e a. hora em que ('Ofllf>(;at·;lo os tl'aba llws da apuraçào da eleição.
Paragrapho !lllieo. lndcpcndfmtemcntc do convocaçii.o, os membros da junta deverão comparecer no dia, logar " hora designados
para o eomo(iO dos trabalhos. sendo relevados da pcn~ sómente os que
provaemn. devi iam~'ntt:~, n moth·n dt• fo"r·«;a mnior qrH~ impodin o sou

C•Hnparccimcnto.
Art. ~:;. A~ ~n::.~õos da junta ~crão puhlieas, semeio pcrmit.ti1io ao;;
candidado:;, ou aos s<'us pt·ocm·arion~s. ter assento wi mr~sa., para fi:-cali?:ai' a a.pura\âO.
Art. 27 . .\ · junta. :tptrt·a.dora, nos termos do art. i'.::! do deeroto
lc.!!islatiro n. ·L::!n;, de :W do dc7.cmbro de iU20, é defeso entrar no
exame c na. indagação do:.; vicio~ intrinsecos das actas eleitoraes, limitando-se a examinar ;;i os livros estão legalmente authenticados o
si as ar.f.as est:lo assignadas pelos eleitores que votaram e pelos me<;arios, bom :1ssim si satisfazem as exigencias dest:ts instrucções.
At·t. 28. Installada :t ,iunta., uo dia designado, dará começo aos
trabalhos, <lcpoi:-; de l:t\Tada. a acta de installação, em livro aborto,
numer·ado, rnbricadn n euccrradp polo presidente da. junta, observando-se, na apurar;:to, a ordPnf nnmel'ka das s~eçõc:; eleito1;aes e
do" rlistt•ictos.
Paragraphn llllk.ü. rerminado~ os trabalhos da juuta. IH) iim d~}
cada. dia, ;'ti. Jti horas, ,;.;ol'á lavrada, pelo rospect.ivo sccr·ctario, uma
acta., por to lo.s rH nwmbros assignada, da, qual consta.rão as eleições
apuraJas, LlS CJUe o nã.o foram, com inflir.ação dos motivos, e o nurner·o ele \'Otos obtidos pelos candida.tos. O resultajo dos tl'abalhos
dt• cada dia será publicado, no dia immcdiato, em edital, affix.ado
110 Jogar da apnt·a~ão, 1lo qual eow:tarão toda<; él<:; indir.açõn~ acima
mr.nrlona.da~ ..
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As apreciações pessoaes deverão ser escrupulosnmonfo
(n:itadas.
A~ ord~ns recebidas não ·constituirão objec(o do qualquer
commentarw.
A data de cada dia de campanha, a parfip rlo dia da pal'f.idn, será inscripta á margem rlo diario.
Níio perder de vista que os historicos dos corpo~ rliw~:m
~r·rvir para organi:r.açfío do nm trabalho dn eonjunr.fo.
Es~c trabalho s6 ~rrá possivf\J com a condirão do~ factos
relat.ados pelos corpos participantes da müSllla acção, podetrm
~.;m· facilmente compamdos enlrf\ si. Esta comparaeão, exie-o
i!l1poriosamente a indicação exar.ta das datas e hora~c;.
,,
Si o Corpo fizot· prisioueirM, indicar-se-ha o numero
dnlles. 1\fenllionar-sc-hão, sempre qúe mr possiveJ. ns nomes
f! os postos dos offieiaes inimigos feitos prisioneiro~.
Os Officiaes GerwraN:; investidos de commando, quf't' ('m
C<unpanha, quer durante as Grandes Manobra~. velarão para
qun no seu Estado-Maior seja escripturado um diario-rc(li.çto,
em f<'trma analoga :!O quo está prescripto para a (~scriptura
~ão dos historicos dos corpos. Este diario deverá mrnrionnr
todos os aconlf'eimer.tos á medida que se produzirem.
Nenhum do'l incidentes importantes que occorrnrcm, que!'
f'm marcha, quer em cstaeionamento quer durantn a~ manoh;·a~ e no combate, d1werá ser esquecido.
.
Consignar-se-ha nesse regif;to, dia por (fia, sem IacunaR
nem rasuras, o resumo das ordens recebidas c dadaR, as inf:wmaçõcs (~olhidas ~~ todas as minueias relativas ás MarchaR.
Ac:mtonamrntos e Bivaqw'~. ao Rnrvi(;o rlP Rngnranr,a, :í~ 1\fnn:Jll!'as e aos Combati'~ .
.Tun{ar-sc-lhc-ha um prorcsso dfl peças ,jusf.ifieativns.
taes como: mappas f.;nmmario~. cópia das ordem;; geraes P- pnrtieularcs. relatorios complnmentares, quadros nr Jnfll'í'ha, dl"'
:wanfonrtnlPlllo, or'df'tH df' movinwnfn, rfr.
llE~TIN0~

no~

DT.\lliO~

DE !\T.\HCIT.\

f." ()pP.i'flçríes d,• (llll?~'í'a -· Os Est.ados-l\Jaiores f' os Corros, dt~ regresso ú ~ua g·uarni~:ão após a f~onclnsão da campanha. dirigirão ao Minist.ro da GltetTa (Eslado-1\faior rlo
Exereifo ·- 3" Secrão) r-;ru diario de marchas e operaçõe~.
:untando-lhe o processo da~ peça~ justifica f ivas (mappn~.
or·den~ g-nt•ars e partir.uJat·n~. t'Piaforio~. ('f f\). qur dPvP fignrnt• anrwxo ao mesmo.
~ns campanhas de longa dtu·a~~ão, fat·-se-ha uma rnml"'$;"in periodiea desses documentos todog os semestres e, sernprn
Qtll' fur possivel, na daf.a de 30 d<' •\tlllho e 3 t de Dezembro.
2.<> Mrmob~·a - Os diario.s do marchas e opcraçõm.;, orga-'
ní:~.ados para os períodos de manobras, s6 serão communicados
no Ministro, si assim fôr determinado. Os directores de maJlObra, pódom a titulo de communicacão, receber o original dos
diarios dos estados maiores e corpos que tiverem operado $Oh
sua direcção,
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DIA RIO
DE

MARCHAS E OPERAÇÕES

no

(t ) ••..•..•...••••••••.••••••...•.•.••••.••.•....•..•...•.•.• ·:

[)tn•ante

(11) •••••••••••••••••••••••• , ••••••• , •••••••••••••••••••••

Dr ....•......••.•.....•..... a ..•...................... . de 19 .. •·

(l) Nnmoro do Regimento ou do Ba.talhã.o.
(2) A campanha .•................ on as gt·aod~ manoht·i~:">.

(Verso)

natas

llistorico flos

facto~

Af:TOB DO PODEI\ RXEClTTI\'0

•.••. Hogimento

)IOOF.W ,\

Relação nominal dos fJf{lclaes, GNtdua,dos r Soldado f.:, mo,·to~?
feridos, feito.~ pl'i~ioneiro.~ mt desapparccidos ,,., Nltnfmtf~ • ••.•..•••.•
no dia ••.... de ••.•••.. : ....•.. de ·19 ...

No mo~

1'1)

o
.....
Ul

o
o..

•r.

o
~
o

....

::11

o

'e

·c

<l)

';:%...

Cava.llos
Prisio- Desappa.- mortos
neiros reeidos feridosou

Ohsr~rva~o~'~

___ _________
.

Totaes •••••

Tota.l geral. ....

_.._.,_..._
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:uonF.LO 11
Relaç4o nominal <tos o/(UJit&es, gra(luados e .;;olda.dos,
de {ttrimentos m' a~ molestitJ.~ no.~ hospitacs

~onsequencia

nwPfM

,.m

~fOt·t(•:'

···----------·~o me;

Posto-;; Dat~s l..ogai'i1~

Oh;;Ct'VIi<~n~~

oonse-1

1
Km
qu(mcia
de 0e~ ~~~~;
forimentos 1 gt,,,,.

I

!

l
I

I

l

Ii

---

!

1'ota~ .......•
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••.•• Regi monto

)fODEJ.O O

llJappa das

alteraçüe.~J

occm·ridas com
tt

Nomes e prenome•

I

0.11

0/ficiac.ç durrrntc

Campanha

Postos

Altcraçoer..;

---------:~------------------

CAUEI\XETA HE Ct\\II'ANIITA

DO~

OFFICIAF.S DA I~TE:'IDE'\CL\ llA CIJEIIl\A

Em Campanha e durante as monobt•as, osofficiaes da, lntendcneia.
c:;cripturarão uma caderneta d6 Campanha cujas folhas serã.o numoradas e rubricadas, antes da sua entrega ao~ interessados, p~l()
intendente militar do Exercito mobilizado, no primeiro ca~o. fl pelo
ehefo do serviço da Jntcndencia da Hcgiiio, no segundo.
Cada oOicial da Jntendeucia esct·ipturará na caderneta ue Campanha, dia por dia, do sen proprio punho, o resumo succinto rlas
ordcus c officios recebidos e retncttidos, concernentes ao serviço de
que está mlCarrcgado, bem assim da.s medidas tomadas pat•a assegurai-o e dos incidentes que possam apresentai' qnalquct· intct·esse.
Uevei'•So-ha c,;crupulosamcnt.Õ in!li,·at· a hora. exal'l a em quo r a da.
uut dos facto:-; tiver occorrido.
n fornecimento das carlcrncta.s de Campanha eompctil'á á. Admi.nist.raça.o Contt·at. Est:ls cadcmetas ohe,lceorão ao modelo jtlrtto,

-
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Formato: -14 ccntimei1'0!l de largura
pm· 19 centimP.tros clf' f'OmJH'imentn.
<;Allf·:IHETA IH: C\\JI',\\H.\ DOS OFFIU -'.RI.i liA 1\TJ:\LH::W:t.\ 11.'\ GIJJ~RII.\

{I) .....••.............•...•....................•.......•.•.•... •

SJ· • •••• " ••••••••••• ' •••••••

r.oclo

,~ preaenft• CCJ<Iei'llt'fll
7Jn1' mim. (~)

''tt'e

I

• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • . -. . . . . . . .

C011tfJ,I ••• j'olflru~.

f'oi

TniiMI'IId(t f' tllfw(-

(Lootn· 'I •••••••••••••••••••••••• Di(J. .•.• de . .......•...... rf,. 19 •.••

( 1) .•. Exercito ou

Exp~diç.f1o :\ ...•.

ou

. (2) Intennente Militar do ..•.. E~P!'í'ito
Intonrlflneia da ..•. Hesrião Militar.

(~rande Jlanobra de t 9 •••
'Jtl fh~f<' do Serric;o dR

Recebidos

Sumoro das
ordónse of.
ficios recebidosou expedidos

Datas

c

(fndkar de

hora.-1

quem

emanam)

Expedidos

ObSCl'\'UÇI}CS

Execucão do :;ervi~ o· resultante
das ordens c
Hcsumír nesta
(ludicar a
avisos juntos in- columna os incidente-:
quem fol·am
dicado'i
qnc possam tor
dirigidos)
qualquer into!·rs3c
>

I

I

I
Il
I
1

t
I

ll

I

I

Il
l

~
rn
t'.

o

~

t::2

I

~

i

~

I

I

I

I

I

(')

c
::i

ó·

I

I

r.::

~

Modelo n. 2

N. EXERCITO
N.

DIVIS~O

J.'\i. brigad(f.

Corpo:

1\la.ppa. dos combatentes, (lo ;; dias êm ..•. (data)

Ofticíacs (1) tantos

Infantaria ~~} praças ........ , ~
CavaJlat·ia 3) ospada.s........ Tauto:-;
Artilharia 4) peças ......... .

Viveres (5)

l\Iuniçõcs (6)

O commandante do corpo,

(i) No numero dos officiaes são incluidos todos os combatentes
que vao com a trolla e excluídos os que marcham com o~ T. E.! os
modicos c os vetcrmarios.
(2) No numero das pra1;as sã.o incluídos t.odo:; o:; graduados c sol·
dados que marcham com a tropa o excluido~ os quo vfto com os T. E.
(3) do numero das espadas são incluidos todos os graduados e-soldados, em condtções de combater a cavallo o excluidos os conductores dos cavalJos de mão, ca.va.Uos não disponíveis c praças que mat·cham com oj 'f. E.

(4) No numero de peças são incluidas todas as peças suflicientemente atreladas e guarnecidas para poderem ser utilizadas.
(ã) Vive1·es: tantos dias (de reserva e do dia).
(6) Muniyões:
Total de cartuchos por homem, fa.úl F. M., Mtr., L., Mtr. P.:
Totàl de til'os por peça para Ptr. Acp.;
Total de tiros por peça de artilharia.
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Modelo u.

N.o EXERCll'O

3

"N. DIVISÃO

E. 1\f.- i 11 secção
.\fAt•l'A dos combateute~. elo ~i dins em ..... (data.)

F. i\L:

l\ltr. L.:
l\ltr. P.:

PtJ·. Acp.:
Espadas:

Peças:
Viveres:

Munições:
P. O.

O chore de E. M.

Nota.- O numero de fusis, F . .\1., Mtr. L., )ltl'. 1'., Ptr. Acp.,
espadas e peças é o das praças combatentes, obtido addicionando os
mappas dos corpos de tropa de iufantat•ia, cavallafia. e at•tilharia,

N. EXERCtTO
~.

E.

DIVISAo

~1.-

fi\ secção

Mappa-ltelatorlo, de 10 dias

Etfectivos em .•..• (data)
Arrancba.d~

Unidade:;
constitui das
Olficiaes

I

Tropa

Forragea.dos
Cavallos
e muares

Obscrvaçocs

!lola to rio summa t•io
1.o Va.riaçõc~ do otfootivo- Altera.çôo~ do ofllciao-,.
:!. 0 Aprovisio!lamento em vivel'os.
a.o Aprovisionamento em muniçõo:-;.
0
-\-.
Estado sanitario.
5.o Divcrfios.
'
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N .• Exercito

N.

!\IOJ)ELO N.

a

DIVIS.~O

E. M.- 1" Secção
Lista das perdas soffridas no eombate do •..•..•. em (dat,a)

Officiacs

oo•
o·o.>

""'""'
8~
:::!

o

~-o

oV Io- '

s

'"0-:..

·~

Nome

c

"='""'
~o

~e

~=
õ-:::..

Posto

pt·onom<.~

l0

:~"

::!0

--

-:::!

o ....

rn._::..

-

Mortos

-

Feridos

-

Obsm·vaçõcs
e inrormaçr,es e~pociacs
.58
c::!
l'('lativns aos
~~
ofiiriaes
~?

~... a:>

I

(

I

•risioneiros

q.o_Desapparccidos

Indicar· uesta.
columna si os oJ'ficiaes <1ue cahiram prisioneiros
tinham sido feridos e o lo~ar onde
!'oram vistG:; pela
ultima vez.

Indicar· nesta
columna as c ircumstancias con hccidas do desapparcci me n to
dos officiaes.

Nota -Estas listas recapitulam os mappas sanitarios ot•g:mizados
tlelos Corpos, Serviços e Brigadas c são tr·asmittidas <tO E~tado-.l\laior
do Exercito (ia Secção).

Lfli~ de ifl:."l -

Võl.

rt

AC'l'OS UO l'UUEll. EXEGUTlVO

N.

Exercito

MODELO N. I)

DIVISÃO

N
N".

BRIGADA

Corpo (oil Servi1;n)
LISTA

Jos Officiaes, Graduados e Soldados mortos, feridos, desapparecidos,
ou feitos prisioneiros, uo
t:oml.Jate de ••••••••••••••••• em (data)

I

.g~:.s

§§ea>
o
>
Cl)

o
8
o

~

I

I

='~.

8o
c:
(!)
Lo

c..

o
c..

•t: ~

O·-~~

....,c.
~Cl)
8"='

&.~o

"''g;
Cl)

~~o:=:

.8
,,

Cl5

0.8
o·-

o~~

Q~~
~

Cl)C)

zc

Recrutamento

·nrn'
Cl5

I

I

0

I

~C)~

~
Cl)
.r!l o~

::::~oe-:s

oQJc.J

·~~d
- Q)~

8"=' c:

-.....,~

~~.-;;
~t

'"08

u

~c:-

z

C)

=o
....,
OlC

"1:jCl)

~=
~
eo
o

~

~gj

.5·8
0Q)

rns:l..
Cl>rn

IQQ)

ú•rn

eo;IQ)

>•o

:.O()"
Cl)eo;s

$8

o

Nota ·-- Em cada Corpo ou Serviço organizam-se listas distinctas

para. os militares mortos, desapparecidos a feitos prisioneiros. Estas

listas são enviadas directamentc ao Ministerio da Guerra.
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ANNEXO IV

Symbolos convencionaes regulamentares
QLTAH.'TETS

~

f:/!J
ID. E.J

<.1.

GENEHAE8

E

ES'T,\UUS

Q . .; . •lo Urupo ""

(1. U. tio 11 Exe•·eil<•.

U.

J~.

Jl.

c.

uu

UI gxet•eifo.

m

m

Ju llL

J·~xen:ito.

D

B. M. tia 3a D. I.

~

E. M. da ia D. C.

~

1~.

~

E. M. da G'' Hda. C.,

[~

;\1. da

sa

Bda. I.,

'l'llOl'.\S

Htl. L

•+

Cia. I.
Sl'l~.

i\ltr.

~

Cia. i\Ur.

~

B. lL

-

D

Cia. de Caçadore~ ..

r: ia l. P.

~L\IOHES

~:xercilo" ..
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Gr. A. l\1. em· bateria.

A. M. não em bateria.

Gr..

Gt•. A. P.
~sq.

It.

C.

e.

C ia. Sap. l\lin.

Cia. T. ou Cia Trans.
Cia. Pnt.

Gia. C .. A.

Esctl. da V D . I.
Escd. ll. li Exercito.
Esed. C. H Exrreito.

TC1 , TC1 , Til, conforme a indicação da
figura .

.___......

--'***
-~

&

Columna de Infantaria.
Colunma de Cavallaria.

Columna de Artilharia.
D. R. 1\f. ou D. R. T .. conforme a indica.;ão C\1 ou 'r) da figura.

Commando de etapas ..

AC1~S

DO PODEr. EXEr.UTIVO

SERVIÇOS

•

I

I
T
(I)

~.

]\f. T.

S.

~1.

A.

Sec. Pq.

Eq. Il. D.

F.•calão do G. Pq. A .
.ENGENHARIA

~

®

Pq. E. 1a D. I.

Pq. }; . IH Ex orei to.

m.

1:-.lTENOENCf..\

1~

Sec.

2~

Sec.: (vasia) rio C. R. A. D. rla 4• D. I.

~

00
li

1

(cheia) do C. B. A. D. da :l" D. I.

T. G. C. da6•D, I.

Pq. G. do li Exercito.

ACTOR

no

POI>EB F.XECUTIÜ)

I~xercito.

Sec.

1

(vasia) do C. B. A. E. do li

Sec.

2

do C. B. A. X. do VII Exercito.

Rcc.

~

do f:omhoio EvPntnal.
S:\Ulm

ó

*'

4,0

,,

~.

flp H. I.

4" Amh. O. <ou C .• conforme a indicação
da figura·) da 3" D. L

n. P. D. da
f:.

.'J:t

n. r.

l~.

H. E.
'l'RANEil\IIRSÕES

Po~to

telegraphico de Q. G. dn JI EXN'r.ito ..

.PoRto f.p}pgraphieo- da

62
64RI

D. 1.

~a

Posto de F. P.. F. do 2°

n.

T.,

Posto dn T. S. F. do ·l R. I.
0

AERONAUTICA

Pq. J\Pr. do II Exercito.:

Terreno de aviação da 2." D. I.,
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DECRETO N. 14.643 ,_...

24

PE

DE JANEIRO DE

1921

Abre ao Mlnlsterto da JqJtlça. e Negoclos Interiores o credito de 37 :632f,
su~lementar A verba n. 6 <lo art. 2° da. ~cl do or~amento do
exerci!Clo de 1920.

O Presidente da Republica dos .Estados_ Unidos do Brasil,
usando da autorização concedida no decreto n. 4.272, de 21
tln jmwiro corrente, resolve abrir ao Ministerio da JustiÇa o
Nt~goeios
Intf\riorcs o ercdito de :n :63:?$, sHpplcmentar (,
verba u. () do art.. 2° da lei de orçamento do exercício de
1H20, sPudo 21:552$ para pagamento de differenças de vencimentos, relativ.as a 1920, a que teem direito os porteiros, ajudantel;, contínuos e serventes da Secretario do Senado Federal,
(' 13:080$, para pagamento de differenças identicas a que fizeram jús, no periodo de 1 de setembro a 31 de dezembro do
anno proximo findo, o secr~tario da presidencia, o encarregado da acta, o chefe da redacção de debates, o conservador
ela bibliotheca, o chefe e o sub-chefe do serviço tachygraphico, os tachygraphos de 1•, 2a e 3• classes, o dactylographo
ehefe, os daelylographoR e seus auxiliares, todos da referida
fH~Cl'f~taria .
H.io" dn Janeiro, 24 de janeiro de 1921, 100() da Independenda e 33° da Republiea.
EPITACIO PESSOA.

Alfredo Pinto Vieira de Mello.

DF.GRETO N. 1. ~. 6 H -

DE

24

DF. .T.WF.IRO DF.

1921

Ahre ao M:lnisterlo da .Justiça e Ne~cloR Interlorcs o credito especial
de 13:617$, para pagamento de gratlficaçõeft n!ldJf'lonue8 a fun('elonurios d.a Secretaria. do Senado Federal.

O Presidente da Republica dos Estados Unidos do Brasil,
usando da autorização concedida pelo art. 1o do deereto numero 4. 272, de 21 de janeiro corrente, resolve abrir ao Miuisterio da .Justiç.a e Négocios Interiores o credito especial
de 13:617$, para pagamento de gratificações addicionaes vencida::;, no período de 1 de janeiro a 31 de dezembro de 1919,
por diversos funccionarios da Secretaria do Senado Federal.
Rio de Janeiro, 24 de janeiro de 1921, 100° da Independencia e 33° da Republica.
EPITACIO PESSÔA.

Alfredo Pinto Vieira de Mello.

!96
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DECRETO N. 14.645 -

DE 25 DE JANEIRO DE 1921

ProVidencia sobré a expedlçio de patentes dos oftlclaes da
Guarda Nacional a de provisões de reforma de praças.

antiga

O Presidente da llepublica dos Estados Unidos do Brasil,

d~ accôrdo com o. ~~t.. ;:50 do Codigo de Organização Judicia-

ria e Processo M1htar mandado observar pelo decreto numc~o 14.450, de 30 .d~ outubro d~ 1920, resolve ~andar que
as pa~entes dos offJCJa.es da anhga Guarda NaciOnal sejam
expedidas pela Secretaria de Estado. da Guerra P as provisões
de reforma de praças pelo Departamento Central.
Rio de .Janeiro, 25 rfp janeiro de 1921, 100° da Independencia e 33° da Republica.
EPITACIO PESSÔA.

Jotio Paruliá Calogern.r;.

DECRETO N. 1·L646 -

DE

26

·DE JA~Emo DE

1921

Dá noyo regulamento para o Serviço de Medicamentos Ofticiaes no Brasil

O Presidente da Republica dos Estados Unidos do Brasil,
attendendo á conveniencia de consolidar as disposições em
vigor sobre o Servico de Medicamentos Officiaes, constantes
do decreto n. 13.159, de 28 de agosto de 1918, resolve, no
uso da attribuição conferida pelo art. 48, n. 1. da Constituição Federal, e na conformidade dos decretos ns. 3. 987, de
2 de janeiro de 1920, e 14.354, de 15 de setembro do mesmo
anno, combinados com o regulamento do Instituto Oswaldo
Cruz, approvado pelo decreto ri. f3.527, de 26 de marco de
1919. que no Serviço de Medicamentos Officiaes se observe o
regulamento annexo, que vae asRignado pelo mirlistro de Estado da Justica e Negocios Interiorés.
Rio de Janeiro, 26 de janeiro de 1921, 100° da Independencia e 33° da Republica.
EPITACIO PESBÔA.

Alfredo Pinto Vieira de Mello.

Regulamento do Serviço de Medicamentos Officiaes no Brasil,
a que se refere o decreto n. !4.646 de 26 de janeiro de i921
CAPITULO I
DO SlllVIÇO BM GERAL; PREPARO E FORNECIMENTO DOS MEDIC1Mii.tTOS OFFI ..
CtAES, E SUA FISCALIZAÇÃO

Art. i. • O Serviço de \Jedioamentos omciae~ será commettido
ao Instituto Oswaldo Cruz e farã. parte de uma secç&.o de chimico
applieada, immediatamente subordinada ao director do Instituto
(art. 3° do decreto n. t3.i59, de 28 de agosto de i9t8, e art. ~9
do decreto n. !3.527; de 26 de março de i.9t9).

ACTOS DO POD Eft EX ECU TI VO

~9i

Art. 2. 0 Sll.o considerados officiaes os medicamentos específicos
que se destinem ao combate das doencas endemicas e epidemicas e qno
forem vendidos pelo Estado.
•
§ i. 0 O Servh;o de Medicamentos Officiaes será. inici~do \lela quinina do Estado, de acclkdo com o dccret•> n. 13.000, de i de maio
de t9t8.
§ 2. 0 Serão iniciados, quando houver sufficlAntc dot~çã.o orcamentaria, os serviçOs para fornecimento, pelo Estado, do oleo chenopodio,
tymol, beta-naphtol, tartaro-emetico, cmetina e outros medicament!,s específicos.
Art. 3 o As substancias medicamentosas, destinadas aos servi'<Os
de medicamontos officiaes, serão adquiridas pelo Instituto Oswaldo
Cruz, por meio de concurrencia, que deverá set· autot'isada e appt"'vada pelo ministro da Justiça e Ncgocios Interiores.
Art. 4:. 0 O Serviço de Medicamentos Officiaes terá por fim a manipulação e ditrusã.o, no Bt·asil, dos medicamentos eonsidm·ados ofliciaes podendo, tambem, encarregar-se de sua preparação.
Paragrapho unico. Demonstradas a possibilidade e a vantagem
economlca dessa preparaç!o, serão installad9s, no Instituto Oswaldo
Cruz, os apparelhos necessarios á. p!'oducção c!os alludidos medicamentos.
Art. 5. 0 O producto da venda do\'! medicamentos omciaes será.
destinado á manutenção do respectivo serviço.
·
Art. G. o As quantiu provenientes da venrla dos medicamentos
offiriaes serão recolhtdas ao Instituto Oswaldo Cruz, onde haverá uma
escripturação especial, sob a immediata fiscaliza;ão do respectivo di,
rector.
Art. 7. o Todas as despezas com o pessoal e trabalhos a.ttinentes
ao Serviço de Medicamentos Ofliciaes serão pagas pelo Instituto
Oswaldo Cruz com as rendas do proprio serviço.
Art. 8. 0 Os medicamentos officiaes serão preparados e manipulados de accôrdo com os processos technicos mais eflicientes, e dilfun•
didos na conformidade deste regulamento.
Art. 9. 0 0:~ sáes de quinina serão manipulados sob as seguintes
ffirmas:
·
a) pilulas de O,tO e 0,25 dos diversos sáes (chlorhydrato, bichlorhydrato, sulfato, bi-sulrato, etc.) preparados de modo a gal'antir
a possabilidade de absorpr,ão;
b) comprimidos de o,to, 0,20, 0,50 e I,O;
c) soluções est~'rilizadas, destinadas a injecções hypode1·micas,
em a.mpôlla" fechadas a. tampada, contendo O, 25, 0,50 e i, O.
§ I. o As pilula.s e comprimidos de quinina serão acondicionados
em tubos fdchados cum sello de garantia. As ampôllas destinadas a
injecções hypodermicas serão a~ondicionada.s em caixas de papelão.
§ 2. o Serão fornecidos, para ultet•iores transformações, sáes de
quinina. em natureza. quando solicitados por pbarmacias, drogarias,
e estabelecimentos congenere~, a. c!'iterio da rep<trt.kão encarregada
,
dos respectivos serviços.
§ 3.• Todc•s os preparados officiae;; de quinina levarão rótulos
com indicação da natureza c dóse do preparado, da !lóse p!•ophylactica
e curativa, e tamb1~m do preço official. Além disto, devem figurar nos
rótulos os seguintes diz,..res: <<Estados Unidos do Brasil "-" Sr>rvi1·.o
de Medicamentos Otflciaes "·
•
Art. tO. A quinina officialserá ditfundida, no Brasil, po1• meio
de depositas, em d1versas regiões, destinados á venda do medkamento.
Art. H. O Governo estabelerá., por iniciativa propria, depositas
da quinina officia.l nas zonas do paiz onde grassar o impaludismo.
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Art. i2. O Serviço de Medicamentos Officiaes entrará. em accôrdo
com o Departamento Nacional de Saúda Publica, para installação dos
postos a que se referem os 'arts. f .038 e 1.0i0 do regulamento appro·
vado pelo decreto n. !4.35!-, de 15 d~ setembro de 1920.
Art. f3. Serão preferidos, para depositarias da quinina official,
os funccionarios pub1icos federaes, especialmente os collectores e os
agente~ postaes.
§ L o Quando a maior efficiencia do serviço o indicar, ou na falta
de funccionarios federaes, os depositas da quinina official poderão ser
concedidos a pessoas estranhas, desde que apresentem condições de
idoneidade.
§ 2. o Os depositarias da quinina, quando hão forem funccionarios
publicas, serão obrigados a uma fiança, arbitrada conforme a quanti..
dade de medicamentos mantida em stoclc, podendo essa fiança ser
prestada no Instituto Oswaldo Cruz, ou em qualquer das repartições
do Ministerio da Fazenda.
Art. fi. O preço dos sáes de quinina official será o da menor
moeda divisionaria acima do cnsto de producção, ou de acquisição,
quando vendidos em natureza.
Paragrapho unico. Para os atreitos deste arti~o, serão considerados moéda dtvisionaria o tostão e seus inultiplos, e unidade medicamentosa, para avaliação do preço1 a gramma do respectivo sal.
Art. f5. Os depositarias da qumina do Estado, tenham ou não
funcção publica, receberão fO 0 / 0 sobre .o preç') omcial dus medicamentos por elles vendidos.
.
Art. 16. E' absolutamente prohibida, aos depositarias officiaes,.
a venda da quinina por preço superior ao indicado nos rótulos dare,
partição respectiva, não podendo as pessôas que a tenham adquirido
do Estado vendei-a com lucro superior a 10 °/0 sobre o alludido preço.
§ 1° A infracção deste artigo será pun1da com a multa de
duzentos mil réis e o dobro na reincidencia, cobrada pela autoridade
sanitaria federal responsavel pelo serviço.
§ 2° No caso de ser o infractor o propl'io depositaria, serlhe-á retirado, immediatamente, o respectivo deposito, além da responsabilidade civil e penal que no caso coubér.
Art. f7. Aos Estados da União será fa~ultado realizarem, directamente, accôrdo com a repartição federal encarregada dos Serviços de
Medicamentos Officiaes, para a acquisição de algum dellcs, ficando
responsaveis pelo pagamento das respectivas quantias, e compromettendo-se a fazer observar as disposições deste decreto, no que lhes fôr
applicavel.
§ 1° No accôrdo de que trata este artigo, poder-se-á estabelecer
com assentimento do Governo Federal e conforme as instrucções
organizadas pela repartição federal, o fornecimento periodico de sáes
de quinina, ou o deposib do medicamento, em determinadas regiões.
§ 2° As responsabilidades dos Estados, no que respeita ao forrle1Cimento da quinina official, serão saldadas por trimestr·es, para que
se possa garanti!• a normalidade. do respectivo serviço.
§ 3° A repartição federal encarregada do Serviço de Medicamentos
Officiaes suspenderá o fornecimento a qualquer Estado, desde que este
deixe de cumprir, em devido tempo, a determinação constante do paragrapho anterior.
Art. 13. A's directorias das estradas do ferro federaes
qne atrave~sam zonas de impaludismo será fornecida, me<liantP prévio ajuste de preço, a quinina official, pela repartição respectiva, devendo a importancia do fornecimento
tnn~titniT'
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será tomada em relacão ás forcas do Exercito e da Armada,
quando em trabalho nas zonas paludosas do paiz, correndo
por conta dos respectivos Ministerios a importancia do fornecimento.
Art. ! 9. Aos operarios das estradas de ferro exploradas pela
União, quando se acharem nas <?Ondições do artigo anterior, será fornecida, gratuitamente, a quinina official, pelas respectivas directoriac;;,
para uso phophylactico e curativo, de accôrdo com as instrucções da
repartição de medicamentos officiaes.
Paragrapho unico. A normalidade e a efficiencia da distribuição
da quinina serão verificadas pela repartição de medicamentos officiaes,
a qual, para a execução desta providencia, entrará. em accôrdo com
a directoria da respectiva via-férrea.
Art. 20. A's emprezas particulares, ferro-viarias, industriaes,
fabris, agricolas ou de qualquet• natureza, será fornecida a quinina
official, com o abatimento minimo de fO •fo e maximo de 20% sobre
o preço de venda, conforme a maior ou menor necessidade de seu
emprego.
.
Art. 2t. Nas condições do artigo anterior, ficam as respectivas
emprezas obrigadas a distribuir, gratuitamente, o medicamento aos
seus operarios, para fins curativos e prophylacticos.
Paragrapho unico, A repartição federal dos medicamentos officiaes fiscalisará o cumprimento deste dispositivo, suspendendo o abatimento concedido, caso verifique a sua falta de execuçlio, por parte
da empreza.
Art. 22. Nos serviços de saneamento rural, de iniciativa do Governo Federal e por este executados, a quinina official será fornecida
pela repartição competente, me:Jiante autorisação do ministro da
Justiça e Negocios Interiores.
Art. 23. Nos serviços de saneamento rural, executados mediante
accôrdo com os Governos Estadoaes, ao qual se refere o decreto
n. ti.354, de t5 de setembro de !920, art. 990 e respectivos para1
graphos, a quinina será fornecida com as vantagens do art. f5 deste
regulamento, e sob as seguintes condições :
a) distribuir, gratuitamente, a quinina, nas épocas de epidemias,
ás pessoas privadas de recursos para adquiril-a.
b) vender a quinina, pelo preço de acquisição, aos lavradores que
tiverem assistencia medica e de medicamentos e executarem medidas
tle p~·ophylaxia em suas propriedarles, sob a fiscalização da comrn!ssão
medica.
Paragrapho unico Nos outros casos, a quinina poderá ser vendida
pelo preço official.
Art. 2-1- Em caso de calamidade publica, quando a União houver
de intervir para debellar surtos epidemicos de mataria e tiver de realizar,_ em larga escala, a distribuiça.o gratuita do medicamento, os pre~
parados otliciaes serão fornecidos pela repartição dos medicamentos
officiaes, escripturada a im_portancia respecttva como renda dos serviços, e indernnizada a repartição de medicamentos officiaes.
Art. 25. A repartição encarregada dos serv1ços de medicamentos
officiaes fará publicar circulares de propaganda e prospectos, contendo
consdhos e instrucções relativamente ao uso prophylactico e curativo
da quinina, e os fará distribuir, largamente, nas zonas paludosas, por
intermedio, entre outros, dos depositarias, dos collectores federaes e
dos agentes postaes.
Paragrapho unico. Na séde dos depositos da quinina official serão
collocados do accôrdo com as instrucções da 1·epartição dos merlica-
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mentos officiaes, cartazes bem visíveis, annunciando o medicamento,
as condições de venda e a sua utilidade.
Art 26. O preço de venda dos outros medicamentos officiaes será'
fixado, opportunamente, pelo director do Instituto Oswaldo Cruz,
mediante approvaçio do ministro da Justiça o Negocias lnteriore3.
· Art. 27. A fiscalização immediata dos serviços de medicamentos
officiaes será exercida por um funccionario technico do Instituto Oswaldo Cruz, designado pelo director.
CAPITULO Il
DO PESSOAL, SUA NOl\IEAÇ~O, VENCil\IENTOS

BJ ATTRIBUIÇÕES

Art. 28. Além do funccionario a que se refere o artii!O anterior,
o Serviço de Medicamentos Officiaes terá os sPguiotes auxiliares especiaes : um chimico, um thesoureiro, um guarda-livros, um correntista,
um escripturar1o.archivista, um dactylographo, um almoxarife, um
macbinista, um carpinteiro, um estafeta, tres serventes de i o. classe e
tres serventes de 2• classe.
§ i 0 Os auxiliares a que se refere este artigo serão nomeados ou
designados pelo director do Instituto Oswaldo Cruz, mediante approvaça.o do mmistro da Justiça e Negocios Interiores.
§ 2«' Para encarregado geral, cbimico, sruardk-livros, tbesoureiro
e almoxarife, serão designados funccionarios do Instituto Oswaldo
Cruz, percebendo as gratificações constantes da tabella annexa, sem
prejuizo de suas fugcções e dos vencimentos dos seus cargos no
Instituto.
§ 3. o Os dema.is funccionarios, cuja nomeaçlo será feita á medida das necessidadPs do:; serviços, serão considerados em commissft.o,
$e terão as gratificaçães indicadas na tabella annexa.
Art. 29. O director do Instituto Oswaldo Cruz, para attender á
ampliação eventual dos serviços, poderá, mediante prévia autorização
do ministro da Justiça e Negocios Interiores, contratar o pessoal
extraordinario que for neces:~ario, arbitrando-lhe as respectivas
remunerações.
,
·
Art. 30. O ~irector do Instituto Oswaldo Cruz exercerá a superintendencia dos serviços, a que dará. a orientaçft.o mais conveniente.
Cabe-lhe:
I, entender-se com o ministro da Justiça e Negocio.s Interiores
sobre todos os assumptos referentes aos serv:ços;
11, pl'Opôr todas as medidas que se tornarem necessarias ;
UI, visar as contas, os pedidos de material e venda de medicamentos, e as folhas do pagamento do pessoal ;
IV, escolher os meios de ditfusão dos medicamentos officiaes no
paiz;
. V, providenciar para o estabelecimento de depositos da quinina
official, designando os respectivos depositarias, e firmando accôrdos
para fornecimento desse medicamento, a que se referem os arts. i 7
e 23 do pre,ente regulamento;
VI, licenetar os empregados e applicar as penalidades em que incorrerem, de accôrdo com as disposições regulamentares em vigor.
Art. 3i. Ao encarregado geral dos serviços compete:
I, a direcção geral e a fiscalizaçao dos trabalhos tecbnicos e
administrativos;
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11, attender e despachar a correspondencia;
111, organizar as folhas de pagamento do pessoal;
IV, distribuir os trabalhos pelos empregados, de accôrdo com as
respectivas attribuições ;
V, propor, ao director, as medidas que se tornem uecessarias á.
normalidade dos serviços, inclusive a applicaça.o de penalidades aos
respectivos empregados, no caso de faltas;
VI, apresentar, annualmente, ao director, o relatorio dos trabalhos realizados.
,
Art. 32. O chimieo terá a seu cargo a direcção e a orientação
technica dos trabalhos referentes ao preparo dos medicamentos officiaes, e a sua verificação, quando adquiridos nos mercados productores.
Art. 33. Ao guarda-liV1·os compete:.
I, 1 dirigit· toda a escripturaç~o;
H. fazer a escripturação do Diario;
UI, assignar todas as facturas.·
Art. 34. Ao correntista· compete:
I, a escripturação dos Contas-Correntes;
11, extracção d:1s facturas;
Ill, auxiliar o guar4a-livros.
Art. 35. Ao escripturario compete:
I, processar todas as contas e verificai-as;
H, processar as folhas de pagamento ;
III, fazer toda a correspondencia, auxiliar a escripturação c ter a
seu cargo o arcblvo.
Art. 36. Ao dactylographo compete auxiliar e executar todos os
trabalhos de dactylograpbia.
Art. 37. Ao almoxarire compete a guarda de todos os productos,
que deverão ser escripturados de accôrdo com o que determina o
art. 39, paragrapho unico, deste regulamento.
Art. 38. Ao tbesouretro compete:
I, arrecadar a renda resultaute da venda de medicamentos, passando recibos e dando as respectivas quitações;
11, a guarda e a responsabilidade das quantias arrecadadas;
111, o pagamento de todas as despezas ;
IV, a escripturação do livro Caixa.

CAPITULO IH
DISPOSIÇÕES GEIU ES

Art. 39. A escripturação do Set•viço de Medicamentos Otliciaes
SE.lrA feita pela fórma mercantil de partidas dobradas.
Paragrapbo unico. Nó almoxarifado, a. escripturação far-se-á.
por meio de um borrador de entrada c sabida do material e de um
livro-megtre.
ArL. 40. As faltas e omissões deste regulamento serão suppridas
pelo ministro da Justiça e Negocios Interiores, cabendo ao mesmo conhecer dos recursos concernentes ás deliberações do cht:!fe do servico.
Art. 4-i. Revogam-se as disposições em contrario.
,
Rio d~ Janeiro, 26 d~ .Janeiro de 1021 . - Alfredo Pinto
ririrn tfe Mello.
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Tabella ele gratificações do pessoal do Serviço· de Kedioamentos Ofttoiaes
no :Brasil', a q11e se referem OI arts. 27 é aS §§ 2° e 3° dÓ regulamento approvado pelo decreto n. 14.646, de ZG de janeiro de 1921
Gra.tiflcaoão mensal

Encarregado geral •••.•••••..•••••..••
2~08000
480$000
Chimico .... ••.••.••••..•• -•••••••••. ·•
Thesoureiro •....•....•••...•••..•....
2~05000
Guarda-livros•.•.•••••.••.••••••••...•
2~08000
450$000
Correntista .••.•.••.•..•..•••••••••••.
Almoxarife •••••.•.• ~ •••••.••••••••.•. · i60SOOO
Escripturario-archivista •••••••••••••••
300$000
Dactylographo .•••.•••••••••••.•••.•••. 250SOOO
300$000
Machinista .••.•••••••••••..••••••••••
Carpinteiro •.•••••...••...•.••••..•. J
2~0$000
Estafeta .•.•.......••.........•••..•••
2008000
Servente de i a classe .••••.•..•..••••••
2008000
i50SOOO
Servente de .2• classe •••..•••••••.••.•
Hiu de .Janeiro, 26 de janeiro de 1921. :- Alfredo Pínl!J

ricif·a de Mello.

DECRETO N. 14.617 · -

DE

26

DE JANEIRO DE

1921

P,ublica ru adhesão da Polonia l1 Convenção para a publica.;:ão de Tarifas
.>\duaneiras, assignada em Bruxellas a. ú de Julho de 1890.

O Presidente da Republica dos Estados Unidos do Brasil,
publica a adhesão da Polonia á Convenção assignada em
Brnxellas a r; de Julho de 1890, relativa ao estabelecimento
de uma União Internacional para a publicação de 'farifas
Aduaneiràs, - conforme communicou ao Ministerio das Relações Exteriores a Legação Belga nesta capital, por Nota de
7 de Janeiro corrente, cuja traducção official acompanha este
decreto.
Rio de Janeiro, 26 de Janeiro de 1921, 100° da Indeendencia e 33° da Republica ~.
fm~

EPITACIO PESSÔA.·

.(. M. de Azevedo. lllarqucs ..

Traducção.
LEGA()AO DA BELGICA.
Rio de Janeiro, 7 de Janeiro de 1921.:
N. 0 21.

Senhor Ministro,
De conformidade corn o artigo 14 da Convenção Interna..:.
cional concluida em Br·uxellas, a 5 de Julho de 1890, para a
publicação das Tarifas Aduaneiras, .tenho a honra de levar
ao conhecimento de Vossa Excellencia que a Polonia notificou
ao Governo do Rei a sua adhesão á mencionada Convenção;;
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.AprovoiLo esta occnsião, Senhor Ministro, para renovar
~eguranças da minha mui alla con-

a Vossa Excellencia as
::;iderac:ão.

(Ass.

0

)

E.

llOBYNS DE SCHNEIIJ.\UEll .

.\ Nua l~xcdlencia
o Senhor Azevedo Marque::;,

I\rinisf.ro das H.elações Bxteriores
dos Estados Unidos do Brasil.

DECRETO N. 14·648- DE
.1\pprova. o

nO\O

26 DE JANEIRO DE 1921

regulamento para a arrecadação c fiscalização do imposto
de consumo

O Presidente da Republica dos Estados Unidos\.do Brasil, usando
da attribuição que lhe contere o art. 48, n. I, da Constituição Federal,
resolve approvar o novo regulamento para a arrecadação e fiscalização
do imposto de consumo que a este acompanha e vae assignado pelo
Ministro de Estado dos Negocias da Fazenda.
Ri9 de janeiro, 26 de janeiro de 1921, 100'> da Independencia e
33-> da Republica.
EPITACIO PESSÓA.

Homero Baptista.

Regulamento para a fiscalização e cobrança do imposto
de consumo, a que se refere o decreto n. 14.648, de
26 de janeiro de 1921
CAPITULO I
Da incidencia
Art. 1°. O imposto de consumo, de que tratam as leis os. 641, de
q de novembro de 1899, 3.446, de 31 de dezembro de 1917, 3.644,
<le 31 de dezembr~ de 1918, e 3·979, de 31 de dezembro de 1919, e
4.230, de 31 de dezembro de 1920, e os decretos ns. 11.951 de 16 de
fevereiro de 1916, e 12.351, de 6 de janeiro de 1917, inctd~ sobre os
seguintes productos:

1. Fumo;
2. Bebidas;
3. Phosphoros ;

4. Sal;
5. Calçado;
6. Perfumarias;
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7. Especialidades pharmaceuticas ;
8. Conservas ;
9. Vinagre;
10. Velas;
11. Bengalas ;
12. Tecidos ;
13. Artefactos de tecidos;
14. Vinhos estrangeiros;
15. Papel de forraT casa ou malas;
16. Cartas de jogar;
17. Chapéos ;
18. Discos para gramophones;
19. Louças e vidros;
20. Ferragens;
21. Café torrado ou moido ;
22. Manteiga ;
23. Assucar refinado ;
24. Obras de adorno ou ornamento e outros fins ;
25. Moveis;
26. Armas de fogo e suas munições ;
27. Lampadas e pilhas electricas.
c

Art. 2.,. As taxas do imposto de consumo serão cobradas em es~
tampilhas,- colladas aos productos ou ás guias que os acompanharem, - ou por verba, segundo os casos especificados neste
regulamento.
Art. 3°- Além das taxas do imposto, serão cobrados, como elemento de fiscalização e estatística, emolumentos de registro para o
fabrico e commercio dos productos tributados e para o commercio do
fumo em bruto.

CAPITULO II

Do imposto
Art. 4°. O imposto recae sobre os productos, nacionaes ou
estrangeiros, enumerados no art. 1°, pela seguinte fórma:

§l-Fumo:
Sobre:
a) charutos, cigarros, cigarrilhas, rapé c fumo desfiado, picado,
migado ou em pó, para qualquer fim;
b) fumo em corda ou em folha, estrangeiro, a saber :
I - Charutos, por unidade :
Nacionaes:
até roo$ o milheiro . . •
. • • . •
de 1oo$ a 300$ o milheiro • . • . . . . •
de mais de 3oo$ o milheiro e nos que tiverem marcas
e reclames para inculcal-os como de primeira
qualidade, extra superiores, havana, etc. seja
qual for o preço do milheiro • . • . • •
$100
Estrang-eiros. • • .. • • • • . • • • •
$200
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&trangei~os. • •
• ,~ •
I I. Cigarros e cígarrllllas nacionaes; por vínténa ou fracção :
até o preço de $r2o •
de mais de $120.. • • • • • • • . • • ..
II f. Cif?arr~s c cigarrilhas estrangeiros, por vintena ou
1racçao • • • • • . • . . . . • . • •
IV. Rapé, por 125 grammas ou fracção, peso liquido • •
V. Fumo desfiado, pícado, migado ou em pó, pot' 2;1
grammas ou fracção, peso liquido • . • ~ . .
V J. Fumo em corda .ou em folha, estrangeiro, por 1\ilogramma on fracção, peso liquido • • •
•
VII. Os cigarros e ci~arrilhas fabricados com fumo preparado na proprta fabrica, além do imposto de $q:o
ou de $<>5o, pago em estampilhas apposta.s ~os mesmos,
pagarão, por. verba lançada pela repart1çao arrecadadora nas guias de acquis1ção das mesmas estampilhas,
mais $o-~o, por vintena ou fracção, correspondentes
ao fumo empregado.
VIII. O fumo em corda ou em folha, estrangeiro, quando fôr
desfiado, picado, migado ou reduzido a pó, em fabrica nacional, pagará mais $o~, além do imposto
pago nai alfandegas; por z:; grammas. ou fracção,
ficando, outrosim, sujeito ao rcgimen do fumo de
producção nacional.

$200

$020

$o50
$200

$o6o
$o6o

NOTAS:

r". Considera-se materia prima o fumo em brnt.o, a saber: em
corJa, em pasta, em rolo ou em folha.
2". Entende-se por cigarrilha o. producto feito com capa de folha
de fumo, envolvendo fumo desfiado, picado, migado ou em pó, e cujas
dimensões não excedam de om,O<)o de comprimento por om,o4o de cir~
cumferencia na parte mais grossa; e por charuto, o mesmo producto de
maiores dimensões ou o de qualquer dimensão, envolvendo folhas de
fumo.
'
~

2- Bebidas :
Sobre:

a.} .1guas mineraes para" mesa ;

b aguas mineraes artificiaes ;
c aguas denominadas sy:phão ou soda, entendendo-se por sypbão
a agua potavcl addicionada simplesmente de gaz carbonico, hydromel.,
cidra, gingcr-ale, refrescos gazosos, sueco de fructas o~ plantas não
fermentado c outras bebid1s que se lhes possam assemelhar ;
d) xaropes de limão, groselha, gomma, orchJ.ta c outros, proprioa
p:tr::t refrescos;
e) cerveja;
f) amargos e aperitivos, tacs como : anu:r-picoll, bílter, fi:nzet,
l'crmouth, ferro-quina Bisleri, vinhoR guinados, amaro-fclsina outras
beblcbs .semelhantes ;
g) bebidas constantes do n. 130 d:1 actuai tarif~t das alfandegas;
lt) bebidas constantes do n. r;) r da actuai tariüt das alfandegas,
comprehcndendo a aguardente e bebidas semelhantes, mcionaes, de
fl11ctas e plantas, exceptuadas a canna c a mandioca ;
i) vinhos artiflciaes e demais bebidas fermentadas que possam ser
assemelhados ou sejam rotulados c vendidos como vinhos de uva, espumosos ou champagne, comprehenàidos os vinh~s addicionados de agua

c

Lois do 1\JZI - Vo1. IT
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c alcool e os vinhos nat.uracs estrangeiros, que venham a. ser transformados em espumosos ; ·
J) bebidas denominadas, e como taes rotuladas, <<vinhos de canoa"'
<'de fructas » c semelhantes, quando não forem preparadas exclusivamente pela fermentação do sueco de fructas ou plantas do paiz,
assim consideradas aquellas a que se tenha addicionado alguma outra
substancia para conservar, adoçar ou colorir ;
k) vinho natural, nacional, de uva ou de qualquer outr:1 tructa
ou planta;
t) graspa, assim comprehendida a aguardente extrahida do bagaço
ou dos resíduos da uva, aB'uardente de canna (cachaça) ou de mandioca (tiquira), de producçao nacional, e alcool de uva; canua, mandioca, milho ou batata ;
.
m) alcool de fructas, cereaes, ou plantas, que não sejam uva,
canna, mandioca, milho ou batata ;
·
,
n) capsulas de acido carbonico para o preparo llc aguas pelo sys·
tema Sparklets e outros, a saber :
·
I. Aguas mineraes naturaes para mesa :
1

o,

não gazeificadas, ou gazeificadas com gaz da propria fonte:

E

$o 15

por meia garrafa
por meio litro .

por garrafa .
por litro • •

20

30

.
.

:2°, gazeiftcadas artificialmente

40

,

por gaz que não seja da propria

tbnte:

por me!a g_arrafa .
por meto litro •
por lfarrafa . .
por litro • • •

$133
$lOO

$~66

$400

li. Aguas mineraes artificiaes:
por
por
por
por

$o50

me!a g:arrafa •
meto litro •
g:arrafa . •
litro. • .

f:so
7S

00

111. Aguas denominadaSsyphão ou soda, hydromel, cidra, ginger-ale,

refrescos gazosos, sueco de fructas ou plantas não termenw
tadas e outras bebidas semelhantes :

por
por
por
por

meia garrafa •
meio litro •
g:arrafa • •
litro • •

$o30

$o45
$o6o
$09?

I\ I V. Xaropes de limão, groselha, gomma, orchata e outros proprios
para refrescos :
•
I

por meia ~arrafa •
por meio htro • •
por garrafa.
por Htro. .•

.

.
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V. Cerveja:
0

de alta fermentação :
por meia garrafa
$060
pôr meio litro •
$O<)o
por ~arrafa .
$120
por litro. .
$rflo
2", de baixa fermentação:
por meia garrafa .
por meio litro .
por garrafa .
por litro.
VI. .4.mer-picon, bitter, fernet, vennouth, ferro-quina Bisleri, vinhos
quinados, amaro-felsina e outras bebidas semelhantes, inclusive graspa e aguardente pura de canoa ou de mandioca,
nac'onaes, e alcool de uva, canoa, mandioca, milho ou batata,
desde que contenham qualquer substancia que lhes modifique
o estado natural:
por meia garrafa .
40
6o
por meio litro .
por garrafa •
8o
por litro . •
720
VII. Licôres corntuuns ou doces, de qualquer qualidade, para uso de
·mesa ou nãq, como os de banana, baunilha, cacáo, laranja e
semelhantes a americana, aniz, herva-doce, hesperidtna,
kumel e outros que se lhes assemelhem :
por meia garrafa .
$200
por meio litro .
$300
por garrafa •
por litro • •
I

,

~

=

VIH. Absintho, aguardente de França, da Jamaica, do Reino ou do
Rheno, brandy, cognac, laranjinha, eucalypsintho, genebra,
kirsch, r hum, wisky e outras semelhantes ; aguardente e
bebidas semelhantes, nacionaes, de fructé\s c plantas, e.,ceptuadas a canoa e a mandioca .:
por me!a g:arrafa .
por meto litro •
por garrafa • .
por litro . • •
IX. Vinhos artificiaes e demais bebidas fermentadas semelhantes :
por meia garrafa .
por meio litro .
por ~arra fa . .
por litro • • •

$500

:rs:

2$00.:>

X. Bebidas denominadas, e como taes rotuladas. vinho de cannaf de
fructas e semelhantes :
por me!a g~rrafa •
por me10 litro •
por garrafa . •
por litro. • •

o
o
6o
o

m
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Quando rotuladas ou inculcadas como sendo de typo estrangeiro :

...

por meia garrafa •
por meio litro •

$120

$I8o
por garrafa .
$240
por litro. •
$36:1
XI. Vinho nacional naturál de uva ou de qualquer outra fructa ou
planta, inclusive o vinho e o sueco de cajú não fermentado
e sem alcool de qualquer natureza:
por meia g:arrafa ..
$oo8
por meio htro •
$o 1o
por ~arrafa.
$015
por btro. .
$<no
XII. Graspa c aguardente pura de canna ou de mandioca, nacionaes,
e alcool de uva, canoa, mandioca, milho ou batata:
1°, até 25° Cartier:
por mc~a g:arrafa •
$040
. $o6o
por mo10 litro •
por garrafa • •
$o8o
por litro. • •
$120

'J/', de mais de 2$0 Cartier :

por me!a g:arrafa • • • • •

por meto litro •

$oBo

• •

$t2o

por garrafa • . • •
$16o
por litro. • . . •
.
.
$240
XIII. Alcoot que não seja de uvà, canoa, rilandioca, milho, ou batata:
I 0 , até 25° Cartier :
por meia g:arrafa • •
por meio btro •
por garrafa • • •
por litro .. • •

2°, de mais de 25° Cartier :
por meia garrafa • • •

por meio litro • • ..

g:oBo

• •

$120

$t6o

$240

.

'

por garrafa • • • ..
por litro. • • • •
XI V. Capsulas de acido carbonico para o preparo de aguas
systema sparklets c outros, a saber, por capsula:
de capacidade de producção até meia garrafa de agua
$<no
de mais de meia garrafa de agua até meio litro • •
$030
de mais de meio litro de agua até uma g-arrafa .
$040
de mais de uma garrafa de agua até um litro.

•

$o6o

Nas capsulas de producção superior a um litro a fracção serú
cobrada na razão acima.
NOTAS:

1". Entende-se por meia garrafa o recipiente de capa.cidade ató
/3 ou 0,333 do litro ; por meio litro, o que . exceder· de 0,333
~té o,soo; po_r garrafa, o que exceder de o,soo até 2/3, ou o,666 do
l1tro e, por htro, o que ~xceder de o,666 até t.ooo, concedida uma
a
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tolerancla até 10 •fo· No vasilhame maior de um litro a fracçio serâ
calculada nessa razão.
2•. Considera.se materia prima o mosto não addicionado de
substanda conservadora.
§.

3 - Pbosphoros :

Sobre:
a) os de madeira, cêrn

ou de qualquer outra especie, a saber :

I. Carteirinha ou caixinha, contendo até ~o palitos •
li. Caixa ou carteira contendo até 6o palitos . . .
III. Cada 6o paiitos a mais ou fra~o dessa quantidade,
tidos na mesma caixa ou cartetra • • . . • .

.

.

•

.

$015
$030

con-

.

.

$030

§ 4-Sal:
Sobre:
a) o chlorureto de sodlo grosso, moído ou triturado;
b) idem refinado ou purificado, a saber :

I. Grosso, moi do ou triturado, de qualquer procedencia, por
kilogmmma ou fracção, peso bruto • • • . .
II. Refinado ou de qualquer modo beneficiado, nacional,
acondicionado em Yolumes que não sejam frascos
de vidro ou louça, por kilo{!,ramma ou rracção, peso
bruto • · • . • • . • . . . • . • .·
JII. Refinado ou purificado, de qualquet~ modo acondicionado,
·
estrangeiro, por 250 gramrna.~ ou fracção, peso
liquido. • • . . : . . . . . . . .
JV. Idem idem nacional, acondicionado em frasco de vidro
ou louça, por 250 grammas ou fracç.1o, peso liquido

$oJo

$o2o
$025
$o25

V. O sal g-rosso adquirido para ser refinado ou purificado e acendi·
cionado em frascos de vidro ou louça pagará sómente o
accrescimo do imposto, quando ficar provado por meio de
guia ou de nota o pagamento da primitiva taxa.

~

5 - Calçado : '
Sobre:

a) botas compridas de montar, botinas, cothurnos, sapatos, bor-

chinelas, Randalias e alpercatas, de couro, pelle ou qualquer
tecido de algodãc-, lã, linho, palha ou seda ou simplesmente com
mescla de seda, com sola de qualquer cspecie, comprehendendo-se como
(I borzcguim » o calçado grosseiro, de
meia gaspea, talão inteiriço e
direito, cano curto e ilhó commum, e por «alpercata» a chinela de
couro grosseiro ou de panno, com gaspea inteiriça ou não, sem salto
t!. que se prende ao pé por meio de tiras ;
b) sapatos de qu~lquer especie, proprios para banho, c alparg-atas,
nssim comprchendidas as chinelas de panno com sola de corda ;
c) sapatos, galochas, botas e cothurnos de borracha ;
d) perneiras de couro on panno, consideradas como taes as polainas
que cobrem a perna c parte di1 botin~, ou apeuas a perna, a s~ber,
por par :
~eguins,

J. Rotas compridas de montar .

IJO

M.:TO::; UO l'OUWt EXEGU'fl VO

11. Botinas e cothumos de couro, pelle ou qualquer
tecido de algodão, IA ou linho,' simples ou mix:to :
até om,2:.1 de comprimento • • .
de mais de om,22 de comprimento.
UI. Botinas de tecido de,seda ou de qualquer tetido com
mescla de seda :
até om ,22. de comprimento • . .
de mais de o18,22 de comprimentu .
IV. Sapatos e borzeguins de couro, pelle ou qualquer tecido
de algodão, lã ou linho, simples ou mixto :
até om,22 de comprimento • • .
de mais de o•,z2 de comprimento
V. Sapatos e borzeguins de qualquer tecido de seda ou sim-·
plesmente com mescla de seda, de qualquer comprimento. . . . . . . . · . · · · ·
VI: Chinelas, sandalias e alpercatas de couro, pelle ou tecido
de algodão, lã, linho ou palha, simples ou mixto .
Vli. Chinelas e sandalias de seda ou velludo de seda ou simplesmente com mescla de seda. . . . . . .
VIU. Sapatos de qualquer especie, proprios para banho, c
alpargatas. • • . . . • . . . . . .
IX. Sapatos, galochas, botas e cothurnos de borracha :
até om,22 de comprimento . . .
de mais de om,22 de comprimento._
X. Perneiras de couro ou panno .

$450

$o7:i
$15(1
$6no

NOTAS:

A medida do comprimento toma-se, por meio de craveira,
da ponta do pé á parte mais saliente do calcanhar.
z•. Não será considerado de tecido com mescla de seda aquelle
em que esta ma teria n:to fizer parte do tecido e entrar unicamente como
bordado ou outro enfeite insignificante.
1•.

~

6- Perfumarias:

Sobre todas as preparaçôes mi\ tas der-;tinaJa<; aq I! SI> J() touL:adnr
e outros fins, taes como :
a) oleos, loções, cosmeticos, cremes, brilhantinas, bandolinas, pós,
pastas e extractos, para uso dos cab~llos, pelles unhas, lenços, etc. ;
b) agna de colonia, aguas c vinagre aromatico~, de qualquer f'Rpecie;
·
c) tintas para cabello c barba ;
d) dentifricios ;
e) pós, cremes e outros preparados para conservar, tingir ou amaciar a pelle ;
sabões em fôrmas, p1us, massa, pó, b:1rra, ou liquido, para qualquer fim, uma vez que seJam perfumados ;
·
g) pastilhas e lentilhas arorn1ticas, p.1ra qtnlg·I~r fim ;
Por obj<!2to, a saber :
f. Di! preço até 2$ a àu1.ia . .
$0211
li. De mais de 2$ até 5$!loo .
·.
$040
In. D.! mais de 5$ até I O$OOJ •
$o6:J
IV. De mais de 1o$ até I5$oon .
$103

.n
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V. De mais Ele
VI. De mai~ de
VII. De mais de
Vlll. De tnais de
I X. De mais de
X. De mais de
XI. De mais de 120
XII. De mais de 15
XIII. De mais de 2
XIV. De maJs de 3
XV. De mais de 4
até 5 ooo • . • . . . . •
XVI. De mais de 5
• • • . . · · · • · ·
XVII. Bisnagas e lança-perfumes para folguedos carnavalescos
e outros, por 30 grammas ou fracção, peso hrnto.
~

3t {

$o75

7 - Especialidades pharmaceuticas :
Sobre:

a) todo o remedio officinal, simples

011

complexo, acompanhado

on não do nome do fabricante, preparado e annunciado nos respectivos

prospectos, rotulas ou titulas, como capaz de curar, por applicação
interna ou emprego externo, certa molestia, grupos de molestias ou
estados morbidos ·diver~os, comprehendidos tambem aquelles quP, emhora sem requisitos indicados, se destinem ao mesmo fim ;
h) vinhos medicinaes;
c) -aguas mineraes naturaes medicinaes, de procedcncia estrangeira,
~:·nzosas ou não, ou supergazeificadas com o gaz da proprb fonte ;
d) aguas mineraes naturaes medicinaes, de fontes do paiz ou estrangeiras, gazeificadas artificialmente por g·az que não seja da propria f<mtc;
c) ampoulas medicinaes de qualquer qualidade, ainda sem incticação de dóse medicinal, ou outra relativa ú sna appJicaçao, qHer
sejam acondicionadas em caixas, quer a granel, a saber:
I. Productos de preço até 5$ a duzia, cada unidade. .
$o2u
11. Idem de mais de 5$ a duzia, até IO$, cada unidade .
$04o
111. Idem de mais de ro$ a duzia, até 15$, cada unidade.
$o6o
IV. Idem de mais de 15$ a duzia, até 25$, cada unidade.
$o8o
V. Idem de mais de 25$ a duzia, até 45$, cada unidade.
$IOo
VI. Idetn de mais de 45$ a duzia até 6o$, cada unidade •
$2oo
V li. Idem de mais de oo:J; a duzia, até r 20&, cada unidade
$50o
VIII. Idem de mais de 120$ a duzia, cada unidade . • .
I$000
IX. A8"uas mineraes naturaes medicinaes de fontes do paiz ou estrangeiras, gazeificadas artificialmente por gaz que não seja da proprin
fonte:
por litro. .
$400
por garrafa • .
$266

por

I/2

litro.

.

$200

por I/z garrafa.
$133
\.. São isentas as aguas mineraes naturaes mediclnacs de origem
nacional, gazosas ou não, ou snpergazeificadas com o g-ar. da
propria fonte.
~

8- Conservas :
Sob~e:

carnes em conserva, de producção nacional, acondicionadas em
btas, tinas, barricas ou caixas, e as linguas seccas, de fumeim f~ em
~nlmonra, a graneJ ou de qualquer modo acondicionadas;
Ll)
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b) salame de carne bovina ;
c) carnes em conserva, de pt·ocedencia estrangeira;
d) conservas de carne de. qualquer es~e, presuntos, linguas
afiam bradas, chouriços, linguiças, salchichas, salames de :arne de gado,
~mino ou ovelhum, mortadellas, gtzlantine, queijo-porco, salpicão,
salsichão, morcella, extractos, caldos, pastas, geléas c outras preparações semelhantes, não medicinaes, comRrehendendo-se por chouriço
a tripa grossa cheia de carne com gorâura e temperos e sccca ao
fumo, -por linguiça o chouriço delgado
-c por morcella n trip.1 cheia
1
de sangue de porco ;
e) peixes, camarões, ostrls c antros mariscor:;, de qualquer cspecie,
em conscn'a de vjnagTe, :tzeitc ou de qual(Jucr outro modo prep!t··
rados;
f) doces de qualquer cspecic c fructas, preparados ern calda,

a~·

sucar crystallizado, massa, gcléas, etc.; ·
g) legumes e frnctas em conserva, simples ou misturados, em
massa, salmoura, espirito, ou de qualquer outro mo'do preparados;
h) fructas seccas ou passadas;
. i) massa de mostardã, molho inglez, condimentos culinarios succedaneos da manteiga, e outras preparações semelhantes;
j) biscoutos, bolachas e semelhantes, acondicionados e111 latas,
pacotes e outros envoltorios ;
k) chocolate commum de refeiç.?io, C'lll pó 011 em nws~:l, a S:'lber:
I.

C~rnes em

conserva, de producção nacional, e línguas !::CCCJS,
de fumeiro on em salmoura, por kilogramma ou fracção,
peso bruto. • • • • • • • • • • • • •
li. Salamede carne bovina, por 25o grammas ou fracção, peso
bruto . . . • • • • • • • • • . • •
llf. As demais conservas. por ~!:.o r~ramm:t.t; ou fracção, pe&'
bruto • • • • . • • • • • • • • • •

$::r.::n

$025
$o:)f)

IV. As conservas a1imenticias, quando acondicionadas em recipientes
de louça· ou vidro, pagarão o· imposto ·pelo peso liqmdo legal, fixada em 30°/o do peso bruto a târa do envoltorio externo.

NOTA, No peso bruto da.s demais conservas comf'rehende-se

tio sómente o da mercadoria no seu primeiro envoJtorio, externo ou
interno.
§

9- Vinagre :
Sobre:

a) o commum ou de cozinha, o composto p::1.ra conservas, como o
aromatizado á l'estragon, e semelhantes;
•·b) acido acetico liquido, sol ido ou crystalliz:1do c glacial ou crys..
talhzavel, a saber :
I. Vinagt:e :

por meia garrafa
por meio litro.
por garraf.1.
por litro •

•

319
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ti. Addo a.cetico :
1°, liquido :
por meia garrafa • •
por meio litro •
por ~arrafa.
por litro. -. • .

. .

.......

z(), solido:
por 250 grammas on fracçlo, peso bruto •
§ 10- Velas:
Sobre:
a) as de· sebo, stearina, espermacete, parafina, cera e semelhantes,
simples,. compostas ou. de composição, a saber, por 250 grammas ou
fracção, peso liquido :
·
l. De sebo, ou de qualquer outra materia semelhante,
simples ou compostas. • • • • • • • • . .
li. De stearina, espermacete, parafina ou de composição • •
:15
lU. De c0ra animal ou vegetal, simples ou· compostas. .
.. 5
lV. As velas de cêra acondidonada:s em pacotes, caixas, maçoa,
etc., pagarão o iml)9sto correspondente ao p~o total das velas

to

~~ontidas

em cada volume.

& 11 ~ Bengalas

~

Sobre:

I.

11.

111.
·IV.

a) .1s de qualquer especic, a saber, por unidade:
De preço que rilo exceda de 5$ooo .
De mais de 5$ até H>$ooo. • • • • • • •
De m~.de I~ até so$0o6 •
De maiS de So$ooo. . .

7soo50

~ 3 oo
I

5 ooo

§ 12- Tecidos:

Sobre os para qualquer fim, simples, mixtos ou compostos:
a} de algodão, em peças ou já reduzidos a saccos ;
b) de canbamo, juta on outra~ fibraCJ, em peças ou já reduzidos a.
saccos;
c} de linho;
d) de lã;
e) de bOrra de seda ;
f) de seda;
g) rendas feitas á machina, das materias discrinúnadas nas Iettras

anteriores ;

ll) fitas e tiras e entremeios bordado.s,. da.s materias constantes d:ts

1ettras anteriores, a saber :

1.

T~idos

de algodão, pot· metro

crús •

•

•

•

•

•

•

QU

•

fracção :
•

•

•

•

•

brancos • • • . • • • . . . • .
tintos ou estampados • • . . • • • .
hordados crús, brancos, tintos ou, estampados.

•

•

$o2o

$o3o
$04r>

!foso
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11. Tecidos de canhamo, juta ou outras fibras nlo especificadas, simples ou mixtos, por metro on fracção :
crús •

•

•

•

•

•

•

•

•

brancosí tintos ou estampados •
Ili. Tecidos de linho puro, por metro ou fracçãn :

$030
$o4o

~~~cos, ·tintos ·ou ·es~mpad~s

: : : : : .
~?jb
bordados crús, brancos, tintos ou estampados
~o
IV. Tecidos de linho com outras fibras ou com algodão, por
metro ou fracção :
crús • . . . . . . . • • • • •
$030
brancos, tintos ou estampados . . • . .
$050
bordados crús, brancos, tintos ou estampados.
$o6o
V. Tecidos denominados alpacas, flanellas, cassas, lilaz,
durantes, damascos, merinós, princetas, serafinas~
gorgorão, riscado, royat,· setim da china e outros
semelhantes ; os de r>onto de meia ou malh~.
tonquins, rissos, velludos, baêtas, baêtões, baêtilhas
e semelhantes, por metro ou fràcção:
de 1ã e algodão ou de Jil e linho ou outras fibras • •
$150
de Jã pura . . ~ . . . . . . • • • . .
$?.oo
V l. Tecidos denominados casem iras, cassinetas, che1>iots, fianell!l~
americanas, sarjas, diagonaes e outro~ semelhantes, por
metro ou fracção: .
$2oo
de lã e algodão on de Jil c linho ou outras fibras.
de lã pura . . • • . , . • . . . . .
$30<l
VII. Tecidos de bOrra de seda e semelhantes, simples ou
com mescla de outra materia, menos a seda~ por
too grammas ou fracção:
lisos • . . • . .
bordados ou lavrados .
VIII. Tecidos de seda vegetal ou animal, por 100 grammas
·
ou fracção:
com mescla de outra materia, supetior a so 0 / o •
com mescla de outra materia, em partes egllàes . .
pura ou com mescla de outra rnateria, inferlor a so "1 o
500
TX. Brocados, lhamas, telas e outrf\S tecidos proprios para.
vestes sacerdotaes e ornamentos de igreja, por ton
grammas ou fracção:
lavrados ou bordados de ouro ou prata entrefina on
falsa, com ou sem matizes. • • . . . . .
$400
idem, idem com assento ou fundo de ouro ou prata
entrefina ou falsa. • . . . . . • . . .
$Goo
idem, idem, com ramos soltos ou ligados, de ouro
ou prata, com ou sem matizes. • • • • • •
$760
idem, idem, com assento ou fundo de ouro ou prat.1.
J$200
X. Volantes, lhamas, vidrilhos e outros tecidos -1:iCmelhantes, urdidos com ouro ou prata falsos, constantes do n. 48o, da actual tarifa das a1fandeg-as,
por 100 grammas ou fracção .
$I6o

·J300
400
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XI. Tapetes, por metro ou fracção:
de lã com outra materiá, de algodão, linho, juta,
canhamo e materias semelhantes, simpJe.c; ou mixtos
de lã pnra • • . . . . . . . . . • .

X tT. Rendas, por

250 grammas ou fracção:
de algodão, juta, canhamo ou outras fibras, simples
ou mixtos. • • • .. • • • • • • • •
de lã ou de linho, simples, mixtos ou com outras
materias, exceptuada a seda • . . . . . .
de seda com qualquer outra materia. . . . . .
de seda pura. . . • • . . . . . . . .

$6oo

~~~
3~

XTII. Fitas e tiras e entremeias bordados, por 2:)o g-rammas
ou fracção:

de algodão, juta, c..anbamo ou outras fibras, simples
ou mixtos. • • • . . • • • • • • •
de lã ou de linho, simples, mixtos ou com outras materias, exceptuada a seda • • • . . . . •
de seda com qualquer outra materia.
de seda pura. . . . . . . .

$300

$6oo
2$000

3$000

X I V. Os tecidos adquiridos por tabricantes para beneficiamento pagarão
o accresc1mo do imposto, quando ,ficar provado por meio
da nota e das resrertiv:tc; estampilha~ o pagamento 0:1
pdmitiva taxa .
.\V. Os retalhos dos tecidos de algodão, juta ou linho, simples
ou mixtos, quando não excederem de 1m,5o, paga.rão o imposto na proporção de 200 grammas ou fracção por um
metro.
XVI. Os tecidos mesclados co{Il matetia não especificada, pagarão
a taxa correspondent~ á ma teria tributada.
·

§ 13 - Artefactos de tecidos :
Sobre:

a) cobertores e mantas ou colchas para cama, chales, fichús,
echarps, cache-11e: e semelhantes, ponches, palas, pa.nnos de mesa,
cobertas acolchoadas ou cheias de algodão em pasta . oú de qualquer
ontra materia, toalhas para mesa e ditas para banho, em peças ou não,
consideradas para banho as que excederem de otn,9o de comprimento;
b) toalhas para rosto ou mãos e guardanapos, em peças ou não,
sendo consideradas toalhas para rosto ou mãos as que tiverem até o, ~o
de comprimento, não levadas em conta as franjas ou rendas das
extremidades ;
-·
c) alcatifas, tapetes e capachos;
d) baixeiros, cochinilhos, xergas e mantas para montaria ;
e) camis3s para qualquer fim e para ambos os sexos, de tecido de
meia ou outro qualquer ;
·
.11 ceroulas· e cuecas de tecido de meia ou de outro qualquer;
g) collarinhos para éarnisas;
·
ll) punhos para camisas ;
i) lenços, em peças ou não;
i) gravatas de qualquer tecido ;

~C'l'o9 ~
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k) suspeosorios para calças ;

lJ ligas

~ meJaS;
espartilhos ;
n) meias, a saber :
I. Cobertores e os 'demais artefactos constantes da lettra a deste
paragrapho, por noidade :
de lã com · qualquer outra materia, exceptuada a
seda ; de algodão, juta, canbamo ou semelhanteH,
simples ou mixtos . • • • • . • . . •
$r 6.)
de lá, de linho, simples, mixtos ou compostos com
outras materi~, exceptuada a sed:l • • • • .
$SQo
de seda simples ou compo&ta. • • • • • • . 2$00• '

m)

II. Guaràanap·os e toalhas para rosto ou mãost por unidade:
de~odão, juta ou outra fibra, simples ou mesclados
de lã ou de linho, simples, mi:xtos ou com outra· materia, exceptuada a seda . • . • • •
de linho puro ou de seda simples ou mesclada.
TI I. Alcatifas, tapetes e capachos, por unidade :
de lâ ou de linho, simples, mixtos ou com qt~alquer
outra materia, exceptuada a seda : de cOco, juta ou
materias semelhantes, simples ou mixtos, até um
metro quadrado ou fracção. • • • • . • •
por lll!lis cada metro quadrado ou fracção • • •
de lã ou de linho, simples ou mixtos, até nm metro
quadrado • • • . . • • • • .
por mais cada metro quadrado ou fracçã.o.
IV. Daixelros, cochinilhos, xergas e mantas para montari:t,
de qualquer qualidade, por unidade. • . • .
V. Camisas de qualquer tecido, para qualquer fim e par~t
ambos os sexos, por uniaade :
de algodão puro, simples. • • • • • · • • •
ditas guarnci:idas com rendas, fitas ou bordados • •
de algodão. com linho ou de lã pura ou com outra
materia, exceptuada a seda. • • • · .
• •
ditas guarnecidas com rendas, fitac; ou bordados • •
de linho puro, simples. • • • .. • • . • •
tfitas guarnecidas com rendas, fitas ou bordados • •
de bOrra de seda ou de sed.1 com· outras materias,
enfeitadas ou não . . . • . . • . •
de seda pura, enfeitadas ou não. • • • •
As camisas para homem pagarão o imposto pela
qualidade do tecido do peito.
VI. Ceroulas e cuecas, por unidade :
de ~Odão puro • . • • . • . . . . .
de al~odão com linho ou de Jft pura ou com outra ma·
ter1a, exceptuada a seda .
de linho puro • • . • . . . . • • . .
de bOrra de seda ou de seda c:om outra materia .
de

~eda

pura •

•

.

$ors
$025
$05o

$IOO
$120

$ISO
$180

$250
$~)00

$100

$rsu

~:1o

I~~~

· :.tO't'OB

no
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VIl. Collarinhos para camisas, por unidade :
de algodão, lã ou linho, simples ou mixtos • • •
de bOrra de seda ou de seda com outra materia.
de seda pura. • · •
VIII. Punhos para camisas, por par :
de algodão, lá ou linho, simples ou mixtos. • • •
de bOrra de seda ou de seda com outra materia •
de seda pura. •

311

~
$;5~

1

120

l50

soo

I X. Lenços, por unidade :

de algodão puro, simples. • . • • •
ditos guarnecidos com rendas ou bordados. • • •
de algOdão e linho, simples • . • • • •
ditos guarnecidos com rendas ou bordados.
de linlio puro, simples. . • • • • . .
ditos guarnecidos com rendas ou bordados. • . •
de bOrra de seda ou de seda com outra materia,
simples. • • • . • • • • • . •
ditos guarnecidos com rendas ou bordados
de seda pura, simples. . • • • • •
ditos guarhecidos com rendas ou bordados
X. Gravatas, por unidade :
de algodão, lã ou linho, simples ou núxtos. .. •
de bOrra de seda ou de seda com outra ma teria.
de seda pura. • • • • • • .. • • • • •
XI. Suspcnsorios para calças, por unidade :

e
o

00

oo

i

00

00
• 00

100

1

200

300

<:le quaeEquer tecidos, exceptuada a seda, simple~ ou
mixtos. • • • • • • • • • • • • • •
de seda pura ou com outra materia.
• •

$500

Ligas para meias, por par:
de quaesquer tecidos, cxccptuada a \seda, &implés ou
mixtos. • • • • • • . • • • .. • •
de seda pura ou com outra rnateria. • • • • •

$300

XIII. Espartilhos, por unidade :
de algodão Ol} d_e linho_. lisos ou guarnecidos cu111
rendas ordmanas ou ntas . . . • • . • .

$2oo

XII~

ditos guarnecidos com rendas tinas ou
siderada rend~ fina a de filó de
qualquer qualidade de seda . .
de tecido de seda de qualquer cspecic

bordados, conalgodão ou de
. • • • .
• . • . .

$150

$100

$500

:::$ooo

X I V. Meias, por par :
1

o, ele algodão simples, não cspecilkadas :
até om,2o de comprimento no pé, Iisàs. • • . .
ditas bordadas ou rendadas, não se considerando
bordado simples frisos de seda ou uma Iettra ou monogramma bordado com linha de algodão. . .
de mais de olll,2o de comprimento no pé, lisas
ditas lavradas ou rendadãs • •
• • • .

$o2o
~

o

!H8
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2°, de fio de escossia, lã ou linho, simples, mixtos
ou com outra materia, exceptuada a se~a :
até om,2o de comprimento no pé, lisas •
ditas bordadas ou rendadas . · . · . . . .
de mais de om,2o de comprimento no pé, lisas.
ditas bordadas ou rendadas . . . . . .

~

50

00
00
00

3", de seda simples ou com outra matcria· :
até om,2o de comprimento no pé, Usas.
~1uu
ditas bordadas ou rendadas • . . . . .
200
de mais de om,2o de comprimento no pé, lisas.
200
ditas bordadas ou rendadas. • . . . .
$400
XV. Os artefactos mesclados com materia não especificada pagarão a
taxa correspondente á materia tributada.

§

14- Vinhos estrangeiros:
Sobre:

a) os naturaes de uva ou qualquer outra fructa ou planta, a saber:
I. Até 14° de alcool absoluto :
por mei_a g~rafa .
por me10 litro .
por garrafa .
por litro. .

JI. De mais de 14° de alcool absoluto até 24n :
por meia garrafa .
por meio litro . .
por garrafa .
por litro. .
lii. De majs de :qo de alcool absoluto :
por meia garrafa •
por meio litro .
por garrafa ,
por litro. .·
IV. Champagne e outros vinhos espumosos semelhantes:
por me!a g~rrafa •
por meto litro . •
por g:arrafa. . .
por htro. . • •

§ 15 -Papel de forrar casa ou malas :

oHo

i

120

IÓO

240

$200

$300

$400
$6oo

=
~rs~

Sobre:
a} o de cOr natural e o branco, tinto, estampado, pintado, dourado,
prateado, imprensado (gau.ffré) ou avelludado e semelhantes, a saber,
por peça de nove metros ou fracção :
I. De côr natural, branco, tinto, imprensado (gaujfré),
pintado, estampado e semelhantes, de qualquer qualiôade • •

$o3o
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H. Dito proprio para guarnição. . . . .
III. Com âourados, prateados ou avelludados.
I V. Dito proprio para guarnição •
~

16 --·Cartas de jogar :
Sobre~

a)

as de qualquer typo ou qualidade, a saber:
•

I. Por baralho.

§ 17 -:-- Chapéos :
Sobre:
Ll) os de sol ou de chuva, com cobertura de lã, '~lgodão, linho ou

seda pura ou com mescla de outra materia, simples ou enfeitados ;
b) os de cabeça, para homens, senhoras e crianças, de crina,
madeira, palha, pello de seda, feltro, tecidos de algodão, lã, linho,
seda ou simplesmente com mescla de seda c semelhantes ; de pellica,
camurça ou outra pelle ;
.
c) bonets e gorros de feltro, crina, madeira, palha, ou qualquer
tecido de algodão, lã, linho, seda ou simplesmente com mescla de
se~ c semelhantes; de pellica, camurça ou outra pelle, a saber:

Cllapéos para sol ou chuva, por tmidade :
l. Com cobertura de lã, linho ou algodão, simples ou
enfeitados com rendas, franjas, ou bordados da

mesma especie da cobertura .

• • • •

.

•

li. Idem de seda. pura ou com inescla de qualquer materia,

simples ou enfeitados com rendas, franjas ou bor"
dados. • • • • • • . . • • • • • •
UI. Idem de qualquer tecido, com cabos de prata ou com
.
lavares deste metal . • • • • • • • ~ :
IV. Idem, idem, com cabos de ouro ou platina ou com lavores
destes metaes • • • • • • • • • • • .
V. Idem, idem, com cabos de qualquer especie, guarnecidos
com pedras preciosas • • • • • . • . . •

Cltapéos para cabeça, por unidade :
(para homens e meninos)

VI. De crina, madeira, palha de arroz, trigo e semelhantes.
VII. De feltro de castor, lebre e semelhantes, de pellica,
camurça ou outr1 pelle • • • • • • • •
VIJT. De palha do Chile, Perú, Manilha e semelhantes:
até o preço de 2o$ooo. • . . . . • •
de mais de 2o$ooo •
IX. De pello de seda de qualquer qualidade c tcitio, de
mola e claques • • • . . . . • • • .
X. De feltro de lã ou de al~odão, e de tecidos de algodão, lã ou linho, stmples ou mixtos. • • •
XI. De qualquer tecido de seda ou simplesmente com
mescla de seda • • • • • • • • • . • •
1 •

•

•

•

•

•

•

3$000

$450
$750

320
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(para senhoras e meninas)

XII. De preço até 10$000 • •
XIII. De mats de ro$ até So$ooo
XIV. De mais de so$ooo.
Bvnl!ls c

~
'I

•

gorrus, Po,r rmidaJc :

XV. De feltro de lã ou de algodão~ crina, tnadeint, palh;t
ou de tecidos de alg-odão, lã ou linho, simples ou

mixtos

•

•

.

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

XVI. De. feltro de castor, lebre c semelhantes, cie pcllica, ca·
murça on outra pcllc, ou de tecido de seda ou
simplesmente com mescla de seda •
XVU. (}..; chapéos para sol ou chuva, com cobertura de lã,
linho ou algodão, gu::trneddos com renda, franja
ou bordado de seda. ou fio de ouro ou prat~,
pagarão a taxa dos de cobertura de seda.
~ 18- Discos

$I ;;;o
$450

para gramophones :

Sobre:
a) os para
unidade:

gramopbone~J' ou

instrumentos semelhantes, a saber, por

T. Simples!
até OID,20 de uiametro, . • • . •
de mais de om,2o de diametro até om ,30 •
de mais de om ,30 de diametro até om ,40
de mais de om,4o de di!metro

~

50

00
00

00

H. Duplos:
até uw,zo de diatnetro • • • . . •
de mais de om,~ de diatnelro até om,:;o .
de mais de om,3o de diametro até om,4o
de mais de om,4o de diametro.
§ 19 -

Louças e vidros :

Sobre:
,z) apparelhos e p~ç1~ úo louça de gualqucr fórma ou feitio, não
classificados, constantes do n. 645 da classe :.Ha da actual tarifa das al·
1andegas, rcvogad:t a isenção concedida aos c.l.:t. fabrica ,. Santa C:ltharina " c outras;
b) vasos c jarrJ.S para llorc;;, frascos par:t agua de cheiro, cstatuas,
fig-uras, imagens, medalh(')es c outros objccto~ de ornamento, para dma
de mesa,- âe louça, constante+.> do w. 65o, rrirneira pJrtc, d:1 mcsm.1.
classe da tarifa;
c) frascos para agua c,ic cheiro, \'asos c jarras pam flores, bustos.
figuras e quaesquer outras peças de luxo e adorno, - de vidro, con·
stantes do n. 600 ga a1esma cla&se c tarifa;

AaiDS DO PODER EXECUTIVO
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d) obras não classificadas para serviço de mesa, como : copos,
calices, garrafas, compoteiras, pratos, fructciras, assucareiros, saletros,
galheteiros, colheres, garfos, porta-tacas e objcctos semelhantes,- de
vidro ; idem para outros usos, como : bocetas ou caixas para qualquer
tim, licoreiros, rerre d'cau, tête-à-tête, jarros, bacias e mais pertenças
de 1avatorio, vasos e frascos grandes de pharmacia, padaria e confeitaria, de bocca larga, esmerilhados ou não, escarradeiras, açucenas para
castiçacs, mangas, cupulas, globos, redomas, chaminés para candieiro,
rcficctorcs, lampcõcs c lamparinas, tinteiros, pesos para papeis, maçanetas para portas c janellas, tubos para machinas, copos graduado:-;,
funis graduados ou nfto, lubrificadorcs para machinas, conta-g-otas, syphõcs, rctortas, balões c objectos semelhantes para 1aboratorios
chimicos c pharmaceuticos, vasos proprios para pilhas electricas, com
ou sem tampa de barro ou vidro, provetes c objectos semelhantes,
constantes do n. 665 da mesma classe c tarifa, a saber, por ldlogramma,
pc~~o liquido :
:~nr;(J
l. Louça de pó de p~dra branca, n. 1.
*(lU)
H. Idem de granito, n. 2 • . • • • . . • • •
111. Idem de pó de pedra ou g-ranito com frisos, orlas ou
hordas de qualquer cór; de ct!r de cobre e scm~lhantes, esmaltada, preta de qualquer qualidade, de
pó de pedra do Japão e semelhantes c de pó de
pedra ou g·ranito de qualquer qualidade com quacsquer dourados, n. 1· . • . . . .
$160
l V. Idem de porcellana brànca, n. 4. • . . •
$tflo
V. Idem, idem com qualquer douradura, pintada, estampada, ou _esn~altada com qualquer douradura, n. ;:;.
VI. Idem de btscuz.t, n. 6. . . . . . . . . .
Vll. Vidros lisos, moldados, esmerilhaclos oti foscos, 11. r.
VI li. Vidros lapidados e lavrados no todo ou cn1 parte, n. ~.
IX.; Os productos nacionacs acondicionado§ en1 volumes de
20 ldlogrammas ou mais pagarão o imposto com
rcduc<;c1o de 5°/o para quebras.
NoTAs:
Ia. Não serão reputadas de vidro n. 2 as garrafas, compoteiras e
(luaesquer outras peças semelhantes, lisas, de vidro n. I, que apenas
tiverem lapidados os botões ou remates dos tampos e as rolhas ;
2a. No peso dos objectos de louça ou de vidro fica comprehcndido
o das pertenças de outras materias que os acompanharem c que delles
se não puderem separar ;
3•. A's mercadorias estrangeiras applicarn-se as disposições do
art. 38 das preliminares c da ultima parte da nota 87'\ da actual ta~
rifa das Althndegas.
~

20- Ferragens:
Sobre:

a) parafusos, pregos, taxas, arestas c rebite:;, a saber,
grammas ou tracção, peso liquido :
I. De ferro ou de aço, constantes dos ns. 74(J e /S r da
actual tarifa das alfandegas, simples . . · . .
H. Idem, idem, com cabeça de outra materia.
H I. De cobre e suas ligas, simples • • • .
I V. Idem, idem, com cabeça de outra materia.

~~5o

J.eis do Hm

~

Vol. li

por

$01o
$CH5
$o r 5

$tn5
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§ '21- Café torrado ou moído :
Sobre:
a) o em saccos, caixas ou outros envoltorios, a saber .:

I. Por

250

$OIS

grammas ou fracção, peso liquido.

§ 22 -Manteiga :
Sobre:
a) a em latas, frascos ou outros envoltorios, a saber:

I. Por
§

250

grammas ou fracção~ peso bruto.

23- Assucar refinado :

Sobre:
a) o de producção naciona1, a saber :
I. Por 250 grammas ou fracção, peso 1iquido

$1) r ':3, 5

•

NoTA- O imposto dei~ará de vigorar quando o preço do assucar
refinado estiver, por trcs mezes seguidos, no mercado a retalho do
Districto Federal, abaixo de $7ü'J por 1dlogramma.

§

24- Obras para adorno ou ornamento e outros fins :

Sobre:
a) as em ouro ou em prata, simples, mix.tos ou com ottWl.S ma~
teriàs, taes como: obras sobre cotumnas, pesos para cima ele mesa.
bustos, figuras e artefactos semelhantes; caixas para .ioias, fumante~
e semelhantes; peças ou apparelhos para serviço de mesa. b. r.ttorio,
escriptorio e semelhantes; estojos para unhas, barba, co::.tura, bordados e semelhantes;
.
b) as em alabastro, marmorc, porfiro, jaspe e pedras semelhantes,
simples, mixtos ou com outras matcrias, Úcs como: columnas, \ asos,
figuras e semelhantes ;
c) as em cobre e suas ligas, simples ou Cl)lll oulr:t:.> IJJ:tteri:t3, tac~i
eomo : columnas, vasos, figuras e outros objectos ;
d) as em marfim, madreperola, tartaruga e outros despojo3 de ani . .
maes, simples, mixtos ou com outra matelia, comprehendendo os
mesmos olijectos mencionados nas Jettras a, b e c c outros seme1hante~,
a. saber, por objecto, apparclho, combinação, guarnição ou estojo :
até o preço de ro$oo::J.
de mais de
IO$ooo
de mais de
25$ooo
de mais de
so~oo::J
de mais de
75 ·oo::J
de ma~s de
1 O::J ·oo::J
de mats de 250$000
de mais de
soo$')()::J
de mais de 750$ooo
de mais de 1 :ooo$ooo,
sua ti·acção.

•

até
até

até
até

•

$r5n

25$ocn.
;:;cJ$')'X> •

$Joo

75$(Y:YJ •

$(jt n

•

$.:tuo

IO:->$OOl •

até

25o$~D'> •

•

•

•

até

soo$o::>o .

•

.

.

atú
750.$\X:>.> • • • •
até r :ocn$oo') . . . _.
por r :oO<)$oo• cxccd·~ntc o a

1 $ooo
I $:)o!J

2$000

:1$5oo
S$ooo
T$ooo
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§ 25 ..._ Moveis :
Sobre:
a) os de madeira, vime, catma, ferro. bronze c semelhantes, simples,
mixtos ou compostos com outras matcrias, de qualquer feitio c para
qualquer fim 1 desmontados ou não, taes como : armarias, bancos, ca~
clcira$, camas, canapés, carteiras, columnas, com modas, criados· mudos,
escrivaninhas, estantes, Iavatorios, mancebm;, mesas, porte-bibclofs,
porta-cbapéos, secretarias, sotás, c ontros semclh~ntcs, a s:1bcr, por
objccto, grupo ou mo,Pilia :

até o preço
de mats de
qc mais de
de mais de
de mais de

de 5$0DJ.

.

$050

• • •

5$ooo até ro$ooo
Io$ooo até 25$ooo
25$000 ate so$000
so$000 até 75$000
de mais de 75$ooo até wo$ooo
de mais de wo$ooo, por roo$ooo
tracção.

i

iOO
I!)O

•

•

•

•

•

•

• • • • • •
. . . . . •

300

$400
$6oo

cx-ccucntc on sna

I. Os moveis que soffrcrem, íóra da fabrica, beneficiamento que Hlç-J
elevar o seu valor pagarão a ditlerença do imposto entre a taxa primi·
tiva e aquella a que ficarem sujeitos. pelo beneficiamento recebido.
~

26 -Armas de fogo e suas munições :
Sobre:

a) bacamartes, trabucos, arcabuzes c armas semelhantes, cspin ~
gardas c clavinas para g-uerra e para c:1ça, g:u rncllas, pistolas, rcvol~
vers e outras semelhantes ;
b) balas de ferro ou de chumbo c o chumbo de muniçüo, em caixa..-;,
latas, saccos, pacotes, ou envoltorios semelhante~:
c) espoletas em cartuchos vasios com ou sem fulminante, em caixas,
pacotes ou envoltorios semelhantes ;
d) capsulas em cartuchos carregados de habs on de chnmbo, a

saber:
T.

.

Arma~~

de fog·o, por nui<.ladr! :

pre~o de 20$ooo • • •
de mais de 2o$ooo at(! 50$ooo
de mais de 5o$ooo até roo$ooo
de mais de roo$ooo • • • •

atê o

$E('•J

$::oo

$500
I$000

H. Balas de ferro Ott de chumbo c· chumbo ele munição, por ldlogramma, peso bruto :

até o l)reço de 2$0f):J.. • •
Je mais de 2$ooo até 5$CYY).
de mais de 5$ooo •

· •

IH. Espolct.:1s em cartuchos rasios, com ou sem fulminante, por cento:
ató o preço de 2$000 • • •
ele mais de 2$000 até 5$000 •

c!c mais de s$ooo .

.

• •

$0::!f)

$o')n
$100
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l V. Espqlctas em cartuchos carregados de balas o~ de
· chumbo, por cento :
até o preço de 5$ooo .. ' .. .
..
de ma1s de 5$000 ate w$ooo
de mais de ro$ooo.
~

$ roo

$200

$300

27 - Lampadas e pilhas electricas :
Sobre:

a) Iampadas electricas ;
b) pilhas elcctricas seccas,

Hacionac~:i,

.
a saber :

I. Lampadas eléctricas, por unidade :
de força iltnmjnativa até 5o vqlas .
$o.)o
de mais ,de 5o até 100 ·veJas •
$roo
de mais de 100 até 2oo -velas
$2oo
de mais de 200 até 400 velas
$5oo
I r. Pilhas ,dect ricas scccas, por unicbdc .
$r oo
Art. 5°. O imposto por meio de guia será cobrado uu rcsull ado
da somma dos pesos de cada objecto ou volume de per si.
Art. 6°. Os productos que ·soffrercm transformação fóra da í~t
brica prodhctora ficam obrigados ao pagamento da taxa integral
correspondente ú nova especie, sendo os transformatlores considerados fabricantes, para wdos os effeitos legaes.
Paragrapho unico. Exceptuam-se o sal, os tecidos, e os moveis,
nos casos previstos no art. 4°, §§ 4o, n. V, - 11, n. XIV, e - 24,
n. I, bem como o alcool que soffrer altera<;c:to de grão ou fõr transfor·
·
mado em aguardente e vice-versa.

CAPITU'LO III

Da isenção do imposto
Art. 7°. São isentos do imposto de consumo :
§ 1°. Os objectos importados directamente pelas mesas adminis·
trativas dos estabelecimentos de caridade e de assi&tencia hospitalar,
comtanto que· se destinem ao uso e tratamento gratuito dos assistidos ;
§ 2°. Os artigos importados para provisão dos officiaes e tripulantes
das embarcações estrangeiras ;
§0 3°. Os·artigos fabricados em estabelecimentos publicos federaes,
estaduaes ou mumcipaes, quando se não destinarem a fornecimento ao
commercio ou a particulares ;
§ 4°. Os productos dos estabelecimentos particulares de ensino ou
de caridade, para fornecimento gratuito aos alumnos e assistidos ;
§ so. Os pr6ductos que tiverem de ser exportados para o es·
trangeiro;
§ 6°. Os ttrtig·os que a fabrica ptoduzit e applicar, no proerio estabelecimento, no preparo ou confecção de outros artigos tnbutados
ou não;
§ 7°. As amostras de diminuto ou de nenhum valor commercial,
para distribuição gratuita, desde que tragam em caracteres bem visiveis
declaração nesse sentido, não devendo as de tecidos exceder de om, 30.
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§ 8- Sobre o filmo :
a) o tabaco em· pó;
b) o pó de fumo âesnicotisado ou desnaturado por qualquer pro·
cesso chimico, de modo a não poder ser fumado.

§ 9 - Sobre

as bebidas :

a) o alcool para fins industriaes, desnaturado na propria fabrica. com
podendo!o Ministro da Fazenda determinar outro
<Jesnaturante.

5°/o de kerozene,

§ 10 -Sobre o calçado :
a) os tamancos communs ;

b) os sapatos de ponto de malha de qualquer especie, para recem..
nascidos.
~

11- Sobre as :perfumarias:

a) as essenclas simples e os oleos puros que constituem materh
prima de diversas industrias ;
· I') o sabão para lavagem de roupa, de casas on para tingir.

§ 12 - Sobre as conservas :
a) o xarque, bacalháo e toucinho de qualquer procedencia;
b) as salchichas, Iinguiças c morcellas, não acondicionadas em latas,
caixas, saccos, papel, etc. ;
c) o peixe secco e o salgado ou em salmoura, de producção nacional,
a granel ou acondicionados em cnvoltorio de qualquer espede, comtanto que contenha mais de 10 kilogrammas;
,
d ) os doces nacionaes de qualquer cspecie ou de fructas, a granel ou
acondicionados em folhas de bananeira e semelhantes, ou em papel,
pesando menos de 250 grammas;
e ) os biscoutos e bolachas a granel ou acondicionados em volumes
de ma1s de oito kilos, destinados â venda a granel ;
f) a carne de porco nacional, a granel ou acondicionada em tinas,
harncas, latas ou outro~ volumes, de peso !)uperior a ro ldlog-ramm:ts.

§ 13 - Sobre os chapéos :

a ) os chapéos nacionaes de palha ordinaria e os <lc tecidos de al
g-odão, sem carneira nem forro, cujo preço de venda da fabrica não
exceda de 2$ooo ;
, b ) as fôrmas, cascos, carapuças ou carcassas de palha, pello, lã, ou
de outra qualquer materia, destinados á confecção de chapéos, bonets
ou gorros;
c) os chapéos de sol até om,25 dl' comprimento de varetas, considf~rados como brinquedo ;
d) o~. chap(•os de couro proprios para tropeiros, as toucas pam
1 r:cernnascidos e as carapuças, sendo considerado como carapuça o barrete de fórma conica ou ~rrcdond.-1.da, ele qualquer tecido, sem ah:t <~
de <'npa aJta, p(,Jendo ou 11:ln ter a c\"tremicl:hlr dobrada.
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CAPITULO IV

Do registro
SU :\ COJJRANÇ·\ 1'= FISCALil.\ÇÃO

Art. 8". Ninguem poderâ fabricar, vender ou expor á venda pro·
dncto sujeito ao imposto de consumo, ~em que cstej:t habilitado com
o competente registro.
Art. 9°. O registro constitue-se de um certificado ou patente
expedida pela repartição fiscal competente, e sua concess:ío !;erá ohtidn
mediante pagamento de emolumento ou gratuitamente.
Art. 10. Na obrigação do registro estão comprehendidos :
a ) os fabricantes, quer em estabelecimentos, quer em. residencia
particular, comprehendidos o~ depositos, desde que nellcs se façam
venfus;
b ) os commerciantes e os representantes ·de <'asas commerciaes ou
fabris que tenham mostruario ou escriptorio permanente na localidade,
ainda que negociando por meio de :tmostras, encommencbs ou :'t consignação;
c ) os mercadores ambulantes, por conta propria ou alheia :
d) os agentes comrnerdnes ou prepostos de estabelecimentos si·
tuados fúra do paiz, ainda que negociem por meio de amostra.~ ou s()
recebam cncommendas, valendo o registro, nesc;e c~so, rnr:1. to,Ja n
União;
e) os commcrciantes atacadistas, os commissarios c os consi~
gnatarios que receberem, comprarem ou, por qualquer modo, nego..
darem por g-rosso, exclusivamente ou não, com fumo em bruto ·--- corda.
follla ou pasta- de qualquer modo acondicionado.
f) os productores de fumo que fizerem vendn. do tieu prodncto di·
rectamcnte ús fabricas de desfiar, picar ou mig-ar, e a negociantes \r:.trcgistas ou que o rcmettcrcm por conta propria, ainda que: a cummer~
dantes atacadistas, commissarios ou consig·natarios.
,\rt. 1 1. Os emolumentos de registro,· pagos pelas especies do imposto enumeradas no art. 1°, de que se fizer fabrico on commcrcio,
obedecem ú seg-uinte tahella :
a) FABRICAS :
T. Trabalhando com operarias até seis, em uma s() especie, - emolumento.
Em duas, pela segunda. • • • • •
Em tres, pela terceira • • • • • •
Em mais de tres, da 4.. ú Io'~, cada uma •
Pelas restantes, cada uma •
II. Trah:1lhando com mais de seis operarios ató 12, em 11ma
só especie, - emolumento • • . • • • •
Em duas, peh segunda.
Em tres, pela terceira . . . . . •
Em mais de tres, da 4a á 10't, cada urnit.
Pelas restante~, cada uma • • • • •
In. Trabalhando com mais de 12 operarias ou com torça
motora ou apparelhos de capacidade de producção superior á desse numero de operados, em
111na só cspccie, -emolumento. • • • . .

()i')<)

4
2

1

5$000

15i
100.

5

15

o

00

TIJ$000
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Em duas especies, pela segunda •
Em tres, pela terceira . . • . • .
Em mais âe tres, da 4• ã IO'\ cada uma.
Pelas restantes, cada uma. · • • • •

b) COMMERCIO POR GROSSO :
Em uma só especie, - emolumento •
Em duas, pela segunda. • • • • .
Em tres, pela terceira • • . • • •
Em mais de tres, da 4" á 10", cada uma.
Pelas restantes, cada uma •

c) COM.MERCIO
A VAREJO
:
I
•
Em uma só especie, - emolumento .
Em duas, pela segunda..
•· •
Em tres, pela terceira • . . • • •
Em mais de tres, d.1. 4a á JO"', cada uma •
Pel:1s restantes, cada uma •
§ In. No computo dos operarios serão levados em conta os que
trabalharem fora do est:lbelecimento, só sendo considerados taes os
que forem portadores da caderneta de que trata o art. I 11, § 1•, lettra e.
~ 2''. Os commerciantes por grosso de uma ou mais espedes tri·
butadas e a varejo tambcm de uma ou mais especie8, pagarão os emolumentos do commercio a varejo, respeitada a ordem da tabella, cor•
rcRpondcntcs ás cspecies excedentes das de commercio por grosso, de
J'órma que, si o commercio por grosso mr de uma especie, os emolumentos do a varejo serão os dj, segunda especie em deante; si fOr de
duas especies, os do a varejo serão os da terceira em deante, e, assim,
successivamentc. sendo ess:1. medida applicavel relativamente aos fabri-

cantes.

~ 3°. Os lavradores que produzirem annualmente até Io.ooo litros
de gTaspa, alcoo1, aguardente de canna ou de mandioca, ou de vinho natnr~il, quando não empregarem exclusivamente, como materia prima,
productos de sua lavoura Lou da de seus empregados, pagarão 6o$ooo ;
si, de qualquer modo, produzirem mais de w.ooo litros até Ioo.ooo,
)Xtgarão I5u$oo<), e si excederem e-sta producção, pagarão soo$ooo,
Hervindo de base para o calculo da producção, a mt'~dia dos tres annos
anteriores ou, quando se tratar de industria nova, o confronto com a.
prodncção de estabelecimento semelhante.
~ 4". Os fabricantes ele graspa, alcool, aguardente de canoa ou
de mandioca ou de vinho natural, que empregarem como materia prima
productos de lavoura alheia, pagarão o registro nas condições do pa·
ragrapho anterior.
!}0 • Os escriptorios commerciaes, em que se negociar em uma ou
mais cspecies tributadas, por com missão~ consignação, representação ou
conta propria, nos quaes as transacções sejam feitas unicamente por
meio de amostras ou simples encommendas, ficam sujeitos a um só
emolumento de registro, na importancia de 300$000.
.
s 6". qs depositos de fabricas, nos quaes sejam feitas vendas,
bem como os mercadores ambulantes, ficam comprehendidos nas
Jcttras b e c da tabella, attendida a categoria do commercio que exerçam.
~ 7°. Os fabricantes e commerciantes por grosso, que tambent
tiverem venda ambulante, pagarão pelo commerdo ambulante, em·
bora. tCito por g~osso, os emolumentos estabelecidos para o commercw a vareJo.

s
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§ 8°. o registro de fabr~ca dá sómente direito ~. v~nda por
grosso ou a varejo do respectiVO producto, pelo que seta . mdep~n-·
dente do registro de commercio de producto de outra procedcnna,
o qual deverá ser pàgo de accórdo com o commercio ~xercido. .
~ q". Os commerciantes que alterarem o seu negocio de vareJo,
no tódo ou em parte, pagarão .os emolumentos correspondentes ao
commercio por grosso, levados em. conta os: anteriorme.nte pagos
pela especie ou especies alteradas, medida extenstva aos fabncantes que
alterarem a categoria da fabrica.
.
§ 10. No calculo para a cobrança. do emolumento de registro de
fabrica de mais de um producto, que tenha apparelhos ou força motora, Ievar-se·ão em conta somente os apparelhos ou a força. empregados na producção de mercadorias tributadas, calculada pela média
dos tres ultimas annos, em confronto com o numero de operaria~
capaz de egual producção, e tratando-se de fabrica de mais de uma
especie tributada, o calculo será relativo aos apparelhos, forÇ<'l. 011
operarios empregados em cada uma.
§ 1 1. Para os effeitos do registro, não são consideradas como
fabricantes as officinas de joalheria que se limitarem a aviar encom·
mendas de estabelecimentos commerciaes, recebendo destes a materia prima, mas sim os estabelecimentos que fizerem habitualmente
a essas officinas as encommendas, quer de obra nova, quer de reforma
ou de alteração de objectos.
·
Art. 1~. Ainda como elemento de fiscalização e est::1tistira, scr:'t
concedido registro obrigatorio gratuito :
a) aos depositos fechados de casas commerciacs, mercadorc~ :unlmlantcs e fabricas, desde que nelles se não etfectuem vendas;
b) aos armazens pos empreiteiros das estradas de ferro c obras
de portos e aos dos fazendeiros, para a venda unicamente aos seus empregados ou operarlos, desde que não sejam situados á margem de
logradouro publico ou de estrada particular franqueada ao transito
publico;
.
c) aos armazens das cooperativas, para supprimcnto exclusivo dos
associados, quando tiverem portas abertas para a via publica;
d) ás salinas em que a evaporação ao sol e :.10 vento für o nnico
processo industrial ;
e) aos lavradores que fabricarem graspa, alcool, aguardente de
canna onde mandioca ou vinho natural, empregando sómcnte o produ.::to
de suas lavouras, quando a producção annual daquclles productos
nã() exceder de w.oCYl litros eng·lobadamente :
.f) ao:-; estabelecimentos pa~ticularcs de eJtt\·ação, qnc fahric:trem
artigos par;t a venda aos propnos alumnos;
g) aos asylos e casas de caridade ou ele assistcncia, pJ rticul:m::;,
q uc hhricarem productos para commerdo ;
•
~ ) ao..s fabricantes que trabalharet~ sem officiaes ou aprendizes no
mtcnor de suas casas, em dependenc1as que não tenham portas para
logradouro publico, ainda que empreguem materiaes seus, não se cons!derando como officiaes ou aprendizes a mulher que trabalhar com o manclo,.os filhos. solteiros com os paes, e os serventes indispensavcis;
L ) á~ fabnc~s de torr~r café, onde se não façam vendaP c cujo produeto seJa vend1do ou motdo em estabelecimento pertencente ás m<'smas
l~üwicas e sob a fiscalização da mesma estação arrecadadora.
Parag-rarho unico. O reg-istro de que tratam as lettras a c i deste
artig~) scrA concedi( lo m~diarlte cxhihição elo registro pago dos estahelecunentos. ncllas refcndos, fazendo-se na patente mcnçã11 Jo local
Ja casa m:1tnz e do numero c data da respcrti\'a patente,
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Art. 13. O registro será concedido pela estação arrecadadora
' cujo cargo estiverem a fiscalização do commercio e fabrico das
mercadorias, e a venda de estampilhas para productos nacionaes.
§ 1°. Não será concedido registro para o fabrico de fumo, charutos,
cigarros ou cigarrilhas em estabelecimento cuja secção de venda a
retalho dos mesmos productos tenha commnnicação interna com a do
t:tbrico.
§ 2°. À partir de r de janeiro de 1922, tambem não será concedido registro para o fabrico de bebidas no mesmo predio, ou em outro
com communicação interna, em que houver secção em que o producto
seja servido para consumo no proprio estabelecimento.
Art, 14. O prazo para pagamento do registro ou obtenção da
patente gratuita, será :
a) antes do inicio, para os que pretenderem commerciar ou fabrica r
rroductos tributados, pagando o emolumento integral, qualquer que
seta ~ ~poca em que tiverem de iniciar o negocio ;
·
· b) de :~.de janeiro a 31 de março, para os que tiverem de renovar
as respectivas p~tentes, pagando o emolumento integral, de accôrdo
com o do anno aínerjor, si, antes de vencido aquelle prazo, terminarem
•) commercio ou o fabtko;
c) antes da alteração Oi! da addição, os que alterarem a categoria
on a classificação do commerct~ .ou fabrico, de modo a tornai-o sujeito
a emolumento maior, ou addicion~em no commercio ou Ülbrico cspc~cio tributada ainda não registrada. .
Art. 1 5· Para obtenção do registro os interessados apresentarão
:í. estação fiscal competente uma guia organizada conforme o modelo 1,
na qual declararão o numero da patente anterior, ou si se trata de
casa nova, e, pelos titulos constantes do art. I", os prodnctos de seu
commercio ou fabrico, devendo os mercadores ambulantes mencionar
tambem o numero da caixa, chapa ou vehiculo, e os fabricantes o numero de operarias, apparelhos e machinas, bem como a for~a motora
r, sua natureza.
Paragrapho unico. Com a guia de que trata este artigo será apresentada a patente do anno anterior, quando se tratar de renovação do
registro, afim de ser verificado se confere o numero mencionado na
mesma guia, sendo a patente restituida incontinente.
Art. r6. Na guia para obtenção de registro o agente fiscal do es~
tabelecimento informará sobre a ímportancia a ser cobrada, discriminando os productos e respectivos emolnmentns, on dirá si se trata de
n'gistro g-ratuito.
· ~ T": Na falta daquelle agente, serão as informações prestadas
pelo que estiver de plantão ou por empregado que fôr designad1>
pelo chefe da repartição ou do serviço, on então este verific11rft :1s con~
d ições do pedido .
§ 2°. Preenchida essa exigencia, o registro será concedido sem mais
formalidades, fornecendo-se a patente de accôrdo com o modelo 11, a
qual mencionará, especificada e minuciosamente, pelos titulos referidos
no art. I", os productos "Para os quacs foi concedido registro pago ou
gTatuito, bem como o numero do vehicnlo, caixa ou chapa do' mercador ambulante.
.
s 3"· Si os preceitos regulamentares se oppuzerem ú concessão do
registro, ou si sobre elh houver duvida, a guia, depois de convenientemente informada e processada, será submettida it decisão do chefe
cl:l

reparti~o.

~ 4°· No registro para o commerdo etc bebidas fk[! comprchendidn
n de vinhos estrangeiros.
Art. 17. O registro para o commercio por grosso só ser<.\ concr-
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dido a quem \'ender por atacado, considerando-se como a tac:1clista o
negociante qne t1zer Yenda habitual por g-rosso.
Art. 18. Os commerciantcs c fabricantes que tiverem venda amhulantc serão obrigados a tantoR registros quantas forem as pessoas ou
,·ehiculos empregados nes..c;a venda, c a patente expedida para esse fim
só será valida na zona fiscal da repartição que a hom'cr concedido, s:ll ,.u
quando no mesmo municipio houn~r mms de unn rcpartiçãn ;HTeca~
dadora.
Paragrapho unko. Os commerciantes, no caso deste ~lrtigo, são
obrigados a mencionar no verso da patente o nome por e'\tenso elo
encarregado da venda.
Art. 19. Os contribuintes multados por infracção deste reg·ulamento
ou condemnados á indemnização de taxas de mercadorias sonegadas ao
pag·amento do imposto, assim como os responsaveis ou fiadores que
não tiverem solvido os compromissos no prazo legal, não poderão
obter, renovar ou transferir para outrem o seu reg-istro, nem alterar
a firma concessionaria do mesmo sem préYio pag·amento on deposito
da multa e do valor da sonegação.
Paragrapho unico. Para os etleitos deste artigo, as repartições que
tiverem imposto multa a contribuintes dtabelccidoc; em zon:t f6ra de
sua jurisdicção enviarão directamente, até ~r du dczcm bru, :1 r<'kv~ão
dos mesmos contribuintes á rcspcctim repartiçflo.
Art. zo. Quando o estabelecimento estiver sob prcss~LO de ~tlllO a
transtcrcncia on alteração de firma só será autorisada, mediante deposito do maximo da pena relatiY:t á infrat:ção antuada, inclusive o valor
d.t soneg-ação, ou, si o snccessor ou a nova firma, por meio tlc uma declaração rcYcstida das íormalidades legacs e com ~rar:mtia idont~J.. si
fOr exigida, assumir a responsabilidade do pag:1mentrl da divül:! que
provier da decisão do mesmo auto.
Art. ~r. As transterendas de registro por acquisiçãu do c:;Labclc·
dmento ou alteração de firma àeverão ser requeridas pelos nows
proprietarios ú estaçrro fiscal competente, no prazo de 6n dia~. instruido
o pedido com a patente de reg-i~;tro da anti~·:t firma e nc; d( )l'1111Wlt1os
comprobatodos do allegado .
.1\rt. 2:J. A mudança de local de fabricante, de comnwrci:lnt~, i i.\ o
ou ambulnntc 1 ou do numero d1. chapa, cai\a on vchkuto do mcr·
cador ambulante, deverá ser communicada ú estaçfu) fiscal competente,
dentro de r5 dias, por meio de requcrimenlo acnmp:mhadn da rcspc·
ctiva patente de rc~~Ístro, e só aproveitará para \'alidadc do mesmo
registro, em qualquer ponto do paiz para onde se verificar a mwl:tnça,
quando esta se der com todas as mercadorias e utcnsHios.
Paragrapho unico. No caso de mudança para localidade sujeita ú
repartição differente da concessora do registro, deYerá o interessado
solicitar desta uma guia, conforme o modelo 111, que senir:'t p:1ra instruir seu requerimento á repartição daquella localidade.
Art. 23. As transferencias de registro, mudança de local c alteração do numero da caixa, chapa ou vchiculo, depois de autori·
sadas, serão nverbadas nas respectivas patentes c notauas m1 lhro de
qne trata o art. 30.
J\rt. 24. O comprador scr:.í. rcspons:n-ct pela~ di ddas do Yendcdor,
excepto:
a) si tiver adquirido o est~.bclccimcntl) em hasta publica por
motivo de acção judicial ;
b) si o houver de espolio ou massa fallida, comtanto que o tit11lo
da acquisição o isente da rcsponsabi.lidade do :mtigo pnssuidl)r.
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Art. 25. A patente de registro ficará sem etleito:.
a) quando não tiver sido pedida em nome do verdadeiro propric·

tario do estabelecimento ;
.
b) quando tiver sido obtida para fabrico de fumo, charutos, ciga.r..
ros ou cigarrilhas, em estabelecimento cuja secção de· venda a vareio
dos mesmos productos tenha communicação interna com a do fabrico;
c) quando houver sido obtida indevidamente;
d) quando o estabelecimento houver sido adquirido em leilão 011
basta publica;
e) quando della não constar a exigcncia do paragrapho unico do
.1rt. 18, (Jll for encontrada em poder de pessoa diversa da mencionada
110 verso.
Art. :26. Quando o contlibuinte houver pago registro de classe
superior ao seu commercio on fabrico não gosan\ das vantagens
inherentes á mesma e poderá requerer restituição do excesso do emo~
lumento pago.
Art. 27. E' considerado contravenção, registrar fabrica não
C\istcnte. Multa de 1:200$ a :J:soo$ooo.
Art. 28. As patentes de registro serão exhibidas aos agentes
do t1sco, sempre que tbrem reclamadas, para o que deverão ser conser\·adas em um quadro on em qualquer logar que permitta sua exhibição
immediata por quem cstirer ú tesl:t do negocio. Alttlt:l de ::,o:;; a.
IUU$00<.1.

Art. 29. O mercador amb\Jlantc que mr encontr~tdo sem a respc~
ctira patente de registro será intimado a obtel-a, mediante o pagameuto do emolumento devido e multa, que couber, no prazo de 4n
horas utcis, effectuando-se ao mesmo tempo a apprehensão das merca~
dorias, que só serão restituídas mediante exhibiçao da patente.
Paragrapho unico. Si, cs~·otado o dito prazo, não fór atten<iida a
intimação, a repartição providenciará sobre a arrcmataçrto em lmsta
publica das mercadorias sujeitas ao imposto de consumo.
Art. 30. A~ estações arrecadadoras incumbidas da concP..s<to do re~
gistro terão um. livro organizado de accúrdo com o modelo lV, no qufll
farão o cadastro geral dós estabelecimentos e in di viduos registrados e
averbarão, de conformidade com o art. ~3, as alterações occorridas.
Paragrapho unico. O livro será consenndo na repartiçrto e poderá
~;errir para mais de um exercício.

CAPITULO V

Da isenção do registro
Art. 31. São isentos do registro:
§ 1°. Os estabelecimentos publicos federaes, estaduaes c municipaes
que fabricarem productos sujeitos ao imposto de consumo;
§ 2°. Os armnzens das croperativas para supprimento exclusivo
dos associados, quando montados no interior dos estabelecimentos ;
§ 3°. Os armazens, despensas, etc., de instituições de caridade,
para fornecimento gratuito a necessitados, quando montados uo interior
dos estabelecimentos ;
§ 4°. Os botequins e restaurantes de clubs recreativos, quando
destinados ao fornecimento exclusivo dos socios c convidados;
§ 5°. Os botequins, restaurantes c outros estabelecimentos de ins·
tallação provisoria, nos logares ~!TI que se der ajuntamento publico
dnr:mtc ns festejos, manobras mlhtarcs, etc. ;
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§ 6°. Os estabelecimentos industriaes que fabricarem artigos
suJeitos ao imposto de consumo, apenas como materia prima das respe·
ct1vas inc:lustrias ;
§ 7o. Os caixeiros viajantes ou empreg-ados de estabelecimentos
registrados, sem installação lixa ou temporana, incumbidos de vender
mercadorias por meio de amostras ;
§ 8°. Os estabelecimentos que tiverem productos tributados, destinados exclusivamente aos misteres de sua profisslo ;
§ 9°· Os restaurantes ou botequins de navios e vagões de estradas
de ferro,
·

CAPITULO VI

Das estampilhas e sua venda
Art. 32. As estampilhas destinadas á cobrança do imposto de consumo obedecerao ás fórmas- RECTANGULAR e CINTA- e serão de duas
cõres- VERDE-, para os productos nacionaes, c ENCARNADA-, para
os estrangeiros.
Paragrapho unico. Para os cigarros e cigarrilhas nacionaes, fabricados com fumo adquirido de outra fabrica, as estampilhas terão a côr
BTSTRE.
Art. 33· Haverá estampilhas especiaes:
a) para o sal grosso, de producção nacional, para as ·louças c
vidros, tecidos c seus artefactos, ferragens, armas de fogo e suas mullições de qualquer procedencia, para o fumo em corda ou em folha e
para o peixe a granel, de procedencia estrangeira:- Rv:r;TANCHH.AREs,
com a declaração- TALÃO-GUIA;
b) para os cigarros e cigarrilhas estrangeiros em maços - CINTAs ;
c) para os cigarros e cigarrilhas nacionaes:- RECTANGULAREs,
para as carteiras, caixas, etc.,- CINTAS, para os maços;
d) para os charutos nacionaes:- CINTAS;
e) para o alcool, ag·uardente de canna ou de mandioca, nacionacs:
~CINTAs:

j) para as cartas de jogar, estrangeiras:- RECTANGULARES;
g) para os vinhos nàturaes, de qualquer procedencia:- CINTAS;
h)

para as tampadas electricas, estrangeiras: - RccTANGtJLAm:s;

1) para os phosphoros nacionaes: - RECTANGULAREs.

Att. 34· Compete á Directoria da Receita Publica indicar as taxas,
formatos e dimensões das estampilhas, para, depois de preparados os
desenhos pela Casa da J\'Tncda, serem snbmetHdos ú appro\'ação do
.Ministro da Fazenda.
§ I'>. Os typos, formatos e valores das estampilhas poderão ser
modificados ~pelo Ministro da Fazenda, precedendo proposta da Directoria da Receita Publica, de accôrdo com as cxigencias da fisca~
Jização e da cobrança do imposto.
·
§ ?o. Os formatos, cOres e applicação das estampilhas, hem como
sua emissão e retirada da circulação, far-se-ão publicos por meio de
circular do Ministro àa Fazenda .
. Art. 35· Correndo a despeza por conta do interessado, poderão
ser Impressas estampilhas com marcas e reclames commerciacs, competindo á Directoria da Receita Publica instruir as condições do contract~, ~ujeitando-o, bem comn o desenho das estnmpilllas, ft apprnY:v:ií(•
do Mtmstro da Fazendo..
• Art. ~6. O prcp:1r(1 c o dcr'o~ito g·er:tl rla~; c~ I 11Tlllilh:ls será11 11:1
C:1sa ela Mocch.
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Art. 37· ~ Casa da .Moeda t~r:i um livro de .regisf!o do qual
constarâ es~dicadamente o movtmento de. entrada e sah1da das estampilhas, âe fórma a se poder conhecer promptamente o movimento
de cada repartição, e, bem assim, um outro em que mencionará a data
do inicio da distribuição e venda das estampilhas de cada valor, com tt
Llcsignaçã.o dos re..~pectivos signaes caractensticos, e da em que forem
retiradas da circulação.
Paragrapho unico. Do livro de registro de emissão das estampilhas cbr-sc-ão as certidões que forem requericbs.
.
Art. 3S. A Casa da .M.oeda organisará allnms contendo ~;pcnmens
de todas ~l.s formulas em circulação ..
§ I''. Esses albuns serão remettidos ás repartições arrecada(loras .e
llscalisadoras do imposto, para servirem nas mesmas c serem distnbuidos aos ag-entes fiscaes c demais funccionarios incumbidos da
fiscalizaç:1o, ficando o dcposit:trio rcsponsavd pelos albnns cujo dcs1in o não jnstilicar.
~· 2''. ·os albuns ser~io confiad.os, mediante carga, aos thesoureiro~
collcctorcs .c ~tdministradorcs de mesas de rendas, c serão entregues
:1os agentes fiscaes c outros funcdonarios, mediante termo de rcsponsahilidade.
~ 3°. Os albuns em poder dos :tg-cntcs fiscaes c de outros funccionarios 'serão exhibidos aos chefes das repartições c aos inspectores
tiscaes, sempre que forem exigidos.
§ 4°. A nenhum responsavel, quando deixar o cx.crcicio do cargo,
serã abonado o respectivo vencimento ou entregue a fiança, sem que
restitua o album em seu poder ou indemnize a importancia correspondente, sob pena de ser a mesma deduzida. do vencimento a pagar
ou da fiança a restituir, e si estas garantias não cobrirem a responsabilidade, a ditreren~ do valor será cobrad.a pelos meios legacs.
§ so. As estações fiscacs terão um livro caixa, conforme o modelo
XIX, para escripturar o movimento dos albuns.
Art. 39· Para a cobrança do imposto as estampilhas serão
vendidas:
a) na Capital Federal, pela Recebed.oria do Districto Federal c
Alfandegado Rio de Janeiro;
b) no Estado do Rio de janeiro, para o Mnnicipio de Nictheroy,
pela Recebedoria do Districto Federal, em .Macahé, pela Mesa de
Rendas, e nos demais municipios pelas respectivas collectorias ;
c) nos outros Estados, pelas repartições arrecadadoras, nas respectivas zonas.
Art. 40. As repartições encarregadas da venda e supprimento das
estampilhas requisitarão o fornecimento necessario:
a) a Recebedoria do Districto Federal, a Alfandega do Rio de
Janeiro, as delegacias fiscaes e as estações arrecadadoras do Estado do
l~io de Janeiro, á Casa da Moeda;
b) as estações arrecadadoras dos outros Estados, ás respectivas
Delegacias Fiscaes, excepto as Mesas de Rendas alfandegadas, gue se
fornecerão por intermedio da.s repartições a que estiverem subordmada;;
ou por onde fOr determinado pela Directoria ôa Receita Publica.
·
§ I 0 • A Directoria da Receita Publica supetintenderá todo o serviço
de fornecimento de estampilhas, de accOrdo com os arts. 25 e 26 do
decreto n. 13.248, de 23 de outubro de 1918.
§ 2°. A mesma Directoria poderá, não só determinar, conforme as
exigencias da arrecadação, o fornecimento directo a qualquer repartição
dos Estados, como autorizar a requisição directa das estampi1has ou,
<únda, ordenar a remessa a qualquer repartiXão, quando se tornar
necessario ao serviço do imposto, mediante as tnstrucç&s necessarias.
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Art. 4r. As estampilhas serão vendidas~
a) para os productos estrangeiros:- aos commerciantc.", rnedianr~
e!hibição da patente de registro, e aos particulares que importarem
artigos para consumo proprio ;
b) para os productos nacionacs:- aos ihbricantcs, aos commcrciantes por g-rogso exportadores de sal nacional, aos commcrciantcs por
grosso de alcool de canna, cachaça ou Yiuho natural, que receberem os
productos do Ia\Tador sem o pagamento do imposto, como prccdtúa o
art. 93, mediante cxhibição da patente de reg-istro, c, mediante rcqui~i~Jo, aos estabelecimentos pubhcos de que trata o art.. 3I, ~ I_0 :
•
c1 para os productos de qual~uer proccdencia, destmados a app1J ..
cação em mercadorias apprehendidas 1 adquiridas em leilão ou hasta
publica c havidas de inYent:1.rio on fallencia, ou para supprir qualquer
thlta devidamente justificada :-aos negociantes, mediante cxhib1ção
da patente de reg-istro, C :lOS lciloekos Oll particulares, mccliantc
requisiç.1o ;
J\rt. 42. As estampilhas scráo adquhidas pela seguinte fórma:
a) para os productos estrangeiros - mediante as g-uia~ do moddo
VI, organizacL.1s conforme a not1 de despacho e com todos os dados
ncccssarios á cobrança. As estampilhas para mercadorias estrangeiras
apprehendidas sem seUo ou indevidamente selladas on ainda- obrigadas por qualquer motivo do seU o de que foram isentas, serão adquiridas
nas Alfandegas ou Delegacias mediante requisição de rerartiçnes que
tiverem de intervir na regularização do caso.
b) para os productos nacionacs:-mcdiantc as guias do modelo VH. ~
§ 1 '\ As estampilhas para cigarros c .cigarrilhas a serem fabricados ·
com fumo adquindo de outra fabrica serão na razão de 5o vintenas
daquelles productos por kilogramma de fnmo, devendo as guias ser
acompanhadas da parte dos pacotes de fumo om que estiverem collacL1s
as estampilhas, c conter declaração do Yalor dessas estampilhas.
§ 2°. AR guias serão organizadas em trcs vias: a primeira acom
panhará o processo de despacho nas alfandegas c mesa~ de retida~, ou
ficará archivada nas mesmas. repartições ou nas outras, quando se
tratar de productos nacionacs ou dos adquiridos em 1cilão, hasta publica,
inventario, fallencia c outros· casos; a segunda constituirá documento
de receita e a terceira será cntreQ'uc ao contrihuintc.
~:-r·. Tcrminadt a conferenciá, nas altandcgas e mesa'; de n:.11da~,
das mercadorias submettidas a despacho, o empregado competente
,-jsará a gu.ia, ~i estiver cxacta, ou aunotará a dilferença venticada,
tanto na mesma g·uia como em a nota d~.! despacho.
Art. 43· A acquisição das estampilhas de' er[t obêdec<.:r aos
seguintes limites:
a} pelos imt1orlaàores, na importanda correspondente á quanti~
dade c qualidade de facto verificadas na conferencia dos arti!!o:;; suhmettidos a despacho ;
·
b) pelos fabricantes, em importancia nunca -inferior:
1°, a S$, par3 OS isentos do pagamento de rcg-í::;tro, Ct lllSt:llltC:-\
das Jcttras c, f, ;.! c lz do art. 1:2 ·:
, ~··, a 10$, para os. . pe~uenos 1úbricantes q11e tenh~im pa~o o rcg·istro
u( •s ns. I c ll da tabdla ,
·
~",a ~5$, para os gTandes fabdL·ante~ que tcilll:un pago o rcg-istm
do n. III da tabella; ·
·
4°, a ~:ooo$. para us que cncommendarcm rcdamcs comlllcrl:iaes.
·
pagando préviamentc o custo da impressão;
c) y~Jo:" commerciantcs exportadores de sal gT<Y.3Su, Clll Llllantia.
nunca mfcw.~· :1. ::!5$ooo ;
4
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d) pelos ne.g·ociantes por grosso de alcooi de cam1a, cachnça on
Yinho natural, na importancia cxacla con·cspondcntc :.\ quantidade c
qualidade dos me~c;mos productos ;
c) para os productos apprehcndidos c outros caso~ de que trata o
art. 41, kttra c c na importan~ia exac.:ta, de contormidade co1n a
qualidade ou preço e quantidade dos mesmos productos:
.f) pc_los cstab~lcdmentos publkos referidos no art. 3 r, ~ r", em
qualquer 1mportanr1a.
Paragrapho unico. Por occasião da aryuisição de estampilhas pat:a
cig-arros c cigarrilhas, ütbric..1dos com fumo preparado na propna
!:tbrica, além da importancia das mesmas estampilhas, será cobrado por
Yerba lançada nas respectivas guias o imposto '"'relativo ao fumo a
empregar naquellcs productos, na razão de $040 por vintena on
rracção, representad.'t na quantidade das estampilhas pcilidas.
Art . .:.!4· As partes sclladas dos pacotes de fumo, que acomp.1nharem as guias de acquisição d.c estampilhas para cigarros c
cig-arrilllas, serão inutilizadas com a data, por meio de carimbo da rc·
parUção, e acompanharão os balanços mcnsacs retnettidos á Directoria
da Receita Publica, quanto ás repartiçües do Estado do Rio de
Jandro, c ás dclcg·adas fiscaes, quanto ús dos outros Estados, onde,
depois da devida conferencia, serão indncrauas, nH.:diante termo que
ficará annexado ao balanço.
Parag-rapho unico. As recebidas pela Recebedoria Jo Districlo
FeJcral serão ahi mesmo incineradas, mediante aquellas formalidades.
Art. -1.~· A estação que tiver de vender estampilhas a commer·
dantes por g-rosso de alcool ele canna, cachaça on vinho natural, farft
o confronto da g·uia do modelo Vl n, apresentada pcl1, L'Omprador,
c• Hn a que ti ver recebido da estação ele proccdencia.
~ 1°. Quando, por qualquer motivo, o comprador não apresentar
a ~::nia de que trata este artigo, a venda das estampilhas sú será feita
si a quantidade pedida estiver de accürdo com a mercadoria dcscdpta
n;t g·uia ou tclegramma recehid< l pela repartição.
~ ~ • No caso de falta da g-uia ou do tcleg-ramma~ a Ycnda das
c:>lampilhas sú será feita depois dos procluctos recebidos serem verifi~
cados pelo ag·entc fiscal ou por qualquer outro empreg·ado dcvi<.bmcnte
0

dcslg-nac.lo.
Art.

,~(>.

Os cuntmcrcümtes de Jiquidos,

mantci~·a,

café moklo, ou

as~

suc.1r relinado~ que .:~.dquirirem procluct•)S acompanhados de estampilhas
qur~ n:io corrcspondam á:-; t;na~ dos noYos rolumes etú que tenhalll

dt.! ser expo~los :i venda, poderão trocai-a~, mediante requerimento,
11;t repartição local, quando tiverem de t~lzer a transferencia dos volumes.
~ 1". U pedido das estampilhas ~erâ formulado nas vuü1s conforme
o modelo VTI, nas quacs o interessado mencionará a qu:.tntidade,
cspccic, taxa c valor das estampilhas que der á troca, bem como os
caraclcristicos de que se acharem revestidas por C\.ig·cncia dos
arts. r,3 c 6-t, faz_endo-as acompanhar da nota do Ycndedor, nota essa
que scrA restituída uma YCZ verificada a cxactidão das declarações.
~ :~'\ Antes da troc:t c.las estampilhas. o chefe da repartição 011 do
scniço mandar:í. ou irá examinar si os volumes corre:->pondcm ás tle~
clara~ücs da nota c ás estampilhas apresentadas.
~ 'J 0 • Com as estampilhas recebida:; em t rol' a prul'der·s~-á de
cout'lirmidadc rom o cstatuido no art. 'H·
Art. :[·. O caixa de estampilhas para produdos estrangeiros
~cr:i. feito di~lindamcnk, nas reparlições que arrccaJ.arL~lll o impost()
sc)brc productos nacionaes c estrqng·eiro:;; naquclla~, porém, que 51·,
:trrcca.dam imposto sobre productos nacionaes c que, J)or qualquer
cin:nmstancia, tenham de supprir estampilhas para pro uctos estran ..
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geiros, a cscripturação serâ conjunctamentc, fazendo-se menção especial
na mesma escripturação.
Paragrapho unico. Nas partidas de "sabida " serão discriminados
o nome dos compradores das estampilhas, bem como a especie destas
c respectivas taxas; nas repartições, porém, cuja venda de estampilhas
fôr superior a 2.ooo:ooo$0oo annuaes e seja muito elevado o numero de
compradores, poderão ser adoptaàos livros auxiliares, onde sejam preenchidas aquellas formalidades, sendo então a venda diaria lançada englobadamente no caixa, em partidas correspondentes a cada cspecic das
·
estampilhas.
Art. 48. Aos contribuintes do imposto de consumo uão registrados
e aos que, depois de ~o dias da intimação, não tiverem pago ou depositado a importancia das muitas que lhes houverem sido impostas e de
sonegação que tenham sido condemnados a indemnizar, assim como
aos rcsponsaveis ou fiadores que não tiverem solvido os compromissos
110 prazo leg-al, uão serão vendidas estampilhas do mesmo imposto.
Art. 49· Só serão vendidas estampilhas que correspondam na cur,
formato, taxa e especic aos proàuctos a estampilhar.
Art. 50. Ninguem poderá vender ou ceder por qualquer fórma as
estampilhas adquiridas, salvo quando se tratar de venda ou transfercncia de estabelecimentos commercial ou industrial. 11fulta de r: 200.'/;
a 2:soo$ooo.

Art. 5 I. Não é permittida a compra de estampilhas senão uos
casos previstos neste regulamento, perdendo os possuidores, indcpen~
dente da multa applicavel, o direito áquellas cuja procedencia legal
não fOr justificada. Multa de 1:200$ a 2:soo$ooo.
Art. 52. Nenhum commerciante poderá ter estampilhas em quanti~
dade superior ás necessidades das mercadorias existentes por estam~
pilhar, em seus estabelecimentos, sob pena de serem apprehendidas as
qüe excederem de 5 °/0 , independente da multa applicarel. ;lfultcz de 50$
a roo$ooo.

Art. 53· Constitue contravenção a rosse de estampilhas usadas,
extrahidas ou aproveitadas dos productos, já ou ainda não consumidos.
Multa de 6oo$ a r:2oo$ooo.
Paragrapho unico. Constitue tambcm contravenção, independente
da acção criminal que no caso couber, vender, comprar, empregar ou
possmr, soltas ou applicadas, estampilhas falsas. Multa de 2:500$ a
s:ooo$ooo.

CAPITULO VII

Do estampilhamento
Art. 54· Compete o cstampilhamento. dos proJuctos estrangeiros
a) aos empregados aduaneiros, quando as estampilhas forem appli-

cadas ás guias, por occasião de darem sabida -á mercadoria ;
b) aos commerciantes retalhistas, quando tiverem de iniciar a
venda a retalho ou quando venderem em volumes intactos os procluctos
que receberem acompanhados de estampilhas;
c) aos mercadores ambulantes, antes da exposição á venda;
d) aos importadores, atacadistas e comrnerciantes por grosso, por
occasião da venda, quando o compràdoi.não fOr negociante, quando
venderem a mercadoria a retalho ou quando a expuzerem como amostra
ou na secção de vendas a varejo ;
e) aos empregados aduaneiros, por occasião de darem sabida á
mercadoria, quanao o importador fôr particular ou negociante não
registrado para o commercio do producto despachado ;

f) aos leiloeiros, por occasião da entrega, quando a venda for ieit:1
a particular ou a negociante não registrado para o commercio do produeto arrematado ;
g} aos donos ou seus representantes Iegaes, por occasião do recebimento, quando se tratar de mercadorias apprehendidas. ftfulta de
21JO$

a 400$, aos infractnres das lettras b, c, d c{.

Art. 55· Compete o estampilhamento dos productos nacionaes;
a.) ás grandes fabricas, do n. UI, da lcttra a da tabella de re·
gistro, antes da sabida ou da exposição á venda na secção de vareJo,
salvos os casos em que a applicação das estampilhas dera ser fe1ta
fóra do estabelecimento pelo comprador ;
b) aos pequenos fabricantes dos ns. I e li da lettra a da tabella de
registrot e a.os de qu~ tratam as l~ttras j, g e h do art. I 2, immedia·
tamente depoiS de termmada a fabncação, salvo dos productos em que
a applicação das estampilhas tenha de ser feita tóra do estabelecimento
pelo comprador, e do sal grosso, louças e vidros, tecidos e seus artefactos, rerragcns, armas de fogo e suas munições, que pagam o imposto
por meio de guia na occasião da sabida da fabrica ou, quanto ao sal
grosso, do cstaoolçcimento exportador ;
. c) aos negociantes exportadores de sal g-rosso, por occasião do
despacho ou da venda, salvo quando a exportação fnr feita com o imposto a pagar, nos termoa do art. 11 I, § ~o; lcttra a;
d) aos commerciantes rctalhistas, quando tiverem de iniciar a
venda a retalho ou quando venderem em volun·es intactos os pro·
duetos que receberem acompanhados de estampilhas; .
e) aos leiloeiros, por occasião da entrega, quando a venda for feita
a particular ou a negociante não registrado para o commcrcio do produeto arrematado ;
f) aos donos ou seus representantes legaes, por occasião do recebimento, quando se tratar de mercadoria.~ apprehendidas ;
g) aos mercadores ambulantes, antes da exposição á venda. Multa
Je 20o$ a 400$ aos injractores das lettras a a e ou g.
Art. 56. As amostras conduzidas pelos caixeiros viajantes ou empregados de estabelecimentos registrados, de que trata o art. 3I, § 7o,
deverão estar estampiJhadas.
Paragrapho unico. As amostras de louça!? e vidros ou de joias
deverão ser acompanhadas de notas ou tacturas dis~riminativas, de·
vendo as das joias declarar sua procedencia e a data do pagamento do
imposto. ftfulta de 200$ a 400$, atJs irifractorcs deste (trtigo ou de

seu paragrapho.
Art. 57. As estampilhas serão applicadas :
§ 1°. As de torma rectangular, para

TAL1\o E GUI.t\ ~

a) na primeira via e na terceira, das guias a que se refere o art. 42
lettra a, collando-se a parte talão na guia que acompanhar o processo do despacho, c a parte GUIA na que acompanhar o producto
quando se tratar de fumo em corda, folha ou pasta, peixe a granel, tectdos e seus artefactos, louças e vidros, ferr:lgens, armas de fogo e suas
munições, de procedencia ~trangeira;
b) nos talões de guias ou nos livros guils constantes dos modelos
IX a XI, collando-se, de accôrdo com as respectivas designações, as
estampilhas partidas ao meio, metade no talão ou na copia que ficar
nas salinas, estabelecimentos exportadores de sal, fabricas de tecidos
e seus artefactos, louça~ e vidros, ferragens, armas de fogo e suls
munições, ue procedencia nlcional, c a outra metade na· guia que
acompanhar o proJucto. M11lta de so$ a roo$ooo.
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§ 2°. As de fórma rectanguJar, simples :
a) nas caixas, lata..c;, caixinhas, bocetas, potes, carteiras, ce.l\tas e
outros envoltorios semelhantes, parte na orla da tampa e parte no
corpo do objecto;
b) nos saccos, 2 pacotes e outros envoltorios de papel, panno,
palha e outras espcc1es, no fecho, na costura ou no Jogar da aber~ura,
devendo as dos pacotes de fumo, de roo ou mais grammas, ser mats de
uma, de fórma que possam ser applicada~, repartidamente, no fecho de
ambas as extremidalies dos mesmos pacotes ;
c) nos envoltorios de charutos estrangeiros e das capsulas de acido
carbonico, no Jogar da abertura ;
d) no calçado, na sola, pelo lado exterior, raspando·a ou usando
qualquer outro processo de que resulte adherencia perfeita ;
e) nos chapéos de sol ou chuva e nas bengalas, na extremidade;
perto da ponteira, de modo que fique visível o valor da estampilha,
f) nos chapéos de cabeça, gorros c bonets, na carneira ou na
copa, pelo lado interno, ou no lado externo do fOrro ;
g) nos sahões e sabonetes em barra, pães ou fôrma, nas velas de
cêra e nas conservas,. sem envolucro, no proprio objecto ou em folha
ou fita de papel, quando a adherencia se não fizer completa por
aqueUe modo;
h) no papel de forrar casa ou malas,. até a um metro de antece·
dencia da extremidade exterior da peça ;
i) nos discos para gramophones, no centro sobre o rotulo ;
j) nas perneiras, no lado interno;
k) nos moveis, em Jogar visível de cada objecto, mesmo os que
constituírem grupo ou mobilia, applicando-se neste caso, em cada peça,
estampilha correspondente ao seu valor ;
·l) nas obras para adorno, em logar visivel de cada objecto ou
na peça principal, quando se tratar de apparelho, guarnição, estojo ou
combinação;
m) nas tampadas electricas, no proprio objecto;
n) nas barncas ou barris de conserva ou assucar, e nos volumes
com 15 ou mais ldlos de café moido ou de assucar, no corpo dns
mesmos. Multa de so$ a roo$, aos infractores das lettras a a y ou

z de:,te paragrapho.

§ 3°. As de fórma de cinta:

a) nos barris communs, quando para a venda a torno, sobre o
batoque, si houver, ou, em caso contrario, acima da torneira, e, em
qualquer logar, quando vendidos a particular ou a negociante não
registrado;
. .
b) nos barris de chopp, em uma tabella de madeira, folha, papel
ou papelão, considerando-se sellados quando assim sahirem da fabrica;
c) nos garratnes de capacidade até cinco litros, garrafas, botijas,
totijôes, frascos, vidros e outros recipientes semelhantes, parte na
rolha, capsula ou tampo e parte no gargalo, de modo a romperem·sc
ao ser aberto o objecto, ficando as extremidades adheridas ao mesmo
objecto ; e nas latas, sobre o tampo das mesmas ..
Nos vidros contendo perfumarias ou conservas, nos lança· perfumes e nas bisnagas, poderão ser applicadas estampilhas rectailgulares, mas colladas da mesma fórma ;
d) nos garratões de capacidade superior a cinco litros, no corpo
·
dos mesmos ;
e) nos syphões de aguas gazosas e semelhantes, de modo a rom·
perem -se ao calcar da alça ;
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nos maços ou pacotes de cigarros e de cigarrilhas, P.erpendicularmente ao envoltorio que os unir, de modo que a estampllha passe
pela extremidade superior do maço ou pacote, fique com a parte que
passar sobre o envoltorio toda collada, e uma das pontas se sobreponha á outra na extremidade inferior do mesmo maço ou pacote;
g) nos charutos nacionaes, em cada um de per si, em fórma de
annel. Multa. de so$ a Ioo.f;, aos infractores das letras a a g deste

paragrapho.

§ 4°. Nos volumes de mercadorias estrangeiras despachadas por
p1rticubrcs ou por negociantes não regjstrados para o seu commercio,
as estampilhas que lh~s forem proprias serão applicadas englobadamente.
~ 5°. Os commerciantes varejistas poderao fazer o estampilhamento
em globo por volume intacto das mercadorias que assim vcJJ,derem,
sendo conceJida igual taculdade ao:; commerciantcs atac~1dlstas e aos
leiloeiro~. em rcJação ás que do mesmt1 modo venderem a particulares
ou a negociantes não regbtrados para o seu commerdo.
Art. 58. Para completar a importancia da taxa legal. poderão ser
~mprcgad~ts estampilhas, da mesma especic, de valores diversos, com..
tanttJ que sejam appostas de modo a se poder verificar a taxa Je cada
nma, sob pena de só se considerar satisfeito o valor visivel.
Parag-rapho unico. Não se comprchend:!m nes~a disposiçã() os VO·
lurnei contendo mais de uma vintena de cigarros ou cigarrilhas dos
de preço até $120, nos quaes só poderão ser applicadas estampilhas
da taxa d\! So2o em numero correspondente ás vint..!nas ou sua fracção.
Muit:z de 200$ a 400$, ao.~ injractores deste artigo ozt de seu para-

grapho.

Art. 59· O imposto do sal grosso, nacional ou estrangeiro, no
porto d:> destino, será cobrado por verba lançadt na guia que tiver de
acompanh:tr o producto e na que tiver de ser anncxada ao processo do
despacho.
P tra'rrapho unico. No caso de verificação de ditferença para mais
na qcc.:tsião da descarga, por outras rep.:trtições que nio sejam althnde~as ou mesas de rendas altanJegadas, o imposto correspondente á
dllferença será cobraJo de contormidJde com o disposto no art. 57,
§ 1°, lettra a.
Art. 6o. A applicação das estampilhas deverá ser feita por meio
de gomma forte, de modo que sua· adherencia aos prvductos ou .á1
guias S:!ja perteita e delles não possam ser retiradas.
Art. 61. Con<;ideram-se não estampilhados os productos ou guias
a que forem applicadas estampilhas:
·
a) especiaes destinadas a um outro producto ;
b) communs quando tenhél111 especiaes;
c) de formato diverso do destinado ;
d) não if!utiliza~as ou n.'io. marcadas de accOrdo com o art. 63;
e) que nao estcJun em ctrculação;
/) que tiverem emendas, rasuras ou borrões;
g) em valor menor que o devido.
Para~rapho. nnico. Consideram-se sem effcito leg-al as estampilhas
que acomp.:mharcm os productos. nos casos das Jcttras a a J deste artigo
c as não inutilizadas no ':'erso de conformidade com o art. 64. Multa
de so $ a 1oo$, aos que zncorrerem nos preceitos deste artigo ou de

seu p.1ragrap!zo.

Art. 62. Constitue contravenção

o emprego de estampilhas jj
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usadas ou a exposição á venda de mercadorias assim estampilhadas.
Mlllta de 2oo$ a 400$ooo.

Art. 63. Os fabricantes que adquirirem estampilhas nas repartições arrecadadoras, são obrigados a marcai-as no lado impresso
quando forem applicadas aos productos ou remcttida.c; ao com prado r,
com a marca da fabrica, com o nome, firma ou simples i niciaes, a tinta,
picote, ou outro qualquer,processo, comtanto que fique visivelo valor.
Art. 64. Todos os que venderem a estabelecimento varejista produetos acompanhados de estampilhas, lançarão, a tinta, no verso das
mesmas, de torma a abrang·el-as todas, a data da entrega ou remessa, o
numero da respectiva nota e a marca de fabrica ou a. commercial, ou a
firma. Afulta de 2oot a 40otooo.
Paragrapho unico. Quando a venda for feita a atacadista será fa~
cultativa a observancia do disposto neste artigo.
Art. 65. Nos casos de estampilhamento em globo dos volumes, as
estampilhas serão inutilizadas por meio de traço torte, de tinta ou lapis
tinta, e com a data do dia, pdos commerciantes que a venderem a
particular ou a negociantes não registrado para o commcrcio do
producto. 1l1ulta de 20o$ a 400$, aos commerciantes.
Art 66. As estampilhas colladas ás guias serão inutilizadas com a
data a manuscripto ou a carimbo, em caâa uma das partes. Multa de
300$ a 400$ooo.

CAPITULO VIII

Da cobrança. do imposto em relação ao preço dos
produ c tos
Art. 67. Quando a cobrança do imposto se ach:tr ligada á drcumstancia do preço, o regulador para dita. cobrança será :
a) para os productos nacionaes, o preço de venda da fabrica, do3
depositos exclusivos dos seus productos, dos depositas pertencentes á
mesma firma da fabrica, ou ainda dos depos:tos dos mesmo.; proLluctos
pertencentes a firmas das quaes faça parte o respectivo fabricante.
b) para os productos estrangeiros, o preço que houver sido cai~
colado nas alfandegas, tomados por base o valor das· mercadorias, ao
cambio do dia do pagamento do despacho, a despcza do frete e os di~
rei tos, aadicionando-sc ao total 1o o10 •
§ 1o. A base do preço ·será :
a) nos cigarros e cigarrilhas, o de uma vintena ;
b) nas perfumarias, o de uma duzia;
c) nos chapéos de cabeça, bengalas e armas de fog-o, o de um
objecto;
·
d) nas obras para adorno ou ornamento, o de cada objecto, estojo,
combinação, apparelho ou guarnição ;
e} nos moveis, o de cada objecto, grupo on mobilia~
f) nas balas de ferro ou de chumbo c no chumbo de munição, o
de um kilogramma ;
g) nas espoletas ou cartuchos vasios ou C<Wrcgados, o de 111n cento
§ 2°. No preço não se comprehendem as despez:1.s de embalagem,
seguro, commissão de agentes e outras até o ponto do dt!Stino, s3lvo
o frete das estrangeiras, desde que dit3s despczas sejam f:l.cturadas dis·
tinctamente, nem o valor elo imposto,
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§ 3°. Nlo serâ? computados nos productos naclonaes o~ .desco~tos
por transacções mats .elevadas ou por outro qualquer mot1vo, fettos
sobre os preços de que trata o § to deste artigo.
§ 4"· Os productos vendidos em .leilão nas alfandegas e os que
forem em hasta publica ou por concurrencia, pagarão o imposto segundo o preço da arrematação ou da venda.
·
Art. 68. Os fabricantes de cig·arros ou de cigarrilhas da taxa de
$o2o, deverão marcar em seus envoltorios o preço de venda, o qual
não poderá ser superior a $200 por vintena, sendo con~iderados da
tax:\ de $o5o os que não esttverem marcados.
§ zo. Quando por circumstancias eventuaes e locaes, o negocian~e
varejista não puder vender o producto J?elo preço marcado {'elo ·r~bn..
cante, fica-lhe concedida uma tolerancm até 25 °/o sobre d1to preço,
para sua venda.
§ 2°. Excedid.1 a tolerancia, será o varejista responsavel pela diffe·
rença do imposto, além da multa que no caso couber. Multa de :zoo$ a
400$, aos infractores deste artigo ou do § 2°.
Art. 69. Todos os fabricantes de productos que pagam o imposto
em relação ao preço de venda, fornecerão á estação an·ecadadora
respectiva, ao imciarem suas transacções, ou até 31 de janeiro de cada
1.nno. ou, ainda, quando resolverem qualquer alteração, uma tabella
em duplicata das marcas e dos preços dos mesmos productos, conforme o modelo XVIII, quer vendidos na fabrica, em deposito exclusivo
dos seus productos, em deposito de propriedade da mesma firma da
t.~bric1 on de firma da qual faça parte o respectivo fabricante.
§ 1°. Fic1m dispensados da tabella os objectos que .não obede<:f·r~m a typos· e formatos ou systemas communs, como bengalas,
chapéos de senhora. objecto~ de adorno e moveis.
§ 2~. Das tlbdlas recebidas, as repartições fornecerão rccibq aos
interessa ~os, com o numero de ordem do protoco!lo e neste lançarão
a d:lta d:1 pubU:ação das mesmas tabellas no Diario O.fficial.
§ 3°. Si a. tabclla não attender ás condições do modelo, será
· recusada, devendo o interessado, si houver excedido o prazo legal,
aprcsent~r outra naquellas condições, dentro do prazo de oito
dias.
§ 4°. i\ primeira via da tabella será archivada na rep:~rtição e a
segunda rcmettida dircctament.c á Directoria da Receita Publica, pelas
rcp:utições do Estado do Rio de janeiro, ou por intermedio das dele-

gacia!' fiscacs, pdag dos demais Estados, afim de ser püblicada no
Diario Official. A Recebedoria do Oistricto Federal fará publicar, nas
mcs:11a-s condições, as tabellas que lhe forem apresentadas. Mu.tta de
so.~ a roo$, aos injractores deste artigo.
Art. 7c. Os fabric1ntes, cuj.:~s tabellas e suas alterações hajam sido
publicada.,, ficam dispensados da apresentação de nova tabella, devendo,
porém, dentro do prazo de que trata o art. 69, communicar á respectiva repartição se ma'ntêm os preços e marcas da tabella fornecida no
annü anterior. ~.1fulta de so$ a IOO$ooo.
Paragrapho unico. As repmtições arrecadadoras, de posse das
communicações_mencion:J.rão nas mesmas a data do Diario Official em
que forem publicadas as respectivas tabellas ou alteraçéíes e as archivarão de modo a poderem forne:.:cr, em qualquer occasião, informações
iHl ccrtidõc~ das mesm~t!'.
Art. 71 . .~\os agentes fiscacs, nas respectivas tabricas, e a todos
os ~ncarru~·ados da fisc2lizaç!io, cabe verificar, quer nas mesmas
t:1bricas, qticr nas ca~.as commerciacs, pelo exame das mercadorias e das
notas çu tacturas, a exactidão das tabellaq e ec o imposto está sendo
r:onYcmentemente pago.
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CAPITULO IX

Dos rotulas e sua applicaçã.o
Art. 72. Todos os fabricantes de mercadorias sujeitas ao imposto
de consumo, são obrigados á appHcação de r >tulos em seus productos,
declarando a marca devidamente registrada na Junta Cummercial ou o
nome do fabrkante ou da ernprcza fabril r~g-istrada na estação ar~
recadadora cnmpetente e a situação da fabrica, podendo ou não addidonar a expressão << INDUSTRlA BRASILEiltA •>.
~ 1°. Nos tecidos e seus artefactos de qualquer espccie essas exig-enctas poderão ser substituídas pela declaração apenas de << INousTRIA
BRASILEIRA,, em cara::teres hem visiveis que tenham pelo menos o111 ,0l
de comprimento.
~ 2°. Os commcrciantes de conservas estrang·eiras e de bebidas
ou vmag-re de qualquer procedencia, aconJiciona Jos em barris ou,
quanto ás b~bidas e vimg-re, em g-arrafões de nnis de 5 litros, de sal
a granel, e m·.mteiga em latas ou barns, de qualquer procedl.!ncia, de
assucar refinado e café moido em sacco~, barricas ou envoltorios equivalentes, quando tiverem de exp[ll-os á vend1, acnndicion:.dos de modo
differente do recebido, deverão applicar ao novo volume rotulo decla··
rando a marc1 re~istrada ou a firma ou empreza commercial registrada
na estação fiscal competente, e a situação do estabelecimento, bem
como a ori!:rem do proJucto, mcional ou estrangeira, pod:.!ndo tambem
mencionar a m1rca ou firma e o local da fabrica proJuctora.
§ J 0 • Se no prolucto que não tiver soffrido alteração no acondicionamento, tiver de figurar marca do rcven ledor ou outra qu.ilquer
differente da da fabrica proJuctora, !'Ó po lerá ser usada concomi~
tantemente com a da ml·sma fabrica, Multa de 2on$ a 400$, aos infracq

/ores deste

arti~o

ou de seus parag,..Jp/Jaç.

§ 4°. As mercadonas cujo estampilhamcnto houver dcser feito de
accordo com o preço deverão trazer, quando sujeitas á taxa minima,
nos rotulos applkados nas unidades e no:; envolturio~. o preço rdo
qual deverão ser venJid:.ts pelo:; comml!rciantes. Mulla drJ 200 touo
a 400~ooo.
Art. 73· Poderão ser applicados aos productos carimbos ou eti~
quetas mencionando marca, firma c o local dos vendedores do artig-o,
comtanto que não seja prejudicado o rotulo nem poss.1m ser com ellcs
confundidos.
Art. 74· Não é pcrmittiJo assignahr, vender, ou expor á venda
mercadorias nacionaes com rotulos cscriptos no todo ou em p3rte e111
lin~u:t estrangdra, salvo se contiverem em portug-ucz, e em tltulos
rnatores, ern logar bem visível, os dizeres exigidos pelo art. 72 . .lfutta
de I:Joot a 2:soo$ooo.
Paragrapho unico. Exceptuam-se os nomes de bebL!as e outros
que não tenham correspondencia em portuguez, como o bitter. o
liranl.y, o cognac, o lârsclz, etc., contanto que os rotulo:;; contenham as
indicações do art. 72.
Art. 75· ~ pruhib.dl a import1ção de proJuctos estrangeiros que
trouxerem rotulas nt) toJo ou em t'arte em Ji'nrru·l portug-ueza, sem
mencionar o p·tiz de origem. 1lfulta de 1:2oot a I·')ootooo.
Art. 76. Os pequenos ftbricantc:; dos ns. I e Jr d:t tahclh de reg-istro,
e os dl! que tratam as letra~ f, g. c h, do art. 12, s1o ()hrj~~::tJrls ::
rotuhr S..!tH proJuctrls lo~o dejlois de acab.tdo_:;.
P:tragrap!m umc .•. Ac:; g-ranJ..!s flbric~ts do n. Ill ela mcs111 tlb.!Ha,
deverão rotular os respccti vo;; proJucto3 ante:> d~ Ih~s <.hrem sahiJa d.1
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fabrica ou de remettel-os para a secção de ver. das a varejo.· Multa de
:zoo$ a 400$, aos infractores deste artigo ou de seu paragrapho.
. . Art. 77. Os rotulas de marca, firma ou local dilferente do da
tabrica, poderão ser a esta aduptados por meio de carimbo impresso
com tinta que diffira bem da anterior, afim de evitar confusão,. po·
dendo pela mesma fórma ser corrigidos os que não estiverem nas condições do art. 72.
·
Art. 78. Considera-se contravenção o empreg-o de rotulo de
fabrica não exi~tente ou in Jicando falsa procedencta, ou quahdade,
bem como a exp.1sição á venJa de mercadorias com rotulos nas
mesmas condições, ~, ainda, vender ou expOr á venda mercadorias nacionaes, inculcando-as como estrangeiras ou· vice-versa. Jlfulta de 1:200$
a 2:soo$ooo.
Art. 79· Os rotulas serão applicados :
§ 1o. A tinta indelevel ou a fogo, nos barris de qualquer especie,
nas barricas e nos caixões.
§ 2°. Por meio de dizeres collados, impressos ou gravados :
a) nas caixas, maços, carteiras, pacotes, nas peças de tecido e seus
artefactos e em qualquer outrQ envo1torio contendo mercadoria tributada;
b) nas unidades em que furem appostas as estampilhas e nos
envoltorios em que as mesmas unidades forem expostas á venda;
c) até a um metro de antecedencia dl extremidade exterior da
peça, no papel de forrar casas ou malas ;
d) em qualquer parte do Cf)rpo do objecto, nas louça;; e nos vidros.
Multa de so $ a roo $, aos ifl[ractores d~stes paraf{raphos.
Art. 8o. Para os casos não previstos neite regulamento, em relaçlo
~ws rotulas, será applicada a legiRlação em vigor.

CAPITULO X

Do regimen fiscal do imposto
PRIMEIRA PARTE
DlSPOSIÇÕES GERA.ES

Art. 81. Nenhum producto sujeito ao imposto de consumo poderá
sahir das fabricas, nem ser exposto á venda ou vendido, sem ec;tar
estamp1lhado, salvo as seguintes excepções ;
a) o sal grosso, tecidos e seus artefactos, as louças e os vidros,
ferragens, o fumo em corda, folha ou pasta e o peixe a granel, estrantreiros, armas de fogo e suas munições de qualquer proceclencia cujo
Imposto é rag-o por meio de guia ;
b) os teciJos adquindos das fabricas productoras pelas beneficiadora.,, desde q te estejam acompahaJos da nota ou factura e
dos sellos respectivos ;
c) as merc11oraas estran :reiras existentes nos estabelecimentos
atac:\d.istas, acondiciontdts nos volumes e n que forlm recebidls,
aconplnhtdls da nota, fl ;tura ou guia e d::ts estampilhas correspondentes;
d) as mercadorias estrang-eiras existentes em estabelecimentos
1Jarejistasl acondicionadas em volumes, comtaoto que todos se achem
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iJ!tactos e est~jam acompanhados da nota, factura ou guia e das respectivas es· ampJlhas ;
e) os liquides de qualquer origem, acondic.ionados em barris ou em
garrafões dé mais de 5 litros, o cate moido, ~m volume.~ d~ 15 ou m~~s
kilos, o a~sucar refinado, em sacc(ls ou barncas de so ktlos ou mats,
e a mantcig·a nacional acondicionada em volumes de mais de quatro
kiJos, em poder de quaesquer negociantes registrados, desde que os
volumes estejam intactos e acompanhados das notas, facturas ou gufag
e das respectivas estampilhas ;
f) o cate torrado acondicionaco em volumes de to kilos ou mais,
em poder dos fabricantes moedores, desde que ditos volumes se
encontrem intactos e acompanhadr·s da nota ou tactura do tornccedor
e das respectivas estampilhas. Multa de 2oo$ a 400$, aos injractore.':
deste artzgo.
Art. 82. Estão sujeitos á fiscalização e ao regimen fiscal todos os
productos que se acharem dentro dos estabelecimentos obrigados a
registro, ou em poder dos mercadores ambulantes ou dos encarregados
do transporte, ainda que guardados em caixas, saccos, barricas,
moveis, etc.
Paragrapho unico. Para os cffeitos deste artigo, quando houver
residencia familiar no estabelecimento, considerar-se·á sujeita á fiscalf..
zação, somente a parte do edificio occupada pelo negocio ou fabrica c
as dependencias que servirem de deposito de mercadorias.
Art. 83. Quando nas fabricas e estabelecimentos commerciaes por
grosso houver venda a retalho, a secção desta deve ser inteiramente
separada, de modo a evitar confusão e promiscuidade, sob pena de
serem considerados expostos á venda a varejo todo11 os productoo
que se acharem no estabelecimento.
Art. 84. Os productos sujeitos ao imposto por g·uia, quando
tiverem cle ser beneficiados ou acabados etn outra fabrica, deverão u·an·
sitar sem pagamento do respectivo imposto, meE.liante as formalidades
estatuídas no art. 111, § 6°, lettra /1, § 9°, g e /t § 10, g, e§ II, h,
vez que tenham de voltar á propria fabrica ou hajam de ser vendidos
na do beneficiamento ou acabamento, quando esta pertencer ao mesmo
dono.
Paragrapho unico. Não se comprehendem neste dispositivo os te·
cidos que as fabricas receberem de commerciantes para alvejar, tingir
ou estampar, os quaes, além da taxa já paga, ficarão sujeitos á nova
taxa integral depois de beneficiados.
Art. 85. Quando o fabricante tiver mais de uma fabrica sob a fiscalização da mesma repartição arrecadadora, os productos que forem produzidos em uma e sahirem para outra, já sujeitos ao imposto por meio
de applicação directa das. estampilhas, ·afim de soffrerem os ;uitimns
preparos, beneficiamento on terminação, serão considerados como fabricados no ultimo estabelecimento, devendo, porém, ser acompanhados
de uma guia, segundo o modelo, visada pelo agente fiscal ou pela
repartição, para servir de baseá escripta fiscal. Multa de 2oo$ a 400$000.
Art. 86. As fabricas que prepararem por encommenda productos
de outras fabricas, se receberem destas a materia prima, os rotulos e as
t.>stampilhas, para serem applicados, annotarão na columna das obser~
vações do livro da escripta fiscal, ou em outro Jogar da folha, si ali não
couber, n~o só a entrada daquelles effcitos, como a sabida dos artigos
preparados e estampilhados, fazendo-os acompanhar, na remessa ou eo·
trega, de uma nota ou factura com as necessarias especificações.
§ 1°. Os fabricantes que se utilizarem do estabt:lecimento de outra
firma para os fins previstos neste artigo, deverão fazer acompanh.ar
i! materia prima, aos rotulos c ás estampilhas uma nota ou facturn
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especificada e levado A columna de observações de sua eecnpta fiscal,
ou a outro ponto da folha, si ali não couber, a sabida desses object.os e
a entrada dos artigos preparados.
§ 2°. As notas oil facturas de que trata este artigo deverão ser
apresentadas ao visto do agente fiscal de ambas as fabricas. Multa

de 50$ a roo$ aos que não fizerem o lançamento ozt as especificações
exigidas neste artigo e no§ I 0 e de 20o$ a 400$, aos que não remettercm
as notas ou não as exhibirem ao vi~to do agente do fisco.

Art. 87. Todos os commerciantes e fabricantes que adquirirem
productos sujeitos ao imposto de consumo, como materia prima ou
para commercio, deverão examinar cuidadosamente si os mesmos pro·
duetos, a..c;;sim como as estampilhas e a. guias, notas ou facturas que os
~companharem obedecem a todas as prescripções deste regulamento.
, § I 0 • Verificada qualquer falta, deverão, afim de se eximirem da
responsabilid3de, dar conhecimento á repartição fiscal competente
dentro do prazo de w dias contados da data do recebimento e antes do
inicio do consumo ou da venda dos productos.
§ 2°. Quando a falta for verificada por agentes do fisco, respon·
derão nos casos previstos no § i o. do art. 1 1 2 :
a) dentro dos primeiros 10 ruas, contados da data do recebimento,
sómente o remettente, desde que não esteja iniciado o consumo ou a
venda da mercadoria, cabendo, em caso contrario, responsabilidade
tarobem ao expositor ;
b) deiJtro de 30 dias, a contar da data do recebimento, tanto o
remettente como o recebedor ou expositor ;
c) posteriormente a 30 dias contados d1 data do recebimento, somente o recebedor ou expositor.
Art. 88. As notas que os fabricantes e os commerciantes são
obrigados a fornecer com os productos vendidos, ainda que o8 com·
pradores sejam particulares ou negociantes de outros artigos e sem
registo para o commercio dos productos adquiridos, serão cxtrahida9
de talão-nota ou de livro-nota, com numeração impressa seguida·
mente, sem solução de continuidade, ficando no mesmo talão ou livro·
nota uma copia exac:ta da mesma nota. Si, porém, em vez desta nota
for expedida factura commercial que deve ser copiada, na forma do
art. 12 do Codigo Commercial, ficará dispensada a exigencia de nota
pelo modo indicado. Multa de 50$ a roo$ aos que não deixarem copia

e de 200$ a 400$ aos que não possuirem o livro ou talão-nota.

Paragrapho unico. Ne.c;tas notas ou facturas, além das declarações
deve ser mencionado, como elemento de defesa, si a merca·
dona está devidamente rotulada é estampilhada, si os sellos que a
acompanham estão revestidos das exig:encias legaes e quaesquer outros
esclarecimentos que permittam perfe1ta identificação ào próducto com
o seus cfleitos c colloquem o tbrnecedor a coberto de qualquer
duvida.
Art. 89. Nenhum estabelecimento poderá ser vendido em hasta
publica ou posto em leilão sem que previamente seja solicitada darepartição fisCal competente, pelo encarregado do leilão, esclarecimento
sobre a situação do mesmo estabelecimento perante o fisco.
§ 1°. O mesmo procedimento será observado quando a venda em
taes condições for de mercadorias pertencentes a estabelecimento:~ sujejtos ás disposições deste regulamento.
.
§ 2°. O debito que for accusado em taes casos será deduzido do
producto da arrematação ou venda, e recolhido á repartição fiscsl
dentro do_ prazo de 15 di_as.
.
§ :yo. No caso de fallencia ou inventario, de que trata o art. 24,
letra b, a repartição fiscal rcmetterA ao juiz competente os preciws
cx~das,
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esclarecimentos, afim de não ser julgada definitivamente a partilha ou
fallencia sem o prévio recolhimento das importancias devidas.
Art. 90· O termo de responsabilidride pela exportação para o
estrangeiro, de mercadorias por via terrestre, com isenção do imposto,
deverá ser levantado dentro -do-prazo de 18o dias, mediante apresen·
tacão, pelo fabricante exportador, de documento r:>assado pela repartição do ponto do embarque e pela repartição fiscal da frontetra,
que prove a sabida das mesmas mercadorias do territorio nadonal
ou a entrada em territorio estrang-eiro.
~ 1 o. Findo esse prazo, a repartição providenciará para a cobrança
do imposto a que estariam sujeitas as merca,1orias si fossem dadas a
consumo ém territorio nacional, accrescido da multa corr~pondcnte.
§ 2°. Elfectuada a cobrança do imposto e da multa, será dada baixa
no termo de responsabiliJade, com declaração dessa circumstancia.
Art. 9r. Todas as consultas relativas ao imposto de consumo
devem ser dirigidas á repartição arrecadadora do local, á qual cabe
solucional-as.
Paragrapho unico. Quando a solução fOr pela reducção ou isenção
do imposto ou do emolumento de registro, ou desobrigando o contribuinte de .exigencias regulamentares, della haverá recurso para a instancia superior, na fórma do art. 225, §§ 1° e 2° deste regulamento.

SEGUNDA PARTE
DISPOSIÇÕES EfPECIAES

Art. 92. Só poderão sahir das fabricas e dos estabelecimentos com~
merciaes por g-ro~so, acompanhados das respectivas estampilhas, os
seguintes productos, quando vendidos a commerciantes registrados :
a) os liquidos ac.)ndicionados em barris, garrafões ou envoltorios
semelhantes de capacidade exceJente de cinco litros ;
b) a manteiga nacional acondicionada em volumes àe peso ex..
cedente a quatro kilos; .
c) o café torrado acondicionado em volumes de 10 ou mais kilos,
destinado á moagem em outro estabelecimento ;
d ) o café moi do acondicionado em barricas, latas ou caixões
pesando 1 S ou mais kilos ;
e ) o assucar refinado acondicionado em barricas, saccos ou caixões
pesando so ou mais kilos ;
f) as mercadorias estrangeiras acondicionadas em caixas, caixotes
e outros envoltorios ainda intactos.
Art. ~3- Os usineiros e lavradores que forem fabricantes, por
quaesquer processos, de alcool de ca.nna, cachaça ou vinho natural,
empregando productos da propria ou alheia lavoura, conjuntamente,
poderão remetter o producto acompanhado de guia, conforme o moJelo
VIII, sem as respectivas estampilhas, quando a venda fOr feita a
negociante por grosso registrado.
Paragorar:>ho unira. A' repartição do destino cabe providenciar para
que, dentro do prazo de oito dias, seja p1go pelo destinatario da mercadoria o re:;pectivo imposto.
Art. 9t· Não serão admittidos a despacho nas alfan,1egas nem
poderão sahir das fabricas ou ser exposto3 á venda d,rarros, dg-arrilhas,
fumo desfbdo, picado, migaJo ou em pó, pho3phoros, sal refinado ou
purificajo, vchs Je sebo ou de esperm.tcete, canas dt! jog-ar, c.tfé torrado ou moiJo, manteig-a e as:;ucar refinado sem estarem acondicionados em IDlÇOS, carteiras, lata3, caixas, saccos, barricas, vidros ou
outros envoltorios, devidamente fechados. Mutt:l de 6oo$ a 1 :2ootooo.
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Paragrapho unico. Poderã'J ser expostos â venda a retalho, devendo, porérn, ser conservados nos respectivos envoltorios, de fórma a
se poder verificar o estampilhamento e sendo as estampilhas inutilizadas com a data do inicio do retalhamento, as conservas, o café torrado
ou modo, velas, cigarros e manteiga, o assucar refinado. Multa de
'JOO$

a 400$, aos infractores deste paraf{rapllo.

. Art. 95· Seis mezes depois de entrado em vigor este regulamento,
não mais será permittida a venda a torno de beb1das, alcool, vinagre,
não se comprehendendo nesta disposição o clwpp e as aguas gazuzas
acunliiicionadas em barris automaticos. Mult.l de :zoa$ a 400$ooo.
Art. 9ú. E' vedado aos t'abricantcs que tiverem commercio a
retalho o fabrico de fumo ou de seus preparados na secção di varejo
ou em compartimento que tenha communicação interna com a mesma
necção . .Multa de 6oo$ a 1:2oo.t;ooo.
Art. 97· E' prohibida a baldeação, no acto da entrega ao comprador, dos liquidas acondicionados em barris, ou em garratões de
mais de cinco litros, salvo quando se tratar dos acondicionamentos
em vasilhame adaptado á conducção por cargueiro, ou de graspa, alcool,
a~uardente de canoa ou de mantlioca, transportados em pipas ou meias
ptpas. Mult.:z de 6oo$ a 1:2oo$ooo.
Paragrapho unico. Desde que se dê baldeação no caso permittldo
neste artigo, deve ser feita menção dessa circumstancia c.,m a nota
ou factura da mercadoria, independente das demais exig-encias deste
regulamento. Mult.1 de so$ a 1oo$ooo.
.
Art. 98. Não é permittida a sabida de· mercadonas. das fabricas
nem dos armazens alfandegados, antes do nascimento ou depois dd
ocaso do sol, salv~ em casos préviamente justificados. Multa de
6oo$ a r:::zoo$ooif.

TERCEIRA PARTE
DO IMPOSTO E DA FISCALIZAÇÃO DO SA.L

Art. 99. A arrecadaçao do imposto do sal grosso estran·
geiro será feita pelas alfandegas e me~as de rendas, na occasião da
dt!scarga, cumulativamente com a dos direitos de importação.
§ 1°. As .mc:>mas repartiç<>es farão a cobrança do imposto do sal
naC::onal, que não houver sido pag·o no ponto de origem.
§ ·,.o. As demais repartições arreca jaJoras poderão cobrar, apenas, o
impmto corresponJente aos accresci.nos que· verificarem na conferencia do sal entrado com o imposto pago.
§ 3°. Para os elfeitos do art. 1 11, § 6, lcttra a, ~ ·, a repartição do
porto de embarque f<~rnece:-á, até o dia 15 de abril de cada anno ou
quando se der qualquer alteração, As repartiçôes do ponto de procedencia, um1 rei tr.;ão dos neg-ociantes p·)r atacado, eJCoortadores de sal
grosso, estabeleci los n1quclle porto c d~vid1rncnte registrados.
Art. too. QuanJo na conferencia do s1l g-ros3o se encontrar differença entre a qu1ntidade manife3tada ou a accus1da nas guias e a
verificada, proceder-se-á da s~gumte fôrma:
a) si a differença fór para mais, n1o exce::lendo de 10°/o, o imposto será cobra::lo da totali l:de verifL·ada n1 diiT\!rença entre o que
1á houver s1do p1·~o e o devido p~lo acae3ci:no; da que exceder de
10 "/o, s~rá co'Jndo de accôrdo com o art. 21<), ~ 6°, lettra a;
b) si a dilferen ;a fór p1ra menm, o imposto, si houver de &er
C•lbraJo, será calculaJo de ac<.:órdo com a respectiva guia, nota de despac:h() ou manifesto.

·3l8
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Art. 101. O commandante da embarcação que transportar ·sal
grosso será obrigado não só a conduzir comsigo as guias e mais
papeis referentes ao dito producto e a apresentai-os á repartição
do lo~ar em que tiver de desembarcal·o, como, tambem, facilitar ás
repartt'-'-ões fiscaes a precisa fiscalização. Multa de r::zoo$ a :z:soo$ooo.
Art. 102. Os despachos do sal grosso entrado serão organizados
·
em tres vias, de accõrdo com o modelo.
§ 1°. Antes da conferencia e do processo, essas g·uias deverão ser
apresentadas á repartição que, confrontando-as com as guias e demais
papeis recebidos do commandante da embarcação, annotará se o sal a
despachar foi exportado com o imposto pago ou a pag-ar.
§ 2''. Na conferencia do sal os a15entes fiscaes terão como auxi·
liares os officiaes aduaneiros necessanos.
Art. 103. E' licito ao dono ou consignatario do sal grosso na·
cional ou ao commandante .da embarcação g_ue o transportar. negociar
nos portos de escala ou de arribada, si nelJcs existir repartiÇão habi·
litada para o despacho, tddo ou parte .do carregamento, mediante
petição dirigidâ á mesma repartição. Jl;fulta de 2:500$ a s:ooo$ooo.
Art. 104. Occorrendo avaria por successos de mar ou de vi~em,
provada com certidão do protesto feito a bordo e ratificado em terra,
a repartição fiscal competente nomeará, si a parte interessada o
requerer, uma commissão de tres membros, composta do agente fiscal
de um outro empregado e de um perito indicado. pela p~rte, para vcri·
ficar o estado do sare fixar o abatimento que, raioavclmcntc, possa ~:er·
feito no pagamento do imposto.
.
Art. 105. O navio car~ado de ~I grosso, que, derois de d1r
entrada em um pc rto, tiver de s~uir para outro do territono nacional
com o mesmo carrcB"amento com que houver entrado, não será. desem·
baraçado sem exhibtção á repartição fiscal competente das· gui:1s a que
fle referem os arts. 1 1 I, § 6°, letra c, e r 12, § 3°, letra c, as quaeg, depois
de visadas pelo chefe da mesma repartição, serão re~tituidas ao com·
mandante.
Paragrapho unico. A repartição, na forma do :Jrt. 108, dará aviso
por telegiamma, da partida do navio, á do porto p~ra onde clle
se dirigtr.
Art. ro6. E' permittido que o sal grosso· conduzido em uma em~
barcação soffra baldeação para outra, mediante Jicença da repartição do
porto de reembarque e exhibição á mesma das competentes guias.
llfulta de 2:soo$ a s:ooo$ooo.
Art. 107. O sal grosso poderá ser transportado em pontõe;; rebocados por outras embarcações, revestidos como estas das mesmas seguranças fiscaes. ftfttlta de 2.'500$ a s:ooo$000.
Art. 108. A repartição que desembaraçar qualquer embarcação
carregada de sal grosso, telegraphará á repariição do porto do destino, dando-lhe conhecimento do nome do navio, da quantidade de
sal transportado e de quaesquer outras circumstanciaR que se tornem
necessanas á fiscalização. Paragrapho unico. Na. declaração do modelo XV, apresentada
pelo exportador, a repartição, depOis de fazer o confronto com a g·uia
de que trata o art. 11 r, § 6°, Iettra c, c com as g-uias, sclJadas ou n:i.o,
recebidas do salineiro e correspondentes ~o sal exportado, tará, nestas,
a annuliação ou deducção do mesmo sal, devolvendo-as ao cxport1.dor,
e naquella lançará o visto, re~tituindo-a ao mesmo cx:pórtador, para
acompanhar o producto.
Art. 109. No despacho do sal grosso entrado, nenhum documento
substituirá a declaração c a guia de que trata o paragrapho unico
do art. 107~ salvo os casos de perda, por motivo de força maior~
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devidamente provada, em que a falta ser! preenchida com certidão
autbentica da repartição expedidora.
.
Art. 1 ro. A repartição de origem, logo que receber aviso da do
porto do destino, de haver sido pago o imeosto do sal despachado com
o imposto a pagar, dará baixa na responsaüilidade, fazendo averbar no
termo a communicação recebida.
§ I 0 • Na falta da communicação, a baixa poderá ser dada me·
diante certidáo authentica fornecida pela repartiçã.o que houver arreca·
dado o imposto.
§ 2°. Dentro de 90 clias, si não houver sido recebida a prova do
pag-amento do imposto enviada pela repartição éirrecadadora, será re..
qulSita'da tal informação á repartiçãO competente.
§ 3°. Reconhecida a falta do pagamento do imposto, será então im·
posta a multa regulamentar, pagos ·esta e ô imposto será dado baixa
no termo de responsabilidade.

QUARTA PARTE
DAS OBRIGAÇÕES DOS FABRICJ\NTES

Art. r t 1. Os fabricantes de ~roductos sujeitos ao imposto de
consumo, além das demais exigencxas deste regulamento, serão tambem
obrigados:

§ 1 ~Os fabricantes em geral :
a) a fornecer ao comprador negociante uma nota ou factura, de
vidamente numerada, de todos os productos vendidos, com exce~o
dos que pagam o imposto por meio de guia, discriminando-os pela
quantidade e cspecie, e declarando si sellados ou a quantidade e a im·
portancia das estampilhas que o a~ompanharem. 1lfulta de 50$ a IOO$
aos que 11ão preenclzerem as formalidades exigidas na tzota ozt fachlra,
c de 2oot a 400$,

aos. que não fornecerem

a

11ota ou factura;

b) a ter o livro de accôrdo com o modelo XXI, no qual registrarão,
dentro de tres dias, o movimento diario da producção e, diariamente,
o do consumo e o da entrada e sabida das estampilhas, quando as
mesmas forem applicadas ou quando ~companharem as mercadorias,
exceptuados os fabricantes a gue se refere a lettra /a' do art. 12.
~fulta

de 50$ a IOO$ aos que nao

ob.~ervare1n

as formalidades relativas

á cscripla, e de :1oo$ a 400'$, aos qtte 1zão tiverem o livro;
c) a encerrar a escripturação mensal do livro de que trata a lettra
b, pela fórma de balanço, transportando para o mez seguinte o saldo
accusado da producção e o das estampilhas e discriminando estas por
cspecies, formatos e taxas na columna das observações ou em outra
parte da folha, si ahi não couber.
E' dispensado o lançamento da producção, na escripta dos pequenos
fabricantes obrigados ao estampHhamento immediato dos seus productos,
de que tratam os ns. I e 11 c4t lettra a, da tabella de rcgtstro, e as
lettras f, g 1 salvo quando se tratar de productos que pagam· o imposto
por meio ae guia ou dos que .podem sahir da fabrica acompanhados
de estampilhas, cuja producção deve ser lançada. ftfulta de 50$ a
I00$600;
d) a entregar

á repartição até o oia 30 de janeiro, de cada anno
ou oito dias depois de qualquer alteração, uma relação dos operarias
que trabalharem fóra dã fabrica, com indicação de suas resiâencias.
.lfulta de 50$ a roo$ooo;
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e) a entregar aos operarios que trabalharem fota da fabrica uma
caderneta, com as folhas numeradas seg-uidamente e authenticadas na
repartição competente, para !'er apresentada quanJo exigida pela fisca·
lização, devenLlo nella mencionar a materia prima entregue ao operaria
e os productos manufacturados restituídos á fabrica. ftfulta de 50$ a
I00$000;

j) a apresentar á repartição fiscal, para ser visada, uma guia em
duplicata di.! accordo com o modelo A, do producto exportado para o
estrangeiro, ou rernettiJo a negociante pL)f grosso para o mesmo fim,
da qual uma via ficará archivada na mesma repartição e a outra
acompanhará o despacho. i~fulta de 200$ a 4oo'!;ooo ;
g1 a assign~r termo de responsabilidade, contbrme o modelo XVI,
do imposto relativo ás mercadorias que, com isenção do imposto, ex·
portarem para o extrangeiro ou remetterem a negociante por gro-so
para o m:!smo fim por via terresti·e directamcnte. ou com baldeação
no~ portos de e purta·~ão, ou por via fluvial ou marítima, ou com
baldeação em qualquer porto, sendo a.Jmittidos intermediarius nos
portos de baldeação. Multa de 6oo.rt: a r:2oo$ooo;
h) a annotar no hvro da escripta fiscal, na columna das observações, ou em outro logar da folha, si ahi não couber, as mercadorias
destinadas a exportação sem pagamento do imposto. Multa de so$ a
100$000;

i) a exhibir ao agente do fisco, sempre que for exigido, as mercadorias, as guias e notas ou tacturas reiercnteR ao imp< .sto, e as
estampilhas em ~eu poJer, as:-;im como os livros fi~caes e talões de
guias, ainda que estejam encerrados, os quacs deverão ser conservados em boa g·uarda cmquanto não prescreverem acçõcs fiscacs que
Jhes f'OSSlm ser relativas. Multa de so$ a I00$000;
j) a franquear ao agente do fisco, para exl.!rcer a sua funcção, a
visita ·do estabelecimento e suas dcp:.!ndencias, a qualquer hora do
dia ou mesmo da noite, quando á nmte estiverem funccionando.
"~fulta de 1:2oot a 2:soo'f;ooo;

k) a dar conhecimento á rep1rtição fiscal competente, não só
quando rcsoherem suspender tmnporariamcntc a proJucção, como
quando recomeçarem a trabalhar. Jlfulta de so$ a Ioo'f;ooo;
l) a entreg-ar mensalmente á repartição arrecadadora, mediante
guia visada pelo agente fi~cal, as estampilhas re.:ebiJas com os produetos que empregarem como materia pnma da sua industria, sob
pena de pag-amento da respectiva impo.rtancia, independentemente da
multa apphcavd. Multa de 200$ a 4ootooo.

§ 2- Os de fumo e de seus preparados :

a) a dar sabida ao fumo desfiad0, picado ou migado, para ser
vendidJ a fumantes ou consumidores, somente em pacotes bem
ajustados, caixas ou latas, devidamente fechados, que tenham o peso
mínimo de 25 grammas e o maximo de um kilogramma. Mu,.ta de 2:500$

a

s:ooo$000 ;
b) a dar sabida ao fumo desfiado, picado ou migado, para fabrico

de cigarros ou de cig-arrilhas, somente ern p :cotes de papel, devidamente
ajustados e fechados, do peso de cinco kilogramn1as. Multa de 2:soo$ a
.s:ooo$ ooo ;
,
c) a vender fumo para fabrico de cigarros ou de cig-arrilhas unica·
meute a fabricantes desses productos, devidamente reg-tstrados. Multa
de óoo$ a 1::2oo$ooo;
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d) a ter um livro deaccOrdo com o modelo XXII, para lançamento
do fumo vendido\a fâbricante de cigarros ou de cigarriluas, do qual
constarão o nome· e rcsidencia dos mesmos fabricantes, as..c;im como o
numero e a data das respectivas patentes de registro. Multa de 200$
400$000;

e) a carimbar com a data da entrega ou remessa os pacotes de
fumo para fabrico de ci!.!atros ou da cigarrilhas, de fórma que fique
parte Jo carimbo sobre as estampilhas e parte sobre o papel do pacote.

Multa de 20o$ a .400$ooo;

·

J) a pagar o imposto do fumo desfiado, picado ou migado, em·
preg-1do em cigarros ou cigarrilhas, de conformidade com a alinea
Vtr do § 1° do art. 4°, sendo considerados fabricantes de desfiar,
picar e migar fumo, todos os que praticarem esses processos, embora
para empregar o fumo assim preparado somente nos seus productos.
Jlfztlta de 2:500$ a s:o00$000;
g) a ter o livro de accórdo com o modelo XXIII, no qual registrarão

dentro de tres uias, o movimento diario da producção, e diariamente, o
do consumo e o da entrada. e sahida das estampilhas, quando as mesmas
forem appJicadas aos rroJucto~5, assim como a import;.nda do imposto
pago por verba, relativa ao fumo empregado em cigarro.~ ou cigarrilhas.

Jlulta de so$ a IOO$ aos que não observarem as {ormalzdades re~

ativas á escripta, e de 2oo$ a 400$ aos que não tiverem o li1•ro.

·
§ 3°- Os de cigarros ou de cigarrilhas, com fumo de
producção alheia :
a) a adquirir as ec:tampilhas para todo o fum(\ constante da nota

ou factura recebida da fabrica, a qual será apresentada á repartição

afim de ser visada, juntamente com as guias de acquisição das estam·
pilhas e com a parte sellada dos pacotes do alludido fumo ;
b) a retirar a parte sellada dos pacotes de fumo, de modo a com~
prehender todo o carimbo datado ôa fabrica, e somente quando tiverem
âe adqUirir as estampilhas para os productos a serem fabricados;
c) a retirar o fumo dos respectivos pacotes, somente quando
tiverem de iniciar a fabricação dos cigarros ou das cigarrilhns;
d) a apresentar ao agente do fisco, sempre que fór exigido, as es·
tampilhas para cigarros ou ci!.!arrilnas, correspondentes aos pacotes de
fumo de que já tenha sido retirada a parte sellada;
e) a empr~ar o fumo adquirido, unicamente no fabrico de cigarros ou de ctgarrilhas. Multa de 2oo$ a 400$ aos infractores de
qualquer das

letlras deste paragrapho.

§ 4°- Os de bebidas:

a) a remetter ou entregar ao comprador as estampilhas corres
pondentes aos productos que tenhàm de ser estampilhados fóra da fabrica. Multa de 2no$ a 400'$ooo;
b) a mencionar no verso das estampilhas que acompanharem produetos vendidos a commerciantes varejistas, além das declarações exigidas no art. 6-t-, a numeração e a capacidade em litro dos volumes .
.Multa de 2oo'$ a 400$ooo;
c) a gravar em caracteres bem visíveis, a fog-o ou por mei•) de calimbo a tinta indelevel, nos barris e nos garratões de mais de cinco
litros, contendo cerveja, agua gazosa ou outras bebidas, o numero da
vasilha e sua capacidade expressa em litros. Multa de 2ao$ooo a

'100$000;
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d) a mendonar nas notas ou facturas, além das demais declarações
exigidas no art. 111, § 1°, da lettra a, a capacidade das vasilhas expressa em litros. lllulta. de so$ a IOO$ooo.

NoTA- Quando não fOr preenchida a formalidade da lettra d, a
capacidade será estabelecida pela seguinte fórma, caso o exame material não accuse quantidade differente: para as pipas, 48o litros; para
as meias pipas ou quartolas, 240 ; para os quintos, 96 ; para os dectmos
48; para os vigesimm~, 24; e para os quadragesimos, IZ.
§ 50 - Os 'de alcool de canna, cachaça ou vinho natural
(lavra.dores) :

a) a ter um livro de talão e guia ou livro-guia, conforme o modela
VIII. Multa de 200$ a 400$ooo;
b) a remetter, quando derem sabida a product.o sem pagamento do
imposto, na fórma do art. 93, a segunda via da guia de que trata a
lettra a deste paragrapho, á repartição fiscal a que estiverem subordi·
nados, e a terceira ao destinatario da mertadoria. Multa de 200-$ a
400$000;

c) a ter o livro, segundQ o modelo, no qual discrimiparão os pro.
duetos vendidos com o Imposto pago ou a p~ar. Multa de 50$ "
roo$, aos que n4o observarern as formalidãdes relativas á C$Cripta.
e de 200$ a 400$, aos ~ não li verem o livro ;
d) a ter as guias de accOrdo com os modelos A e B, para
exportação do producto para o estrangeiro.

§ 6° - Os de sal grosso :
a) a pagar o im~o na fórma do art. ss, tettra b, por
occasilo da sabida do producto, podendo deixar de fazel-o nos seguintes casos :
I 0 , quando cx~rtarem o sal directamente, por via maritlma, para
outro porto nacional onde houver repartição habilitada para o despacho c cobrallça do imposto. lltlulta de 6oo$ a 1:2oo$ooo;
2°, quando o sal ror vendido a negociante, por grosso, ~xporta.üor'
devidamente registrado, estabelecido no ponto de embarque. Multa
de 6oo$ a

1: 2oo$ooo

;

~

b) a ter o livro de tallo e guia ou livro·guia, de accôrdo com o
modelo IX. Multa de 200$ a 400$000.
c) a fazer acompanhar da guia referida na lettra b;
1°, o sal que sahir com o imposto pago. l'tlulta de 2oo$ a 400$000 ;
2°, até o porto do embarque, o que sahir com o imposto a pagar,
no primeiro caso da lettra a. Multa de 2oo$ a 400$ooo;
· 3°, o que fOr vendido sem o pagamento do imposto, no segundo
caso da lettra a. Multa de 2oo$ a 400$ooo ;
d) a apresentar á repartição do porto de sabida, antes do em·
barque, as guias, estampilhadas ou não, relativas ao sal exportado por
via marítima, acompanhadas ela declaração constante do modelo.
tlfulta de 200$ a 40o$ooo ;

e) a exhibir á estação fiscal da séde da salina a guia do sal que
Uver de ser exportado por porto situado em localidlde sujeita a outra.
estaÇlo, afim de que aquella lance o visto. Multa de 2oo$ a 40o$ooo ;
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f) a mnrcm at:; pequenas em b'arcaçflcs de sua propriedade, empre~
gadas no transporte do sal, com o nome QU numero c a tonelagem,
fornecendo á reparticão fiscal competente a rela<;ão das mesmas. Multa
de :JOO$ a 40ol;ooo ;
g) a assig-nar na repartição fiscal competente o termo de responsabilidade, segundo o modelo XVII, pela importancia total do imposto devido pelo sal que exportarem para ser pago no porto do destino. Multa
de 6oo$ a r :2oo$ooo ;
ll) a fazer acompanhar da guia modelo IX, sem pagamento do
imposto, o sal para ser refinado ou purificado em estabelecimento de
sua propriedade c sujeito á mesma repartição fiscal. Multa de 200$ a
40o$ooo;

\

i) a embarcar sal sómentc em pequenas embarcações que estejam
nas condições da lcttraf, ainda que pertençam a outrem. Multa tk
2oo$ a· 400$ooo ;
j) a mencionar na guia de que trata a lettra c o numero ou o nome e

a tonelagem da embarcação que transportar o sal, não podendo descarreg-ar dita embarcação sem a presença do agente do fisco, desde que
. transporte menor carga que a da tonelag-em da embarcação, sob pena
de ser calculada a carga pela mesma tonelagem. Multa de so$ a
I00$000;

k) a apresentar á repartição fiscal, nas localidades que tenham
porto de exportação e estabelecimentos exportadores, as guias que
acompanharem as embarcações, antes de serem estas descarregadas .
.Multa de 200$ a 40o$ooo;
l) a ter o livro conforme o modelo XXVIII, no qual, de accOrdo
com as lettras b c c do ~ I 0 deste artigo, lançarão a colheita e consumo
, do sal c o movimento das estampilhas. Multa de so$ a IDO$ aos que
não preencherem as formalidades relativas á esc:npta, e de ~oo$ a
400$ aos qae não til·erem o livra;

§7-

Os de sal refinado ou purificaJdo :

a) a pagar a taxa integral· do sal, cuja ma teria prima tenha sido
recebida sem o pag·amento do imposto, nos casos ela lcttra h, do paragrapho anterior. M!!lta de 200$ a 4oo,:~ooo;
b) a mencionar no livro da escripta, segundo o modelo XXIX-A,
quando derem sabida ao producto, a data da guia ou nota que acompanhou o sal commum, declarando tambem o nome do fornecedor;
para os fins constantes do n. V, § 4° do art. 4°. Multa de so$ a
zoo$ooo.

§8-Os de vinagre:
a) a observar as mesmas ohrig-açfles rebtiv:1s aos de bebidas, su•
jeitos ás respectivas multas.

§9-

Os de tecidos e :.1eus artefactos :

a) a pagar o imposto na 1brma do art. :)7, ~ t", lcttras a c b, antes
da sabida da fabrica, salvo :
1°, quando se der a hypothcse do :1rl. :~ 1;
2°, qu::mdo for destilüdo ao deposito da l':lhrica situado na mesma
zona llscal, ou no mesmo municipio, quando nelle houver mais de uma
estaçao arrecadadora para ahi ser vendido ou entregtt~ ao comprador.
Multa de r:2oo$ a 2:soo$'ooo;
2•J.•

ACTOS DO PODER EXECUTIVO

35~

b) a ter o talão de guias ou livro-guia segundo o modelo, quer na
fabrica, quer no deposito;
c) a ter no deposito o livro do mo~Io XXI, para escripturar a entrada e sabida dos tecidos e o movimento das re...'>pectivas estampilhas ;
d) a fazer acompanhar da guia modelo XII, sem o estampilhamenta, os tecidos destinados ao deposito referido no n. I, 2°, e os
devolvidos pelo mesmo deposito á fabrica para qualquer fim ;
c) a entregar ou remetter ao comprador com os tecidos vendidos
na fabrica ou no deposito, a guia conforme modelo XI, devidamente
estamfilhada ;
j a ter acompanhado da respectiva guia, devidamente estampi·
lbada, todo o tecido destinado á venda a retalho, quer nas fabricas
quer nos depositas;
g) a fazer acompanhar da guia de que trata este regulamento, sem
o estampilhamento, os tecidos que sahirem, antes ou depois do benefi~
ciamento, e quando tiverem de voltar á propria fabrica, nos casos
previstos no art. 84. Si os tecidos forem enviados á fabrica situada em
Jogar differente do da séde da remettente, a guia será apresentada á
estação fiscal antes da expedição, afim de ser visada ;
h) a coll.tr nos correspondentes canhotos de sabida as guias rcc.;~
bidas com os tecidos nos casos do art. 84 ;
i) a inutilizar, com as devidas explicações, e collar no tallão cor
respondente a guia relativa a tecido que, sahindo com o imposto pago
fôr rejeitado e devolvido pelo comprador, e, si a devolução fôr âc
parte do tecido comprehendido na guia, notar no canhoto do talão
relativo á mesma os artigos recusados ;
j) a entregar uma nota com a declaração do numero e data da
guia do pagamento do imposto correspondente ao tecido que, rejei~
!ado e devolvido á fabrica ou ao deposito, fôr de novo vendido ;
k) a entregar uma nota com a declaração do numero e data da
guia correspondente ao tecido que, devolvido pelo deposito, fôr de novo
remettido ao mesmo deposito ou vendido;
l) a collar no canhoto correspondente á guia que acompanhar o
tecido devolvido pelo deposito para ser beneficiado ;
m) a lançar na columna de observações da cscripta fiscal a quanti~
dade de tecidos recebida e devolvida nos casos do paragrapho unico
do art. 84, dando sabida do mesmo tecido na columna de consumo
quando entregai-o depois de beneficiado. Malta nos casos das lettras b
a m d.e 1:200$ a 2:5oo$ooo.
4

§ 10 - Os de louças e vidros :
a) a pagar o imposto na fórma da lettra a e b do § 1 8 do art. 57,
ntes da sabida do producto da fabrica ;
b) a ter um livro de talão e guia ou livro-guia, segundo o modelo XI. Multa de 2oo$ a 400$ooo;
c) a entregar ou remetter ao comprador com o producto vendido a guia, devidamente estampilhada, de que trata a lettra b. Jlfulla

de 200$ a 400$ooo ;

d) a ter acompanhado da respectiva guia, devidamente estam~
pilhada, todo o producto destinado á venda a retalho na propria fabrica.

Multa de 200$ a 400$ooo ;

. e) a dar numeração seguida aos volumes em que forem acondi~
c10nados os productos por occasião da sabida da tabrica, si para os
mesmos não tiverem adoptado uma numeração de ordem de interes.sc
commercial, podendo aquella numeração ~er alterada annualmente,
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mediante aviso prévio á repartição fiscal competente. Multa de 2oo$
a 400$ooo;

f) a declarar em cada volume o peso respectiYo. Multa de so$ a
I00$000;
g) a fazer acompanhar da guia do modelo XII sem pagamento do

imposto', mas com as necessarias declarações, os objecto~ para serem
beneficiados ou acabados em estabelecimento de sua propriedade, situado no mesmo município ou sujeito á mesma repartição fiscal. Multa

de so$ a 1uo$ aos que não fizerem as declarações ·na guia, e de 2oo$ a
-f.OO$, aos que não remetterem a guia ;

§ 11 - Os de ferragens :
a) a pagar o imposto na. fónna da Jertra a e b do art. 57, antes da
sahida da fabrica. Multa de r:2oo$ a 2:5oo$ooo;
b) o talão de guias ou livro-guia, segundo o modelo X;
c) a entregar ou remetter ao comprador com o producto vendido
a guia devidamente estampilhada, de que trata o numero anteceO.ente.
Multa de 6oo$ a

1: 2oo$ooo

;

d} a ter acompanhado da respectiva guia, devidamente estampilhada, todo o producto destinado a venda a retalho na propria fabrica.
Jl!ulta

de 6oo$ a r:2oo$ooo;

,

acondicionar os seus productos, embora empacotados, em caixas
on barricas. Multa de 6oo$ a I: 200y'{ooo;
f} a dar numeração seguid<t ás caixas ou barricas por occasião da
sahida da fabrica, sem prejuízo de qualquer outra de interesse commercial, podendo essa numeração ser alterada annu~lmente, mediante
aviso prévio á estação fiscal competente. Jl1ulta de 6oo$ a I:2oortooo;
g) a de~larar em cada volume contendo productos da sua fabrica o
peso respectivo. Multa de 6oo$ a 1:2oo$ooo;
h) a fazer acompanhar da guia moqclo ... , sem pagamento do
imposto, os objectos a serem beneficiados ou acabados em estabelecimentos de sua propriedade sjju~dos no mesmo municipio ou sujeitos
á mesma repartição fiscal, Multa de ooo$ a 1:2oo$ooo.
e)

§ 12 - Os de café torrado ou moido :
a) a acondicionar o café torr.:trlo ou moido, para venda a v~rejo a
commerciante ou a consumidor, sómente em pacotes bem ajustaqos,
caixas ou latas, devidamente fechados, que tenham o peso mínimo de
250 grammas e o maximo rle dons kilogrammas, podendo ser feitos
pacotes de menos de 250 grammas para serem acondicionados em
volumes, ajustados e devidamente fechados, de um ou dois ldlogrammas. Multa de 6oo$ a I :2oo$ooo ;
b) a acondicionar o cate moido, para venda por grosso, em volumes, nas condições da lettra anterior, com o peso de 15 ou mais
Jrilos. Multa de 6oo$ a 1:2oo$ooo;
· c) a dar sabida ao café torrado, para ser moldo em outra fabrica 1
sómente em volumes devidamente fechados e de peso nunca inferior a
10 ldlogrammas. Multa de 6oo$ a r: 200$ooo ;
d) fl vender o café torrado, para ser moído ern outro estabelecimento, 'sóme~e a fabricante moedor, devidamente registrado. Multa
dt~ 6oo$ a r : .. oo$ooo ;
e) a marcar em caracteres bem visíveis, a tinta indelevel, no rotulo dos volumes conten<l.o café torrado, para ser moido, em outra fahrica, e nos com 1~ on mais ki10s de café moido, para vencia por
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grosso, o numero , do volume, sem solução de continuidade, e o
peso.. Multa de 20o$ a 400$ooo ;
f) a mencionar em a nota ou factura fornecida com o café torrado
a faóricante. moedor e com o café moido, acondicionado em volumes de
15 ou mais kilos, além das demais exigencias do art. r II, § 1°, lcttra a,
o peso dos volumes. Multa de so$ a I00$000;
g) a remetter. ou entregar com o café torrado vendido a fabricante
moedor, e com o moido acondicionado em volumes de rs ou mais kHos,
para ser empacotado e estampilhado fóra da fabrica, as estampilhas
correspondentes, nas quaes, independente das declarações exigidas no
art. 64, deverão mencionar a numeração e o peso dos volumes. Multa

de 200$ a 400$ooo ;

I&) a mencionar, diària e englobadamente,· na columna das observações do livro fiscal, ou em outro lagar da folha, si ali não couber,
as vendas de café torrado feitas a fabricante de moer. Multa de so$ a
IOO$ooo.

§ 13 -

Os de moer café :

a) a acondicionar o café moído sómente em pacotes bem ajustados,
Jatas ou caixas, devidamente fechadas, que tenham o peso mínimo de
250 grammas e o maximo de dous kilogrammas, podendo ser feitos
pacotes de menos de 250 grammas para serem acondicionados em volumes de um a dois Idlos, devidamente fechados. 1lfulta de 6oo$
a r :2oo$ooo ;

b) a fazer a moagem do café de fórma que, iniciada em relação a
um determinado volume, fique todo o café nelle contido acondicionado, rotulado e estampilhado no mesmo dia. Multa de 200$ a
400$000;
c) a ter um livro de accõrdo com o modelo XXXII no qual lan-

çarão diariamente o movimento de entrada e sabida dos productos e
das estampilhas. Multa de 50$ a IOO$ aos que não observarem as

formalidades relativas á escripta e de 2oo$ a 100$ aos que não tiverem
o lsvro ;
d} a dar consumo ao café torrado adquirido, sómente depois de
moido. Multa de 2oo$ a 400$ooo ;
e) a observar em relação ao café moido, para venda por grosso,
os pre~eitos das lettras b, e, f e g do § 12 deste artigo, sujeitos ás

mesmas multas.

§ 14- Os de manteiga:
a) a gravar ou marcar em caracteres bem visiveis, a tinta inde·
levei, nos volumes de mais de quatro kilogrammas, contendo manteiga
para ser acondicionada em volumes menores, o numero do volume,
sem solução de continuidade, e o peso. !lfulta de 20o$ a 40o.tooo;
b! a pagar o imposto da manteiga accrescida por occasião do
acondtcionamento em volumes menores, considerados Htbricantes todos
aquelles que empregarem tal proces:;o. Multa de 2oo$ a 400$ooo ;
c) a mencionar nas notas ou facturas do producto vendido, além
das àeclarações exigidas no art. 1 11, § 1o, lettra a, o peso dos volumes maiores de quatro kilos. Multa de 50$ a wo$ooo ;
d} a remetter ou entregar com a manteiga acondicionada em volumes de mais de quatro kilos, as estampilhas correspondentes, nas
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quaes, quando a venda fOr feita a negociante varejista, deverão mencionar, além das declarações exigidas no art. 64, a numeração e o peso
dos volumes. Multa de 200$ a 400$000.

§ 15 - Os de assucar refinado :
a) a gravar em caracteres bem visíveis, a fogo ou por meio de
carimbo a tinta indelevel, nas. barricas e, a carimbo com tinta indelevel,
nos saccos de panno, contendo assucar refinado, para venda por
grosso, além do rotulo exigído no art. 72, o numero e o peso do
volume, não podendo o peso ser menor de 50 kilos. Multa de 200$ a
400$000;
b) a acondicionar o assucar, para a venda a retalho, em pacotes
bem ajustados, caixas ou latas, devidamente fechadas, e que tenham o
peso mínimo de 250 grammas c o maximo de 15 kilogrammas. Multa
de 6oo$ a r :2oo$ooo ;
c) a remetter ou entregar com o assucar acondicionado em volumes
de 5o ou mais kilos, que tenham de ser sellados fóra da fabrica, asestampilhas correspondentes, nas quaes, além das declarações exigidas·
no art. 64, deverão. mencionar a numeração e o peso dos volumes,
quando vendidos a commerciante varejista. M~ulta de 2oo$ a 400$000;
d) a dar numeração segtuida aos volumes contendo 50 ou mais
kilos de assucar. Multa de 200$ a 400$ooo;
e) a mencionar nas notas ou facturas do producto vendido, além
das declarações obrigadas pelo art. I I I, § I o, lettra a, o peso dos
volumes. Multa de so$ a I 00$000.
QUINTA PARTE
DAS OBRIGAÇÕES DOS COMMERCIANTES

Art. I I 2. Aos commerciantes de productos sujeitos ao imposto
de consumo, além çias demais obrigaçlSes estatuídas por este regulamento, cumpre observar as seguintes :

§ 1 - Aos atacadistas em geral :
a) remetter ou entregar ao comprador as estampilhas correspondentes aos productos que tenham de ser estam pilhados fóra do estabelecimento, nas quaes, mdependente da exigencia do art. 64, mencionat:ão a numeração e a capacidade ou o peso dos volumes, quando
se tratar dos obrigados a essas formalidades. Multa de 200$ a 400$ooo ;
b) fornecer ao comprador negociante, uma nota ou factura, devidamente numerada, de todos os productos vendidos, com exéepção dos que
pagam o imposto por meio de guia, discriminando-os pela quantidade
e especie, e declarando, se sellados ou a quantidade e a importancia
das estampilhas que o acompanharem. Multa de so$ a roo$ aos que
não preencherem as formalidades exigidas na nota ou factura e, de
'200$ a 400$, aos que 1tão fornecerem nota oufactura;
c) exhibir ao agente do fisco, sempre que fôr exigido, as estampilhas em seu poder e bem assim as notas ou facturas relativas aos
productos. Multa de 50$ a roo$ooo;

d) at>resentar, quando pedidas peJo agente do fisco, as guias cor•
respondentes aos producto§ que pagam o imposto por essa fórma, e
tenham sido directamerite recebidos da fabrica ou do extrang·eiro.
Multa de so$ a

I 00$000;

e) fazer o eng-arrafametlto dos liqutdos e o etnpncotamento da
manteiga recebida em volumes maiores de ~ kilos, bem como do café
moido, recebido em volumes de 15 ou mais ktlos e do assucar refinado,
em volumes de :;o ou mais kilos, .de fórma que, iniciado em rdação
rt utn determinado volume~ fique todo o conteúdo engarrafado ou empn.éntadot rotulado e cstampilhado no mesmo dia. Mulla de 2oo$ a
100$(WO ;

f) observar em relação aos productos destinados á venda a varc.lo
as obrigações relativas aos commerciantes varejistas, sujeitas ás rcs/>eclivas multas;
k) franquear ao agente do fisco, para exercer a sua fnncção, a visita do estabelecimento c suas dependencias, a qualquer hora do dia
ou mesmo da noite, quando á noite estiverem funccionando. Multa de
1!200$ d :3:$00$000;

lz) apresentar â repartiÇão fiscal, para serem visados, as guias
óuttos documentos relativos aos productos que pagam por meio
d~ gUla, qüartdo reeibidos por via maritima, terrestre ou fl~vial, antes
de retiral-os das respectivas estações. Mun1 de 2oo$ a 40of;ooo.

e

&2 ~Aos b.to.citdistas de ltlcool de canna, cachaça ou

vinhP naturltl nacional :

a) adquirir na reparticão fiscal competente, dentro do prazo de
oito dias, contados da data do recebimento, as estampilhas necessa·
rias ao pagamento do imposto do ptoducto recebido nas condições do
art. 93, mediante exhibição da guia de que trata o mec;mo artigo.
Multa de 200$ a 40o$ooo ;
b) ter o livro de accôrdo com o modelo XXVII, onde farão os Jançamentos : do producto recebido com .o imposto pago; do recebido com
o imposto a pagar; do destinado á exportação para o cstrang·eiro,
assim recebido do fabricante ; das estampilhas recebidas com os produetos ; das estampilhas adquiridas na repartição fiscal competente ;
das sabidas dos productos vendidos não só para consumo no paiz como
para o extrangeiro, e das estampilhas empreg-adas ou remettidas ao
comprador. Mlllta de 50$ a I oo$ aos que não cumprirem. as fonnal~dades referentes á escripta, e de 200$ a 400$ aos que não tirerern o
livro.
Apresentar á repartição fiscal competente, para ser visada, Uh1a
guia ém duplicata, conforme o modelo. A; do producto expr)rtádo para
o extrangeiro, ficando uma via àrchivada na mesma repartição c a outra
pàra ser apresentada por occasião do despacho. M11lta de ::Joo~ a

6oo$ooo;

·
d) asslgnar ternio de responsabilidade, conforme o modelo XVI

do imposto relativo ás mercadorias que, na conformidade da lettra c
deste patagrapho exportarem para o estrangeiro directamentc oü
com baldeação nos portos de exportação, ou por via t1nvial on
maritima, com baldeação em qualquer portot sendo admittidos intermediarios nos portos de baldeação. 1Uulta de (lO O~- a r: 2oo'f;ooo ;
e) observar em relação aos productos do seu commercio as medidas a elles adaptaveis, estabelecidas para os commerciantes ataca·
distas de que trata o~ I 0 deste artig-o, sujeito.<; ás respectiJ'as multc1s.
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3 - Aos a.taeadistdis exj;)ortadorés de sa.I grosso :

a) pa!rar o imposto na fórma da íettra h do art. 57' ~ 1° por occasfão
da sahida do producto, podendo de.har de fazel-o quando, directarnente
por via maritima, exportarem o sal para outro porto nacional, onde
·exista repartição habilitada para o despacho e para a cobrança do
mesmo imposto. Multa de 6oot a I:2ootooo;
.
b) ter o livro de talão e guia ou livro-gíiia, de acrôrdo com
n modelo. llfulta de 200$ a 400$000 ;
c) fazer acompanhar da guia referida na lettra b, o sal que sahir
com o imposto pago, o que for vendido sem o pagamento do imposto,
no segundo caso da lettra a, e o que já houver pago o imposto por
occasião da sabida da salina, mencionando neste ca~o as respectivas
guias. llfulta de 50~ a roo'$, aos quettãofizerem a menção, e de 200$ a
400$, aos que não .fi:;eretn aéomp:whar a guia ;
d) apresentar á repartição do porto de sahida, antes do embarque,
as guias referidas na letra c, bem como as guias, selladas ou não, recebidas do salineiro e relativas ao sal exportado acompanhadas da
declaração constanre do modelo afim de ser visada a primeira e feita
nas outras a annullação ou deducção do sàl exportado. llflllta de 20o$
a /too$ooo;
e) marcar as peqi.ienas embarcações de sua propriedade, empregadas

no transporte do sal, com o nome ou o numero e a tonelagem, fornecendo á repartição fiscal competente a relação das mesma~. Multa de
~OO$

a 400$000 ;

.f) assignar, na repartição fiscal competente, termo de responsabi-

lidade, conforme o modelo XVII, pela importancia total do imposto do
sal que exportarem para ser pago no porto do destino. 11fulta de
6oo$ a ~2oosooo;.
g) ter o livro de accôrdo com o modelo XXIX, no qual tegistrarão

diariamente o movimento de entrada e sahida do s~l e das estampilhas, quando as mesmas forem applicadas, sendo a escripturação
encerrada pela fórma de balanço e transportado para o mez seguinte
o saldo do sal recebido com o imposto pago e do recebido com o
imposto a pag·ar e o das estampilhas, discriminadas estas pelas taxas
na columna das observações ou em outro Jogar da folha, si ahi não
couber. Multa de 50'$ a IOO'f;, aos que não preencherem as formalidades da escripta, e 1e '200$ a 400$, aos que não tiverem o ltvro.
h) ~xhibir ao agente do fisco, toda vez que tõr exigido, os livros
e as gmas em seu poder. Multa de 50~ .1 rootooo;
i) pesar, na presença do agente fiscal, o sal embarcado em navio
de exportação, salvo quando o transbordo se der de pequena embarcação nas condições estipuladas na lettra e, cujo carregamento corresponda exactamente á sua tonelag-em. Multa de 200$ a 400$000 ;
j) descarregar em seus armazens ou nos navios de exportação, sal
das pequenas embarcações procedentes das salinas, sómente depois de
estarem de po8se da respectiva guia e de preenchidas as formalidades
do art. 1 1 1 § 6°, lettra k. Multa de 200$ a 400$ooo.
§.

4- Aos atacadistas, importadores de sal grosso :

a) organizar as guias de despacho, de accõrdo com o art. 102;
b) pagar o imposto do sal de conformidade cnm o art. 99;
c) ter o livro seo-undo o modelo no qual registrarão diaria-

mente o movimento ~ entrada e sahida do sal e a importanda do
imposto pago, sendo a escripturação encerrada pela fórma de balanço,
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transportado o saldo para o mez seguinte. M~ulta de so$ a IOO$, aos
que não preenclzere17't as formalidades relativas á escripta, e de 200$ a
400$, aos que não tiverem o lirro ;
d) exhibir ao agente do fisco, sempre que fôr exigido, o livro
fiscal e as guias em seu poder. Multa de _50$ a roo$ooo.

§ 5 - Aos

retaJhi~tas

:

a} fazer o engarrafamento dos liquidas contidos em barris ou em
garrafões de mais de cinco litros, e o empacotamento da manteiga re~
cebida em volumes maiores de quatro 1dlos, bem como do café moido,
recebido em volumes de 15 ou mais ltilos, e do assucar refinado, em
volumes de 5o ou mais kilos,lde fOrma que, iniciado em relação a um
determinado volume, fique t6do o conteúdo engarrafado ou empacotado, rotulado c estampilhado no mesmo dia. Jllulta de 200$ a
400$000;
b) cstampilhar, emquanto não entrar em vig-or o disposto, no

art. 95, os barris e g-arrafões de mais de cinco litros contendo liquidos
quando collocarem a torneira ou iniciarem a venda a torno ou a copo,
inutilizando com a data, a tinta ou a lapis tinta, as respectivas estampilhas, colladas com gomma forte. Mulla de 20o$ r~ .too,;t;oo ;
c) ter' convenientemente fechados os toneis ou outros vasilhames
destinados a deposito de [!g-unrdente, ou de alcool, de modo a não se
prestarem á venda a torno. ~Vlulta de 2oo$ a .fOo$ouoo;
d) collocar junto a cada barril de clzopp uma etiqueta ou tabella de
papel Oü de outra qualquer espccie, contendo, collac.las, as estampilhas
correspondentes, inutilizadas com a data do inicio do consumo, quando
o estampilhamento não puder ser feito de accôrdo com a lcttra b. Multa

de :zoo$ a 400$000 ;
e) exbibir ao agente do fisco, sempre que íôr exigido, as estam ..
pilhas existentes no estabelecimento c bem asc;im as notas t llt facturas
relativas aos productos. Multa de so$ a rno.j;ooo;
f) apresentar, quando pedido pelo agente do fisco, :1.s guias correspondentes aos productos qHe pagam o imposto por c~s:'lf(',nn:t c tenham
sido recebidos dircctamente da fabrica. Multa de so$ a wo$ono ;
g) franquear ao agente do fisco, para exercer a sua funcção, a visita do estabelecimento e suas dependencias, a qualquer hora do dia
ou mesmo da noite, quando á noite estiverem funccionando. Multa de
I :200$000 a 2:500$000 ;
ll) estampilhar os volumes de mais de quatro 1dlos contendo man-

teiga, e, emquanto nao entrar em vigor o parag-rapho nnico do art. 94,
os de 15 ou mais kilos, contendo cale moido, c os de mais de 50 kilos
contendo assucar refinado, quando inici~rcm a venda a retalhos inutilizando com a data, a tint:1 ou a hpis-tinta, a~> resrectivas estampilhas,
·coladas com g·omma forte. Multa de 200$ a 40o'f,ooo.
~

6- Aos FombulanteB:

Franquear no agente elo fisco todas as mercadorias em seu poder
e observar todas as obrigaçõe~·~ relativas aos cL·mais conlmerchntes, que
lhes scJun ~lpplicavcis, sujeitn:; ~~~) rcspcctir:'s m11lt·1s.
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SETIMA PARTE
DOS LIVROS E DO EXAME DA ESCR I PTA GERA. L

Art. 113. Os livros exigidos por este regulamento, dos fabricantes
em geral e dos que pagam o imposto em relação ao preço de venda
dos productos; dos negociantes por atacado, importadores e expor
tadores de sal grosso ; dos negociantes por grosso de alcool de canoa,
cachaça e vinho nacional natural, deverão ser rubricados e authenticados nas estações fiscaes correspondentes, sendo os dos fabricantes
tambem sella'tlos. Multa de 50$ a roo$ooo. A falta do sello dos livros
será apurada de accôrdo com o regulamento do imposto do sello.
~ 1°. Os livros das fabricas serão distinctos e separados para cada
uma das especies enumeradas no art. 1°, podendo ter apenas as
divisões precisas ao movimento do estabelecimento, respeitada a ordem
para cada especie do imposto descripta no art. 4° e seus par<~graphos.
4

Multa de )O$ a Ioo$ooo.

§ 2°. 'Todos os livros serão conservados nos respectivos estabelecimentos e sua escripta será organizada com clareza, asseio e
exactidão, de modo a não deixar duvidas, devendo os lançamentos ser
feitos diariamente e encerrados mensalmente até o quinto dia util de
cada mez. Multa de 50$ a roo$ooo.
§ 3°. Na escripturação poderá ser aproveitada a folha jnteira para
o lançamento de diversos mezes, desde que estes sejam encerrados e
destacados uns dos outros, de fórma a evitar confusão, devendo- ser
consignados somente os dias em que houver movimento e ser inutilizadós os espaços que não forem occupados por lançamentos. Multa

de 50$ a roo$ooo.

·

• § 4°. Nos càsos de transferencia de firma ou de local, a escri-

pturação continuará no mesmo livro, mediante annotaçao feita pelo
agente fiscal, de conformidade com o art. 1.)4, lettra n, deste regulamento.
§ ;) 0 • Nenhum livro será authenticado senão mediante prova de
inicio, de negocio de encerramento de egual livro anterior ou outro
qualquer mo ti vo convenientemente justificado, c sem que esteja de
accôrdo com o modelo regulamentar ou corresponda ao movimento do
respectivo estabelecimento.
.
Art. 1 q. Os livros de talão e guia ou Jivro-g·uia, tanto para cobrança como para fiscalização do imposto, exigidos dos salineiros, dos
fabricantes de louças e de vidros, tecidos e seus artefactos, ferragens,
dos fabricantes referidos no art. 86, dos commerciantes exportadores
de sal grosso, dos lavradores fabricantes de alcool de canna, cachaça
ou 'vinho natural, e dos commerciantes ataca distas destes productos,
terão as folhas com numeração impressa, seguidamente, sem solução de
continuidade, e serão authcnticados gratuitamente, na estação fiscal
competente . .Multa de so$ a I00$000.
§ 1°. A authenticação só se fará si os livros satisfizerem completamente ás exigencias regulamentares, podendo ser authenticados mais
de um livro de cada vez, desde que tenham numeração em seguida ao
ultimo authenticado, que deverá ser apresentado, mesmo que ainda
intacto, para a verificação.
§ 2°. Nos ca~os de livro-g-uia, a cópia será extrahida a papel
carbono.
Art, 115. Quando, por motivo de suspeita da veracidade da cs~
cripta fiscal ou por· falta dessa escripta, fôr exigida pela fiscalizaçáo a
c:d1ibição da escripta geral, ou quando essa exigencia haj:t Iogar por
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circumstancias especiacs, deverão ser apresentados, além do DIARIO
e dos COPIADORES DE CARTAS E DE FACTURAS, todos OS livros auxiliares da escripta geral, taes como: CoNTAS-CORRENTEs, BoRRADOR,
RAZ.~O, COSTANEtlt..\, TALÕES DÉ NOTAS OU de FACTURAS, etc., etc.
§ 1°. Si fór recusada a exhibiçãu desses livros, o agente do fisco
levàrâ o facto ao conhecimento do chefe de repartição, para que a
reqttisite judicialmente.
§ 2°. Si os livros apresentados forem escriptnrados de í'órma a não
poder ser apurado convenientemente todo o movimento do estabe~
Iecimento, ou se não forem apresentados todos os livros ou documentos auxiliares da escriptà geral, necessarios ao fim collimado, coIher-se-ão os elementos precisos, baseados na installaçfío c movimento elo estabelecimento ou no exame relativo a esse movimento,
feito em livro ou documento de outros estabelecimentos, ou, ainda, no
exame de despachos, livros, etc., das estações ou agencias de emprezas
de transportes, ou em quaesquer outras informações.
Art. r r6. Quando fôr julgado necessario .o exame da escripta
geral de estabelecimento sob a jurisdicção de outra repartição arreca·
dadora, será solicitado á respectiva repartição pelas repartições do
Estado do Rio de Janeiro, por intermedio da Directoria da.. Receita
Publica, pelas dos demais Estados, por intermedio das respectivas
Delegacias Físcaes e, pelas da Capital Federal, directamente.
Art. r 17. O funccionario que tiver de recorrer ao exame da c:<~
cripta geral, deve convidar o proprietario do estabelecimento on o
seu representante! para acompanhar o exame ou indicar pessoa que o
acompanhe ·e, no caso Je recusa, será ella constatada no processo, si
jà ~stivcr instaurado, ou em termo especialmente lavrado para esse
eiTetto.
~ 1°. Si o commerciante ou fabricante não se conformar com o
resultado do exame, tenha ou não sido por elle ou seu representante
tirmado o auto ou termo respectivo, o chefe da repartição desig·nará
um outro funccionario, para, como perito por .parte da Fazenda, proceder, em companhia do perito q uc fôr designado pelo interessado, a
novo exame, do qual será lavrado termo, emittinclo depo~s os peritos
parecer a respeito.
§ 2°. Si o parecer dos reritos fôr accorde e contrario ao commerciante ou fabricante, não lhe caberá direito a novo exame pericial; si,
porém., houver discordancia, será nomeado empregado do Ministerio da
Fazenda e. na sua falta, de qualquer outro ministcrio, para proferir o
desempatet.. cabendo a nomeação ao director da Receita Publica, no
Oistricto t<·ederal e no Estado do Rio de Janeiro e aos I )cJcgado~:
Fiscaes, nos r.espectivos Estados.
§ 3°. De quaesquer exames requeridos fóra dos casos previstos
neste artigo, serão abonados, por conta dos interessados, salarios aos
peritos da Fazenda, em numero não excedente de dois.
§ 4°. Os salarios serão estipulados pelo chete da repartição, tendo-se
em vista a extensão do exame c a dista~ da a percorrer.
OITAVA PARTE
DAR

MERCADORIAS,

OBJECTOS E EFFEITOS EJ\1
TfiANSITO

CONTRAVP.Nt;i\.0 OTT

F~l

1\rt. 118. As mercadorias, estampilhas, rotulas, notas ou facturns,
guias e embarcações em contravenção ás disposições deste regulamento, serão apprehendidos e apresentados á repartição arrcc.1dadnra
do locai.

§ I 0 • Eg-ualmente serao appreheuúidos os appareJhos, machinas c
outros objectos, como sejam : vidros, capsula~, rolhas e tudo mais que
se tornar necessario para comprovar a contravenção, ou quando com
intenção de fraude ou de contravenção, houver fubrico, clandestino ou
não, de qualquer ptoducto tributado.
§ 2°. Si por qualquer motivo não fôr possivel efTcctuar a remoção
das mercadorias o~ oójectos apprchendidÇJs. o apprehenso~ i!Icumbirá
da g-uarda ou deposito dos mesmos, pessoa tdonea ou o propno mfractor,
mediante termo de deposito, conforme o modelo XL, o qual ser{!
assignado pelo depositaria, pelo apprehensot e por testemunhas, !'i
houver, e acompanhará o auto de infracçilo, devendo as niaclünas ou
apparclhos s~r lacrados de fórma a não poderem fuucclouar, e a<::
mercadorias convenientemente authenticadas.
§ 3°. Não havendo pessoa que queira se encarregar do deposito,
o apprehensor tomará as medidas que as circumstancias proporcionarem,
no sentido de acautelar os interesses do fisco e de evitar o extravio on
damno das mercadodas, mencionando todos os factos no auto q11e
lavrar, assim como poderárecolher os objectos independente de termo
de deposito, a qualquer posto mi1itar, esUbclecimento publico 011
estação de emprcza de transporte.
§ 4°. Tratando-se de objectos que, pela quantidade ou accom·
modação, não possam ser removidos e o dono ou . outra qualquer
pessoa não guerra acceitar a responsabilidade do deposito, serão ,essas
circumstancias constatad~s no auto e o apprehensor providenciará p~ra
que, si possivel fõr, seja o estabelecimento guardado pot praça da
força publica.
Art. 119. Havendo prova ou ·suspeita de que em casas particulares, habitadas ou não, em dependencias de casas commerciacs,
occupadas por pessoas da família do proprietario ou em edifidos
occupados por emprezas ·ou instituições de qualquer natureza, se
occult.1111 mercadorias ttibutadas, ahi fabricadas ou retiradas de estabelecimentos fabris ou commerciaes ou das alfandegas ou mesas de tendas,
sem terem pago as respectivas taxas, os agentes do fisco intimarão o
morador, dircctor, gerente ou encarregado, para entregar a mercadoria
em contravenção, lavrando o necessatio auto.
§ I 0 • Essa providencia estende-se aos casos de outros objectos
sujeitos á fiscalização do imposto de consumo.
§ 2°. No caso de recusa da entrega da mercadoria ou dos objcctos
em contravenção, os referidos agentes levarão inune~liatamente o facto
ao conhecimento da autoridade fiscal do local, afim de que promova a
apprehensão judicial e tome todas as cautelas, de maneira a impedir a
retirada clandestina daquelles artigos, providenciando -1inda sobre o
lavramento do auto que servirá de base ao processo.
Art. 120. No caso de suspeita de não estarem devidamente
estampilhadas ou de não estarem de accõrdo com outras exigencias
regulamentares, as mercadorias que se acharem para cxpediç1o nas
estações das emprezas de transporte, os agentes do fisco 011 os cmprcg·ados das mesmas emprezas não embaraçarão o transporte elos respc·
ctivos volumes, mas tomarão as seguintes precauções, afim de g-arantir
u bom exito da diligencia .a que se houver de proceder :
·
a ) marcarão os Yolumes cie maneira que não possam ser violados
sem deixar vestígios ;
b ) afllxarão nos mesmos volumes nota declaratoria pata que
sejam retidos na estação do destino, até que o agente fiscal da localidade, o chde da repartiçfto ou qualquer empregado designado, se
L
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a~resente para abril-os, o que só deverá ser feito com a assistencia
d6 consignatario ou seu substituto leg-al ou, si este não comparecer, em
presença de duas testemunhas, estranhas ou não qO serviço da estação.
§ 1o. Da nota alludida na lcttra b será dado conhecimento ao chefe
da estação expeditora e ao guarda ou conductor da mercadoria, e avi~
sado o chefe da repartição do destino por telegramma.
§ 2°. No caso de não estar o producto devidamente legalizado, o
empregado que fizer a diligencia no ponto do destino lavrará contra o
remettente, auto de infracção, nos termos deste regulamento, e apprehenderá o mesmo producto.
.
§ 3°· Os volumes em descarga, no caso de suspeita, ficarão retidos
até que sejam abertos, conforme o disposto na lettra b, deste artigo.
Art. 121. Os directores, administradores, gerentes e mais empregados das linhas de transporte, particulares ou não, facultarão aos
empregados da fiscalização todas as informações e certidões que requisitarem e prestarão todo o seu concurso para facilitar-lhes a necessaria
inspccção sobre os artigos em despacho e referentes aos já despachados,
sendo. as certidões fornecidas independentemente da contribuição.
Paragrapho unico. Quando a administração das referidas Hnhas de
transporte o exigir, para sua resalva, o agente do fisco Javrará e
assignará termo declaratorio da diligencia que houver eflectuado.
Art. 122. As estampilhas, guias, notas ou tacturas que os fabri..
cantes e os commerciantes por grosso são, na fórma deste regulamento,
obrigados a fornecer com os productos vendidos ou remettidos para
beneficiamento, deverão acompanhal~os em poder do conductor do
vehiculo ou pessoa que os transportar para serem entregues ao destinatario, todas ás vezes que as mercadorias não se destinem a despacho
pelas estradas de ferro, companhias de navegação ou emprezas de
transporte, e serão apresentados em transito aos agentes do fisco,
sempre que forem exigidos.
§ 1°. Cada expedição deverá ser acompanhada dos respectivos
effeitos e, quando effectuada por mais de um vehiculo, estes deverão ser
ágrupados de modo que em conjuncto possam ser fiscalizados em
transito.
§ 2. 0 No caso de devolução de mercadorias, os respectivos eiTeitos
deverão acompanhai-as na fórma indicada neste artigo. .Multa de 20o$

a

400$,

aos injractores deste artigo ou de seus paragrap!ws.

Art. I 23. Os operarios que trabalharem fúra das fabricas
não poderão transitar com materia prima,. ou productos fabricados,
sem estarem munjdos das respectivas cadernetas, para serem· apresentadas aos agentes do fisco quando exigidas. ~Multa. de so$ a
I00$000.

Art. 124. As mercadorias sujeitas ao imposto de consumo, qnando
transportadas por via marítima, terrestre ou fluvial, não serão entregues
sem que estejam devidamente legalizadas.
§ 1°. Essa fiscalização incumbe ás alfandegas, mesas de rendas, e,
no caso de não terem sido satisfeitas as exigencias legaes, serão lavrados
autos de infracçáo e apprehensão, pelas repartições fiscaes do ponto
do destino.
§ 2°. Nas localidades em que houver estação fiscal, os destinatarios
das mercadorias, antes de retiral-as submetterão os respectivos cffeitos
ao exame e l 1isto das mesmas repartições, sem o que as mercadorias
não lhes poderão ser entreg·ues.
Art. 125. As mercadorias destinadas. a despacho nas estradas de
ferro, companhias de navegação ou emprezas de transporte, serão
tambem apprehendidas em transito para o despacho. desde que seja
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verificad1 ::]ualquer contravenção não comprehendida na excepção do
art. r 2 r.
Art. 126. Quando a prova das faltas verificadas em notas, facturas
ou guias independer da presença da mercadoria, será feita apprehensfto
sómente do documento em contravenção.
Art. 137. Us lívros fisc;aes em contravenção ou outros qnaesquer
li vros não poderão ser apprehendidos, devendo as t~1ltas verificadas
naquelles ser consignadas mediante termo nos proprios livros e con~
statadas no auto que fór lavrado, e, os esclarecimentos que os outros
puderem trazer ao processo, ser tomados por termo, para ser annexado ao mesmo processo.
Art. 128. As mercadorias apprehendidas poderão ser restituidas a
requet-imcnto da parte, depois de satisfeito o pagamento do imposto,
ficando na repartição os specimens necessarios ao esclarecimento do
processo.
.
~ 1°. Tratando-se de m.ercadoria de facil deterioração, a retenção
do specimen poderá ser dispensada, constatando-se minuciosamente no
termo da entrega, com assignatura do interessado, o estado da mesma
mercadoria e as faltas determinantes da apprehensão.
~ 3''. As mercadorias e objectos que, depois do julgamento defini~
tivo do auto ou de declar~do perempto o prazo para recurso, não
forem retirados dentro de 30 dias, contados da data da intimação do
ultimo despacho, mediante pagamento do imposto devido ou reparação
da falta autuada e pagamento da multa, serão considerados abandonados e, como taes, vendidos em leilão ou mediante concurrencia.
~ :i". Os productos falsificados ou adulterados c os deteriorados
não serão restituídos nem vendidos, devendo, assim como os em bom
estado, que não obtiverem comprador, ser inutilizados mediante termo,
logo que .o processo tenha passado em julgado.
§ 4°. Quando a mercadoria apprehendiâa fôr de facil deterioração,
a repartição convidará a quem de direito a retiral-a no prazo que
fixar, sob pena de perda da mesma mercadoria, procedendo neste caso
de conformidade com o paragrapho anterior.
Art. 129. As notas e outros documentos juntos ao processo e
necessarios á su~ elucidação, poderão ser restituídas, mediante recibo,
ficando no mesmo processo cópia authentica, visada pelo interessado,
entregando-se, entretanto, independentemente de cópia, si o processo
já houver passado em julgado.
Art. 130. As estampilhas apprehendidas por qualquer transgressão, excepto por insufficiencia do valor, não serão restituídas,
devendo os interessados adquirir novas, em importancia integral, para
os respectivos productos.
.
Paragrapho unico. Serão, porém, restitui das as que houverem sido
applicadas em productos que, por motivo de incendio, naufragio ou
qualquer outro accidente devidamente comprovadô, deixarem de entrar
em consumo.
Art. 131. As guias apprehendidas por deficiencia ou irregularidade das estampilhas, só serão restituídas mediante pagamento integral do imposto correspondente ás respectivas mercadorias.
Art. 132. As mercadorias e objectos apprehendidos por infracção
de reg·ulamentos fiscaes e depositados em poder de negociante que vier
a fallir, não poderão ser comprehendidos na massa, devendo a
repartiçao fazer a necessaria communicação ao juiz e providenciar
sobre a transferencia para outro local das mesmas mercadorias ou
objcctos.
Art. 133. Os conductores, bem como os respectivos vchiculos, de
mcrcauorias encontradas em contravençflo ás disposições deste rcgu-
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lamento, cuja procedencia não seja logo apurada, serão detidos á
ordem do cfiefe da repartição, até que aquelles declarem e seja apurado
com seguran~, qual a origem das mercadorias e quem o responsavel
pela falta venficada.
Paragrapho unico. Si no prazo de 48 horas não houver sido feita
a declaração, ou conhecido o responsavel, o vehiculo e as mercadorias
serão vendidos em haste publica e o seu producto recolhido aos cofres
federaes como renda eventual, depois de deduzidos so 0 /o para o appre·
hensor, de tudo lavrando-se os necessarios termos.

CAPITULO XI

Da direcção, fiscalização e inspecção
PRIMEIRA PARTE
DA DIRECÇÃO E FISCALIZAÇÃO

.Art. 134. A direcção do serviço do imposto de consumo incumbe
em geral, á Directoria da Receita Publica e sua fiscalização compete :
a) na Capital Federal, á Recebcdoria do Districto Federal c á
Alfandega do Rio de Janeiro ;
b) no Esta~o do Rio de janeiro: em Nictheroy, ã mesma Rece·
bedoria do Districto Federal; nos outros municipios, ás respectivas
estações arrecadadoras, sob a immediata direcção da Directoria da
Receita Publica ;
c) nos outros Estados, ás delegacias fiscaes, em todo o Estado, e
ás repartições arrecadadoras, nos limites de sua jurisdicção.
Art. 135. A fiscalização do imposto será exercida:
a) em todas as repartições fiscaes e arrecadadoras;
b) nos trapiches c entrepostos, e nas estações e depositas de
quaesquer em prezas de transporte ;
.
c) nos estabelecimentos fabris e casas commerciaes, onde se fabricarem, venderem ou depositarem productos sujeitos ao imposto;
d) nos vehiculos ou individuas que conduzirem mercadorias.
Art. 136. A fiscalização será feita, não só pelos chetes das repartições referidas no art. 134, como, especialmente, por ag·entes fiscaes
do imposto de consumo.
Paragrapho unico. Os agentes fiscaes far-se-ão reconhecer pelo
titulo de nomeação.
Art. 137. O numero de agentes fiscaes do imposto de consumo
será o do quadro annexo.
Art. 138. Os agentes fiscaes do imposto de consumo são de
nomeação e demissão do Ministro da Fazenda.
§ 1°. A' nomeação precederá concurso cfrectuado na fórma estaM
belecida no capitulo XU.
§ 2°. Serão dispensados do concurso os empregados do Minis teria
da Fazenda, que tiverem concurso de segunda entrancia.
§ 3°. Terão preferencia para a n(lmeação os candidatos dassi·
ficados em concurso; que houverem exercido o cargo de agente fiscal
interinamente ou tiverem mais de cinco annos de serviço eífl.:ctivo, em
repartição puhlica federal, c o~ reservistas do Exercito ou da Armada.
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Art. 139. Os agentes fiscaes do imposto de consumo que contarem ro ou mais annos de serviço publico ,féderal, sem terem soffrido
pena no cumprimento de seus deveres, aó poderão ser destituídos
do cargo mediante processo administrativo.
Art. 140. O quadro dos agentes fiscaes do imposto de consumo
compor-se-á de tres categorias, a sal;:>er:
I\ os da circumscrípção/do Districto Federal e Município de
Nictheroy;
2", os das circumscripções das capitaes dos Estados e de Petropolis, no Estado do Rio de Janeiro;
3•, os das circumsctipções do interior dos Estados.
Art. 141. As primeiras ou as novas nomeações só serão feitas
para o interior dos Estados, cabendo á Directoria da Receita Publica,
no Estado do Rio de Janeiro, e ás Delegacias Fiscaes, nos demais Estados, fazer a distribuição dos agentes pelas circumscripções.
Art. 142. Occorrendo vaga na circumscripção de Petropolis, no
Estado do Rio de janeiro, ou nas das capitaes dos demais Estados,
será preenchida por promoção de um dos agentes fiscaes do interior,
que fór indicado pela Directmia da Receita Publica, no primeiro caso,
e pela respectiva Delegacia Fiscal, por intermedio daquella Directoria,
nos outros casos, devendo a indicação recair sobre os tres agentes
que mais se distinguirem pela sua competencia c applicação e contarem
pelo menos dons annos de serviço no Estack1.
Paragrapho unico. Para as vagas na cir.::umscripção do Districto
Federal serão promovidos, por proposta da Directoria da Receita
Publica, agentes fiscaes das capitaes dos Estados ou da circumscripção de Petropolis, que possuam os predicados exigidos neste
artigo e tenham pelo menos dous annos de exercido na circumscripcão.
Art. '43· As pessr)as nomeadas agentes fiscaes do imposto' de
consumo deverão tomar posse e entrar no exercido dos seus Jogares
dentro do prazo maximo de 6o dias, contados da data da publicação
oflicial da nomeação.
Paragrapho unico. Os agentes fiscaes transferidos deverão entrar
em exercido na nova circumscripção dentro do prazo que lhes fór
marcado, o qual nunca será menor de ro dias nem maior de 6o, conforme a distancia em que estiver a nova circumscripção.
Art. 144. No impedimento dos agentes liscaes effcctivos, pur
em~ito de suspensão por mais de I 5 dias ou de licença, serão nomeados
substitutos interinos ; si, porém, o impedimento fór de I 5 dias ou menos
a substituição dar-se-á pelo agente fiscal da secção ou circumscripção
mais proxima.
§ I 0 • As nomeações, no primeiro caso, serão feitas, no Districto
Federal e no Estado do Rio de Janeiro, pelo Ministro da Fazenda,
e, nos outros Estados, pelos respectivos delegados fiscaes, sujeitandn,as
á approvaçfw ·do Ministro ; no segundo caso, quando se tratar de
secção, pelo chefe do serviço, e de circumscripção, pelo director da
Receita Publica, no Estado do Rio de Janeiro, e pelos delegadoR
liscaes, nos demais Estados.
§ 2°. Os substitutos serão escolhidos entre as pessoas habilitadas
em concurso, podendo, toda via, ser nomeadas pessoas extranhas, caso
não haja habilitadas ou si as habilitadas não aceeitaem a nomeação.
§ 3°. Nos casos de vaga, a nomeaç~to intedna rcompete ao Mi~
nistro da Fazenda.
Art. 145. Para os. fins da fiscalização, observar-se-á a distribuição
dos agentes fiscacs constantes do quadro anncxo o qual poderá
ser alterado pelo Ministro da Fazenda, em relação ao Estado do Rio de
.Janeiro, por proposta da Directoria da Receita Puhlica e, quanto
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aos demais Estados, mediante proposta das delegacia~' fiscacs, encaminhada por interh1edio daquella Directoria.
Art. 146. A Directoria da Receita Publica, no Estado do Rio de
Janeiro, e as delegacias fiscaes, nos outros Estados, fanlo a divisão das
circumscripções de fôrma que os aqentes fiscaes possam ser aprovei·
tados em serviço nas alfandegas e em outros que se tornem precisos,
tendo ainda em 'lista que as circumscripções em que houver l~l bricas de
productos que paguem o imposto por meio de guia c onde commummente se faça cxportaçao ou descarga de sal, deverão, sempre que 10r
possível, ter mais de um agente fisc'l.
§ 1°. A divisão das circumscripções dos Estados f'erá snbmettida
á approvação da Directoria da Receita Publica.
~ 2°. Para sédc da circumscripção será designada a localidade de
maior desenvolvimento industrial de artig-os tributados ou o centro
commcrcial mais importante, tendo-se ~íinda em vista a salubridade
}Oca I.
Art. 147. i\s circumscripções que tiverem dois ou mais agente
1iscaes, serão divididas em secções, pelas repartições a que estiverem
subordinadas, de accôrdo com as necessidades do serviço, sendo cada
secção provida de um agente fiscal e independendo a divisão de approvação de autoridade superior.
Art. q8. Os agentes fiscaes terão direito a transporte, nas es~
tradas de ferro e por via tluvial ou ma~itima, dado pelo Governo :
a) qu'ando em serviço nas respectiJas circumscrip(;ões ;
b) quando tr<Lnsferidos por convenicncia elo serviço;
c) quando em commissão.
1°. Nos casos das lettras b c c terão direito tambcm á passagem
e ao transporte de bagagem para pessoas de sua J:·mülia.
~ 2°. As passagens para pessoas da familia do agente fiscal ou de
qualquer empregado nomeado inspector, serão somente de ida c volta
para o Estado que tiver de inspeccionar.
§ 3°. Nas cmprezas que não fornecerem passag·cns por conta do
Governo, bem como nas linhas de diligencias, automovcis ou quacsqucr
embarcaçõc~4, ou, quando por ialta de outro meio regular de communicação, fór nccessario contractar transporte, e as despezas excedam
de 2$500, os inspectores pagarão as mesmas despezas, para lhes
serem indemnizadas, mediante requerimento, instruido com os respectivos recibos.
§ 4°. Igual concessão poderá ser feita aos ag·entes fiscaes,
mediante prévia autorização da Directoria da Receita Publica, no
Estado do Rio de Janeiro, e das Delegacias Fiscaes, nos outros Es~
tados, comtanto que as passagens sejam autorizadas na medida estricta
das necessidades c conveniencia do serviço.
Art. 149. Os agentes flscacs terão franquia tclcgraphica, para uso
em casos urgentes, nas estações tora da sédc das repartições.
Paragrapho unico. Na séde das repartiçües cabe ás mesmas a
transmissão dos tclcgrammas.
.
i\r~. Tso. qs as-cn~es flscae~, bem como qu:~csquer empregados
mcumb1dos da fiscahzaçao, podcrao penetrar nas tabncas e nas casas
commerciaes de productos tributados, assim como nos respectivos
depositas, afim de exercerem a fiscalização, a qualquer hora do dia ou
da noite, desde que taes estabelecimentos estêjam rnnccionanclo.
Paragrapho unico. Não se comprchendcm na disposição deste
artig-o as casas particulares, cujos moradores, membros de uma mesma
fami!ia, se dediquem a alg-uma industria \ributada, c os estabelecimentos
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referidos nas Iettras b, c, f e g do art. 12, nos quaes aquellcs funccionarios só entrarão mediante aviso.
Art. r5 r. Para fiscalizar a descarga do sal grosso, nacional ou
estrangeiro, c auxiliar á fiscaiização das mercadorias sujeitas ao imposto âe consumo, submettidas a despacho, a Alfandegado Rio de janeiro requisitará da Recebcdoria do Oistricto Federal, até seis ag-ente~;
tlsc:1e.s.
~ 1°. Os a;~ entes fiscaes designados para o serviço da Altandeg-a
do Rio de janeiro poderão, conforme as convenicncias do serviço, ser
:;;nbstituiclos ou dispensados pelo director da Heccbedoria do District11
J"ederal. ou mediante requisição do inspcctor da Alfandcga.
2°. Nas outras alfandegas da União e nas mesas de rendas, scrãr>
escalados, para desempenhar os serviços de que trata este artigo, um
ou mais agentes fiscacs, de modo a não prejudicar o serviço das respcctiv::~s circumscripções.
Art. 152. Os que desacatarem, por qualquer mandra, o., emprcgado3 incumbidos da fiscalização no · exercício de su.:1s t'nncções, e os
que, por qualquer meio, impedirem a eflectividade do serviço fiscal,
:.erão pumdos na fórma do Codigo Penal, para o que, o empregado
otfendido lavrará auto, segundo o modelo XXXV, acompanhado do
rol das testemunhas, o qual será rcmdtido, pela r;;p~lrlir;ão, ao Procurador da Hepublica.
Paragrapho unico. Verificada qualquer das hypothcses mencio-nadas neste artigo, o empregado poderá prender o offensor ou infractor
e solicitar, para esse fim, auxilio da força publica ou das autoridades
policiaes.
·
Art. 153, Todas as repartições_ publicas federaes e autoridades cb
União, do Districto Federal, prestarão seu concurso ao serviço fiscal,
podendo ser solicita,.lo, quando nccess~rio, o das autoridades estaduacs
e municipaes.
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SEGUNDA PARTE
i>OS DEVERES DOS AGENTES

FISCAE~

DO IMPOSTO DE CONSUMO

;\rt. 1 5+ Aos agentes fiscaes do imposto de consumo incumbe:
a) velar pela completa execução deste regulamento, visitando com
frcquencia os estabelecimentos sujeitos ao imposto de consumo, examinando suas dependencias, bem como os armarias, caixas ou moveis
nelles existentes, c estabelecendo rigorosa vigilancia sobre as mercaJorias em transito pelos logradouros publicas e cmprezas de transporte ou em poder dos mercadores ambulantes;
i) :1pprehcndcr:
1°, a~~ mercadorias, rotulas, notas, facturas e guias encontrados
em contravenção, lavrando o competente auto, fazendo-o acompanhar
dos documentos em contravenção, ou de outros que sejam apresentados
pelos autuados, e das mercadorias e rotulas, ou de um specimen de
cada uma das mesmas mercadorias, quando ficarem depositadas fóra
da repartição;
2°, as machinas, apparelhos, vidro:.;, capsnL•~-;, rolhas c outro~
objcctos, qnando se tornar preciso, para comprov;tr a contravenção
ou qu:mdo, com intenção de fraude ou de falsificação, houver f:1..
brico, clandestino ou occulto, de qualquer producto tributado :
Luis de i1U1 -

'lol. li

no
3•, as mercadorias dos negociantes ambulantes não reg·istrados,
lavrando o necessario termo para acompanhar a notificação ;
4°, mediante auto, as estampilhas encontradas em excesso em
poder dos contribuintes ou cuja procedencia legal não fó~ justificada, bem como as que acompanharam os productos que serviram de
rnateria prima á fabricação de outras mercadorias, c não lhes tenham
sido entregues pelos fabricantes ;
c) dar, em exposição escripta, conhecimento á repartição, dos contribuintes cujas patentes houverem incidido nas disposições do art. ~s, afim
de serem declaradas sem effeito c, no Cc.'lSO da lettra a do mesmo artigo,
ser marcado o prazo de oito dias para pag·amento da uova patente;
d) notificar, deaccôrdo com o modelo XXXIV, antes da primeira
apresentação do cadastro, ou posteriormente á apresentação, quando a
talta for então verificada, os commerciantes ou fabricantes que não
tenham registrado seus estabelecimentos, ou que o tenham feito de modo
incompleto ou insufficiente, e que não tenham attendido o prazo marcado
na letra c deste artigo ;
e) visar; datando, depois de feita a necessaria verilicaçao :
I 0 , as guias de compra de estampilhas em poder dos contribuintes;
2°, os canhotos das guias de pagamento elo imposto;
·
3°. as guias ou notas relativas aos productos remettidos ou rcct.:~
bidos pelas fabricas, para beneficiamento ou acabamento ;
4'\ as patentes de registro em poder dos contribuintes;
5!1, as guias, selladas ou não, em poder dos negociantes ou dos
ü1.bricantes ;
6°, a escripta fiscal de todos os estabelecimentos a ella obrig-ados,
cancellando-a, quando apresentar duvidas, e lavrando o ncce~sario auto
ou resalvando as emendas ou enganos justificados ;
f) fazer o confronto do movimento accusado na cscripta fiscal
com o desenvolvimento commercial c industrial dos estabelecimentos,
afim de verificarem se os interesses do fisco estão sendo prejudicados,
recorrendo á escripta geral, quando houver motivo de suspeita ;
g) fiscalizar, quando escalados, o carregamento do E:al dos navios
de exportação, verificando o peso do sal pela tonelagem das pequenas
embarcações de que tratam os arts. 11 1, ~ 6°, Jettra f, e 1 1 2, § 3°,
lettra e, ou por meio de balança, apresentando á rcp[lrtição um mappa
do carregamento total, conforme o modelo ;
h) assistir, quando escalados, o hcramento das escotilhas das embarcações que transportem sal, importado ou exportado, sempre que
terminarem o serviço de ca_rga ou. descarga, bem como a quebra do
laere, ao ser recomeçado d1to servtço ;
·
i) assistir a pesagem do sal das pequenas embarcacões que não estejam carregadas de accôrdo com a respectiva tonelagem, annotando
o peso verificado na guia correspondente, desde que occorra o caso
previsto no art. 111, § 6°l lettra j;
j) verificar a exactidão das declarações :o~.dtadas nos arts. 1 1 1, § 6(l,
lettraj; e II2, § 3°, lettra e, lavrando termo que será tamucm firmado
pelo interessado e archi vado .na repartição fiscal ;
I~) solicitar, quando necessario ao desempenho de suas funcç{jes,
o auxilio das autoridades locaes ou da torça publica;
'
l) desempenhar qualquer diligencia ou commissão que lhes fOr
ordenada e fiscalizar a ex~cução dos r~gulamentos do imposto do sello,
do de transporte, do serviço de lotenas, dos clubs de mercadorias de
~otulos~ de ma~cas de fabricas e de quaesquer outros de que fo~em
1ncumbtdos, assim como velar pela completa cxceução deste regulamento;
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m.) lançar, até o ultimo dia de cada mez, nos livros de que trata o
art. 239, o movimento do mez anterior das fabricas e demais estabelecimentos sujeitos á escripta fiscal, sob sua fiscalização, justificando
as delongas do prazo quando por motivo de força maior, safvo se o rc~
gulamento da repartição dispuzer em contrario ;
n) annotar nos livros da cscripta fiscal os desp<tchos relativos âs
alterações de firma on de local dos respectivos estabelecimentos, afim
clr.~ poderem os mesmos livros ser usados pelas firmas succcssoras;
o) comparecer ás respectivas repartições, onde assignarão ponto e
fJ.rão plantao nos dias determinados, tendo em vista que, nas repartições que não sejam séde de circumscripção, o ponto será assignado
quando comparecerem no local, c nas circumscripções que tiverem mcno:->
de trcs agentes fiscaes, será dispensado o plantão·;
p) fazer plantão na repartição, quando designados, para visar a:s
guias das pequenas embarcações de que trata o art. r I r, ~ 6°, Iettra /l,
annotando-as em livro, segundo o modelo depois de contrC'ntal-as
com a tonelagem das mesmas embarcações;
q) communicar á repartição local, toda vez que tiverem de segui~
para outra localidade, afim de ser sempre conhecido seu paradeiro;
r) residir na séde da circumscripção;
s) acompanhar, quando convidados, o inspector fi:,cal em serviço
em suas secções ou circumscripções;
t) iniciar a 1° de abril o levantamento do c~Jastro elos c~;tabcleci~
mentos e dos commerciantes ambulantes sujeitos a registro, existentes nas
respectivas secções ou circumscripções, verificando si estão reg-istrados
para todos os productos elo seu commercio ou fabrico, e se o registro
obedeceu á categoria do estabelecimento e ao nome do verdadeiro
proprietario, assim como, providenciando para que pelos contribuintes
sejam corrigidas, dentro de 10 dias, as faltas encontradas, antes da apresentação do cadastro á repartição, a qual devení. ser até 30 de junho,
nas cJrcumscripçõcs das capitaes, e 31 de agosto, nas do interior, de
fórma que do alludido cadastro constem todos os estabelecimentos existentes, registrados ou notificados.
Paragrapho unico. Os cadastros, depois de exa;ninados c risados
pelas respectivas repartições, serão restituidos, para constarem, cpm as
alterações occorridas, do relatorio annnal dos agentes tiscaés.
Art. r 55. Os agentes fiscaes apresentarão, até 2S de fevereiro, á
repartição da sédc, relatorio dos trabalhos do anuo anterior, em toda
a circumscripção, sendo os do Estado db Rio de Janeiro, encamjnhados á Directoria da Receita Publica, c os dns outms Est.ados,
á~ respectivas Delegacias Fiscaes.
s t 0 • O relatorio obedecerá á seguinte organinção:
a) exposição dirigida á Directoria da Receita Publica, no ~stado
do Rio de Janeiro, á Rccebedoria do Distri.cto Federal, 11:1 Capital
Federal c Municipio de Nicthcroy, c ás respectiv:ts DelcQ·acias f:iscaes,
no~ outros Estados;
b) mappa do movimento annual das fabricas c outros estabelc·
cimentos sujeitos á escripta fiscal, existentes nas respectivas secções, do
qual constem, pelas especics, a producção, a entrada e o consulllo
dos productos, bem como, a importanda das estampilhas compradas ou
recebidas, das empreg-adas e do saldo restante;
c) cadastro, conforme o modelo dos estabelecimento~; c: comUlcrciantes ambulantes registrados e dos notificados por hlta de registro, discriminados os registrados pela natureza e categoria do commcrcio ou fabrico, pelos emolumentos pagos e especies dos productqs,
"bem como pelos registros g-ratuitos c pelo local oos cstabelecimcutos.
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§- 2°. Os relatorios dos agentes fiscaes em serviço na Alfandcga do
Rio de janeiro, depois de apreciados por essa repartiç!o, serão remet·
tidos á Reccbedoria do Districto Federal, r.os termos do clccreto
n. 8.242, de 2~ de setembro de 1910.
·
Art. I 56. Os agentes fiscaes serão auxiliado~ na fiscalização das
fabricas OU salinas existentes na secção a SCU car~·o, pL!lOS das Outras
secções em que estiver dividida a circumscripção, nas quacs não existam
estabelecimentos industriaes ou existam em menor numero.
tut. I C::?. Verificada qualquer infracção deste regulamento, por
ao-ente fiscal ou inspector fiscal àe outra jurisdicção, embora de Estado
dÍffcrente, é ao mesmo permittido lavrar o competente auto.
Paragrapho unico. Sempre que as circumstancias o permittirem,
deverá ser avisado o scrvcntuario respectivo para auxiliar a diligencia.
Art. 15!.J. Os agentes tiscacs do imposto l1c consu111n ~:lo immc·
diatamente subordinados ás repartições :trrccadador:1s c· l':ts:~i veis, no
exercicio de suas funcçOes das penas disciplinares a que csU(Il ::;ujeito:..;
os empregados de fazenda:
§ 1°. A's mesmas repartições os agentes ti::,·:te:-> aprt;:::cntarão todos
os seus trabalhos e só por seu intermcdio poderão dirigir-se ás
autoridades superiores.
.
§ 2°. Aos agentes fiscacs tambem se applicam as disposições
vigentes para os funccionarios publicas, taes como :
a) as que dizem com a probibição de commcrciar, ser procurad(Jr
de partes, fazer contracto com o governo directa ou indirectamentc,
por si ou como representante de outrem, dirigir bancos, companhias,
emprezas ou estabelecimentos, sejam ou não subvencionados pelo
Governo da União, salvo excepções indicadas em teis cspeciaes,
requerer ou promover a concessão de privilegias, garantias de juros
ou outros favores semelhantes, excepto privilegio de invenção propria,
e bem assim as que se referem á justificação de faltas por molcstia~
gala de casamento, nojo, etc.
Art. 159. Os agentes fiscaes deverão, sempre que comparecerem
á repartição, receber os papeis que lhes forem distribuídos, passando
r~ibO nos respectivos protocollos, e declarando nos mesmos papeis
antes da informação a data do recebimento.
§ I o. As informações serão prestadas dentro do prazo maximo
de I 5 dias ou de menor prazo marcado pelo chefe do serviço, segundo a
urgeocia do assumpto, e obedecerão a uma fórma concisa, moderada,
sem allusões offensivas ás partes ou a quaesquer funccionarios.
§ 2°. Todos os papeis que tenham de receber despacho serão restituidos devidamente processados, com as folhas cosidas e numeradas,
obedecendo á ordem chronologica ou á connexão das materias, sem
linhas em branco antes da informação, e sem. escriptos nas margens.
podendo os informantes adaptar protocollo em que exigirão recibo dos
funccionarios a quem fizerem entrega dos mesmos papeis ou processos.

TERCEIRA PARTE·
DA INSPECÇÃO E DOS DEVERES DOS INSPECTORES FISCAES

Art. r6o. A inspecção do serviço do imposto de consumo incumbe,
em geral, á Directoria da Receita Publica.
Art. x6r. Em todos os Estados haver<i inspecção permanente
exercida por funcclonarios de Fazenda ou por agentes fiscaes do
imposto de consumo, devendo a designação de agente fiscal recair sobre
os do Districto Federal ou de Estado differente do que tiver de ser
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inspeccionado, salvo tratando-se de caso urgente e ephemero, quando
poderá ser de agente fiscal do proprio Estaáo.
§ 1°. Na circumscripção do Districto Federal, a inspecção será
feita por funccionario de Fazenda.
.
§ 2°. Para os Estados poderão ser desig-nados empregados em
numero necessario.
Art. 162. A Directoria da Receita Publica poderá ter â sua dispo~
sição até dois funccionarios de Fazenda ou ag-entes fiscaes do imposto
de consumo, para se incumbirem não só de mspecções extraordinarias
c imprevistas sobre serviços do mesmo imposto de consumo, como
tambem do da estatística da producção e consumo dos productos tributados e da arrecadação do dito imposto em toda a União, e, ainda,
do estudo dos relatorios dos inspectores fiscaes e de outros processos
inherentes ao imposto de consumo.
.
.
Art. 163. Os inspectores, de que tratam os arts. 16.1 e 162, serão
designados pelo Ministro da Fazenda, mediante proposta da Directoria
da Receita Publica.
§ r o. Quando a proposta de agente fiscal recair sobre o de circumscripção que tenha menos de tres agentes fiscaes, será nomeado
substituto interino; si, porém, recair sobre o de circumscripção que
tenha tres ou mais, será o designado substituído pelo da secção mais
proxima ou como melhor entender o chefe da repartição.
§ 2°. Feita a designação, a Directoria da Rece1ta Pl}blica provi·
(lenciari immediatamente no sentido de ser concedida franquia postal e
1c1egraphica ao inspector fiscal e, bem assim, passagens e transporte
de bagagens para o mesmo e para as pêssoas de sua familia.
Art. 164. Os inspectores são subordinados á Directoria da Receita Publica, mas deverão entender-se clirectamente com os chefes
das repartições, dando-lhes conhecimento das irregularidades c faltas
encontradas no serviço da arrecadação e fiscalização elo imposto de
consumo ou de qualquer outro de cuja inspecção estejam incumbidos,
afim de que dêm as providencias ao seu alcance ou solicitem da au1oridaé.c superior as que escaparem á sua alçada.
§ 1°. Quando o chefe da repartição não tomar as providencias
pedidas, o inspector, nos Estados, dará conhecimento do facto á Delegacia Fiscal.
§ 2°. As providencias dependentes · das Delegacias Fiscaes serão
solicitadas directamente às mesmas delegacias e~ ás do Thesouro, á
Directoria da Receita Publica.
§ 3°. Si as Delegacias Fiscaes, a Recebedoria do Districto Federal
ou Alfandega do Rio de janeiro, não tomarem em consideração as
solicitações do !nspcctor, este levará o facto ao conhecimento da Dire..
ctoria da Receita Publica, expondo minuciosamente tod'J o occorrido.
Art. 165. A missão do inspector fiscal consistirá especialmente em
observar a marcha do serviço da fiscalização e arrecadação, verificando
si os agentes fiscaes observam strictamente e com assiduidade todos os
seus deveres, e examinando a legalidade da cobrança do imposto de
consumo e dos emolumentos de registro, de fórma que possa de
prompto propor a correcção de qualquer erro ou excesso prejudicial á
Fazenda ou ao contribuinte.
§ 1 o. A permanencia do inspector em uma localidade será tanto
quanto bastar para conhecer o estado dos serviços, corrigir os enganos
ou inadvertencias c orientar a tiscaHzação e os contribuintes sobr e
duvidas existentes.
§ :J". Quando o inspector fiscal, em suas visitas, descobrir fraudeq
que demandem exames e {>esquizas demoradas, permanecerá no local
:tlé c,mclusão das cUligenctas, procedendo a rigorosas averiguações,
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para apurar si houve connivencia ou descaso da fiscalização, abrindo
mquento, si preciso e lavrando os termos e autos necessarios.
~ Art. 166. Além dos devere~ indicados no artigo antecedente,
cabe nos inspectores fiscaes:
a) observar as iustrncções que lhes forem dadas pela. Dire~toria
da Receita Publica;
b) attender as solicitações das repartições sobre qualquer inspecção
no limite de suas attribuiçües;
c) ouvir as qncixas dos cantribuintes sobre o modo por que é teita
a fiscalização, tomando as providencias necessarias para que cessem
:1s causas determinantes das mesmas queixas, quando proceQentes;
d) examinar, a bem da arrecadação e fiscalização, os livros e respectivos documentos das collectorias e mesas de rendas não alfandeg-ad~~' determinando as provid~ncias urgentes ~ecc.ssarias ao . bom
mncctonamento dos mesmos servtços e dando SClencià á autondade
superior'de qualquer irreg-ularidade verificada que determine tambem
providencias. immediatas, como pns:io do exactor, no caso de alcance, etc. ;
_
e) desempenhar qualquer dilig-encia ou commissão que lhes für
commettida ;
./),fazer-se acompanhar do agente fiscal da secção ou circumscriJJç!o
que estiverem inspeccionando, para que este preste as jnformações
necessarias e receba as precisas instrucções sobre o serYiço ;
g) ãnnotar nos livros da escripta fiscal .ou, quando não houver, na
patente de registro dos estabelecimentos, as intimações feitas para corrccção de faltas não autuadas, communicando-as á repartição compe~
fi'nte, para que faça verificar pelo agente fiscal si for::~m :lttPndid:r~.
l\ rt • 1 (>:'. <}; inspect< 1res fiscaes poderão :
a) n~quisitar, a bem da arrecadação e fiscalização, exames nos
livros e demais documentos das repartições comprehendidas nos Estados ou zonas de sua inspeccção c todos os esclarecimentos nccessarios ao desempenho de sua missão, assim como, por intermedio das
mesmas repartições, requisit..1.r de outras repartições federaes, estaduaes
ou municipacs certidões ou quaesqucr esclarecimentos necessarios ao
acautelamento dos interesses da Fãzenda ;
b ) exercer fiscalização sóbre os contribuintes . e lavrar auto das
infracç~es qu~ . vcripc:1.rem) apresentando-o :í repartição local, para
_
os devidos efte1tos ;
c) exercer toda e qualqüer attribuição inherente ao carg-o de
~Jgente fiscal, afim de acautelar e garantir os interesses do fisco ;
d) solicitar das repartições fiscaes os esclarecimentos que julgarem
necessarios ao serviço de inspecção;
e) propor, fundamentadamente, á Directoria da Receita Publica,
no Estado do Rio de Janeiro, á Recebedoria do Oistricto Federal, na
cm.:umscripção da Capital Federal, e ás Delegacias Fisc.:tes, nos Estados,
a suspensão do agente fiscal encontrado em falta.
Art. 168. O inspector fiscal apresentar-se-á aos chefes das repar·
tições, exhibindo a respectiva designação, e no desempenho de suas
funcções dever-se-1m conduzir com toda urbanidade, evitando de.c;a~,tar
a autoridade do chefe ou dos funccionario~, ~stabelecer discussões in·
convenientes e intervenções indebitas.
§ 1o. Nas relações e correspondcncia com os cheft.'S das repartições,
n inspector fiscal deYerá usar da maxima cortczia e evitar attntos, pro·
curando conciliar o bom c fiel desempenho de suas funcções com o
acatamento ú autoridade dos mesmos chefes e observancia da disciplina
que deve ser mantid:1 nas rcp:ntições.
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§ 2°. Sempre que o inspector fiscal encontrar da parte dos chefes
das repartições ou de qualquer outra autoridade opposição ou embaraço ao cumprimento de sua missão,, recorrerá, em offi.cio ou p<?r
telcgramma, pela ordem hicrarchica de serviço, até ao Director da
Receita Publica, afim de serem <dadas as providencias que assegurem
o e\"acto desempenho de suas funcções.
Art. 169. Os chefes das Repartições deverão facilitar aos inspe.
ctoras fiscaes os esclarecimentos, meios de acçfto e todos os documentos
necêssarios ao desempenho de sua funcção.
Art. I'jO. Os inspectores tiscaes enviarão, 1.s dias após a termina~1o de c::tda trimestre, á Directoria da Receita Publica, por intermedia cb respccti va Delegacia Fiscal on da Rccebedoria do Districto
Federal, uma exposição succinta das providencbs solicitadas e dos
serviços prestados no trimestre findo.
.
Parag-rapho nnico. Essas repartições examinarão a exposição do
inspector e encaminhal-a-ão com a maxima breYidade, acompanhada
do~: esclarecimentos que se tornarem necessarios.
Art. I 71. O inspector fiscal apresentar-se-á ao chefe da repartição
dentro de 6o dias contados da data da sua designação e terá o mesmo
prazo para regressar á sua circumscripção ou repartição, uma vez atspensado da com missão.

CAPITULO

XII

Do concurso
Art. 17~. O logar de agente fiscal do imposto de consumo será
provido mediante concurso, salvo no caso previsto no art. 138, § z•.
Paragrapho uuico. Emquanto houver 20 °/o, ou mais, de c..andidatoa
habilitados em concursos anteriores, não serão abertos novos concursos
nos respectivos Estados.
Art. 173. O presidente do concurso poderá designar para exami~
nadores agentes fiscaes.
Art. r:--.1. Os candidatos ú inscripçfto em concurso, com o seu requerimento, apresentado na fórma do art. 4° do decreto n. 11.155, de
1R de agosto de H)IO, exhibirão prova de terem mai~ de 18 annos de
idade c menos de 45, ~as provas de qnc trata a circular n. r.~. de 7 de
maio de 1920.
Art. 175. As materias do concurso serão: portnguez (orthogTaphia, analysc e rcdacção), francez e inglez (leitura, traducção e
analyse), arithmetica (especialmente em relação às operações em uso
no commercio e nas repartiçGcs de Fazenda) c e::;cripturação mercantil
por partidas dobradas.
Art. 17ô. Quanto aos der1ais casos, o concurso obedecerá ao citado
decreto n. n. r 5~, na parte rdativa ao concnrso de primeira entrancia.,

CAPITULO XIII

Dos vencimentos e outras vantagens
.f\rt. _!';;-·.-= Os ag·cntes fiscaes do imposto de eo11sumo vencerão
fna e percentag·cm deduzida da renda arrecadada do
me:-;q'-J. 1mposto e do de transporte, quer aquella seja arrecadada etn
e'~tamptlhas ou por Ycrba~ quer em emolumentos ue rcg·istro, conforme
:1 t~lhella annes:-t.
'
~~ra1Jfi~'L9to
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Art. r78. A percentagem será paga da seguinte fórma:
a) aos agentes fiscaes da circumscripção do Districto Federal e
munidpio de Nictheroy, no Estado do Rio de janeiro, dividindo-se
entre os mesmos agentes fiscaes a importancia total da percentagem
sobre a renda do dito imposto e do de transporte, effectivamente arrecadada na circumscripção;
·
b) aos agentes flscaes das outras circumscripçõcs dos demais municipios do Estado do Rio de Janeiro, dividindo-se egualmente entre os
mesmos a importancia total da percentagem deduzida da renda dos
mencionados impostos, effectivamente arrecadada nos ditos municípios;
c) aos agentes fiscaes de cada um dos outros Estados, dividindo-se
por todos, em p:trtes eguaes, a importancia total da percent:-~;:;cm sobre
a renda dos ditos impostos arrecadada ern todo o Estado.
§ 1°. A percentagem do imposto de transporte será calculada de
accOrdo com o art. 25 do regulamento n. 11.493, de 17 de fevereiro de
1915, e será abomda aos agentes fiscaes em cujos perímetros fiscaes
mencionados nas lettras a, b e c, deste artigo, estiverem localizadas as
sédcs das companhias ou em prezas de transporte terrestre e as agencias
das de transporte marítimo, e em cujas repartições fOr recoUiido o
imposto que, só então, será considerado effectivamenrc arrecadado.
§ 2". A importancia sonegada, de que trata o art. ?.02, que für
recolhida aos cofres publicas como receita, não será comprehendida no
calculo da percentagem da renda a abonar aos agentes fiscaes, mas
della se deduzirá a mesma percentagem para ser entregue 2.0 empre ·
gado ou empregados a cuja diligencia se deva a verificação da falta.
Art. 179. Para os etfeitos das letras a, b e c do § 1° do artig-o antece~
dente, a Alfandegado Rio de Janeiro remetterá á Recebedoria do Dis·
tricto Federal ; á Mesa de Rendas de Macahé, por intermeuio daquella
Alfandega, e as collectorias federaes, no Estado do Rio de Janeiro,
remetterão á Directoria da Despeza Publica, e as repartições arrecada·
doras nos outros Estados ás respectivas Delegacias, nota da renda do
imposto de consumo e do de transporte do mez anterior, mencionando
a importancia e os empregados no caso do § 2° do artigo antecedente.
Art. r8o. Do computo para a deducção da percentagem se excluirão
dous terços da renda produzida pelo sal nacional, entrado por via
marítima, os quaes serão levados ao calculo para deducção da percentagem dos ag-entes fiscaes do Estado de onde proceder o mesmo sal,
bem como da dos collectores, escrivães ou outros funccionarios das
estações arrecadador~as da séde da salina. Egualmente se procederá
em relação á renda do imposto do sal arrecacla<h pela rcp:lrtiç::t''
da géde dos estabelecimentos exportadores.
Art. 18r. Conhecida a percentagem que, em cada mez, deve caher
aos agentes fi;;caes, a Directoria da - Despeza Publica e as Delegacias
Fiscaes pa?!arão aos mesmos agentes, mediante attestado Je exercido
pela repartição da séde, a gratificação e percentagem a que tiverem
direito, ou delegarão essa attribuição ás repartições que lhes tbrem subordinadas, tendo em vista a maior presteza e facilidade do pagamento.
§ zo. Quando a percentagem não puder ser conhecida dentro dos
oito primeiros dias do mez, a gratificação poderá ser paga nesse pcriodo, separad<1,mente.
§ 2°. Para o attestado ter-se-á em vista si o ag·ente fiscal assignou
o ponto, fez plantão c comJilunicon a partida p.ira outra localidade,
como determina o art. '54. lettras o a q, salvo quando se tratar do
pagamento da percentagem a que allude o ~ 2° do art. 178.
. Art. 182. Os agentes fiscaes transferidos por conveniencia do s·..:rYJÇO terão direito a ajuda de custo.
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Art. 183. Os agentes fiscaes, inspectores, fiscaes e quaesquer empre..
gados, exceptuados os chefes das repartições e serviços e os particulares,
terão direito á metade da importancia effectivamente arrecadada das
multas que forem impostas em virtude dos auto::; que lavrarem.
§ 1°. Das multas Impostas nos casos previstos nos arts. 204 e 219
~ 6°, lettra a, terão os agentes fiscaes a mesma percentagem estipulada
no artigo antecedente.
~ 2°. Nos casos previstos no art. 120, a quota da multa será di~
-ridida egualmente entre o agente do fisco ou empregado da estação de
1rigem, que tiver feito o aviso, e o agente fiscal ou outro empregado
ela estação do destino, que houver lavrado o auto.
.
§ 3°. Quando a multa provier da reunião de diversos autos em um
só processo, a qriota será repartida pelos autuantes, proporcionalmente
ao numero de autos que cadã. um houver lavrado.
~ 4°. Das multas impostas em virtude de diligencia procedida por
mais de um empregado, a quota será repartida egualmente ~"'tre os
que, como autuantes, subscreverem o auto.
§ 5°. Das multas impostas em virtude do denuncia de qualquer
origem, devidamente assignada e dirigida aos chefes das repartições, a
quota a repartir caberá em partes eguaes ao denunciante e aos empre..
g·ados, que fizerem a diligencia e subscreverem o auto.
§ 6°. Das multas impostas em virtude de communicaç.:1o de em~
pregado de empreza de transporte á estação fiscal, a divisão será feita
dt· conformidade com o paragrapho anterior.
§ 7°. Das multas impostas aos contribuintes que deixarem de oh~
servar as prescripções relativas ao registro, caber:\ S')
~o ag·ente c.ln
li·~co que tiver fetto a notificação.
Art. I R4. Não se abonarão quotas das multas pagas pelos contri·
buintes que se registrarem, antes de serem notificados, depois dos
prazos leg-aes, nem das impostas aos que não provarem o destino das
mercadonas exportadas para o estrangeiro, por v1a terrestre, com isenção
do . imposto, ou o pagamento do sal grosso no porto do destino, ou
das que forem impostas por transferencia ou mudança de locfll, reque·
ridas fóra dos prazos.
Art. 185. Quando a multa fõr arrecadada por meio de cobrança
amigavel ou judicial será. deduzida da quota a distribuir a metade das
despezas effectuadas com a mesma cobrança.
Art. 186. Aos agentes fiscaes nomeados interinamente para pre·
encher logar vago ou substituir agentes fiscaes effectivos, suspensos,
ser:\ abonado o vencimento integral do respectivo Iógar.
§ I 0 • Si a nomeação interina fõr para substituição em caso de li·
cença, ao interino caberá apenas a parte dos vencimentos que o licenciado deixar de p~rceber.
~ 2°. Aos no.neados interinamente para substituir agentes fiscaes
de circumscripções que tenham menos de tres desses funccionarios e que
tenham sido designados inspectores fiscaes, será abonado o vencimento
que fõr marcado pelo Ministro da Fazenda, mediante proposta da Directoria da Receita Publica.
Art. 187. Aos funccionarios de Fazenda ou agentes fiscaes do im·
posto de consumo designados para os serviços de que tratam os arts. 16 r
c 1f>2, será abonada uma diaria de IC>$ a 2o$ooo.
§ I 0 • A diaria dos inspectores fiscaes que tiverem de servir na
Dirccloria da Receita Publica, no Districto Federal ou no Estado do
Hi() de janeiro, será contada do dia em que os mesmos inspcctorcs se
apresentarem áquella Directoria, para iniciar seus serviços, c a dus
irHpectores dos outros Estados, da. d1ta de su!\ apresentação ás rec;
0
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pectivas Dele,gacias Fiscaes ou, quando se tratar de zona que não com~
prehenda a sede da Delegacia, á primeira repartição arrecadadora.
§ 2°. A Directoria da Receita Publica e as Delegacias Fiscaes com~
municarão immediatamente á Directoria da Despeza Publica a data da
apresentação dos inspector~s fiscaes, ·para que essa Directoria de co~
nhecimento ás repartições encarregadas do pagamento das respectivas
diarias, devendo para aq ue1le fim, os inspcctores de zonas que não
comprehendam a séde das delegacias, communicar a estas a data de
sua apresentação, á primeira replrtição arrecadadora.
~ 3°. A diaria. quando, pelas drctunstaneias loeaes, fór rncnnhccida insutfidcntc para condigna. mauuten~~LO do fu11cdonario, podor·á. sel' elevada até o doiH'O, a juizo do Ministro da J?azouda.
Art. 188. A concessão de licença ou de férias aos agentes ftscaes
do Imposto de consumo, obedecerá ao decreto n. 4.061, Ele 16 de janeiro de 1 920.
·

CAPITULQ XIV

Da contravenção
PRIMEIRA PARTE
no

AT!TO

Art. 189. Considera-se coutranmção touo e qnalqu{'r actn pnni\'el
do presente regulamento.
Art. H)O. As contravenções serão apuradas mrdhntt~ proces:'o
administrativo que terá por base o ~uto, salro:
a) as relativas ao registro;
b) as verificadas por occasião do despacho do sal grosso;
c) as em que incidirem os fabricantes e os neg·ociantcs por g-rosso
que deixarem de provar a sabida do territorio nacional e a entrada
em paiz estrangeiro dos productos que despacharem sem pagamento
do imposto;
d) as em que incorrerem os exportadores de sal grosso que não
provarem ·o pagamento do impostu, no port0 d0 destino, correspon~
i:Ientc ao sal qlle exportarem.
Art. 19r. O auto, base do processo administrativo, obedecerá ao
modelo XXXVI, e deverá ser lavrado com a precisa clareza, não
conter entrelinhas, razuras, emendas ou borrões, relatar minuciosamente
a occurrencia da contravenção, mencionando o local, o dia e a hora
do lavramento, bem como, o nome da pessoa em cujo estabeieciment0
fOr verificada a falta, as testemunhas si houver, c tudo mais que
occorrer na occasião e possa esclarecer o processo.
• § I 0 • As incorrecções ou omissões do auto não acarretarão a
nuiJidade do processo, quando deste constarem elementos sntnciemcs
para determinar com segurança a intracção e o infractor .
.~ 2°. Dos exame..c; feitos posteriormente ao lavramento do . .1uto,
para elucidação do processo, ou si no correr deste fôr verificado, em
exame feito na escripta do estabelecimento ou por outra qualquer dili~
gencia, que, além da falta autuada, ho·Jve qualquer outra ou sonegação de mercadorias ao pagamento do imposto ou da taxa dedrln,
l:tvrarse-ão os termos que serão reunidos ao mesmo processo.
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§ 3°. O auto, poderá ser impresso em relação ás palavras invariaveis,
conforme os modelos XXXVII a XXXIX, devendo os claros serem
preenchidos á mão, e as Hnhas em branco inu:ilizadas, por quem o,
lavrar.
§ 4°. Os inspectores e agentes fiscaes, collectores, administradores
de mesas de rendas, escrivães e empregados de Fazenda, que lavrarem
auto. sem os requisitos exigidos neste artigo, Hcam sujeitos á multa até
15 dtas de venCimentos.
§ 5°. Essa~ multas serão impostas no Districto Federal e Es~
tado do Rio de Taneíro pela Directoria da Receita Publica, e ntl'~
demais Estado~ pelàs Delegacias Fiscaes.
Art. 192. Os autos e os termos devem ser submettido~ á assignatura
dos autuados, ou seus representantes, ou das pessoas que assistirem ao
seu lavramento, não implicando a assi~natnra, que poderá &.. :Jnçada
sob protesto, confissão da falta arg·mda, assim como a recusa não
aggravará a mesma falta.
Paragrapho unico. Si o infractor ou seu representante recusar-se
a assignar o auto ou o termo, ou si estes, por qualquer outro motivo,
não puderem ser assignados pelo mesmo infractor ou seu representante,
tàr-se-á nesses actos menção dessa circumstancia e do motivo.
Art. 193· O auto deverá ser lavrado contra o dono do estabelecimento em que fOr verificada a infracção, e no proprio local da
verificação, ainda: que ahi não resida o infractor.
Paragrapho unico. Quando por drcumstancias imprevistas, o
auto não puder ser lavrado no proprio local, far-~~e-:1 no mesmo auto
münção de taes circumstancias.
Att. 194. São competentes para lavrar auto: todos os funcionarias incumbidos da fiscalização ; os funcciouarios c empreg-ados da:~
repartições de Fazendâ, e qualquer pessoa.
Paragrapho unico. O auto lavrado por particular deverá ser assi~
gnado por duas testemunhas ou mais, sendo dispensado das teste~
munhas, desde que não existam, o lanado por empreQ·ado publico

tcderaJ.

Art. 195. Todas as repartições terão um protocollo, de contbrmidade com o modelo XLII, para os autos de infracção, o qual serú
consenado na repartição e poderá servir para mais de um exercício.
SEGUNDA PARTE

Art. 196. A todos os autuados cabe direito de defesa, para a qual
serão facilitados todos os meios legaes.
§ 1°. O prazo para sua apresentação será de :10 dias uteis, c a
intimação para esse fim deverá ser feita:
a) pelo autuante, no proprio auto, quando este fôr lavrado
no estabelecimento em que houver sido verificada a infracção,
ou fóra do estabelecimento com assistencia dn autuado ou de sen
representante ;
.
!-) pela repartiç.:'to, quando o auto fOr lavrado em consequencia de
dilig-encia effectuada fóra de estabelecimento commercial e na ausencia
:!11 ~mtn:do on de seu representante ; quando o antuado ou seu reprc~
sentante não assignar o auto, c quanjo a defe~a fôr ahcrta depois do
1'fOO'~· • 1 em nndamento.
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§ 2°. Além da intimação lançada no auto, o autuante deixará em
poder do autuado ou de quem o representar, uma intimação escripta,
conforme o modelo XLI, na qual se mencionarão as infracções capit'uladas no mesmo auto.
§ 3°. Si no correr do processo fôr indicada. pessoa differente da
que figurar no auto, como responsavel pela falta autuada, ser-lhe-á
assignado prazo para defesá, independente de novo auto.
· § 4°. Si tambem no correr do processo forem apurados novos
factos, quer envolvendo o autuado, quer pessoas diflerentes, ser-lhes-á
assignado prazo para defesa, no mesmo processo.
§ 5°. Nos casos de que trata o § 2° do art. 189, occorridos depois
do autuado ter-se defendido, ser-lhe-á aberta nova defesa.
§ 6°. Si a parte allegar motivos justos, que a impeçam de apresentar defesa dentro do prazo marcado, poderá o hiesmo ser dilataEloá
até mais 10 dias uteis .
. § 7°. A intimação pela repartição será feita:
a) por notificação escripta ou verbal á parte interessada, provada
com recibo do Correio ou certificada no proprio processo pelo continuo
Jcsignado pela repartição, ou pelos escrivães ou seus ajudantes das
mesas de rendas ou das collectonas ;
b) não sendo possível pelos meios indicados, por publicnção de
edital ·no Diario Official, na Capital Federal, ou em outros orgãos de
publicidade nos Estados, ou em edital affixado em logares publicos,
juntando-se ao processo, no primeiro caso, um retalho do jornal que
houver feito a publicação e, no segundo, cópia do edital, com inclic:tção
do Iogar em que f(}r aflixado.
§ 8°. No caso de não residir o infractor na zona fiscal da repartição
por onde correr o processo, a intimação para defesa será feita por
intermedio da estação arrecadadora da res1dencia do mesmo infractor,
para o que as repartições corresponder-se-ão directamente, fazendo
acompanhar cada processo de um officio.
§ 9°. Si, esgotado o prazo marcado, a parte interessada não apre·
sentar defesa, lavrar-se-á termo de revelia no processo, subindo este a
despacho, independente de intimação do termo de revelia.
Art. 197. As defesas concebidas em termos menos com medidos
ou contendo injurias ou calumnias, não serão acceitas, sendo o inte~
rcssado intimado a requerer em termos convenientes, sob pena de
ser considerado revel.
Art. 198. As notas, facturas, guias ou quaesquer outros documentos
apresentados pelos autuados como elemento de defesa, serão rubricados
pelos mesmos e pelo autuante e reunidos ao auto como prova contra
o fornecedor das mercadorias ou das estnmpilhas em contnrrenç,:.\o.

TERCEIRA PARTE
DO PREPARO E

JULGA~lENTO

DO PROCESSO

Art. 199. Os processos em andamento devem ser org·anizados na
fórma de autos forenses} como ~stá preceituado no rcgimen do 1\linisterio da Fazenda.
Art. 200. As analyscs dos artigos apprehendiclos ou quacsquer
outras diligencias necessarias, serão, pela repartição em que correr o
processo, solicitadas directamente ao Laboratorio Nacional de Analyses
on a qualquer outra repartição de qne dependa n prm·icl~ncia.
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r1°.

As analyses poderão ser solicitadas aos outros Jaboratorios
tederaes, como tambem aos estaduaes ou municipaes, quando houver
difficuldade na remessa dos specimens ao Laboratorio Nacional de Ana~
lyses.
§ 2". A~ ana1yses solicitadas pelos particulares, correrão por sua
<.:onta.
Art. 2(1J. Os chefes das repartições arrecadadoras, nos Estado:~,
recebida a defesa do autuado, e depois de ouvir o autuante e reunir
os esclarecimentos que entender necessarios, n julgará em primeira
instancia, impondo a multa em que houver incorrido o iufi·actor, 011
julgando improcedente o auto.
Paragrapho unico. O processo baseado em auto Ia vrado por par~
ticular, depois de ouvidos o autuado e o autuante, si a audiend= -~este
ultimo se impuzer, será inlormado por ag-ente liscal desig-nado pela
repartição julgadora.
Art. 202. Os processos relativos a autos lavrados pelos escrivães
de mesas de rendas ou de collcctorias serão preparados por empregado
desiB"nado para servir ad·hoc ou, si não houver, pelos rcpecttvos admimstradores ou collectores.
Art. 203. Toda vez que os chefes. de repartições arrecaqadoras,
em serviço de fiscalização externa, autuarem qualquer contravenção, a
respectivo processo deverá ser encaminhado á autoridade julgadora.
pelo seu substituto legal, saho quanto a.os collectorcs, a c11jos escrivães ficará atfecto esse serviço.
§ 1°. Proccder-se~á da mésma fórma, quando o auto fOr lavrado
por pessoa que determine suspeição da parte do chefe da repartição.
§ 2°. Uma vez proferida a decisão, será o processo rest1 t ui do o
collectoria ~m que f01 iniciado, para as devidas intimações.
Art. 204. Quando do processo se apurar sonegação de mercadorias
ao pagamento do imposto ou da taxa devida, o infractor, além da
multa que no caso couber, ficará obrig-ado a indemnizar o valor da so·
negação apurada.
Paragrapho unico. Caracteriza a sonegação o 1acto de ser encontrada occulta nos estabelec~mentos commerciaes ou apprehendida fóra
delles, mercadoria não sellada e acondicionada em en:voltorios t}Ue não
contenham a fórma, os dizeres, as dimensões, o peso e os demais
requisitos exigidos neste regulamento, e bem assim quando do exame
dos livros fiscaes e commerciaes dos fabricantes ou negoctantes por
grosso se verificar a sabida de productos sem o pagamento do imposto
devido.
Art. 20~. Si do processo fôr apurada responsabilidade de diversas
pessoas, scrà imposta a cada uma a pena relativa á falta commettida.
Art. 206. Quando do mesmo processo fOr apurada infracção ele
mais de uma disposição deste regulamento, relativa ao mesmo individuo ou firma, será applicada a penalidade correspondente á falta
punida com maior pena.
Paragrapho unico. Não se· comprehendem nesta disposição as
J.altas relativas ao registro, que serão apuradas em processo distincto.
Art. 207. Quando se tratar de uma mesma infracção continuada,
pela qual forem lavrados diversos autos, serão elles reunidos em um só
processo para imposição da multa, não se considerando infracção
continuada, a repetição da falta, depois de já autuada no proprio es..
tabelc:cimento, ou depois da intimação de auto lavrado em outro locaL
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· Art. 208. O julgador náo poderá reconsiderar a decisãn que
houver proferido sobre o auto de infracção.
Art. 209. Das decisões condemnatorias serão intimados os au~
tuados, 11~ fórma dOS §§ ';'° C f:" do art. 196.

1\,\

c

UNTHA VENÇÃO DO

RCGISTW I

Art. 2 ro. ..\s contra vençües rclati \·as ao registro serão punidat1
mediante notificação do agente elo fisco, saivo quando o contribuinte
antes da mesma notificação se apresentar na repartição para solicitar o
reg-istro ou sua transfcrencia.
1\rt. 2 I r. A notificação obcdeced ao modelo c deverá ser
cscripta sem emendas, entrelinhas, rasuras ou borrücs, relatar CI)JO clareza
a contravenção, a firma, local e genero do estabelecimento, os artigos
do seu commercio ou industria, a importancia dos emolumentos devidos,
a cspecie sujeita a registro gratmto, emtim, todos os factos que a
justificarem, bem como o C.\crcicio a que corresponder o registro.
~ 1'>. As incorrccções ou onnssões da notificação não acarretarão a
nnllidadc do processo, quando deste constarem elementos sutficicntc:.;
para determinar com segurança a infracção c o infractor.
~ 2°. A notificaç5o poderá ser Impressa em relação ás palavr~\s
invatiaveis, conforme o modc!o, devendo os claros ser preenchidos [t
mão, e as linhas em branco inutilizadas por quem a escrever.
Art. -212. A notificação deverá ser escripta no proptio cstabckdmcnto em que für Yerificada a falta e submettida á assignatura do
notificado ou de qnem o representar, não importando a assig·natura,
que poderá ser lançada sob protesto, na confissão da falta arg-uida .
•\rt. '213. O chefe da repartição, á vista da notificação apresentada pelo agente do fisco, expedirá, no prazo maximo de 15 dias,
intimação ao contraventor, para registrar, alter~tr as condições do
registro do seu estabelecimento ou ·observar qualquer outra exigcncia
relativa ao registro, mediante pagamentq dos emolumentos devidos c
da multa correspoudente, 011 apenas a multa, nos Gtsns dos artig·os
~.=; e ~1).
Art. ~14· U contribuinte que. depois do prJ./O t.;Slabeleddo no
art. 13, c antes da notificação, se apresentar para registrar sen csla..
belecimento ou ,commercio ambulante, será admittido a fazel-o com a
multa regulamentar, devendo o agente fiscal ou empregado qne informar a guia, declarar não só qnaes os emolumentos devidos pelo
registro, como o valor da multa, de conformidade com o ~r1. :lP), o
ainda o exercido a que se prender o registro.
Parag·rapho unico. O que depois dos pràzos estabelecido~ nos
arts. 21 e 22, c tambcm antes da notificação, requerer a transfercncia
do reg·istro, será attendido, depois de satisfazer outr:1s exigencias,
porventura teitas. c a multa, de conformidade com o art. 219, devendo a multa ser imposta no proprio despacho do processo de transferencia, depois da informação do ag-ente fiscal.
Art. ~15. As intimações obedecerão ao preceito do art. t<ji, ~ 7'',
e todas as notificações serão convenientemente protocolladas, de fórma
a se conhecer o historico dos respectivos processos.
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QUINTA PARTE
DAS OUTRAS CONTCtA VENÇÓES

Art. 216. A multa que tiver de ser imposta ao importador de pro
duetos estrangeiros, que org-anizar as notas de de~pacho com deli~
ciencia do valor ou da quantidade, obedecerá ao regimen alfandegario
c terá por base a declaração da nota do despacho, em confronto com
o rec;ultado da verificação, averbado pelo empregado competente na
referida nota do despacho.
Art. 217. Para o caso de multa de pagamento em Elobro do imposto
de consumo do sal grosso, quando for verilicado excesso de mercadoria superior a 10 °/o da carga manifestada, e da que ii)r imposta
ao mestre ou comma,ndante do navio, servirá de base a notificação
feita na g·uia do despacho pelo al3"ente fiscal ou outro emprcg·ado que
assistir á descarga, e na mesma gma será feita a annotaç5.o do pagamento.
Art. ~ r8. Servirá de base, para imposição da multa aos fabricantes
exportadores de productos com isenção Elo imposto, que não provarem
a sabida Elos mesmos productos do territorio nacional ou a entrada
no .estrang-eiro, e para os exportadores do sal grosso com imposto a
pagar, que não provarem o pagamento do imposto no porto do destino,
a annotação feita pela repartição no termo de responsabilidade.
1

CAPITULO XV

Das disposições penaes
Art. 2H). Aos contravcntores das disposições deste reg-ulamento
serão app1icadas as multas estabelecidas nas mesmas disposiçües e, aos
daquellas que não tiverem multa e~tabelecida, serão impostns as se·
guintcs:
~ To.

De 1 5 "/o :

a) da imporlanda dos emulumentos devidos, ~os que pagarem

o reg·ist ro, dentro dos trcs primeiros mezes, depois dos prazos cst:\bc
1ccidos no art. q; .
b) da importancia dos emolumentos pa~·os, aos que requererem
a transferencia do reg-istro dentro dos tres primeiros mczes, depois
dos prazos estabelecidos nos arts. ~ 1 c 22.
1

§ 2°. De 20 oI o :
a) da importancia Elos emolumentos devidos, aos que pagarem

o rcgtstro, dccorridns mais de trcs mczes depois do0 prazos estabelecidos no art. . q ;

b) da importancia dos emolumentos pagos, aos que requererem
a tr:msterencia do registro, decorridos m~js de tre.~ mezcs dos prazos
estabelcidos nos arts. ~~ e 22 ;
~ 3°· De 5$ooo- Aos que fizerem registro gratuito ou reque~
rerem sua transferencia, dentro de tres mezes depois dos prazos esta·
belcddos nos arts. 14, 21 e 22 ;
0
.~ -l • De w$ooo - Aos que fizerem o registro gratuito ou requc~
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rerem sua transferencia, decorridos mais de seis mezes depois dos
.
prazos estabelecidos nos arts. 14, 21 e 22 ;
§ 5°. De 15o$ a 3oo$ooo- Aos que não pagarem nos prazos esta
belecidos nos paragraphos antecedentes.
6°. De importancia egual ao valor do imposto:
a) aos importadores de sal grosso, sobre o sal que, na conferencia,
fOr encontrado para mais, excedente de 10 °/o da quantidade manifestada,
independente da multa applicavcl ao mestre, capitão ou commandantc
da embarcação;
b) aos industriacs que tenham exportado mercadorias por via terrestre e que, dentro de r 8o dias não provarem a sahida das mesmas do
terrítorio nacional ou a entrada no estrangeiro e aos negociantes que
não fizerem, dentro do mesmo prazo, a prova da exportação a que se
refere o § 5° do art. 7o, afim de se com minar pena para a disposição
acima;
c) aos exportadores de sal grosso com o imposto a pagar que,
dentro de go dias, não provarem ter sido pago o imposto devido no
porto do destino.
§ 7°. De 1 :2oo$ a z:soo$ooo :
a) aos que por qualquer fórma embaraçarem ou illndirem a acção
fiscal.
§ 8°. De 2:5oo$ a s:ooo$ooo:
a) ao mestre, capitão ou commandantc de embarcação, cujo carre
gamento de sal apresentar differença para menos da quantidade total
da guia, ou para mais, excedente de 10 °/o da mesma quantidade;
b) aos fabricantes de fumo e de seus preparados, CJ.UC deixarem de
pagar o imposto do fumo empregado em cigarros 9,u ctgarrilhas;
c) aos que simularem, viciarem ou falsificarem documentos para
i Iludir a fiscalização;
d) aos que sonegarem mercadorias ao pagamento do imposto ou ao
pagamento da taxa devida ;
e) aos que falsificarem a escripturação dos livros exigidos neste
regulamento.
Art. 220. Quando a sonegação de mercadorias ao pagamento do
im~to ou da taxa devida se verificar nos lançamentos da escripta especial dos estabelecimentos, a multa a applicar será egual :J.O imposto
fraudado.
Art. 221. As multas impostas em virtude de auto ou de notificação, exceptuadas as de que trata o art. 204, quando não excederem
de s:ooo$ serão, no caso de reincidencia, applicadas em dobro.
Art. 222. As multas serão impostas, observando-se o gráo minimo, médio ou maximo, conforme a intensidade maior ou menor da
contraven91o ou de disposições infringidas, e no maximo, quando se
tratar de mfractor rever.
Art. 223. A applicação das multas a que se referem os artigos
antecedentes não prejudicará a acção criminal que no caso couber.
Art. 224. Das multas impostas, os infractores serão obrigados, no
proprio despacho, a effectuar o pagamento dentro do prazo de 30 dias,
contados da data da intimação.
Paragrapho unico. Findo esse prazo, si não houver depositado ou
pago a multa, será extrahida certidão para a cobrançn executiva.
4
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CAPITULO XVI
DOS RECURSOS

Art. ~25. Das decisões contrarias âs pa~es, quatqucl· que seja a
importancta da multa, cabe recurso voluntano :
§ I 0 • Para as Delegacias Fiscacs das que forem proferida3 pelos
chefes das repartições arrecadadoras dos respectivos Estados.
§ 2°. Para o Ministro da Fazcmda das que forem proferidas pelas
Delegacias Fiscaes nos Estados, repartições do Districto Federal e do
Estado do Rio de janeiro.
Art. 226. Das decisões favoravcis ás partes haverá recurso ex..
~~tJicio:

§ I 0 • Para as Delegacias Fiscacs das decisões que forem proferld.-m
pelas repartições arrecadadoras dos respectivos Estados.
§ 2°. Para o Ministro da Fazenda das decisões proferidas pelas
Delegacias Fiscaes e repartições do Districto Federal -quando a importancia da multa for superior a soo$ e pelas estaç5es fiscaes do
Estado do Rio de janeiro - qualquer que seja a imporiancia da multa
cJmminada,
-·-"J''
Art. 227. As decisões sobre qualificação, classificação ou inddencia
de mercadorias no imposto e outros casos, obedecerão ao regimen estatnido nos artigos anteriores.
Art. 228. Das multas impostas nas notificações sobre registro caée,
sem prejuizo do recurso pedido de reconsideração, sem deposito da im·
portancm das mesmas multas, dentro do prazo de 15 dias, para a
repélftiçflo que as houver imposto, a qual, si apurar a improccdencia
da nottficnção, pela illcgalidade da ex1gencia ·ou peJo anterior paga•
mento do registro, poderá reconsiderar o acto, recorrendo ex~Jj1cio
para a autoridade competente.
Art. 229. O recurso voluntario será interposto dentro do prazo de
15 dias utci~, contado da data da intimação do despacho, mediante
deposito prévio da multa e d,as quantias devidas.
Paragrapho unico. Si o recurso versar sobre decisão impondo multa
por sonegação e a importancia desta exceder o maximo da multa
(S:oOO$), poderá ser encaminhado á inslancia supcJior, desde que
assigne termo de responsabilidade no qual se obrigue ao recolhimento
da 1mportancia da sonegação dentro do pn1zo de 10 dias contados da
data em que tiver conheci~ento da decisão condemnatoria.
Art. 230. O recurso cx-officio serâ interposto no proprio acto de
ser lavrada a· decisão.
Art. 231. Si dentro do prazo legal não fOr pelo interessado
apresentac!a petição de recurso, será teita declaração nesse sentido no
processo, prosegumdo este os tramites regulares.
Paragrapho unico. O recurso perempto tambC'm será encaminhado,
mediante os requisitos do art. 228, á ·instanda superior, a quem cabe
julgar da perempção.
Art. 232. Os recursos que versarem so.bre it.1cidencia do Imposto,
classthcação de producto..~ ou natureza, e~pl!~tc ou lttullhzação uu C.it.:lrtlpilhas, deverão ser acompanhado3 do resp;;cti vo Sp;!Cimen ou, em caso
~~~-~u
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de impossibilidade, de minucioso termo discriminativo do objecto em
pleito.
Art. 233· Os recursos para o Ministro da Fazenda serão enca·
minhados por intermedio da Direc~oria da Receita Publica.
Paragrapho unico. No julgan\ento dos processos por infracção
deste regulamento a equidade poderá, em casos especiaes, influir na
decisão ministerial, quando do estudo e investigações procedidas resultar a convicção absoluta de que não houve a intenção de fraude ou
dolo por parte do infractor.

CAPITULO XVII

Da Estatistica
Art. 234. Os agentes fiscaes.apresentarão, até 15 de fevereiro, ás
repartições arrecadadoras a que estiverem subordinados, uma demonstração discriminada, segundo o modelo
do movimento total
da producção e consumo e da entrada e sabida dos productos c, bem
assim, do movimento das estampilhas, de todos os estabelecimentos
sujeitos á escripta fiscal, relativamente ao anno anterior.
§ 1°. A demonstração referirá, por espccie de imposto, o numero
de fabricas e dos demais estabelecimentos sujeitos á cscripta fiscal,
devendo o movimento dos commerciantes importadores de alcool
de canoa, cachaça e vinho natural nacional ser reumdo ao das fabricas
de bebidas, e o das salinas da descarga do sal grosso, dos commerciantes importadores e dos exportadores de sa 1, ser leito distinctamente,
conforme o modelo •••
§ ~o. Dos productos exportados pelas fabricas e commerciantes por
grosso para o estrangeiro, sem o pag-amento do imposto, os agentes
Fiscaes tomarão as notas precisas, para que tacs productos figurem na
demonstração
§ J 0 • Qualquer divergencia ou anomalia existente na demonstração
deverá ser elucidada convenientemente, afim de facilitar a organização
das estatísticas.
Art. 235• As rcpartiçõeC3 arrecaciadoras dos Estados encaminharão,
até S de março, ás do Estado do Rio de Janeiro, á Dircctoria da
Receita Pub~ica e ás dos outros Estados, ás respectivas Ddegacias
fidcaes, as mesmas demortstr~ções apresentadas pelos agentes fiscaes,
depois de conferidas e concertadas, ou as reduzirão a uma só, para· o
encaminhamento, quando se tratar de repartição em que funccione
mais de um agente fiscal, fazendo-as acompanhar:
a) do quadro da renda do exercício, comparada com a do ultimo
triennio, obedecendo ao modelo
b) do mappa dos emolumentos de registro, organizado confC~rme o
modelo ..•. , no qual constará o numero de cstabch!cí mcntos registrados quer gratuitamente, quer mediante pag-amento do emolumento, c bein assim as multas pt>r atrazo di.! p:tg1mcnto do mcmw
registro;
c) de uma relação do numero total dos autos de infracção do
regulamento do impo!'tO de consu!llo, em que sejam csrccJficados
O numero d\}S JUlgados proc~.:dcutcs, dos improccJ~ntes C d05 em
o
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andamento na primeira lnstancia, bem como a importancia das multas
recolhidas e das em divida, e mais as mesmas 'CspccificaçOes relativamente aos autos em segunda e terceira instancia, conforme o modelo

.... '

Parag-rapho unlco. Os estabelecimentos publicas federaes, estaduaes
ou municipae~, que produzirem artigos sujeitos ao imposto de consumo,
par~ supprimcnto ao commercio o~t a particulares, deve1 ~o fornecer
á repartição local, até 31 de jane1ro, um mappa dos artigos fabricado.:;, para constarem das demonstrações.
Art. 236. De posse dos elementos fornecidos pelas repartições arrecadadoras a Directoria da Heceita Pul>ltca orgamzará, até 30 de abril,
a cstatistica do E!'tado do Rio de janeiro, e as DelcJracias Fiscaes as
dos respectivos Estados, encaminhando-as á mesma Directoria dentro
daq uelle prazo.
Art. 237. A Alfandegado Rio de janeiro fornecerá ã Recebedoria
do Distrkto Federal, até 28 de fevereiro, a demonstração da renda do
imposto de consumo no anno anterior, das descargas do sal grosso,
com todos os detalhes neccssarios, e dos autos de intracção em andamento na mesma alfandcga.
Par:tgrapho unico. A Recebcdoria do Districto Federal, com os
elementos proprios -c os recebidos da Alfandega do Rio de Janeiro,
preparará a estatística da Capital Federal, para ser encaminhada á Directoria da Receita Publica até 30 de abril.
Art. 238. A estatística da Capital Federal constará dos me$mos
elementos que as das repartições arrecadadoras ·dos Estados, àlém
dos fornecidos pela Alfandega do Rio de janeiro e dos constantes do
modelo XLIX; e a dos Estados do movimento global de todo o
Estado, calcado nos elementos fornecidos pelas respectivas repar-tições
arrecadadoras, e accresdda dos mappas, segundo os modelos XLV,
'XL\'Ill e XLIX, relativos á renda do imposto de consumo pelas
respectivas repartições e aos emolumentos t::le registro.
Art. 239· A Dircctoria da Receita Puhlica organizará a estatistica
geral da Umão, cakada na dos Estados e na da Capital Federal, aprescntanJo o movimento global de toda a União, nos mold..:s das estatisticas dos E:-itados, accrescida dos modelos . • • • e • . . • e para ser
apresentada ao Ministro da Fazenda até 30 de maio.
Art. 240. Todas as repartições arrecadadoras terão um ou mais
livros, orgamzados de confürmidade com os da escripta fiscal das
fabricas, dos depositas de akool de canoa, cachaça e vinho natural nacional, dos importadores e exportadores de sal g. >sso, nos quacs os
agent~s fiscaes lançarão, até o dia 30 de cada mcz. o movimento da
produc~ão ou da entrada e do consumo ou da sahida de 19 productos,
bem como o . movimento das e~tampilhas daquellcs estabt.:lccimentos
no mez antenor.
§ 1°. As repartições que descarregarem sal grosso terão um livro
especial para o movimento da descarga, contendo todos os esclarecimentos ne~.:essarios, de torma que se possa conhecer com precisão o
nurnero c1e de.:.cargas, a~ cmb,rrcac;ões, os remettentes e os Jcstrnatarios, a. carga rnanifestad:t, a de~carregada e as l.Ülfcr~nças verilicada~
para mats ou ptra menos.
§ 2'\ Os livros de que trata este artig-o poierão ser organizados
de rw ;Jo a se. prestarem para mai:; dt! uma cspccie do imposto e
de um excrcacto, devendo Sl!r conservados sempre nas respectivas
rep.trtições, rn-.:swo dJpoi::t de eucerraJos.

CAPITULO XVIII

DisposiçlJes transitorias
Art. 24 t. As mercadorias existentes nos estabelecimentos commer·
ciaes, cujas taxas foram creadas ou elevadas no presente regulamento,

ficam \sentas do pagamento do imposto creado ou elevado, comtanto
que o negociante apresente, no prazo que for estipulado, uma relação dos
productos ex!stentes em seus estabelecimentos. Multas de 2oo$ a
400$ aos verejistas e de 6oo$ a 1 :2oo$ aos atacadistas.
Paragrapho unico. Apresentadas as relações, serão fornecidas,
gratuitamente, formulas de isenção para applical-as aos productos ou
acompanhai-os- quando forem sellados em outros estabelecimentos.
Multa de IOO$ a 200$ para os varejistas e de zoo$ a 400$ para os
atacadistas.
Art. 242. Fica suspenso, até que o Congresso Nacional se prouun•
cie, a cobrança do imposto sobre joias.
,
Art. 243· Serão appostos ás especialidades pharmaceuticas os
sellos de consumo emquanto não entrar em circulação o de que trata o
paragrapho unico do art. 11 do decreto legislativo n. 3·987, de 2 de
janeiro de 19~. applicaveis a estes productos e outras cspecies a elle
sujeitos.
Art. 244. Revogam-se as disposições em contrario.
Rio de Janeiro,~ de janeiro de 1921.- Homero Baptista.
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Rio Grande do Norte .

~

19

Parabyba •

3

18

rernambuco

•

Alagoas.

~·

12

u

34

..

lJ

17

4

1:1

r6

11

'J7

YJ

Esplrito Santo.

...

Q

13

Rio de jane.lro

<-> 4

-46

90

20

40

6o

S5

Sergipe.
Babla.

s.

• •

Paulo

)liDas Geraes • •

3

s~

Goyaz• • • • • •

:&

13

l5

Paranl • .

4

16

20

Santa Catbarlna.

~

l4

16

Rio Grande do Sul.

8

41

so

Matto Grosso • • • • .

2

1:1

14

• • .

54
159

443

-

54
6oJ

(.,Assim considerada a clrcumseripçl.o de Petropolis.
NOTA:
Emquanto vigorar o contracto de s de outubro de 1900, celebrado eotro os Go·
,·ernos da União e do Estado do Rio Grande do Norte, para eate se Incumbir da
arrecadação e fiscalização do imJ)Osto do sal prodw:ldo no mesmo Estado, nlo
serAo nomeados para o referido Estado mais de 1::a ~entes flacaes do I~Uposto
do consumo, sendo tres para a capital e nove para o liitcrior..
PJode Juelro, ~dejuetro 4e 1;n-~~

ACTOS DO POO.

QJC'a'f~VO

!'abeU- aos '· wnolmentoa doa agentes· 1lacaea do
imposto de consumo
•

QRA1'1FICAÇlO

~~

ESTADOS
Capital

-

---~

---

-----~--·--

-·- .

Interior

-----.:.r~

~ ~·-

~

~bl
o
c.

~:ooosooo

1:6ooSooo

s%

~:ooolooo

1:6ooBooo

3%

Maranbfto.

~:ooosooo

1:6ooSooo

3%

Plauhy.

r:8ooSooo

1:2oosooo

t:SooSooo

t::aoosooo

5%
s·%

•:Soolooo

1:200$000

so/o

t:Roosooo

1::aoosooo

S%

~:0001000

t:6ooSooo

3%

r:Soosooo

1:2001000

S%

Amazonae

.

Pará

Ceará .

.

. ..

..

.'

Rio Grande do Norte
Pa_rahyba.

••

>

Pernambuco •.

..

Alaióas
Sergipe
BÁbia.
Espirlto-Santo •

.

I:8ooSooo

I:200SOOO

S%

~:ooosooo

J:6ooJooo

4%

1:8oo8ooo

1::aoosooo

5%

(") 2:000$000

1:6ooSooo

5%

2:<4001000

t:Soosooo

3%

:a:ooosooo

I:6ooSooo

5%

1:~

1:200#000

5%

3:0001000

t:6oosooo

3%

a:eoosooo

I::aoosooo

S%

3:-4001000

.

t:Ooofooo

r:aoosooo

u~ooo

.

s:400Sào0

.
•i

Rio de Janeiro.
S. Paulo.

.

.

Minu Geraea
Goyaz.

.

Paran;t
Santa Catbarlna

.

... .

...

...

... .

Rio Grande do Sul
Matto Grosso

---

Capital Fecleral e Nictberoy

'.

{"~ ~~ consf~erada a c1rcUIDSCripçllo de Petropolia.

Rio de ]aneJro, a~ de.Jaqelro do

1921, -

HotMro

B~,IIJI~J~

-·

3t5 "

5O/o
r,6%

39t.

A.CTQS DO PODER EXECUTIVO .

Modelo A..
N .•••.•

Via •• •··.

G1la para em'ba.rq11s de .merca!orla G!l)Ortaia para o estrangeiro,
benta ao lmposto 4e consumo
Sr. Inspector da AJfandega, ou collector de. • • • . . • • . . • F ...... .
• • • • • • o • • • • • • • • • • • • • • proprietario de (nome do estabelecimento fabril
ou commercial) sito ............................. da ciJade de ou do
municipio d ••..............• , registrado sob n .•••• pretendendo exportar para •••••.••••••••••• , pelo vapor •..••...•.••• (quantidade e
espccie da mercadoria) de seu fabrico,~ ou recebida de F .....••.•••.•
fabricante de ••.••..•••. no município ou cidade de •••......... confortne guia o .•••• , de ..... de •.•..•• de 19 •• , a F ••.•. ·.•........•
vem na forma da letra •.•• , § ••• do art •••••• , do decreto n........ .
de ••. de .....•..• de 19 ••• , submetter a presente guia ao visto dessa
repartição.

--

~

l-OLUMES
---~-----

-

Quantidade
....____.....__. __

.....

I.ITROS

Especie

Marcas

ISPBCIB
DA

MERCADOR!~

Numeração

---

___,..,

..

Data ....................................................... .
\
.
Asstgnatura, • ! • • • • • • • • • • • • • ~ • • • • • • • . • • • • • • • • • • • • • • • • " • • • • • • • • •
Visto
Nome da repartição e data

(Isenta de aello)

F., ...... :,

Modelo B
N •..•••

Via •••• •.

Guia

aa

aahiaa de merot'.dorla chstinaaa ao estran«oiro, !senta do

imposto de

consi~.mo,

ron:oMidn

~

commarcia!1te por grosso

Sr. lnspcctor da Alf.mclega ou coltector de .•••....•.•..•..
F •• , .............. , fabricante de •.....•••..•.. estabelecido em
. , • , .. , ... , .......• neste município, ou cidade, :i rua., .......
n •••••....• , registrado S')D n •..•...••.•.....••..• , ... , pretendendo
remcttcr :\ F ..•.....•....•.... , cst:lbelccido á rua. . . . . • . • . . . . n••.•
da cidade de .................... ( ...•.... litros, kiJos, maços, etc.,
afim de serem pelo mesmo Sr ....................... (firma ou nome
individual) exportado pam o estrangeiro, vem, na forma da lcttra••.••
§ ••.. ,do ~rt .•.•..• do decreto n •...•••...• , de .•... de .•.• ~ ••.. ~ ..
de 19 •••••• , submcttcr a presente guia ao visto de..c.sa repartição.
o .••••

u

•••

i'O!.~Y.t~

_._

Qua.ntid:tde

...,...,_-..--.-

Especie

Marcas

Y.:rMf:·

iSPIICIE

O.t

!.mRC.~MA

Nume:-açS:c

Data .•........... ...........................•.......•...•...•
Assignatura . .......... ~~ ........ _..... , ........................ ~ ..

Visto
Nome da repartição e data.

o ..... .
F ...... .

(Isenta dQ sello)

ACTOS DO PODER EXECUTIVO

Modelo I

(GUIA DE PEOTDO DE REGISTRO}
O abaLxo assignado, estabelecido á ........ u.......... com ...... (com·
mercio por grosso ou a retal!w ;_ ·fab.rica mt pequeno fabrico, com
tantos operarias, ou 'j•enda ambulante, em caixa ou 11ehiculo, n ... tantos)
de...... (discrimi1Ulfão da.s mercadorias pelos tihllos constantes do
art. r) ..... vem registrar seu estabelecimento, de conformidade com
~s disposições do regulamento do imposto de consumo em vigor .
..................... de........... de 19Z-··"

F• •., . , .

iltifomlaçao do ag~1te fiscal, do e.crit•ão ou e--mpregado desigtuedo.
Si o cootrlbuinte puder ser attendido, lançar-se-á sobre as especie~ dis ·
t.rim'fnadas na guia a importancia respectiva, e cf.í"r~se-á qual a imFr"
,'lncia total dos emolumentos; em caso contrario, dir-~-ti porque.
8i. o registro for pedido f6ra do truo, dir-se·d qual a 11U1/ta
relativa.)
a•••••••••••• .. •••••••••-.••••••••••••••••••••••••·••••••••••••• •

(Carimbo Ot« lançamento da repartição.)
Registrado pela patente sob n....... , tendo pago (por extenso}.....
Rs...... $o0o (em algarismos) e mais a multa de (por exUm.so) ••••••••
Rs •••• $ ••. (tm algarismfJ)
ó

.................. de ••••. •••. de 193···
O eserlpturario ou o escrivão.

F. • • •••
~

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

NorAs-Quando houver augrnento de produetos. para pagamento de dlffc·
rença, o c!ontrfbuinte dirá na guia o numero e data da patente do primeiro pa·
qamento,
e quaes as especles pagas e esta. cireumstaneia constarà da. in.

tonração do emrre!fado.
~

regtstro gnt.t.ilto ta!Jlbem .') p.edtdo por !.'.l>t!\ gu!t\ e lnforme.cfo n.ns

r;on-hçt'.if.lS..

~ma.s

3il.

ACTOS DO PODER

~Cti"l'lVO

Modelo:.u
(PATENTE DE REGISTRO)
N .•••.

N ..•••

NOME DA REPARTIÇÃO

Eurololo de 192 • . •

Registro para o (com roerelo ou fábrico) de .......... .

Nome da

Revaru~aa

Ezeroioio do 19a •. ·•
Registro para o (commcrcio 011 fabrico)
de ................... ·- ....••.•.•.•.. , ......... .

Rs.

Multa.. , . . "h Rs,

Multa...

Somma. ......

Som ma

R(!.

····I··

Por este titulo fica conee·
dldo a (nome do contribuinte)
estabelecido ã .............. .
•••••..•••.••.•. n ••. , com negocio de (denominação do
negocio) a patente de registr~ para o rcommercio, por
grosso ou a relalbo, fabrico
ou venda ambul<lnte, em
caixa ou vehlculo n ... tantos)
da mercadoria ... acima mencionada... na rorma do capitulo IV do regulamento annexo ao decreto n ... , de •••
de •••• de ,.,2.1 pelo qual rol
paga a quant a de •••• (por

utell80).

•• ••• • . • • • .. • . ·.de ••..• ~ .....••
d• IC)2. ·••

'/o Rs. ......... $ .. .
R~.

.~

......

Por este titulo fica concedido a (nome do
contribuinte), est 1belccldo à ................ .
n..... , com ncgocto de (denominação do ne·
gocio), a patente ae registro p~ra o (commcrclo,
por grosso ou a retalho, fabnco ou \'cnda am·
bulante, e_m caixa. ou veh•culo n ••. tantos) d1 ••
ml!rca~ona ... acima mcncion lda .•. , na fórma
do caprtulo lV do regulamento anncxo ao de.
ereto n ..•• d~ ... de ... de I•)J., pelo qual foi
paga a quantia de ••• (por extenso.)
........................ de ........... de 193 ..
O cscrlpturario ou escrivão
F ......... .

Recebi a lmportancla acima referida em •.•

de., .•.•••••••••• de

19~ ••

O tbesourefro ou o collector
F .......... ,.

O escrlpturarlo ou eacrfvlo
F ....... .
· NoTAs - O'registro de fabrica é independrnte do de eommercio de producto de outra
procedencia, e da mesma .patente devem ~onstar
todas as especies do fa brlco.
Quando houver augmento de productos
para cobrança de emolumento, deverá ~cr men~
clonado, na nova patentr., o numero!}~- diltl! do
paiamento da primeira.
A mesma deç.Jaraç4o ;e far' nos registros
gratuttos dos deposltoa fechados das casu
eommerc~aes ou dós pequeno~ fabricantes;.

ACTOS DO PODER EXECUTIVO

Modelo III

(NOME DA REPARTIÇ!O)
GUlA. DE TRANSFERENCIA DE LOCAL.

Nesta data o Sr..... (ou a firma) F ........ registrado nesta (nome
sob n......• solicitou guia de mudança do seu estabeleci·
mento commcrcial ou fabril ou do seu commcrcio ambuJante, para ......
e como o referido Sr.••• (ou firma) não se acha sob pressão de auto
e nada deve por infracção do regulamento do imposto de consumo,
tendo de facto fechado seu estabelecimento e transferido todos os utensilios e mercadorias nclle existentes, ou tendo de facto transferido o
seu c•Jmmercio ambulante, concedo, de accordo com o art. 22, paragrapho unico, do regulamento annexo ao decreto n.. ,.... , ......... a
presente guia, para os fins de direito •
da repartiçoo)

•... ,.,. ........ de ........ de

19~ ....

.
O cbefe da repartlçlo,

I

Modelo IV

\NOME DA REPARTIÇÃO)

Ca4aawo geral Aos estabeleoimatoa e iad!vi41loa regiliraios para o oommercio e fabd.co de procl~toa Rjelto•
ao Imposto ele cons11.mo no mmo ele 193 •••

OI

lo
~~

00

i
C>.

LOCAL
H,

~

li "a
o~

IICN

11:1 ..

li8
Q

~:

~

~~

g:
A

- - --- - - --3

o

E.~

gll:11:1

CO IMPOSTO

Q~

Pa.gM

s~

9.a.;

~AN&PERBHCIAS

OBSBRVA~·!S

Firma a Local

-

-

Data

-

Pagou de multa

.···'·· ....

IJI

8

~g

i
f

~J:od

elo

(Nome da repartição

arrecadador~}

Cadastro dos estabeleoimentos registrados na. . .
&i

Q

c:

l

o

~~TOOORIA

~

Q

I

0

I

.

~

;

~

t

HRMA

Lc.":;,u.

____ ---

00
C3TABELBCIMENTO

V
1t) •••••• ,

no exercício à. e 19~ ...

RBGI&IRO

I

Multa

Importancin
do

emolumento

ESPECIE D~>

üBSBRVAÇÕES

L.\!P08Tü

Categoria

lmport~ncia

rn

g

~

8gJ

lI

l

o>
..;
o

-----------

I

-~-----

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

NOTAS

Na columna «ellpecle do imposto, se discriminarão as especies tributadas relacionadas no registro, designando-se
cada uma dellas pelo res~tivo numero de ordem constante do art. to deste regulamento, distinguindo-se com algarismo romano
o producto para o qual roa pago registro por grosso e com algarismo arab1co para o qual foi pag• registro de retalbista. Exemplo:
Para um estabecimento que tenba sido registrado fóra do prazo regul.1mentar. pagando o registro de 511~ e mais a multa de 15 ok.
sobre essa importaDCia, para commerciar por grosso em bebidas e tecidos e a varejo em fumo, pbospboros, calçado, conservas, vi·
uagre, artefactos de tecidoa, cartas de jogar, chapéos, café torrado ou moido, manteiga e assucar refinado, será feito o seguinte
lal.l.Çamento : importancia do emolumento : 5111 • categoria da multa: tS o/o i importancta da multa : 7t'465o, especie do impostO I 11,
XI. '• 3, s. 7, 2, 13, rs. IQ, :ao. u e ze.
. l" -Na columna das ob&ervaç~ se fará menção das trana!erencias d~ firma, de local, ou outra qualquer alteração do rci;tstro e si a firma está noutkada.
ú) - DesJgnaçAo do nu.ero da s.ecç~o ou circumscripção.
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ta -
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w

<:::1

ACTOS D() PODER 'EXECUTIVO

l\J:odelo

VI

GUJA DE ACQUISIÇÂO DE ~STA \'IPILHAS PARA
PRODUCTOS ESTRANGEIROS
(NOME OA REPARTJÇXO)

Impoato a.e consumo a.e ..... (especi'e do imposto) .. .
F .......................... , estabelecido á......................... n•••••••• com
negocio de ................... , registrado sob n ...... , precisa das seguintes
estampilhas para as mercadorias despachadas pela nota n ..... de ...
de ............ de 192 ... :
...... (retangula.rcs ou cintas } da taxa de ..• ·'·.. na lmportancb de .... $ .•.
(
"
"
~
} ~
~
,. .... ~... ~
..
. . -~· ..

. .. . . .
•

•

•

•

•

•

(

::::: : \
...... (

•)

l)

·-

)

))

·::~::~ l

u

•

• •••

~~

~

:

: ::: t :: :

•

•

"

.. ....
.

••

!

)

...... (-

.... 'f, ...
.••• jt...

)

...... (

)

(

I

»

•

• ... $...

•

n

. . . . $...

O

•

•••

~

....

. ···~··.
....
~ ...

:::t::
.... $ ...

"

•

l : ~ ::::L :

...... (
''"''

li)

•••• ::i •••

:::t::
:::t::
.... 'fi •..

•
.,

.f., • •

.... ~ ..

Importà ern •••

(Por extenso) ....... .

................ .... d(· .......... de 192 ...

F ......... .

De accordo.

O conferente, ou o agente fiscal

F'......... .
~ecebl

a importancta supr.n~ em .... de ................. de

192•••

O tbcsoureiro

Lançado a fie ... do livro caixa n....

Foo•••••o•o>

O escrlpturarlo, ou

o escrlv.!lo

;;·, ......... .

NOTAS:

As cstampflhat

devem ser discriminadas pelas taxas e formatos recttJit-

gllla,. ou emlo e pclaa cspccies, quando se tratar das especfaes.

Quando o pagamento do Imposto for feito em gu1as, as estampilhas cor·
responJentes serlo divididas ao rneio c c:ollada~t, meto1de na pnme1ra v1a, que
acompanhará o processo do despacho, e a outra metade na terceira via, quo
acompan11ará a. mercadoria. A segunda via Jicará na thcsouraria como ôocumcnto de receita.
Par• o sal de producção nacional, cujo imposto, no caso do art. QS, § ao, for
pago ao porto do destmo, proceder-se-á do mesmo modo indJcado na nota an·
tecedente.
E' facultada a imprcsslo de guias com o nome do proprietarlo, titulo e local
do eatabelcc:Jmcnto.

Af:TOS DIJ PODER LXECUTI\t.l

1\lodelo V l i

U.UJ A DE ACQUISIÇÃO DE ESTAMPILHAS
(NOl\lB DA REPARTIÇÃO)

N,

•••••. yi:J

Imposto da consumo de ....... (e:pecie do imposto) .... .
1• .•••.••.•.••••••••.••••••••••••••••.• , estabelecido á. . . . . . . .
................................. n ...... , registrado sob n ...... ,
precisa para •.•.• (productos de sua fabricação, ou mercadorias que lhe
J'oram appre/zendidas em tal data, ou outro qualquer fim justificado), das
~eguintes

estampilhas :

·

• . . . (rectangularc::>, cintas ou talão-guia)
da taxa. de .•.•.................... .... ;) .••. na im portancia de
. . • . ~ ldcm, idem ........................ .. . ~ . ~::.. . ..

.

.... s .....
.. . .s....•

. . . . $....

,)

•••• $. ••••

J)

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

........
... .s...

.... s.... .
.... s ....
.... s.... ,
.... s.... »
.... $ ....

.... ,: .. .

. ... s.. .
.. .. $ ...

.... R•••
....
...
.... s.••
~

»

))

.. .. s..•

.......
. .... s.••

.

.... s.... ,
.... s.... "
.... s....•

.... $ •••

.... s...

.. .. s•..
.... 1....

Importa. em (por extenso) .. ................................. .
, ........... de ...... ·......•....... de

192 •••

f ......... .

H.ecebi a itnportancia supra, em ..... de .........•..•.. de

192 •••

O thesoureiro ou o collector
1·' •••••• , •••

Lançad·..:· ;.:_ Rs ....• do livro

c.~ i.':: a

n •...•
O escripturario ou o escrivlo
P ....... , ..

\i cus:

E' facultada a Impressão de guias com o nome do proprfetarfo, titulo e local
do estabelecimento.
'!"os pedidos de troca de estampilhas, para liquidos a engarrafar deve ser
attcndido o d1sposit1vo do art • .fJ.
. As cstnmpifhas devem ser discriminadas pelaa taxas e formatos e pelas cspc·
ctcs, quando se tratar das especJacs.

~.:lodelo

8

I:X

Go.ia do sal grosso vendido a F .......... , estabelecido 4

• N.......
Em ...... de .......... de 192 .. .
I Guia do sal grosso vendido a F ........ , estabelecido

rua ............. n ••• , por F .................... ,proprietano

4 rua •..•..• n ......... , por F ••.•••.•.. , proprietarfo

r::m •••••••de .•.•...••.•••.••.de r9"~···t

N.......

da salina ......... (ou

..

ao

dep~üo),

da salina ........... (ou do depcstto), sito á rua u ... ..

E;íto :! rua .......... n ... ..

1

111

o

VOLUMES

o

~
,

o d
~

&'i2

g~

00

~""

:;::

coool

....

~

E:
::s
<

o!:;

~:f

ªâ!

....

l\larca IQuantidadef Numeração

-~-

"'

o

o

o

f-o

~

!2m
w:ro
::!

...

l

., I
~

VOLU31ES

~~

wO
a.,:;,.

MarcaiQtUntida.dciNumeracão

.

cn

o
Q

=
g~
oi

~

C•

(/1

a.

o

=

.J

-----

I

O proprietario.,

;,

n

oo
:I<

fa

1

l

""";

Q2 I
~~

. I

O proprtetarfo,

NoTAS.- Quando o sal for vendido com o imposto a pagar, serâ observado este mesmo modelo, sendo declarada aquella
ctrcumstancza no corpo d:a guta.
Quando as estóimptlllas não couberem todas no Ioga r designado para a rc3pectiva sellagcm, poderio ser empregadas
em qualquer parte do corpo da gwa.
. Os hvroa-guias ser4u orgawudos de !orma que a cópia da gma que fit.:ar na fabrica seja feita simultane:tmente por
meto de papcJ carbono.
A reaeren,ta aos volumes far·sc-4 quando o producto sabir assim acondicfon.~ do.
E' facultado o :~ugmento de cas.:as c aa~res neate moaelo, &Sim de se lbe poder ciar tambem o cara ter de nota commerdal

c:

g

m

a

~

Modelo VIII
Em ••• de........

Guia n •••

r~ •• (r•

Guia n ....

via)

F .... , proprietario da fabrica de alcool, aguardente de
canna ou cachaça ou vinho natural, na (situação ou fazenda),
sita em ........... , remette a F ...• , estabelecido em ......... ,
á rua .......... , n ... , as seguintes mercadorias:
<

VOLUMES

I

Especi•l Marcas 1Quantidade Numeração

I

Litros

~tll<C~
g;ct'3
"-1

,:.::
til

:a

Em.... de........ 192 ••• (2• via)

!Guian .••.

Em ... de ........ 192 ... (311 ·

F .•.• , proprietario da fabrica de alcool, aguardente de

F .... , proprietario da fabrica de alcool, aguardr

canna ou cachaça ou vinho natural, na {situação ou fazenda),
sita em ........... , remette a F •... , estabelecido em .......... ,
á rua ........... , n .• , as seguintes mercadorias:

canna ou cachaça ou vinho natural, na (situaçã(l
zenda), sita em ....... , remette a .F ..... , estabelecido t'!
á rua ......... , n.... , as seguintes mercadorias:

VOLUMES

Especie I Marcas I Quantidade I Numeração
-------·------ 1----------
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Especie I Marcas 1 Quantidade! Numeração

-------·------1

Litros

,_________

NoTAS- A terceira via será remettida ao comprador e a segunda á repartição a que estiver subordinada a fabrica.
Os livros-guias serão organizados de fórma que as cópias da guia que ficar na fabrica e da que for remettida á repartição sejam feitas simultaneamente por meio de papel carbono.
E' facultado o augmento de casas e dizeres neste modelo, afim de se lhe poder dar tambcm o caracter de nota commercial.
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Em ........... de ••••••••• f., •• , ••• dç zt:.~ .••
Guia da lct;~lls ou vidros venJidoa a F ............. , ~~tabe·
lecidoárua ............... , n ........ , porF.,, ...••..••.•.•. ,
proprietario da fabrica sita. á rua .................... :. ....... .
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proprictario da fabrica slt.:-t <i rua ... ."................ n ....... .
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Quando as estampilhas nã~ couberem todas no 1ogar J.:signado para a re:Jpectiv:;. ~dlag~m. poderão .;ar empreem qualquer ponto do corpo da gUJa.
As louças ou os vidros sahidos se'm o pagamento do imposto, para serem benehciados ou :~.calJadüs, dos casos previstos nCl
ut. 84 e quando tiverem de voltar á propria fabrica, serão acompanhados desta gUla com a3 declaraçües neccssarias.
Os livros-guias serão vrganizados de fôrma que a cópia d::. guia que ficar na fabnca seja feita simultaneamente por meio d:;:
papel carbono.
·
A referencia aos volumes far-se-á quando os productos sahirem assim acondí..:ionados.
B' facultado o augmento de casas e dizeres neste modelo, afim :!e se !h e poder d;•.r t~: mb~:l~ o .:::uacter df: nota ~ommerci:\1.
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Modelo XI
S......
Em ......... de ........................ de 192. ... ,
C'ltli& de tecidos v_endidoa a F .........•.••..........•••.••.••••••....... , 1
estabelecido à rua ........................... n. .... ... ...••.. ...
por F .................................. , proprietario da fabrica.1
(ou do depos1to da), s1t:1. a rua ................................ ·l
a ................................................................ l

1 N......
Bm ......... de ....................... de Icy.s .. ..
,. Guia. de tecidos vendidos a F .............. , ........................ ..
estabelecido a rua ....................... n............... , ... .
;
por F ....... ~ ......................... , proprietarlo da fabrica
I
lOU do depos1to da), sita A rua ................................. .

:\ ................................................................

-----------------------------------------------1 ·---------------------------------------------------!
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NOTAS-

()uanáo as estampilhas não couberem todas no logar designado para a respectiva. sellagem, poderão ser empregadas em qualquec

p•.ute do corpo da gura.

Os tecidos saltidos sem o pagamento do imposto, para o deposito ou para beneficiamento, nos casos pre'Tistos no art. 70 c quando
t~uham de Vültar a propria fabnca, serão acompanhados desta gUia, com as necessarias declarações.
Os livros-guias serão org-am~ados de forma que a copia da guia que 11car na fabrica seja feita simultaneamente por meio de papel carboDo,
Nas guias das rendas, titas, tiras e entremeias bordados serão mencionadas as respectivas larguras em casa especial.
A, columna do peso é para os tecidos que pagam o imposto por essa fórma.
.
E facultado o augmento de casas e dtzeres ne1te modelo, alim de se lhe pcder dar tambem o caracter de nota commercull.
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Modelo
Guia n.......

.

I

F .... , estabecJdo com fa trfca de •••••••• , á rua ............ ,
n., .... rcmctte para a tr-~nc::! .••••••.• de su11 propriedade
(OU dtf'etzaeJlClQ de lUil fabrSC:l). á ruD •.••.•. •••• •••• n ..••.••••
~fim de serem bencficJacoa. ou A'nl:ldcs, cs segumtes proouctos:
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Em .... àe ............ de

afim de serem beneficiados, ou acabados, os seguintes produetos:
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F •••• , estabelecido com tabrlca de ......... , á rua ••.•••••••
n •••..• , remctte para a fabrica ••...•.••. , de sua propriedade
(ou d~pen.:teucias de sua fabru:al, á rua ............ , n ••••••• ,

f Quantidade' Numeroçio l__oA_m:_a_cA_DO_R_IA_

.
II

x:n:

Guia n ......

Em •••• àe ........ :.ie tQ::: ..... ;
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I
I

I

I

II
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I . .

O propne ta no,

II

NoTA- Nesta guia a• dec!~r&r:l o estado da mercadoria por occasião da sua remessa e qual o beneficiamento ou !LC:lba•

r. u~nto a receber.

Os livros-gutas ser4o org.u:iucca de fórma que a cópia da gula que ficar na fabrica seja feita simultaneamente por melo

de papel-carbOno.
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EXECfPJ'lVO

:l:lodelo XJ:II
DESPM~IlO

no

(1" VI'.-\)

SAL

F ••••.•••. , estabelecido á rua .............. , H ....... , Jespa~ha o sal gro~so
abatxo declarado, ..-indo de ....................... , ua embarcação............... ,

procedente de .................. , entrada em ..•... de ............ de

..
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U>lf'OII.TAI'IL'"l:\
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IIISCRIMINAÇÁO

~tARCJ'S

I)()

~;

Q

<
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.....,._

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

P. n ..o .............. .\UI saccosdc sal grosso, pesando
cada um sessenta kilos : tota I
sessenta mil kilos a ............
2 A. C .•1\L ............. Quinhentos saccos do sal grosso,
~esando cada um sessenta
ilos; total trinta mil kilot> a ••
3 1\ granel. ............ Doze mil kilos de sal grosso a •..
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(sobre seUo de 2$0Q«>)
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Modelo XIV

Q'laélto

dGmonstrati'Y~ clr.

quntHla4e ele sal embarcado para ezportAQio, no porto
ia embaroaçio) ••••••

HOM.B8 OW Nt1MBROS DA8 PIIQtmNAil
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Somma.

.

() carregamento do barco de exportação effectuou-&e nos dia e ..•... domes de .•• do
r:arregou •••••• (por exte~so) •••••• kilos de Ml.
.•• :11ome du localidade) ••• , ..•• de •••• de 191 •.•

·~· ...

O agente fiscal.
••••••••••••••• t •••

~

ACTOS DO PODER 'EXECUTIVO

Modelo XV
Ao collector das Renda.~ Fedcraes de ..•..•••.•.•..•••..•.• , .
F..... proprietario (administrador, ou gerente) da salina •.•.•
(ou do deposito de sal), sita em ..•.••• , pretendendo remetter pua
(porto do destino) ..... kilogrammas de sal bruto (ou tantos volumes
com a marca .... , pesando cada um ..•. (ktlogrammas á ordem (ou a
(Onsignação ou vendido) de F .•..•.. , estabelecido á rua. • . n ...• ,
vem submetter a presente nota ao visto desta repartição, afim de
poder embarcar a dita mercadoria no navio ..•...
O imposto correspondente, na importancia de ....•. foi pago pela
guia (ou pelas guias) n ..••.. , de .....• de ...... de 192 •• , que ora
e.xhibe {ou o imposto, na importancia de •....• , será pago no porto
do destmo como se verifica da declaração feita na respectiva guia..
pelo que o supplicante se promptifica a assignar o termo de respon,
sabilidade legal).
(Data)
Assignatura

Foi exhibida a guia ou foram exhibidas as guias com imposto
pago, pelo que póde embarcar (ou foi exhibida a gúia com o impoEto
a ~gar, pelo que, depois de assignado termo de responsabihdade
pOde embarcar).
O collcctor,

NorA.- No caso de pagamento prévio do imposto, deverá ser
apresentada a guia do imposto pago pelo salineiro ou a do imposto pago
pelo exportador~

Modelo XVI
TERMO DE GARANTIA E FIANÇA ENTRE A FAZEMD:'\
NACIONAL E F .••. , COMO ABAIXO SB DECLARA:
A ••..•... dia •••.. do mez de •..... de mil nove<.:entos e •.... ,
compareceu nesta (nome da rep.1rtição). o senhor F ......... proprie·
tario da fabrica de ...... sita á rua ..•• n ... desta cidade ..... e na
presença do senhor (chefe da rep:rrtição), declarou que, de conformidade
com o artigo 1 1 1 , § 1, letra g, do regulamento annexo ao decreto

:::::::::::: :: ::::: ::: ~ ~::: ~:::: ·:;i~b;· ~~;ig.~·~r· ·(; • p~~~~~t~ ·te~~~
de garantia e fiança pela importancia de (réis por e.Ytenso), correspondente ao imposto de consumo sobre (discrimmação dos artigos pelas
quantidades, especies e taxas do imposto), 9-ue nesta data, conforme a ~uia
que apresentou, visada pelo agente fiscal f ..... : . , despacha pela tnóm.e
da empresa de transporte) para A ....... restdente em...... obn~
gando-se a provar, dentro do r.razo de novént.'l dias, sua sahida
territorio nacional, e responsabilizando-se, na falta desta prova,
pela mencionada importancia aci.:rescida da multa regulamentar,
dando o declarante em garantia e penhor da mesma responsabilidade
toda a mercadoria existente em seu estabelecimento, as armações, mov~is, utensilios e mais effeitos commerciacs, que constituem o activo
do seu negocio, ficando assim a Fazenda Nacional com toda propriedade dos mencionados bens, sem qualquer turbaçiio da posse immediata,
si dentro do prazo de trinta dias, contado da da.ta da intimação, não
for paga em dinheiro a importancia mencionada neste termo, accrescid.t
da multa.
Declarou tambero. o mesmo senhor F .•...•... obrigar-se, sob as
penas da lei, a entregar á Fazenda Nacional, representada no senhor
(chefe da repartição), ou em quem de direito, os mesmos bens, desde
que se1arn reclamados, si não tor satisfeito o compromisso neste termo
contrahido.
E para os devidos e leg-aes etfcitoq, eu (o escrivio) lavrei o presente
termo, que vaa assignado pelo senhor (c/t.?fe d,l repartição) e pelo de·
clarante.
(Data e assignatura

so.~;rc

sello do valor proporcional.)

.\CTOS DO PODgn

~XIWU'rt \'0

Modelo XVII
rERMO DE GARANTIA E FIANÇA ENTRE A FAZENDA
NACIONAL E F ... , COl\10 ABAIXO SE DECLARA
A •..... dia do mez de .••• de m:l novecentos e .... , compareceu
(,wme da repartição) o senhor F ... , proprietario da salma .•.•
sita em .... (ou estabelecido com negocio de sal por atacado á rua •••••
11. • • desta cidade) e na presença do senhor (chefe da repartição} declarou
que, de accorJo com o despacho do mesmo senhor (chefe da repartição),
e na conformidade do artig·o r r I, § 6°, letra g do regulamento abaixo
com o decreto n •.•. dé ....• de •••.. de mil novecentos e vinte,
vinha assignar o presente termo de garantia e fiança pela importancia
de (réis por extenso), correspondente ao imposto de consumo sobre
(nllmero de /lill)grammas) de sal grosso, que nesta data, conforme
guia apresentada, despacha no navio..... para o porto de ••.••
a A •.•• , estlbelecido á rua ...... n ..... , obrigando-se a provar
dentro do prazo de noventa dias o pagamento do referido imposto no
ponto do destino, e responsabilizando-se, na falta desta prova, pela
mencionada importancia, accrescida da multa regulamentar, dando
o declarante em garantia e penhor da mesma responsabilidade o sal
existente e as safras futuras do seu estabelecimento (ou as armações,
moveis), uten;:;ilios e mais effeitos commerciaes que constituem o activo
do seu negocio, ficando assim a Fazenda Nacional com toda propriedade dos ·mencionados bens, sem qualquer turbação da posse imme..
diata, si dentro do prazo de trinta dias, contado d:t data da intimação,
não for patra em dinheiro a importanci.a mencionada neste termo.
JCCTCSCida da multa.
.
Deda.-ou tambcm o mesmo senhor F. . . . . . obrigar-se, sob as
penas da lei, a entregar á Fazenda Nacional, representada no Senhor
(chefe da repartição), ou em quem de direito, os mesmos bens, desde
que sejam reclamados, si não for satisfeito o compromisso neste termo
t:cntrahido.
E para os devidos e legaes cffeitos, eu (o escrivão) lavrei o pre·
s~nte terrno!i que ~·ae assignado pelo senhor (chefe da repartição) e pelo
declarante.
ne~ta

(Dala e assignatura sobr~ çello do valor correspondente.)

AC'l'OS DO
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Modelo XVIII
TabeiJa das marcas e dos preços doa productos da fabrica de ••...
(perfumarias, bengalas, clzapeos, obras para adortzo ou onzamento e
outros ji.1ls, moveis ou armas de fogo c suas munições) de propriedade
de ••...•. sita â (rua ou outro logradouro), na .... (cidade ou nutro
ocal) do Estado de ...••• (nome do Estado).

PREÇOS

MARCAS

(Por duzia, das perfumarias ; -por unidade, dos c.hapéos, bengalas e armas de tbgo ; - por
objecto, par ; - por objecto estojo, combinação, apparelho, ou
guarnição, das obras para ~dor
no ou ornamento ;-por objecto,
grupo, ou mobilia, dos moveis :
~.por Jdlogramma, das bolas de
ferro e chumbo de municão),

(Datas ~ assignatura.)
Nor••s -- Vide .arts. 69, e seus paragraphos, e

;r_~,

....

1\J:odelo XVIX.

o

Lfnotabella. das marcas e dos preços dos productos da fabrica de ................. de propriedade de ........... mia á ............ .
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Os objectos devem ser lançados sequndo a! condlçi)es da venda, si por umdade, grupo, adereço, guarntçlo, mobilia, etc.
Os rabrican~e~ e commerciantes de joias sa.o dispensados deste livro que será substituido pelo do modelo XXXIII, em que é pago
-o t mposto das JOlas.
NOTAS.
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Modelo XXI
leino do movime2lto 4a proó.uoção, ao oonsmno e das estampilhas da fabrio~ de. . . . de propriedade à.e F. . . . sita á rua ••.•
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NOTAS
1a Ao encerrar a escripturação do ultimo dia de cada mez, deverá ser feito, na columna das observações, o calculo da producção de cada especie, deduzido o consumo, sendo o stock em saldo exbteut.::
na fabrica lançado nas respectivas coJumnas do saldo do mez seguinte, devendo ser o mesmo observado quanto ás estampilhas.
2a - Os fabricantes de charutos ou de cigarros ou cigarrilhas preparados com fumo adquirido de outra fabrica, organizarão os seus li nus com as columuas só mente relaliYas a esses producto':i, dispc-rt:;ad;t s,
portanto, as columnas do fumo desfiado, picado, migado ou em pó e a columna do imposto pago por verba.
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Modelo XXXII:I

NOTIFICAÇAO
Aos. • . . . . . . . . • . dias elo me~ de ............ de 19 •. , te n dm'erificado que F ............................ , e~tabelecido com (.fabrica
ou negocio, fixo ozr aml•ulanfr!\ de •.....•.....••••••.•••.••.• , ;í ruél
••••••• o •••••••••••••••••••••••••• ,
•

• • • • •

• • o

(.)

n ....• destt cidade •..........

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

. . . . .. . .. . . . . .. . . . . . .. . ... .. . . . .. . . . . . . . . .. .. . . . . . . . . . . .. . . .. . . .. "

infringindo assim o dispo..-to no ;qrt ..... do reg-ulamento ~nnexo a~'
decreto n..... de ....•. de ..•........... Ele 19 •.•. , 1avret esta nOtificação que vae assignada por mim e pelo notificado (1 ), det)Ois (\c lhe
ter dado conhecimento do n1cto, e· assim será presente -.F> ~enhnl'
(o chefe da repar~ição local), para os de\·idos flns.
õ ~1gentc do tmposto de consumo ................•.......•.....

DESPACHO
Tendo em vista a notificaçflo feita pelo ag.:!ntt: t1sc:·al do impo'3to de
eonsumo F.
intponho a r: ................
~ostabelecido ú rua .••...••••....•..•••.•.. , n •..• desta cidade, com
(fabrica ou comnzercio, .fixo Oit ambulMzte) de (discriminação dos artigo:; p(w csf,ecie do imposto) a multa de •.. $.... ~or infracção du
.1rc •••.• , a qual deverá ser recolhiJa aos cofres desta repartir;5o juntamente com a iwportancb de .... $.... relativa aof·: ernolumeHtoF devidos
peJ,) registro do seu estabelecimento (ou /'r!/.7 diff'erençc: do 1·egistro
do srm esta.be/ecimento). Fie.t avisado que nã11 sr::!rá at'ú·ita qualquer
1edamação que exceda o prazo de .•..............•.... ,Ji:t;, ;.;~m o
prc>vio deposito da'3 mencionadas importancias .... Jntime-~.c· .
• • . . . . . . . . . . • . . • • . • • . • de •.••........
dn I 9 .••
o ••••••••••••••• ,

o ••••• ,

c

()

•

•

•

•

•

•

•

....... - .... -· ..... .

(*)Neste espaço o agc:nte fiscal dirá:
a)- ,;j o contribuinte deixou de rc~istrar o ~e11 estabelccimentu c quae~; at>
e~pccies do Jmposto com qu~ uegoda ou que fabrica, declarando, quando !>C tr~tha
de fabnrJ., quantos ope1ariü~ un qual a l(,rça m<,tora e sua .:ap;•cidadc empreg:lJú~

mdustria tributada ;
/1)- ~j houve insulficiencia de pa~!:unento dos re~pectivo~ emolumento~. qu;\l
paga e qual :l .d~vida, uescreVL'Hdo o motivo por que cstií. sujeito 1
m:uor rc~pstro do que o que 101 pnt{o;
c} --:;t houn~ nlteraç.io de catcgori:l <.k commer;:-io ou •l· fabrico, ou se hOt!ve
adJir;ú~ ao com~erdo ou ao .fabrico dt! especic tri)JUI.:td:t aiuda não regLtmoia,
·IWtl a 1mportnncJa pav,n antcnormcnte c qual a d"vtJa;
n.l

:.1 i~porla!Jcia

d~-- si, tendo sido, por despa..:bo do chefe ~la rcp:utiçiio, de_cl~rado sem e!feit.J
t.~li'~.':J,1tro, não foi
a nova p:ltente de reg1stro dcpnt;; df' Jlltrm:ld,) a fat:el·n:
t')-- si o tf'ghto foi tJhtido inde\i.:Jamente l' qual <l molil<· J•<•t .11!1' foi :·,,;· ia 1

rarra

, ... n:jderado;
1) ··:'i se tlatn

fa!Jric::J n~o e~:i~tcntc;
l') ~uandoonotiticado nãoestiver presentcdir-se-:1: --« ........ e por P .... .
, ••....••••••••.. , ernpr Cf!'\ do ( J!~'t'r.'nf,' .i oi .:s!Jb:lecim.cntr·}, Po': 11;to St.' n ch:H pr,;,:; ~n t ,.
u~ rt!gi~;tro de

'·' Hotiticudv » -· .
•
NoT"::: 1u --A iutimJ ;:lo (lo cft:-;p3,~h" do dJ,~k Ja H' par ti.,:J·J ···''>.k :L"d :LO l·r ,_.
<l":'~u da dos auto~.
2~ -·E~te ruvJeJ<, .:: ~imple.smente exetnplr!ic;ttivo. p.d<;nJ,} :;•_')" l!Mi~ ·:!-:~.;,,.
~ee:undo i.\S drcuJTaate.ncias Yeriticl.\\Jili

voí·.·ido,
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ACTOS DO PODER EXECUTIVO

:l.lodelo XXXIV

NOTIFICAÇAO
Aos. • • . . . . . . . . dia~ do mez de. . . . . . . . . . . . . .. . de to ... , tendo
verificado que F, •.......................... , estabelecidó com ..•••
. • . . . . . . . . . . . . . . . . . á rua. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . n.. . . . desta
cidade •••.•..•....•...•.....•.•..•.•....•.............•...•..•••

................. ..................................... ..........
.............. . ... ................................ ...............
......... ... .. . .......... ..... ..... . . . ........ . ... . ...... .. .....
i~r~i ~gici~ ·a~~i~· ~·cii~p~s·t~· ~~ ·~;{ ::::::.: ·. ·ct~· ;~i~ i;~~~ i~· ~~~~~õ·~õ
decreto n ••.•.•... de ........•••••.... de 19 •••••. , lavrei esta notificação, que vae assigmda por mim e pelo notificado, depois de lhe ter
dado conhecimento do facto, e assim será presente ao Senhor .••••..•
• • • • • • . . . • . . • . . . . . . . . . . . , para os devidos fins. O agente fiscal do
imposto de consumo ............•...............................•

Modelo XXXV
AUTO DE DESACATO

Aos ••• dias do mez de ..•..• do anno de mil novecentos e •••• ,
ás •.• hords ....•... , achando-me no exercido de minhas fnncções de
agente fiscal do impo~to de consumo, na casa de P .... sita á rna ..••
numero ... , desta cidade de ..••••.• fui ahi desacatado (I~) pelo dito
F ...• , ou por P ... , (ou pelo se !L empregaif'J F... , Olt por F .. , a seu
m~ndado), pelo que, de accordo com o arti~o 151 do reg-ulamento que
batxou com o decreto numero .•. de ... d ~ .... d 1 192 ••• , lavrei o
presente auto de de~.acato, que vae assig-nada por mim, pdo autuado e
pelas testcmunh1s F'., F. e F .. , e s >.rá pr<Jsente ao senhor director da
Recebedoria (ou chefe da repartição fiscal do local) para os devidos fins
O agente fiscal do imposto de consumo, F' •••••
O autuado .•.
A..CJ testem unhas:
NOTAS
1a, o desacato ou aggress~o deve ser descripto minuciosamente, relatando-~e
rodos 03 r~ctos e circumstancias que tiverem occorrido;
za, d·!.V·.!:-à o:;~r lavrado auto nos termos deste m()Jelo conto a pessoa que, por
qualquer f0rma, houver emb:uaçado ou impedido a fiscalização:
~"· si, e;n con->cquencia do desacato, se der deten:;'i.o, s::rá esta circumstancia
tambcm mencion:td:l no auto, em que, neste caso, '!e dir:'t em cima:-- Auto de
eesacato c detenção;
, 4a, a dctcn.ião será orde~1ada .• n~ Capital Fedeol, de ordem do ministro ds.
l• azenda; noi ~stado~ f" rto rerntono dn Acre, de ord<?m do chefe da repartição ti~cal do locaL

ACTOS DO PODE!l F.Xl!;CVT1\'0
~Iodelo

XXXVI

AUTO DE INFRACÇÃO E APPREHENSÃO
Aos ....• dias do mez de ....•.. do anno de 1q::2 ••• , ás ...•••
horas (/Jora legal), verificando que F .•... , estabelecido com negocio (ou
fabrica) de...... á rua .•........ , numero .....•• , desta cidade
de •.••....•.• , tinha exposto á venda (ou 1•endido) as seguintes mercadorias, sem estarem devidamente estampilhadas tozt em qualquer outra
contravenção) tendo (ott não) apresentado a nota de compra, infringindo assim o disposto no artigo ..... do regulamento que baixou com
o decreto n ..... , de ..... de .... de 1920, notifiquei o facto ao referido
F ..• e intimei-o para que, no prazo de ttinta dias, apresentasse a sua
defesa, para o que deixei em seu poder a respectiva intimação por mim
assignada, e fiz apprehensão das ditas merca,Jorias e da nota, conduzindo-as commigo para a Recebedoda (ou rep:zrtição fiscal do local, ou
deixando-as depositrtdas em po. ler de F . .... ou do proprio autuado,

como consta do respectivo termo de deposito,ozt no posto Policial ou
militar de .... ) ; do que lavrei o presente auto de infracção e appre-

hensão, que vae assignado por mim, pelo autuado e pelas tQstcmunhas
F .... e F .... , e será presente ao Sr. director da Rccebedoria (ott chefe
da repartição fiscal do local) juntamente com a nota e as mercadonas
apprehcndidas (ou, si til•er ll:zvido depo$ito, juntamente com o mencio-

nado termo de deposito, a nota e um specimetr. da.11 mercadorias apprehendidas), para os devidos fins. O ag-ente fiscal do imposto de consumo,
F- ..•••

(Seguem-se as assignaturas do autuado e das testemunhas.)
NOTAS

t•, a infracç!io deverá ser especificada, declarando-se a quantidade, marca,
qualidade e procedencia das mercadorias em contravenção, isto é. si havia falta,
ou irregularidade de estampilhamento, si as estampilhas eram servidas, fragmentadas ou talsas, si as mercadorias não tinham rotulo ou ai as
estrangeiras o tinham em portuguez e vlce-\·ersa, se havl:l falta de livro, lrregula·
ridade, ou falta de escripta, ou qualquer contravenção punivel por este regul•mento;
'l 8 , o auto de infracção, que envolver acção criminal, será a~signado pelo
agente fiscal, pelo autuado e por tres testemunhas;
3•, o auto de desacato deverá ser distincto do de infracção ;
4•, o auto que envolver acção criminal não deverá conter palavras em breve
e algarismos, e será encaminhado á autoridade competente, depois de extrahida
copia authentica, que ficará na repartição, para os fins necessarios ;
sa, si o autuado recusar-se a assig~ar o auto, será esta circumstancia addltada da seguinte fórma : - Em additamento a este aut0, declaro que, apresentando o mesmo ao nutuado para assignar, recusou-se clle a. fazel-o, allegando (ou
::ti:endo) que .... o que foi testemunhado por F .... e 1-'••• que com:nigo as3i~M.m
c~ta d·:claração. O a!5ente tiscal do Imposto de con3umo, F'.....
·
As testemunhas~ .•..•....
in~ufficiencia

6'-, este modelo de auto é simplesmente exemplificativo, podendo ser m11tt
descm·olvido, conforme as eircurn~tanci:ls dtl hc-to ou f:lctos occorrld0s.
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PODER :EXECUTIVO

Modelo XXXVII
AUTO DE INFRACÇÃO E APPREHENSAO
Aos, ••.....••. dias do mez de ...•..••. ,. do anno de

192 ••••

ás ........ horas .......... , verificando que ••••••..•. , estabelecido

com •.....•.... de .....•..•.• á........... numero .....•.....•.•
dest ••...••..•...•........•...•.•....•.•......•...•....•....•..•

.

............ . .. ....... ......... .. . ... .. ... ............ . ........
................................................................
. .... .. .... . . . . . . . .. . . ... . .. .. . .... . . .. .. .. . .... . .. . .. .. ... .. .....
""

.a.ri::: .': .' .' .'::

í~r~i~gi~d~ -~~si~·~· dtsp~~to' ··~;o·
'ci~ -~~i~~~~~~i~.q~~
baixou com o decreto n..... de •.••. de..... de 1920, notifiquei o
facto ao referido •...• c intimei-o para que., no prazo de trinta dias,
apresentasse a sua defesa, para o que .deixei em seu poder a respectiva
intimação por mim assignada, e fiz apprehensão da ..• dita .... merca·
doria ••• conduzindo-a. • . commigo para a ......•... ; do que lavrei o
presente auto de infracção e apprehensão, que vae assignado por mim,
pelo autuado ••.•......••...• e será presente ao Sr ...•• , juntamente
om a ............ apprehendida .......... , para os devido• fins. O
agente fiscal do imposto de consumo, F ... , .•

Modelo XXXVIII

AUTO DE INFRACÇAO E APPREHENSAO
Aos ••.• dias do mez de ....•.. Eio anno de 192 ••• , ás •••• horas:>
......... , verificando que.. . . . . . • . . estabelecido com ...... , •.••.•
de •.•....••.. á •••• , ...•..•.•••• numero ....•.. dest •........•.• ,
•• f

6

••

<llo

é- •

e . • .. • • e • e . . . e • " • • •

9

•••

{,;t~i~gi'r;d~ -~~i~· ~· df~p~~t~l 'n'o

e •

•••.•

e e e. e

I
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e • e •

ot

e •

e •• •. •

•

•

e ••

I

•

e

·;ri:: :: ::::::::·::::::.:: ::: :::::: ::

do regulamento que baixou com o decreto n .... de .... de .... de 192ot
notifiquei o facto ao referido ...... e intimei-o para que, no prazo de,
trinta dias, apresentasse a sua dett~sa, para o que deixei em seu poder
a respectiva intimação por mim assignada, e tJz apprehensão da ...•.
di ta. • • mercadoria ••• , deixando-a •.• depositada. . • . • em poder de ••.•
• . . • . . . , como consta do respectivo termo de deposito ; do que lavrei
o presente auto de intracção e apprehensão, que vae assignado por mim,
pE'lo autuado.••.•.•..•........•..• e será presente ao Sr .•..•...•.•
. . • • . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . • .iuntamente com o mencionádo termo de
deposito.......................................... , como specimen
da ..••.. mercadoria ....•.... apprehendida •... ) para O$ devidos fins,
O agente fiscal do imposto de consumo. F .. _...

ACTOS DO PflTlE11 EXF.CUTIWl

MODELO XXXIX.

AUTO DE INFRACÇÃO
Aos.... dias do me;r. de....... do anno de mil novecentos

c... ás..... horas .•.......•.• , verifica.ndo que ...........•......
estabelecido. • . com .• ~ .....•..•.. , de. . . • . . . . . . . • á ••••••.••••••
• • • • • . • • • • • • • • • • numero •.....••..•.•. dest ••....•...•.......•..•.

........................................................................ ........ ..... .. .. .. ....... .............. .... .. ........
infringindo assim o disposto no .. artigo ..................... do
..

..

regulamento que baixou com o decreto n .•. de ... de ... de 1920, notifiquei o facto ao .•..•. , referido ..... e intimei-o para que apresentasse
a sua defesa, no prazo de trinta dias, para o que deixei em seu poder :1
respectiva intimação por t:nim assignada~ pelo que lavrei o presente auto
de mfracção .• que vaJ asstgnado por· mun, pelo autuado ............•
. • . • . • . . . • . . . • . • . . • . . . . . . . . . . • • . . e será presente ao Sr........... .
• . . . • . • • • • . • . . . . . . . . . • . • . . . . . • . . • . . • . . . . . • . para os devidos fins.
O agente fiscal do imposto de consumo 7 F' .•.••.

1\.lodelo X.L

TERMO DE DEPOSITO
Aos ••. dias do mez de ••• do anno de 19~ ••• , na casa sit.'l :i rua .••
numero •.• desta cidade de .•. declarou o Sr. F ... , perante mim e as
testemunhas F .•• e F •.• , abaixo assignadas, que acceitava o cargo de
depositaria das seguintes mercadorias (ou objectos).... , que foram apprehendidas ao me.~mo F ... , (ou a F ... , estabelecido á rua .... n .•••• '
por infracção do art. . . . • do regulamento que baixou com o decreto
n ••.• de .•.• de •••. de 1921, e que se responsabilizava pela boa guarda
da!'; mencionadas mercadorias, obrigando-se, sob as penas da lei, a
P.ntreg·al-as em bom estado de conservação no prazo de vinte e quatro
botas, depois de convenientemente notificado para tazel-o, e a indemnizar qualquer damno ou falta que soffram as ditas m~;"rc.stdorr:u~. O
ag-ente fiscal do imposto de coHsumo, F ...•...
O depositaria ••••••
As testemunha<> .•••••
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ACTO~

DO PODP:R EXECUTIVO

Modelo XLI

INTIMAÇÃO
Fica pelo presente intimado I-;-. . . . . . . . • • . . . . . . . . . (r), cstabcle ..
cido com........................... á rua......... n.... , a se
defender dentro do prazo de trinta dias, sob pena de revelia, do auto
que nesta data lavrei em seu estabelecimento por infracção do
art. . . . . . . . . . . do regulamento annexo ao decreto n. . . . . . . de .....
de .................... de 1920.
de ............ de 19 .••

O agente fiscal

(1) Quando o proprietario do estabelecimento não estiver presente dir-se-4.:

- "Fica pelo presente intimado F .•................... , na pessoa do seu
empreg:1do (gerente do estabelecimento) F ................................. •
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\CTOS nn f't lPEH !':XF.Cl'TIVO

1\-fodelo X.I,.,J:I.[

Direotoria da Beoeita l'ublioa do Thesou.ro Naoional

ona4ro da renda do imuosto de consumo arrecadada em 19Z..• ,
com a receita orçada para omesmo exercicio

~mparada

-lt!!PECJE DO IMI>OSTi)

RECiiiTA ORÇ.I.D.\

RBNDA ARRECADADA

DJPFBRENÇA DA
RENDA ARRECAOAD.'SOBRE A

RECElTA ORÇ-UIA
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{l)- Nesta .:olumnas são e:n:meradas tod:u as espe.:ies constantes do art. 1° deste regulamento.
Not'A~ A ultima eolurnn:t d~ste mappa lkr~ .:orrellponder rcrfeitamente á intitulada •Total geral• do :~nnexo XLVI.
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Modelo XLV

~

Directoria. da Receita Publica do Thesouro Nacional Ir)
Quaüo demonatra~ivo ela renda do im~osto de consumo arrecadada no ultimo biennio, a relação entr' a arrecadação
de cada Estado e a total da 'União, no e~ercieio de 19a ....
19'l, ••
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Nas catat1stíca.s dos Estados o titulo será o da respectin deleg1cia fiscal.
2 ~as estatísticas doa Estados esta col!Jwna terá a designação • Repartiçõe• arree&dadora••·
3 - !\:1~ estatJsticas dos Estados pode de1xar de figurar esta columna.
NoTA - &te quadro deve concordar com Oi dados do annexo XLVlli.
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Directoria dE !ieceita Publica do l!fhesouro Nacional
rc~istra,
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(r)- r-; as estathticas dos Estados o titulo será o d't re~pcctiva Delegacia Fiscal, e nas das rcpartiçl'l23 ~.r. cc1cbdoras ser i o da r~spcctil·a repartiçãiJ.
(:1)- Nesta columna serão enumeradas todas as espec1cs constantes do art. 1o ,leste regulamento.
(.~)- Nas cstatisttcas das Delegacias Fiscaes e da Drrectoria d'l t{eccita são dispe asados os_ resumos. .

NoTA- Ncst•~ mapp:t não devem apparecer dilf·~rcnças d'~ rc~i;tros. Peita<> :t" annnll:tÇ<IC'> nccc~sctrJ:t~.

Leis de

19~

r --- V oi. li - Pag. 430 -

r

0'

cnnl•Jmctüos serão Ian~ados integralmente.

.
Cl)

• v

til

. ·~
.~
É

ã
E

«< o

~u

E

·n

v ..

.:::;

.O"'
~~

<1

a
o

-;
õ

~

Modelo XLV.II:I

Directoria da Receita Publica do l!fhes:1ur:J Nacional (I)

Mapna estatístico dos emolumentos de re[istro
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Modelo XLIX
Directoria da Receita Publica do Thesouro N acionai C)
Quadro demoustrativo do numer>o de fabricas e do valor do imposto paiJO pelas mesmas fabricas e pelos estabelecimentos por grosso, no exercício .de 192 ...
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T~Xlls

.

:\as ac.>tumnns
c Jmp•·Hto • ce\'e figurai' aom8ute0 a. tot ol1dado do unposto
pelas fabricas, istJ é. o >.Ü>L·
e.itlllnpiluas c->mprada.s, q•1e no s.nnexo
fi;;:urD. na coJumna de •
p:lr:l pro<luctos .'lllclonao3 •. Exceptuam-se; o fumo, •tue além do imposto pago em esl&lnpllhal
(na. cam=a t•pro;>L'tal
aue IOt' <Je
l•&<:o p.;r v~·h!>." '' •a.l. em '!'111 "''' '"'~na 1o • Impos1o • deve corresponaer &o llnposto do s:<l u:J.c1ooal, m:us o do esl:an!lotro, ~""""o"' ti~ura.dos no annexo X.LYI.
, . deve apreaenb.r
(J&)
d1u1os •JO~
aontlxo~
X~ 'I.~
X.; -"I <lttit1nctos
11.
'"'' - Esto mapoa den coucor.Ja.:
:;u1• d1vldl<locom
H1n os
fll\'et••u
l•Ut:l.s,
loronan."?
'F!"!.'.'''",
ao, "'P;:>:ounladamente vm,ij5 comprimanla por O••,;JJ da aHu,·a., com tantJ que em Cllotb um dellaa SOJlo repot,d:!. a. pwne1rn columoa
11.1.
geral da. Uaiio o
na.s esta.t111lcl!.l doa Kilados. ·
(4&j- HaYer.;. uma c-.iurnna "KU3.• as <lemaiS, pa.ra. aa espeC13.UQ&áes pnu.rmaceu\icus.

E~lli- ma~p& ••e•~
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Modelo XLVI

Directoria da lleteita Fublica do lfbesouro Nacional (!'
Qnanro demonstrativo na renna Discriminada no imuosto ae cousnmo arrecadada em 192 .... ! e comuaraçãl) das rendas do
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AC'l'OS DO POIH~R EXECU'J:'lVO

Modelo LI

Na estalistlca do sal o modelo L serã
resumo..c;:

~ubstituido

pelo!-1 seguinta.q

SAL
Renda do imposto:
Imposto do sa1 de producção nacional. .••....••••••••.••••
Idem, iden1, estrangeiro .•••.•..••..•...••••....••.•.•....
rdem, idem, apprehenl!iido e outros casos .•.....•••.....•.•

$

Soruma .••...••••.••••••••••••.••••••••.•••••••••

$

Emoliunentos de regjstro .............••.........•.•......

$

'fotal ..................•.•.•.......•••..•...••..

$

$

$

Discriminação da renda de taxas :
Imposto pago pelos salineiros ............................ .
Idem pelos exportadores •••.....•..••...•.......•••••••.•
Idem pelas fabricas de refinar ............................ .
Idem na occasião das descargas.......................... .
Idem do sal refinado, estrangeiro•...............•...••.•..
Jdem para sellar mercadorias apprehendidas e outros casos ....

i

Son1n1a ...........•.•...•................••.•.•.•

$

$
$

$

SALINAS (registradas em numero de ..•.•.. )
Moviti1ento de estampilhas :
Empregadas nas guias
Compradas ...•........••
InutiJizadas ou extraSaldo do anno anterior ..
viadas •.•...•..•.•.. ·
Saldo para o anno de
Somnta ., •.•.••••••

So1nma ............ .

....

8 •

Somma ..•.•••

Somma ......

Total do imposto pago nas salinas .••••••••••••••••
kiJos de sal, com o imposto a pagar.
kilos de sal

<<

sabidos ».

kilo
))

~-----

kilos de sal, com o imposto pago, a $o2o •••••••••••
Estampilhas empregadas em excesso nas guias ••••••

=

••

....

))

---.... kilos

$

- $$

192 •••••••••••••••••

Movimento do sal :
Stock do anno anSabido.••.••••••
terior ••.••••.•.
kilos Stock para o anno
Colheita .•.••.•...
de 19~ .•••••••
.. " ...

.b

.... kilo

$

$

$
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{I t Nas estatísticas dos Estados o titulo será o da respectiva Delegacia Fiscal, e nas das repartições arrecadadoras, bem como nas dos agentes fiscaes, será o da
respectiva repartição arrecadadora.
(2) Designação da especie tributaJa.
(31 No quadro do •fumo e seus preparados• se disting-uirá o consumo do fumo desfiado, picado, migado ou em pó, vendido para o fabrico de cigarros ou de
cigar_rilhas e o vendido para commercio, designando-se, iia columna das obsen·ações, o empregado em cigarros nas propn:1s fabncas em que foi desfiado, picado
ou mtgado.
(4) Nessa columna serão discriminados em correspondencia com as demais .:olumnas, producto por producto sujeito ao imposto, fueaJo-se a designação
neccssana, quando se tratar de beneficiamento, bem como quanjo se tratar de imposto pago em estabeleci:ncnto commercial pur gosso e, neste ultimo caso,
cxplicar-se:á, na columoa das observações, que como •producção• entende-se a •entrada • c que como •consumo·> entende-se a •·scthid1•.
(5) Nessa columna se fará tambem a designação da quantidade de productos fabricados nas repartições publtcas federaes, estaduaes e municipaes e respectivo,
Imposto pago, bem cumo da quantidade de productos exportados para o estrangeiro pelas fabricas.
(6) Quando se tratar de producto que paga imposto tambem por verba, di:ocriminar-se-ão as respecth·as importancias.
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Dlrectoria da Receita Publica da 'T'hesouro Nacional (r)
Rela~ão
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(I)- Nas estatfsticas dos Estados o titulo será o da respectiva Delegacia Fiscal, nas das repartições arrecad:~.doras será o da respectiva repartição.

(:z)- Nas estatistic_as dos Estados a columna terá a designação "Repartições arrecadadoras• e nas destas repartições •Nomes dos autuantes•, desiinando· se

neste caso as suas funcçoes.
(3)- O total dos autos é represe'''' do pela somma dos em andamento, procedentes c improcedentes.

AC:TOS DO

PODEI~

EXECUTI\"0

EST.4BELECIMENTOS EXPORTADOIUtS (registradO!! em
numero de •••• )

\lovimento de estampilhas:
Compradas •..••••......
Saldo do anno aoterior..

:li
$

Empregadas nas guias ..
lnutilizaJas ou extravia-

Somma........••...

$

Saldo para o anno de

$

das .•••••••.••••••••
192· ••••••••••••••••

Somma......... •..•.
Movimento do sal:
Slock do anno anterior, com o imposto pago
'lrl
H
'
tt
lt
H
3 pa•
))

$

.... ldlO!I

)'I

gar ................................ ..

Entrado, com o imposto pag·o •••....•.••
, ,.
..
a pagar ........ .

. •••

.. ..

kil~

n
• " .. •
n
_________
.. ----

. .. • •

Somma........................... •• . . . . . . . . .
ahido com o imposto pago pelos salineiros
S ,
" "
,
"
" exportadores •.•••.••••...•..•........•• _.•
Sabido com o imposto a pagar ...•..•....•

ldlos.

f}

. .•• ldlos

.... kilos

. ... ldlos
. • • • ,,

Stock para o anno de 192 •• , com o impo.>to pago........................ .
Sotck para o anno de 192., com o imposto

•.•• ltilos

kilos

a pagar..•...................... ···

lcilos

Somma.....................................

kilos

Imposto:
kilos de sal, sabidos com o imposto pago pelos exportadores, a $ >:30.. • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •
Estampilhas empregadas em excesso nas guias....

$

Somm!l .......•...................•.... · .. ••

$

$

I:STABELEClMBNTOS IMPORT;t DORES (registrados em
numero de •••••• )
Movimento do sal:
.)lock do anno anterior, nacional •........
..•• ldlos
,, ·'
estrang-eiro .... , ..
.... ,
.••• Idlos

Entrado, nacional •..•.....•.......•....
estrangeiro .•.••.•...•.••.•...

•..• ldlos
••••

»

Somrna . ................ " ... , . • . . . . • . . . • . . • • • . .

••••

I)

.. • • • hllos
-.::-·-:==

.\C'l"OS

l~l

PODEI< BXT:Ct:l'l VO

Sabido, baeional... . . . . . . . . . . . . . . ...... .

.. .. ltilos
. . . • ,.

Stock para o anno de 192., nacional. ..•...
"
,, ,,
»
" 192., estrangeiro....

. ...

,

estrangeiro.................... .

•.•• ldtos

ldlo~

Somma. • . . . . . . . . . . . . . . . . . • • • • . • . . . . • • . . • . . .
. . . • ki1o8
ÜBSERVAç!o- Na entrada do sal deve ser discriminado o resultante das descargas, o entrado por cabotagem, o recebido por via
terrestre ou fluvial e o comprado a outro estabelecimento importador.
DESCARGA DF: 8,1!. (despacbog em nnmero de ...
Renda:
Imposto pago rio porto do destino, simples •.•..........••
"
" .,
,, ,,
"
em dobro ............ .

$
$

Total do impoS\~ pago no porto do desti~o ••••••........
Imposto que já tinha sido pago no ponto de origem ..••••..

i

Somma ........................................ .
Movimento do sal :
De producção nacional .................. .
. ... kilo~
,,
"
estrangeira ............... .
.. ., • ~
n

$

DeScarga realizada •...........•....•.....

• .•• kilos

Carga manifestada., ._. ..•. : . • . . . . . . . . . . . • . . . . . • . . . . . . . . .

Dilferença para· mats venficada.... .. . • .. . . . . . . . . .. . . . . . .

. . . . kllos
. . .. . ,

Som ma... . • . • • . . • • • . • . . . . • . • • • • • • . . . • . . . . . . . .
Differença para menos verificada (a deduzir).. . . • • . . . • . . . .

. . . • kilos
.... "

Descarga realizada. .. . .. .. .. . . . . . . . . .. .. . . . . . . . . . . .. . •

.. . • kilos

Movimento de consumo:
..••• kilos de sal (carg-a manifest~a) ~ $o~o, ••.••..•.•..•
• • . • . " , » de ditferen';as para mais verificadas a $020
. . Imposto em dobro, sobre •.... l\ilos de difterenças
para mais, excedentes de 10 °/0 da carga manifes~
tada, a $o2o ................................ ..
Imposto cobrado em excesso ....•...•.•.•.•..•..•..

$
$

· Somma .......••...........•.•..••....••.••••.•
$
NoTA- Na organização dos quadros estatísticos das ec:pecies tri~
botadas, deve-se ter muito em vista que os seus dados concordem, perfeitamente, com os enumerados no annexo XLVIII.
Relativamente ao sal, além dessas concordancias, devem os resu~
mo9 combinar entre si, e~pecialmente com relação ao u sabido , das
salinas, com imposto a pagar, que deve combinar com 'o sal" entrado»
nos estabelecimentos exportadores, tambem com imposto a pag-ar, e o
sal· descarregado (descarga realizaJa), que deve combinar com o
''entrado» nos estabelerimentos importadores.
Qualquer divergencia deve ser perfeitamente elucidada.
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DECRETO N. l!t. 649 --f'ltrl'i:...:•·

·'11UHIIl.P

•••Hl'

'I li''

foi

DE

26

•1,nhJi(·acla a
de 1921

1921

DE .J.\NEJRO DE
J,.j

11.

I

:.:

t'.!.

dt•

i

.J,• .i~uH•i! •I

u l'r•;,;idenk da !Ú!.pulJlir·.a dos J•~:;ladot' lnido~; do Hra;;il.
•:m yisl.a o lfUP e"Xpoz o 1• secJ·etario da Camarn do~
Ikpuladns "ITl offieio n. :?.:~. de 21 do corrente mrz, dirigidP
an mini~fl'P dP Es!ado do" N•'goeiol' ria l''azenda, faz sabet• quP
a l•~i 11. í. :!•L:~. de 5 lumbf'm de!"lr~ m•~z. que fixa n Despezn
';,mtf tla Hnrmblie.a para o PXPrr,ido d•· 1!l2L dr'VP sf!l' PXI'I'ufndn
I•·Hd•J

c'ln! :1~ s(·:ruinft~:;.; f'Ot'I"Pf't;.ÕcF=:

,

\ d'.l•<t

l'l,!

,.

()

lotai

tia

nwba

11apr~!

e omo ns!ü.
Ycrha •
o total da YPI'lla (JllfH.f
::.()07:600$ n niio como está.
Verba grl o total tlu \t\l'IHI papel
I. 721 :866$218 I' não 1!01110 está.
Verba. 1:!" . -· () Iol.al dn \ ~~rhn JlU}H'I
I . :3;J(i :882$7:!\
-;a

i .:í;l

:l35~HS

p

1ie\·e

~·~J'

do•

dCVI'

:-lOJ'

d··

tleve

:,;e r

til•

((t.\p

ser rk

dPV"

SPr

IIÚO

!li: H

f'!lllltJ

PSLi.

\'edm 18" O lutnl du
Ni6:012$126 e não como esf.á.
Verba 20' - O total da

\nr·bn

JlaJWl

.Je

verba papel deve ser de
3. 783:534$921 c não como está.
Vf.rba 21• ·- O total da verba papel deve ser d•J
15. ~22: 366$950 e hão como está.
Verba 26" - O total da verba papel deve ser do
li 53:351$076 e não como está.
Verba 32" - O total da verba IlUpl'l deve ser d1•
3.100:689$561 e não como c'ltá.
Verba 3í• -- O total da verba papel deve ser de
, J. i02 :360$ e não como está. Nesta verba, onde se diz
«Augmentada de 50:000$, para auxilio das necessarias ampliações das nctnaes installaGÕPs df:'sse instituto o acquisicão
de material prrciso para seu 'fnnccionamento:., diga-se:
<<Augmentada d(l 50:000$ para auxilio das necessarias ampliações das act.naes insta!lações desse instituto, em Belln
Horizonte, e acquisição de material preciso para Q seu func(liOnamento».
'Verba 39" - O lotnl rln verha pap"J di'VP ::;PJ' d"
:.>25 :000$ •: não r.·om0 está.
Como resulLanto destas roni~euúas, o to Iai tla .Jm;pe/.;1
papul do 1\linislerio da .lu~l it':l I' Negocio~ rntcriore;; fica 1~11'
Yado <t 76.305:3R1$!02.

Na verba 13" - «Expan~ão Economica), accrescente-se a
quantia de 50:000$, papel, ficando o total da despeza papel
<.lo mrqrnq minisft>rio elevado a 2. HS :392$000.

ACTOA 00 PODER :CXECU'rlVO
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~lAR IN H.\

Verba C)' - - o total dN;ta Vllfbn !\ de 995:tOO$ o ná().
como está.
Verba R• - A t·etluccão na sub-eonsignação «Munição de
Gm:tTal> dev•· sN· de 'íOO :000~. ,. nãn eomo está.
~ll~IS'lTHJe

IH GUERIIA

A somma geral Ja de1-3peza, IJUpel, ilo t\finisterio 6 de
122.256:754$721.
,\llNISTBIIlü !J.\ \'1.\ÇÁO f: OBRA!:l PUBLICAS

O t.ilulo da vl.'rbu 12" deve sH' dnspectoria Geral de NaYrgação» P. não como está.
Na verba 1o• -- A importanoia da rubrica «Pessoab fioa
elevada fh~ 1 :800!\1 para o rhefe do Laboratorio e· de 1 :600$000
para o auxiliar technico. fieundo o total rla referida rubrica
Plnvado a J 93:277$500.
O total paprl da verba IO• dlluminacão Publica da Capital Federab fica elevadn th~ mais 3:360$ e o total geral da
despeza, papel, do MinisfPt'io da Viação e Obras .Publicas, a
:~5t .15-i : fJ!l6~771 .
~

1:-.: IH'l'EI\10 ll.\

F.\7;~;NJ1.\

_\_ v~>rba 10", «Casa da !\loeda», devP ficat assim redigida:·
Augment.ada de ~Ofl :000$, papo>!. para a fabricação de
:::Pllos e outra~ fnl'lnulas de f••anquia P cheques postaes.
Diminnida dr~ 50:000$. ouro, e augmentada de 50:000$
llapel na suh-eon!;igua1;ão --- 1\lal.er·ial r~ confem;ão dn sellos c
oul.r:ts formulas dr~ !'nmquia e ehet{\Ws postaes. Total da '" rba, papel, J .628:57;~$700.
A verba l u• «Collectorias» fica assim redigida: depois
das palavras --- ~. Paulo - Material - Expediente das quat.ro collectorius: tliHtrihuido dr at•côrdo com a importancia o
necessidade de caua uma dellnc- -· 20:000$000. Total da verba,
6.0!1:000$000.
A vP-rba 15" «Administração e custeio dos proprios nacionaes» fica augmPnt.ada de 6:040$, para attender aos veneimentos do pP.ssoal da l'"azenda Nacit>nal d\' Ranta Cruz. Total
da verha 248:880$000.
O total da d~"'speza papel dn ;\-lini~frt·ü, da .Fazenda fica
sendo dn 156.8~~:225$376.
.
O total da rlc-speza rnm applicação especial, destinada ás
obras eonl!·a a,: ,,,!,et:n•; do TIOtdPstn lu·asilciro é de 1.809:965$,
0uro, ,. I O. 590 ::-::~0~, pa[H'I. !Ir at:1~•'\rdo eom o eonstautc da. lei
,_!o orcanwnlo da l't~cnifa.
ri n. XVI •h• arL !lü fiea 'l''"im t·Pdigido: «XVI- a reverl''' l'(•!!nl:u~wnfm: n•lnt i.vm: a o}tÜt'•Jposf.os " Pstabclecerá zonaH
l'rano:a~: llf.ls pnr·lo,.; df) litoral da 1\(''(lilhlic:a.
n. eomeçar pelo
o!("'!~. <;apila'. •tU" ''•TÚ Jnr:alizadrJ •lentt·l' o-.: pontos indicados
n:: m•·n--a:--wm prec:id,.rwial !J'J'' r·rwaminhon :1. exposição .dn
!11'J~.ivo6 dr) müti,;tr-o da Fazenda, dl' 2 de agosto tle 1920.
§ 1. ::>lo loeal preferid•J de...-erá o Governo di8p()r de uma
.~uuerficie 1nnca infcriur a mil ~· rJuzentiJ~ bectáre". para que
0

J\C'I'OS

DO PODER EXECUTIVO

possam ser construidos no mínimo tres kilomotros de cães,
com probabilidades de maior extensão.
§ 2.• Para o fim de reduzir a despeza de acquisição do
terreno necessario, o Governo procurará estabelecer a zona
franca de preferencia em local quo permitta o aproveitamento
das terras de propriedade da União, na ilha do Governador,
adquiridas em virtude de autorbmção legislativa constante do
decreto n. 18.189, de 1!H8.
§ 3. A constructão P prPparn d:.>s zonas francas poderão
ser feitas por administrnção. por contracto com os gJvernos
dos Estados interessados, ou por empreitadas com pal'licnlares em concurrencias, ficando o Poder Executivo autorizado,
para a execução do que dispõe r.·ste artigo, a abrir OR crmlitm:
necessarios ot~ ~0.000:000$000.
O tPt8l nn despeza geral, papel, consignado na lei numero 4.. 2-í2 cilarla, fica ,;endo de 708.904:888$940 e o da despeza ouro de 73.850 :875!l142!J. ~t:>ndo que o da de·speza eom
applieação Psr,er·.ial pa~<::~ a >'fll' 10.500:820$000, papHI. P
·I.~O::J :!l65$000, omo.
Rio de .raneiro, 26 de !:meiro dr l!l21. 100° da Jndependeneia P :~3" da Republica.
0

EPITACIO PESSÔA.

Homero Baptist(l.
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T'rorog'l até :11 de .ianciro d., 1!121 o nrum marcado í• << Compaubi:. ERtrada
elo Ferro Siio l'aulo·Rio Grande», para concluir " construccão Jo
'f'l'Olongamcnto da plataforma ''" P<torão nP "CnRtro », da linhn fel'T'n~.
dn Itarar1~ ao .rjo Urn~ua~-

O Prm;idPnlt~·tJa Hepuhlica dos Estados Unidos do Brasil,
aitendendo ao que rcqnRreu a «Companhia Estrada de Ferro
São Paulo-Rio Grande» P de acr.ôrdo com as informacõPs
prc,:t.adas pela. Insprctoria .Federal da,: Estradas, df'r.r·pf:.~ :"
Artigo unieo. Fica prorogado até 31 df' janeiro de t 921
o prazo marcado no art.. 3° do decreto n. 14.207, de 9 de
junho de I H20, para a «Companhia Estrada de Ferro São
Pt.ulo-Rio Grande» coneluiT· a construcção do prolongamento
da plataforma da estação de «Castro:~>, da linha ferrea dB
Itararé ao r·in Uruguay, IJujos pro.ieflt.o P orçamento foram
approvados pelo re[Pridn decreto.
Rio de .Janeiro. 27 dP .innPil'O rlf' t921' 100'' I la rndRJ)endrncia. (' :J3D da Rr.puhlica.
'EPITACIO PESSOA .

J.

Pire~

do Rio.

438
DECRETO N. 14. 6ni -

21

DE

DE JANEIRo DE

1921

\pprova o projecto o respectivo orçamento, na impo'rtancia de 49:278$801.
(quarenta e novo contos duzentos a !Setenta e oito ttlil oitoeentos e um
réis), f!~ alar:tami'JltO fla t•la tafortna em fr~nte an
tadio tle f'urityha. tla Eatt:tda rleo Ff'rro flo P!l.~al!ft

arma:r.r•m

da

f'~

o Pt;·e:- icJentt~ da Ropuhlica dos Estados Unidos do Brasil,
ut.teudendo ao qun requereu a Companhia Estrada de Ferro
;~ão Paulo- Rio G.randc
e de accôrdo com as informações
t•rl'stada~ pela I n::::pectoria Federal das Estradas, decreta:
Art. J •o Ficam approvados o projecto c respectivo orca-·
monto, na importam·. ia de 49:278$801 (quarenta e nove contos duzentos e selenta e oito mil oitocentos e um réis}, Of;
(1uaes com este baixam, rubricados pelo director geral. dP
ExpcdieniP da Secrr.tnria do Estado da Viação c Obras Publica~. de ~1arg~mrnto da plataforma em frente ao armazern
rÜl c~taçfío de Curityba, da Estrada de Ferro do Paraná, de
medo a deixar aqne1la plataforma no mcRmo alinhamento d:1
do Nlificio principal.
/\rt. 2." A dc~pnza. at!~ ao maximo do orçament.o ora
::prn·oy~ulo, ~rr:'t ins<·ripta na conta do rapilal a que ~e refere·
a teU t·a 1· da r·lausuln 7!~ do contnwfo de con~olidação cele!n•;ulo <~um a rcqiH'rPnl C' ~~m virturll' dn derreto n. H. 90rl, d1·
in dn .ianeiro de 1916.
"\rt. :J. o Pnra n conrlusão das re~pcctivas ohras fica mar
1·adn o prnzo dP fi (sri~) mP?.(•s, cont~dos da data destp rle' •]•pf ().

Hio df' .JanPiro, 27 de janeiro de t 921, 100" dn Tndrpen ·
:13() da fiepublica.

df'!lCÍft ('

EPITACIO PESSÔA.

Pires do Rio.

J.

DECRETO N. 14.652 ·-·:\ppro~a

o tprojecto

P

orçamento

DE

27

DF: .JANEIRO DE

na importancia de 16:796$802, pa:ra. :t

ri!COn'lf.l'll<'~fio

tykt,

da

1!)2i

t1o rlPpo!lito 1lP lnh1·ifirantr~ 11'0 :~lmoxnrifndo,
f;Rtr:vla df· t'I'J'l'n ~fin T':mln'·Rir. flran'l"

O Pre~id,·nfp •la Hepubl1r.a
:d ti•rHI(:ndo au qn·~ reqtH•rnu a
;-;fio !'auln-Hio (;t':lwiP ,. :·,:-:
':,·r-n I das 1~!-if r-a da~. d•~~~ecta:

rlos

Estado~

t•m

01\l'i ·

Fnidos do .Brasil,

Gmnpan!d:t F.;.;trada de Fel'ro

inl"nt•to:w;;,.~.

:la lnspP!·f(H'ia l<'r

·' d.. I .. , Vir·arn :lfllH'O\adu~ o projt>do e oq:amento na
irllpor·!:•rH'ia d1· l!'i:7!1fif:~02 fdozesris eontos sf'tPeentos c no\i•nla •~ ~l'i'' tnil ,.j/ r'•·P!q:; ,,·d11i~ ,,·.:s·. rf.llr• ,.,, 111 ,,·-'·· h:d-.:nr,,
l'l!;tl'it·;rrlt•-' !ll'lo di!·•~•·lnt· [~,~t·a! dP Exp0.dit·nh' da ~errRtarh
da \' in6io c• '!thr·n:.; Pnhl ka~·. p:trn :! rrromif rur~c~ão do drpo·dlo de· luht·il'il'.an!t• . . •'ll' 1 ~11ril ~·b:1. da E--:lrada df' F~'rrn Sfl1•

l'an!fl- Hi11 Hranrle.

\CTOS :00 PODER EXÉC'O'Í'IVO

Art. 2. • O custo dessa obra, até o tnaximo do respectivo
será levado á conta. do eapital a. que se refere ~~
lettr:1 " da clausula 78 do contracto de consolidaçã.o de 21,

orçam~:.nto,

de ,jmteiro df' HHü.
;\ l't. ;3," Fica marcado ú Companhia o prazo de 3 mezf..;
qres) a ropfar da datn fh'f'lt' decrr1o, pr~rn r,onclnsão fio seJ·
'.-tço de quo se Ira f a.

Hio de .•Janeiro, 27 de janeiro de :1921, 100'-' da IndP;pen
dfmcia e 33° da Re:nublica.
EPITACIO PESSÓA ..

J. Pires do Rio.

J)ECRF,TO ~.

I 1. ()5:~ ···-· nE 27 bB .JANF.TnO DF 1.921

\))!prova rjs c·:-;iudos definitivos dP mais uma ser<:ão da t·:~trada dt' Feno
Petrolina a 'rherezina, ,.omprehenr1 ida entre a fazenda '!:Campo Grande~·
e a Pid?clf' flp ()·ir;'"- t· o ,.,_.!,pediYn m·r:amrnto. J•;• i.nq•ortn;,,.i;, d ·

7 21R:U07$921

O Prcsidrllf e da H.epnbliea dos EstudaR Unidos do Brasil,
nn lfll" propnz H lnsp~r~toeia Frdrr::~l das F.st.rada~.

~1f.Londendtt

r r·~nh't•:
J\l'!igo tmien. Fit::nn approYado.-; o;-; r~(IJ{if•::; definitivo::;~~
n l'('~;fH'ef ivo orçn1wnto. na i mporlaneiu dn 7. 7!lS: 607$921. qUI'
I'OJII (•ç;fn bnixtnn. rnbr·icados l"~lo clireclor gpral de Expedienh·
da ~rcn·t~t!'iil dt' 1·:~tadu tb Via1~iío P Obras Publieas, de mah
tlHI~I S!'('<:iio du fi:..: I t';tda lk Fl'rl'O Petrolina a rrherczina, eom!ll'ellcndida enl 1·e a fazenda «Campo Grande;> P a cidade df·
Oeit'~1-::, e que vPm ppl·faz'''' 11ara t'S''il linha a 1•xf0nsiht .j:·t

prn,jrdada de í31li.m,9~0.
Hio do .faneirr), 27 de janeiro d0 1921, J('ln"' da lndepen
d0nria ,~ :13" ria Jlrpnblicn.
EPITACIO

PESSÔA.

J. Pirt!.c; do Rio.

Transf.,,·(· · ,~rat n ii<unelite i't l'J'efPilu:th cln Dh;trid<~ J.'cd~'l'al, terrcuo>: <1•
propl·Ít>t1;:u],. da C nL~o. lJilces!mriOf, ii, execuc;iío <' t;,rminaçi'ío d::1s obr;b
,f,. mr:lhor:uornto:; " ~:anP:llllt•nto da bgôa l~odrigo de Preitaf', indush-o
:t.:·: <lo }Jarqut:' Oce:mic() ,, ·t<: .t:-> ·;m,:t tln Ld•lOn, prn_ipf't:Hl:lr; .-. ini!'i:1i!a·'
~···la.

;nf'•;rrn

J>rpt,·it.n;;_,

Pl'e~idPnf

e da Hepul.d!ca dos Estados Unidos do Brasil.
da antoriznrfln qtw lhe t'OnfPrP 11 art. 107. da lf'i nu
11101'1' -~.:-~'!'!.de' rl de janeiro de Hl2J, rnsolv(•:
1\rl. -1." Ficam lr:u!Sf(·ridos g1·aluif.nutenfe á Prefeitura
•:'o Di,,ll'ieto Federal nf' scgttiut.es iPrreniJs dt~ Jlrnpricdadr- da
I :ni:!n . ..;ifnarln!--: :i lliHI'!.!t•rJt dn lrn::.t'•:l ({ndl'i•!rl dt• I''!'Pilrl'-- 1· !fll''
O

,,,~.ando

ACTOS DO PODER EXECUTIVO

faziam parte da :ml.iga. fazen<.la deste nome, os quaes são neccssarios á exccuçã.o e conclusão das obras de melhoramentos
f! saneamento da me~ma h1g·tin, inclmdvc a~ do Parque Oceanico e as da zona do L('lllon. prnjnrl.a.das ~· in ic· ia da~ pela
me~sma Prefeitm·a:
Clwcm•tt n. 21 - nua elo Jarclim: mefle de testada do riu
l\Iacaeo afl; o ponto da pedra na rua do .Jardim 129 braça:;:
(283"',80); medP prlo lado da ehaeara n. 20 com o Pio Ma··
caco 75 braças ( t 55'"> : mede com a c h a cara quinze gTáos
tl'inta. minutos S. E. 32 braças (70mAO); mede até a Lagôa
com a chacara qual'enta t~ tres gráos tl'inta minutos S. E.
60 braras ('132"') ; m~de pelo lado do .Jardim com o rio, do
Jardim at(· a Ln~;õa 170 hrat:.as (374m!; mede dP. fundo com n.
.Lagc)a 235 braças (517m).
C!tacruu n. 2~ ·-· R un .do .Jardim; mede de testada, principiando no vali e do ;rardim cincoenta i'\ sete gráos S. E. 20
braças (.H'·'); mede pelo lado do .Jardim dividindo-se com a
valia al~ a LaJ:!i'>a ~rlfmta P um gráo~ trinta minutos S. E.
100 bratas (220m): mede pelo lado da ehar~ara n. 2:~ até a.
Lagôa vinte i.' um grüqs trinta minutos R. E. 105 brar.a.!'
(231"'); fpm fnndo eom a Lagôa inclusive a pontinha.
Charm·o n. 2.1 - Mede de testada pela rua do .Jardim
llotanico 50 braças (H0 01 ) ; mede pelo lado da chacara n. 22
até a Lngúa trinta g-ráos S. E. i 05 braças (231 01 ) ; mede pelo
lado da chacara n. 24 novrntn gráo~ S. E. 25 braça~ (55m).;
tem fundos com n Lagôa.
C!tm·m·a n. 2,~ ·--- Rua do Jardim Botanico; mede de tesiarta pela rua do .lal'dim Dotanico 12 braGas ~92m,40); mede
pelo lado <la rhacara n. 23 até a LagOa nove grãos S. E. 25
braças r5G 10 ) ; mede pelo lado da ehacara n. 25 dividindo-so
com esta aU• a LagOa vinll· grãos S. E. 45 braça~ (99m):
nH:llt.' de fundo 1'om a Lagt•a 15 bl'aças (99 111 ) .
Char.w·a 11 • 70 ·- Mede de testada peJa rua do Sopé 1 G
hraea.s (::J5m,;~o·;: nH·d~~ ru•lo lado da dweara n. 69 cineoenta ,.
oito ~l':'tos ~-E. G1 hl'ac;as '118m.HO):. uwde pnlo la<.lo da char·aJ'a 11. 71 seS<.;I'IIIa P sdP gr·:ín:-; ~- E. ·ton bmças C220m);
tem í undo rom a Lagfta.
Clwcara u. 71 --- Mede de testada pela rua do Sop(~ 10
braças (22m); mede pelo larlb da ehacara n. 70 sessenta e sete
gráos N. E. 100 hraGas ~ 220'") mede pelo lado da. chacarn
u. 72 sPssr-nfa e oilo gr:íos N. T~. 9!1 hral~as (209'"\: tf'm fundo~ com a l .. agôa .
Clwrara n. !W ·- Mrde de teslatla pela rua. do Sopé atr.
a. Lagüa 75 hi'at:as (1ô5
pf'lo lado da chaeara n. '7!• com o
l'io Preto até a Lagôa H!l brar,as (187m) .
Cha.NJ.ra n. :J GO -··. Mt•de de lesf.ada 1r. bra(:aR (33 ..'): mcdf•
por nrn lado 1!1 hraças (;~3m): mf'df' pm· ontT·o lado 1!> hra<;aR
<:l:J'"): t'· d,. fórum friaug·ular.
.
Chncarrr n. HH --- 1\frdf• dtl t.rsfada 12 braças f26u',40};
mede por um Jado lO hr·ata~ t88m); mrdr por out.ro lado .'fO
hr~ttas (R'8m): :waln t•rn vt•la In tina.
1'cí'J't'11o dennluto -· t:ompi'Phenrli<lo entr(~ a~ te~tadas da~
•~haearm: ns. ~H. O?. tOG, 107. 108, H2, 150. 151. 113 (até a.
dirccção do e ixu da rua .2H de Agosto), 1 H, 1t G, H ü e o alinhanwnlo do !ado do rrw!· {}o projPeto da Av,~nida Delfim 1\foreil'a P e11Lrc a::: fesluda~ do lado da Lagôa das e!Jaearas numeJ'OH I 18, ! lU, 120, 121, 122, 123, 1~4 e 127 atü o pouf.o ontlt•
'~xi~l ia nma f't'llz ~~nlalhada nn pedra f' o alinhnnwnto do lado
111

);

Ac:1'0B DO PODER BXECUTIVO

õn Lagôa da Avrnida lpancma e parte do alinhamento do lado
da Lagôa da Avenida Henrique Dumont; mede pelo referido
alinhamento da Avenida Delfim Moreira 1.. 275 metros approximadamente; mede prlRs referidns fP.stadas das chacaras numeros fH, 92, 106, 107, 108, 112, 150, 151 e 113, 1.336 metros.
approximadamente: mede pelas testadas das referidas chacaras ns. 1H, 115, 116, 1(93 metros, approximadamente; mede
pelas referidag testadas das ehacaras ns. 118, 119, 120', 121,
122, 123, l2ü P 127, 1.588 metros, npproxímadamente; mede
pelo referido alinhamento da Avenida Ipanema e. (la Avenida
Henrique Dumont, come~mndo em um ponto fronteiro ao ponto
onde e~istin a referida cruz, 1. 767m,47, npproximadamente;
mede por uma linha parUndo do referido ponto na direccão
(lo eixo da rua 28 de Agosto até o ponto de intersecção do re.ferido alinhamento do pro,iecto da Avenida. Henriqm~ Dumont
com a margem da Lagoa pcln planfn da F~tl.f'THia 1\arional 17?
metro~. npproximadamenf(~.

l)r('feit.ura do DisP qne venham a sPr beneficiados pelo respectivo aterro e m:.lis os
accrt':::cido;:: r·omJH't'iH'ndidos t'llti'P a J .a;:ú'la Rodri1g'O ri" FrciA1·f. 2." Ficam tarnbem transferidos :í.

tPicto Federal todos os terrenos devolutos exist.entes
t.as ,. O::' limih';;; da-.: ant if2~ls
!nf'SlllO

t'h:li':ll'êl-.:

da F'aí',•tula :~<ll'it.Jllal do

JlOnlP.

Art. :3:' No enso di· venda por· pari e da PrefPitura dm:terrenos beneficiados. mefarlf' do produdo da venda revert.P.rá
para a União.
Art. <i," Em ea;;;o de rl:'ssão pela Prefeitura. de terrenos
Lenefieiadoo.; a particulares, em virtude de tmbalhos feitos
por estes. a eessão será ern fórma. tle Pmph:vi_PUSf>, cabendo n
dominio diredo ú [inião .
.\ri. 5." nevogarn-sP as disposiçües mn contrario.
fli,J rle .Tam·iro, 27 de ,ianf'it'n d•· 19;!1. tflfl" dn fndennn-denr.ia (' :t1" dn Rf;puhliPn.
EPITAClO

Homero

{lESSÚ.'\ .
Bapti.~to

.

.. \ pprova o projt'Cto ,. oro)amrufo n:1 in11portaucia it,~ 2:-1 :fl51$797, P:ll'a ~'
coustruct<iio dt> uma )lar<~da dP madeira ~ohro• hnst> dr. alvenaria Jt<•
kilomPtro 122 tlo ramal de ParanapanPm:t. <h ('omp:mhi:-t f:Fif.r:ltl:l t!o·
l~Nro ~íío Pnnlo·Rio OrandP

O Pre:-:idcnl ~ da Rnpul1l iea do~ E·st.adoR Uni dor-:. do Brasil.
'Jll<' pt•npoz a Tn~llf'<~torin F''''l"T'nl dn-.: Estr·:-t-

{)lt<~ndendo nP
'l_!a~'- tlerr(•fa:

A !'i igo uni e< 1. Fiea 111 apJll'' t·;adoB o pt·o.it..~c!'J •! i'l~sper:t ivo
uq;.anwnto na itn)Wt'IRHI'ia UI' 2:~ :H51*7H7. 1 vint.f~ ~~ II't!:-; eontoE
noveeunf.u~ " eim·oPnta " nrn mil st'll..'t'Pnlos P novt~nta e selt>
réis) qUI' eom PSll' baixarn t•ubrieados Jll~·l" dir·t•el.or geral ;J ..
Ex.pPdienle da ~~·et·elaria de Estado da Viação e Ohra.;; Pu-

blicas, para a eoustrucção de uma. parada de madeira sobrt·
htse .-JP- ah'(lfiUJ'ia. no kilomeh·o ·122 do ramal d1.• Paranarmnf'-

ACTOS Do PobEn EjUrutJ'riVO

mil, em substituic!to do proJecto ile estacão de 3" classe, comprehendido na revisão dos êstudtls approvados pelo decreto
n. t3.898, •lo 28 ri«' n!wl'tllbro de 1919, serviço a cargo da
l)ompnnhht JJ.:stra,Ll:t tln Fet·rn S. Paulo-IUo Grande. n de
eonformidade corll n chl\lsula VI do contràcto appr·ovndn pr•lo
•ir'crflto n. 12.17!1. de 2~1 de maio de 1917.

Rio de Janeiro, 29 de janeiro de Hl21, 100• da lndepon"
dencia e 33" da Republirn.
EPITACIO PESSÔA.

J.

DECRETO N. {·L65fi ·---

llE

29

Pires do Rio.

192i

DE JANEIRO [ll'J

.\ntoriza ~ « Companl•ia l~sf.ra<la dr Ferro São Paulo-Rio Grando » a ·cOn·
strnir na estação <ie « Att\onio ltrbou~as ~. da linha ferrea de ltara.r-í
ao rio Uruguay, ~nvez de o fazer na de «Roxo Roiz l>, como lhe per·
mitta o decrnto n. 14.4:17, <l" 21l de OtJtnl:>ro <I~ 1!\20. nm:>. c:~so. para
:·:Í·t1('

rl;•

T'

r('~id~·n(·h

1\:tr:q·•lb

!:nl1:1

O PresidrntP 1la Rcpuhlica dos Estados Unidos tio Brasil,
attendendo ao que requereu a «Companhia l'~strada ele :Ferro
gõo Paulo--Rio Grande1> e :ís informaçõcl" J11'f'Sftldas pela
!n>lpectorill l''edernl das ]i;:,.(rada.;,, decrl.'ta:
·
Adigo unico. F'ica a <(Companhia Estrarla de Ferro São
.Paulo-Rio Grande)> ::mtf•t·izoda a construir na f\Stacão dP «Anlonio Rebouças~. rnvéz de o fazer na de «Roxo Roiz», como
lhe pcrmif.tia o arl. 1o do decreto n. '14. 437, de 26 de outu-

bro de 1020, uma casa para séde da 3' residencill da linha
ferre-a de Itarar6 ao rio Uruguay, cujos pro,iedo P 0rr;am!.'n!f•
foram approvados pelo referido decreto.
Rio dl) .lnndro. 29 de .imtril'O tk 1921, :lOf\' da Indep<'Il-

'lencirr. r> 33° (la

Rermhlk~.

EPITACIO PESSÔA •

.! . Pires do Rio.

~pvro\"~l

as

altt•rnçôe~

Ho~

JH'l:t .\~Sf\nthlP:l
ll':do, J H 111· :ín11hn r·

fr-ita

O Prn:-;idPnfc da

f"st.udor, tlu Banco elos Funccionai·ios 'Publieu~.
ext:taorcHnal'ia. "'r-aHzailF 11.-v~ 11i:a·~ 1!. d•

~nt~l
·.:~~~

t\r ;inn1w· t1P lflr(t

n"l11Jblie<~

~:sf.ado,:;

.In,.:

('uido~

do Bra-

sil, af,tenr.lPnllll nn qnn 1'r'OIIPTP11 n Baneo dn.• .Ftmeeionarios
Puhlieos. cntn sr"•(ll' na t:rrpifu.J .F•·rkral r~ nnn"l.itnirJo na
, onformidnrln do '"•·~rplo n.. i7 I. rjp ;?O dn. ·'-'r·!P!rlhro rln 18!10,
:·c~;o]yp

appt'OVflt'

ac:

fr'ila~

afl,.rnçfír·"

1'""

P~'aluto::; rio

Hlrsino lmnrn ]Iria nH<Ptuhl•'·a gera! ,xf.t·aot diliaria t·,.alizada
TlO'I flinr..' 1:l dP lll~liO
1~l ;,,, jnrtltP
~'íj fl,, in1d1P 1!; f~l:,?(l ~~
P

1

ACTn~ DO. POOI!:R

eX!tCU1'1VO

constantes da acta que â esta acompanha com excepçíio das
do art. 11, que fica assim redigido: «Os dividendos não reclamados prescreverão, findos cinco annos, em beneficio do fun.iin
do ref:ct'\'fh>. hem como quanfo ao art.. !í8. que fica F111ppri··
mitlo.
lHo de Janeiro, 29 de .janeiro de 19.:.:n. ton• da Inrlepetl ·
,loncia e 33• da Republico .
EPITACIO

PESSÔA.

Homero Baptista.

DECRETO N. U..858 -

DE

29

DE .JANEIRO DE

JJá novo regulamento para o alistnm<'nto

192!

<>l~itoral

O Presidente da Republica dos Estados Unidos do Brasil, de acc0rdo com o art. ·i8, n. 1. da Con"tituição Federal,
e na conformidade do art. 32 do decreto legislativo n. 4.226,
de 30' de dezembro de 1920, resolve que, para o alistamento
eleitoral se obserYe o regulamento •:tte u r~tr acompanhn.
ussignado pelo Ministro dP 1\f;l.adu r:ia .Jusiira e Negocios Jn
tnrinres.
Rio de Janeiro, 29 de .ianeit·n d~> Hl.21. 100" da TnrJp ..
pendPncia ~" ~3· ela flepuhlica.
EPITACIO PEJ'l"'ÔA.

tll(redn l'into

\'irí1'11 r1c .lfr>llo

Regulamento a que se refere o decreto n. t4.658, desta data.
pa.ra o alistame111to de eleitores
CAPITULO T
DOS

E I, E J 'f• 0 R R A

Art. 1.• Nas eleições fedcraes c .nas locaes do DisLrieto Fcder·al c no Territorio do Ac~re. terão voto. srímentc. o~ el<'ifore"
alistados .na conformirlade rlas disposições eon~tanlc~ dNoh•
t·~ozulam~nto.

· .\1'1.. 2." •Podem alistat··-SP eleiforr><> O>' ridadãn;: hrasifpjr·n,
de 21 armo<;, P~~c·ppf1l:Hlo~:

~·nlinres

L". os aualnhabcfo;;;
2- 0 , os menêligog:

3", as praoas de prcf. não compr('hPTHiidn~ os a!UIIIIW.'' d<lc·
milita•·es ele ensino superior:
í'. o~ rPliginf:o~ ele ordPns monas! i•·a<;. •·omf)auhias, congt•c:·.;:.t•;l••·s tm c·nmmuni1ladt:s de· qualf)uer r.lrnominação, sujc~itas a
1 otn d•~ oltedieneia, t'('f!''n un ro~tatuto quP impor·! r> rpnnw·i:1 rh
lihr"·•lndro inrlividual.
.,~qlns
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§ L" São eonsidnrados cidadãos brasileiros:
a) os nascidos tno Brasil, ainda que de pae t'Strangoíro,

não residindo este a serviço de sua nação;
b) os filhos de pae brnsileiro e os illegitimos de mãe brasileira, nascidos em paiz cRtrnngeiro. ;;i estabelecerem domicilio na Republic-a;
c) os filhos de pae brasileiro qup estiver em outro paiz
ao serviço da Repuhlica, ombora nella 'não venham domiciliar-se;
d) os estrangeiros que, achando-se no Brasil a 15 de novembro de 188tl, não t.iverem declarado, até 24 de agosto dr
1891, o animo de conservar a nacio,nalidade de origem;
e) os estrangeiros qwJ possuírem bens immoveis no Brasil
e forem casados eom brasileiras ou tiverem filhos brasileiros,
comtant.o que residam no Brasil, salvo si ma.niff:l~tarem a intenção de não mudar clr nacionalidade;
f) os estrangeit'OS por outro modo naf.uralizadm; (df)t~r·oto:; n. (L~l'.í8, de 14 de mnio dr HlOR (' n. 2.00't. ri~ 26 dr
novembro do m·esmo anno) .
§ 2. Os direitos de cidadão hra~il('iro s6 :::~' ~.:uspendPm 0u
perdem nos seguint.Ps t>a~oc:::
0

1", suep~ndem-se:
a; por incapacidade physica ou moral;
b) por eondP.mnacão criminal, Pffi<JUanto

durarr.m n•.

·::i•1 1iS

Pffeitos:
no

per~Jen1-Sü:

a) por naturalização rm paiz 13strangeiro;
lJ) por acreilação de emprego QU pensão de p.nv.-:rno f~ c:~
frangeiro, sem liccmça dn· Pndf'r Executivo Frdeeal.
·~ :1:· Pnrd1~1n todo:-: o:-; dit'Pito~ políticos:
a) os hrasileii·os que allegarem motivo de crença rn.ligiosn, com o fim de se isentarem dn qualquer onus que :li' leis
da Republica imponham, porventura, aos cidadãos;
b) os brasileiros quP ~H'rPitat·cm r.oml~cornGão 1111 f itnJ,,
nohiliarehico estrang·drn.
§ 1. neadqnire ns direitos •le cidadão brasileiro n natural
41e~naturalizado, QtH'
oiJt.i vpr sua l'f'integr.ação na ·(~onformi
0

dndf'

fln drr'l'PfO jpp:j~Jrtf lVO rl.

;){)0, f]p ';

C:\ PJTULO
ll

n

n. 'f. 22f). d1•

c}P

J8~"lfl.

rr

\ J. f S T .\ J\l E N' 'f' O

.\ri.. ;;,n u aliglamenlt) elPitlwal
J~·~i~latiYo

dt! ,junho

:w

I;

Pl'l'lllUlH'lÜP

( ueerr-fo

·dP dPzemlH·o de I H20, art. 1").
~ J ." ~ão tPrão. porém, dit·l~ito dt• vnf.o nas f'lf'içõt~s·. 1'icandn
suspemm a ~~xpedil!iiO dos rf'~pedivo~ títulos. os cidadãos qw·
se alista.rPm dentro uo~ ()0 dias anLPriorns ao pleito (decreto
h•g:islativo 11. ·'L:?26, de :w dp dezembro
JD20, arL. 3°).
§ 2." A disposição do ~ 'L" 1; applicavel ús eleições esta-

un

uuae~. quando se t•ealizarem com n:-: PIPilut·Ps
enrú'ormidnd(· 1l1"-::f•• r·e~ulamentn.

~di~:tados

na

AC'.I'OS DO PODER BXRCUTI\'0
.\!'f.

\," 0

l'I!')\Wl'iiiH!li(,IO

fliH'a llliid<lJnCHlO

i'CI':Í

UÍrigidO~

t•.j 1ws Eí't.auo~ e no Tnrritorio do Ane, no ,juiz de dir·cito

•lo município de residPnria do ali;.;tanrlo ..... ondt> houvPl· ma.is
dr• 11m .iuir. de dit•eito, ao da 1." var:1.
b, nn Distrirto FPderal, a um do~ .Juiz•~s d•J direito do disft·id.Q Pl1~itoral l!r.·i n. :~.~08, dr :.n fie dezembro de 1916)
r:rn quo· tiver ~~rrer.t.iva r·esidencia o alistando. Jicando :i.
••scolha destP n distTicto munieipal enr t!UP. :;p rrueira. qualificat·. llPver:i •teclarat· ,. prova1·, uo seu pedido tlc alistamento, :r J•r•sidnncia verdadeira, " enderllrar o requerimento
ao jui1. da drcumseripção a qui' pl'rtencer o distrieto muni~ipal
•!srolhido : rl~>creto lcgislativn tr. L ?26. "'~ ::!0 ti e riezcmbro r! e
l!l:?O, .art. l·í. lcttra h).
Pal'a esse fim, o I" dist.dd.o deit01al eon~l.arú das >;egui•ntes eircumsnripções dl' alh.:f.amento, a ;:argo dos .iuizcs de
dirr·ito aqui designados:
L" eiretmlset·ipção - -- dist.!'ictos utuuieiJ)U·e;; d(' Copa.cabana
,. Oavea. --- ,juiz da 1" vara eriminal;
·
·
2" eircumserip~:ão ·-- diHtrido"' munieipae~ d" (~loria IJ
L:rgfn• --- .iniz da P vm·a ·.~ivcl;
;p eir·numwr•ip(:ão ---· distrido·;; munieipar~;; 'I" :0:: • •To!'!(· o
Canddnria --- juiz da :!" vara criminal;
·í" ~~it·cumscripção ·- diHfrietos munil'ipae,.: ri!- :-:ac1·amr ato
,. :-:ant'Anna -·juiz du ::'" vam civel;
·:;• eircumscripcão - distl'ictos municipae:;: de Santo Anf;mio, ~anta Thereza " Gamhôa -- .iuiz da 3" ''ara m·iminal;
ti" ~~ireumscripção - distridos m1midpar-.: rir ~anta Rita
r· J llws -····· juiz da 3" voara cível.
'1 ·!' di;;Lridu deiLomJ t.rot·ú:
i" eir·eumsct·iptão· ---- disf.l'ictos IHIIIlli~IPlll!"' di! t<;n,c;eorllw
Yl'llw, .•\ndarahy n 'J'i.inca -- .iui;.; da ·í" vam eriminal;
R" f\it·eumscr·ip\;ãn -- disfTktos nmnicipae" . de Espírito
~auto. S. Christovão o ]!;ngenho Novo-- .iui?. da ·Í" var·a eivel;
!l" drcumscripção - distrietos munidpaes dt! Jrajü
.laear(·pagu:i - juiz da fi• v~Ara criminal:
10" eircumscripção --- di;.;trkl.o~ municipaes r.l•! Meyer o
lnbaúma- .iuir. da 5" ·.rara cível;
11 a CÍI'CUI11!'Cl'ip;;ão --- tlistricto lllUllÍCipaJ de (.;ampo
Gra:nde -- juiz da ô" vara criminal <i• officio) ;
12" eircumsc1·ipção ·-- r!i<IJ·iet.o,; munieipars d1\ Smlla Cruz
,. (:uaratiba- juiz da 6" vara. dvel.
Jl:I!'Jg'l'Uplw llll if~Ct. 0~ ,jll ÍZt'P d:t." ~~ t'f li:JP>; t'ÚV~lllllSeript}ÕCH
!'í•metterão aos da"' l'ÍI'I~IIm:-'rt'ipr;õe~ ora reorganizadas o.;; .proI'CSsos dos alistado~ at•' :m d" d1!zembrn "'~ 1!J.'!O, nos dist.ricLos munieipaes l(llt' IIH)~ ('OI'I'''"Jtondiam roela anterior dist.ribuição rrtecrefo 1";: i'-'l:d i v o n. L :!:!G, "" :ttt d<· dezembro
d1• Hl20, art.. tGJ .
.\rt. 5." O" .iu iv';; s•~rão suiJ.,;f.it u idos, nos ~em; impedi111•mtos e !'alias, de a,:,••'••·dn o·oJll a" lnis da t'f!Spediva. orgu
rrização ,judiciaria .
.\rt. 6." Vel'ificad•J o tle.~membt·anJelllo de um districlo •'lU
p<~rl•· dtJ distrieto. dn um munieipio para outro, o ,juiz de di:···ik, r!.r:-o(ficio ou a. J't)C)Uf•rimcnt.o dn qunlqntT eleitor, far:'L
;l tra.n~fcrcnei:1 dos el,~itur•·~ pertenc;t~lllt:.~ nc• tf•t·•·iforio dc3-

r,

4
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membrado _para o outro a que foi anncxado, eommunicandn

n remettendo ao juiz respectivo (decreto legislativo n. 4. 2?ti.

1ln 30 .;te dezembro de 1920, art. 15) •
.Art. 7.• O requerimento, para o fim do alistamento, será
oseripto, om língua vernaeula, pelo proprio alistando, por olJP
rJatado. e assignado, o deverá conter a~ declarações dr. idadP.
naturalidade, filiação íquando não fõr omiUifla', r·~lnrJr• •·i\·il.
rJrofi~siio. munielpio " loga1' dB t·esidcncm.
·
S t." .\ leflra r. a fil•ma du l'P.(JIJ('I.'imm.tlu •.ll!\Pl'itt• -~··:· l'llt'·"nlu~cidas, enm11 tio p1mhu •.lo prOJ.ll'ÍO alistantlo, lllll' talwllii:"
do mun!l:ipio, ou oln Uhh·it~l.o Federnl. l.IOnfnrmc 11 •:a::m.
§ !?." ~f'!llfllllll !'"f(llt>l'Í!liPJliH JlOdCJ':l :':1'1' t,)o•l't•l·idfl ,<:o'fll 1111•·
,-.. nha nc•;mpanhad;; da..: H·:,::Jinl·~;; prol:~;,:
a' de idade maior de ~t annos. uwlliu•al.u l~lll'lidãc• tlt- ut•vUsmo anterior a f300. certidão rio registt·o civil de nascimtmlo,,
1:rrtitião do r.asam,•ulo. da qual c:onsl.t.• n irlnrlo fln nnhonlc
t:t!rlidão fie exeJ•cicir, 1111lual. ou pns~nf.l••, 11(' funr~cã•l nl•!~li\'a
ou de cnr1;o publico pua •lUH :se exija a mai.ot·hlacl•\ ou d•.•cumPnlo de que· esta !!" infira necessariarnentP.; ficando pa•clhibidas a~ justificações, e tendo valor' probatorio o titulo de
i·ldlm· expedido alú no anno do 1.908:
bj de exercício dn indu~lria on Jll'tJt'i!'Kiir•, 011 cln JIIISI:H~ ,,,.
t·rmda que assngm·e a KuhsisLencia. HW•li:mlr~ I_JUahtll"'' ''' ·
eumento admissiYel em juizo, e:tcoplo as ,iustirimu;ões;
. r.) do rcsidencia no município, pelo 11razo de quatro mczes.
ininterruptos, quando se tratar dos Estados (decreto leg-is.l:J.tivo n. .\. 226, do 30 de dc1.cmbro de t 920, art. .t•) ~
1"~ JtCtr docmnr.~nf.i'l compt•obalorio da propriedade do [1redio
nm que resida;
2•) por documento comr,t·obalorio do pagameuLo de aluguel
tll) predio crn que habite;
3•) por declaração do proprietario, ou de quem pagar o
aluguel do predio, de que o alistando neste habita, gratuitamente, como seu empregado, ou a titulo de favor ou de parentesco;
d) de ter a qualidade de cidadão brasileiro, para os nascid()s. no eslringeiro que não estiverem comprehendidos em os
hs.· 2• e. a• do art. 09. da Constituiçlo, feita a prova por documento do qual s-e verifique alguma das seguinte~ hypotheses:
_ tó,· que o alistando se achava no Brasil a t5 de novembro
de 1889 c não fez a declaração a que S" refere o n. 4" do citado
nrtigo 69 da ConstiLuição;
2•, que preenche as condições do u. 5" do mm;mo artigo:
:1•, ou que se naturalizou pelos meios legaes.
§ 3.• A qualificação de cidadão brasileiro, para o~t alisf.andos nascidos em paiz estrangeiro, e de que tratam os numeros f• e 2•, será provada perante o juiz do alistamento, com
o titulo declnratorio expedido na conformidade do decreto numero 6.9-iS, de 14 de maio de 1908.
§ 4.· Todos os tior.umentos deverão tra:r.el' as firma~ rf!C()nh-ecidns por tabellião.
§ 5.• A phol.ogrnphia e a11 improsRÕflif 1Ji:zilal's do nli!st(!.ndo, as quaes devem constar da carteira de identidade, exigida para o oli~tnmento nos munieipios onde houver gabinete
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,fie identificação fedet a! nn ('sf.;,dunl, 1·cconh•!eidn rwl:t linifw, ·~
cujo Sf~rviço sr.ja ;,:nttuifo, só pode:·ão ser tiradas no protH'iu
g-abinete. incorrencio ern rPspnnsabilidade eriminal, alótn da
_multa de fíOO$ a 2:0008, imposta pelo presidente da junta dr
recursos, o chefe ou encarregado desse serviço que consentir
o)n tolerar que sejam cllas obtida!3 fóra da propria repurliç;io.
Art. 8." I) l'f:tlllCri;nento dn ali::;tandn, depois d•: devidnllwnf.•· Íllôl ntirJ,,_ ~•!r·:í. Pntr0.';U" :.1<> "~'~ri\ fio do jniz" r·out]W
f<>nl,•:

1." ondn lt••ll\·l~t· ma i,_, do• llltt '!"e''iviio. n ,jt!Íz 1ln. d1Hos Estadoc:. nu o Mi11i:-<fro da .Juslit:a n Neg·ocios fnterior·cs, lJUando se l!·atar tio lJistricto Federal, or:.:·anizarú un1a
1'elat;ão desses cscl'ivãcs, por ontem de an!.is-uidivll', e, IH'~"::
ordem, servirá. 11111, durante cada :mno civil.
§ 2.• !\'o Districto Federal, entregue o requerimento em
qualquer dia utiL das 1 '~ :ís 16 horas, o escrivão dará rccilv•,
•lf'sf.'l (~ dn;; re~.pet·iiYos dt.>CU'l:<~nlo~. art n•querrnlc, nUr•. put·
;,:1!a YPZ. d~clurar:í I'Om ~U<' lcttra " a-;;;ignatura, no livro
prop1·io (mod. n. 1:. o din " a ho1·a em qn:~ Jez a 'mtr:~g:J_
repdindo, !iflf;Sa dcclm·~·;Jc-. a sun q•JalifietH)ÜP, confonn•: u
r('queri.mcmto.
§ :}.• Em :oc;:;uid<l, '··' C:lll'Í\i!O autnacú lodos os papeis •·
:farú t.:onelusos os autos ao .in iz, dnntr•) do 18 horas, cm·:.ifieando nelles a existencia da dcehlraçiio, e nwncionando o~ duvidas que ella su':lcite quanto á idc\ntdadr: da ldtr:~ P qua
Jificaç\io, conf!'ontadas com as do requerimento.
§ .f.• Nos Estados a in::r·l'ipt;iio do alhta;af".nlo no livro d:•
oue trata o §
só podr.r:i. dl',;d.lJ;~_t'-"'" r'11 presença do. ,jw::
encarregpuo do alistamento.
Parn. esse effeit<), são o.-; juize~ do alistamento obl'i!r.ldO:',
até ao dia 10 de .iancit·o de ~~aLia a.nno, por edilaes publicadc.~
p'ela imprensa, onde houYcr, ou <Jffixaclos n·a porta do edifício do Fo1·um, a designar dois dias, ao menos, em cada semana, para as audiencias especiaes de inscr·ip(·ão de eleitores.
ás quae.s deverão estar abertas das 1.2 ás 16 horas, ou por mais
tempo, si fôr necessario, scmrn~ ~em interrupção e com a
presença do ,i ui?:.
~ rí." :\herln. a mtdit'IH~i;l,, na f't>l'llla m·di.uaria da~ andicncias ,judi-eiaes, o ,juiz fUJ'<í annunciar, pelo porteiro dos auditorias, ou por quem suas vezes fizer, que l'ccebcl'ú os requcrimentos dos cidadãos que se queiram alistar dei.tor'P:.
instruidos com os respectivos docuilléntos.
§ n.• Recebidos e numerados, por ordem de apresentaç:ío.
os requerimentos, e verificando o juiz que se acham ·em devida
fórma, mandará que ·cada alistando se inscreva no livro a.
isso destinado (mod. n. 1), o qual se achará sobre a mesa,
repetindo nessa inscripção a sna qualificação, conforme o qm·
•~onstal' do requerimento.
§ '7." Si no aeto du inscrip(jão reconhecer o juiz que o
alistando ni:\o s~1lw e:::.c•.·•~VPI', t:u qui' não ha identidade de le 1 h.J
e qualificação, conJronta<'las com as do requerimento, inde-ferir{!, immediatamentc•, o t'ClJUCriment.o, fazendo o eeerivão can-rcllar a inscrinção. Não se ronformando com Psse desparho.
e querendo delle recorrei', poderá o alistando fazel-o na mesma aucliencia. immediaf.a r verbalmente. Neste caso, o juiz.
mand:mtlo
luar O l'PfjUerimnln, f' tomar por !rrmo O n:cnno. r:l':'t o uli~f::;nrln l'f'J"•Iir :1 ·-:1n rpwlifit·:.~rií•'· ''"t un,::
'

n~ito,

zo
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I!Mha do IJapel, I!IJI sepurad(l, a qmtl, depois de rub1·icada. pelo
.iuiz será junta aos autos, para instrutr o recurso, que, immedlata:ment{!, será l:'nvindo (& respectiva junta.
§ 8." Não havendo duvidas sobre a identidade. da lettra, as·
signatura e qualificaoão do requerente, o Juiz mandar6 autuai' o requerimento e subir á sua conclusão, para a deôialo
definitiva, fazendo mencionar no termo de audiencia, todas
as occor.rencias e rtlclamações.
Art. n.• Reeflbidos os autos, o juiz de direito, no Di'Btricto
±~cderal e nos Estados, os despachará, mandando ou nio incluir
ll requerente n<~ alistamento de eleitores, P. os devolverA a car·
t.orio, no prazo ma.."Cimo de oito dias.
§ 1.• No caso de .indeferimento da inclusão do eleito1·, o
.iuiz deve1•á fundamentar a sua decisio.
§ 2. Em qualqUf'l' tempo, sem prejuízo du recurso a que
:se refere o art. 22, o cidadão não incluído poderá renovar o seu
1•cqu erin.ento.
Art. 10. Devolvidos os autos a eartorio, eom a decisão
1nandando incluir o l'cquercnt.e no alistamento, o cscrivllo, no
pJ•azo de 48 horas lavrará, no livro proprio (mod. n. 2), um
t-ermo, em (JUf.> <Íe~:larat'~i a data da dl)cii!ão e o nome do
nlistandn, r.om as (!Specifir.ações constantes do t•equerimcnto.
li 1." ealln let•mo. •1u1~ !!ó poderu referir-se a um ei~
:<crâ numerado c feito em ordem eht•onologica das decisões.,
§ 2. Ao mesmo tempo, em out.ro livro (mod. n. 3), o ·escri\ão lanl}arft o nome do alistando, o município, ou districto municipal (quando ~·· t.rat:w •lo Dtstriet.o Federal), '' o Jogar do
;:mt reeillnnoin.
li a:• Nas eomurcn~ •IUf.' 110 comrmzert:m do mais do u.n
município, hav•!l!it. em 1:ado. um delles. o:-~ livros de que trata
cst_, nrt.igo, rle modo tiU!l os lanoam,.ntn~ s•~ raea-m IlClos mu·
nieiniol! ue r•~sidr.n•~ia dos t)IP.itt~rl:s.
§ q;• Nu:-~ dias ·J:. n u ll imo d•! cada rnuz, uu nos ~;ubsoquHnLns,
•tuandu atjudlt!s t,;thkt!nJ ••ru dmniugu •m fm·em fet·iados, o es•Jrivão aff1xar~i. no l~u· do t:ustume, um edital, <tue será publicado, uma vez, pela imprP.nsa, ondo fõt· possível, contendo o
nomo, a idado, a IJrofissão u a residencia dos cidadãos incluidos, dos excluídos, u dos nio· ineluidos uo alistamento, durante o periodo quinzenal precedente ao edital.
§ ã.u No a.IIudido edital deverá o escrivão do al.kJta.mcnt.o
declarar, especificadamentc, quaes os dotmmentos que serviram para provar os requisitos Iopes do cidadão incluido no
alistamento eleitoral. sob pena dii!Ciplinnr de 100S n 300$ do
rnulta, imposta ra:-vt'{it:i(} I>fllo ,iniz.·
§ 6. Pena igual soffrer1í o oscrivão, "'t t•r.r.ardar a I>ubli··ncüo desse edital, por mais tle .ts horas .
§ 7, O escrivão que, depois de multado. duixar de fozer
Hssa publicação. S'Ort\ dcstituido das funeçõcs tl processado
o:OJllll prevaricador.
Art. H. O r.loitor de uu1 municipio, nos Estndo;;, ou de
um district.o municipal uo lli!'Jtricto .Fcdm·al, póde transfe ..
J'ir-se, medianw requerimento ao juiz de direito do novo
logar, communicaudo -esto Ju•.. ao do antiga residencia a
Lransfcrcncia do eleitor, afim de ser eliminnilo do respectivo
alistamento. A .communicação sorú feita pelo Correio, em or.
ricio registrado, dentro t.lo r>r:t7o 1.1" r~inro diM, contados da
tia tu do · t.ransfcreneb.
0

0

0

0
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§ f." Ao rcqui:Jrimnt•to d<' l.t·ansft~J·eut~ia, euja. le.tt.ra P.
fir·.na serão rooonilr-eeidas J101' laheJiião do logm·. devem acompanhar o titulo do r.tleitot• r• a tn·ova da nova residencia.
§ 2.• O juiz preparador, uos Estados. requererá o seu
alistamento ao ,juiz do dit•eito, l'lovcmdo t!Sifl ~er :di~tado, e:z,o{fido, indep••rll.h!nlf' rias t•r·u,·a~ r•Xi!!idas nn tn•c•scnfc J·~gnla

nHm!o.

,\t·L. l:!. No Dish·ie.lu Jo't•tlural, si o e,;;crh·ão (~r€.'ar .qualqut•r
••mbat•ueo ao ali~tanuml.o. o IJJ•ejudka.do poderá ropresent.ar ao
t't!SJ>Prth•o .iuiz, quo providenciará sobr·e a inclusão. Si o cmbar:u.:o f<i1· J>Oslo pela auloridndt! judidaria, n l'!'fll'l!!!l'ntaçiin dewt'ÍL ser dit•igidn á junta de rt>eursos.
Paragrapho unico. Qunndo o t>seriviiu SH rt'cusar a
t•••eobt•J• o reQuNimNtlo. n alistando '' aprt':!lt'nlut•ú J)('~oalmeutt-.
nn .inh:, th'!(Jois rlu lf'st.emunhat· aquella recusa, com a declat·ncão cscripta de duas lt>stmnuuhas; e. no caso d•~ rc~cusa du
juiz, cnvint•ít ,, J·cqtwt·im•.•nt.u pelo Correio, ncom(.tlmhado da redumnefio. no prnsídcntt• da .iunta de recm·sos. pat·a .que este
oJ•tll'lw u !11.'11 arulnnwnln. in~:~hUH'tlntln o l'l'SfJt'clivu }Jroc•~ssu,
si ofl I'P:'IfltiHSa\'ei~ niio lJt•m·ar·t•m. iunut:'llinl:ullf•nt.P. ns moti\·os
cru <(111! 1'11! fundanwnlarum r• m1 ••ximum de t•nlpu.
Ar·t.. ·I ::1. A •'RCI'itllura~ão nos livros dfJ alistamento sorá
fnila ~"guidam•~nle, Rr•m abreviaturas. l'esnh-undo-sf', no firn de
cada nsseulnrrumto. ns emt>ntlnt~. enf.t•r•linhas ou tltuli'S•)uct' out.r·as
I'ÍI'CIIliiShllldas flUI! JIO!IRUJll tii~'U!IÍOilltl' dll\'idn~.

§ 1." 8crão conRidt!l'Uda!:! incxistt•u(.ns t! sem <'l'feít.oR juridil!oR qunesqtwr unnotuoõcs ou uver·hm;ões feitas sem prf't:odor .
dr.spar:hu cm ··h!dsíio da autoridade rcotnpclent•\ hem como
quaes•.]um· crnendas •.1u nll.c•J·u~õ•!R tlOslct·ior<'R nn 1\SSI'rtlamcnto
o não J•esalvadns, ficando os cs•··t·ivãf'R infr:u!-l.or·es sujeitos a
rc•sr>nusnbilidntlt! t~J·iminal •J 1'l mulla •In Jl)f)ljl a ·I :11110*, imrtnl!l.n
Ju•Ja. llll'!lllla aulnridndr•.

*

:!," l.}tlnllfln, t'lll \'ir•IIJIIr• "" tl••o·i:.:ãll •la IIIII•II'Írlatle t'.nlllJ)I)(.mÍI.t.•, 1;11 hnju d•J rrlslnm·nr· uu sur>t>rir· 11111 assr!nLnmcnto

ff'il~> l't'l'ndamenlt• on nãCt c•xist<'nt••, JII'Ocnd•~''-Sti-:Í a nnvo usseul:uuento, escripLo em seguidn UI) ultimo que IJottvot• no
Jivrn r•~sr>•~divn; ••m f.t•oote nn ia mat•gpm dtt primitivo, snrãu
Juntadas nfllus ·rernis!o!ivoi~, com a ncoessuria t:larcza, do modo
«lliU l.ortwm conhNlida a rclnc-ão f'nt.J-r! os doiR nssentumenlos.
•.\rt.. H. 'J'oda vez que o juiz do alistamonto, nos Estados,
I h·•·r· ri•• sahiJ· dn "';'h~. ••m rJiligr•Heia, ll<'llfll'llllllharln tH•Io J'MJII!r.tinJ t~ser·h·iio, 1.1 f•lt• forcnclo a passar ftÍJ'n dP.lla o dia desti-

nnrln 1í mui if'JWia tln n Jistaruenf~l tllnil oral, f'.~t.a J'l:ali7.ar-se-á
ontl•1 o ,juiz t•st.in•l', l•wando o osrrivão o livro tio inscripçio. e
Jn.:hlkando, na ~'~t'r.IP, 1:om a devida anf.f!coor•ncin. um edital relativo a .esse ract.o (decreto legislativo u. 4. 226, de 30 de deZt>mbro de 1920, art. o•).
CAPITULO IH
DOS

ltJ~(:UitSO!J

A1·1. H). :\as (•npiLaes dos Estado~. no Disl.rielo :Fedoral, o
ua sl·rl~ fio .ru izu .FP.deral do •rcrritorio do Arl'll, havr.r~i uma
,junl.n rir• t·•~•~m·sos. comrmRt.a do .iniz ft•dl'ral. tlomo J.lresidf•nl.t:,
do !!1'11 snlJ.'<I.iltrll• H tiO pt·ocm'IHior gl'ral tlo Estodo.
Leia de 1.U'tt -
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l'I)IIJ~R I~X Hf:t;TIHI

f.• No Distrieto 1!"'ederal, servirão o juiz federal da

f" vara. e o procurador geral do mesmo disLrieto.
§ 2.• No Terr:itorio do Acre, servirá o procurador gorai

junto a.o Trjbunal fio :AppeiJação.
§ !J.• J~slafl autorklmfo11 Hrriit> tmhslituitla", nos F.•!lls iml.•e•limcntos c faltn11. cl1\ ue•·•ir••l11 '"'111 as lt•i!! da t"l'"twct.iv:t nt•••ltnizn.r;iio judiciaria.
,.
§ 4.• F'uncci(lnarti f\110111 uset·h·ãn tlu .iunl.~• (h• recurso~' o
esm·lvão d<• ,juizo l'"d,..rnl, !<t''"'imlo n lln f" offir.io, •tunudo houver mais de um.
Art. f6. .Pat'IL 11 junl.a de que lraLa o a1··Ligo antel'ior,
1mverá rl'em·so. infN'J•osto das decisões dos juizes do dir<'ito:
a) pclu lWOpl'i•' interessado, •>U ~ou pl'OCut·ador, nos casns
dt• nüo inclusão, dtl cxelu~ão o de não tran.'lforenciu;
b) pelo t·epr.,senl.anto do ministerio publico federal, esta•lunl, on hlt•al no Di11tridn Ft.'()Pral ou no 'J',~rrilnrio tio Act·•·,
•m pm· •Jllltll]ut•r· •·idnrlllu. no:< ea~11" d1• ilu:lusiin r• rlc não eir.lu~ilo.

J\1'1. I i. O t'tleut·:<o, que ser·á interposto, a todo tempo e em
rJualquer· dia ttlil do annu, r•erantt' as re.~pe1~tivas autol'idadr.s
,iudkim•in;;, t~•i tPrlí eff1•ito ~U!IJlE'll~ivo no cnso de exclusão.
A•·L J 8. Em raso rio t•r.eurso de não inclusão, deant.c de
uuvcls doNnneulo!!', offt~rccidos pelo recorrente, poderá' o juiz
rP.formar 11 dc~l:i11ão r•~tlorrida, deixando o escrivão, neste caso,
tln fazl'l', ri .iunt.a "" roeursoR, remessa dos autos, para
cumprh· n df'llpaelw t! Ill'ort!dP.r á reS11er.tiva inclusiio ll(l

alistamento.
Art. l !I.

o t·ncm·:.;o dt• ••xclusiio. sob os fundamentos do
§ J• ,. das ll't t':J!I n '' r. do § 2" do urt. 7" dcsf.<l regulamento, não

llódo !ier t•epl.'tido depois rio passado:> seis mcz.es da ineusiio
(lr.i n. 3.1:i9, d1!:! •lo agoslu do 19Hi, m·t. f2, §a~.:,
Ar I . :.?fl. f::t1la J"f"''11l'st• !<!'• poderá referir-se a. um ituli''i•lun.

;\ri. :!I . ·o juiz •itlijpuchat·á o requet·imento de recurso,
Jogo quo lhe 1:1e.in apJ'r•s-l!ulado. mandatuln l••mal-•J t•ur termn
,. autuar· ns razões I\ O.~' do•·tnru•ntoR emn qtt~• 1'<11' int~lruitlo.
§ f.• O l.!::;lwhã(l. suh·v 1.1 e11sn 1lo ar·t.. :1 H. fatit. uo lll'U1..0
tl1• 18 hm·as, as diligencias ordenadas, e, sem mais formalidades, dentro de Lres dias, aa •hypot.bese da letra a do art. f6,
enviará os autos, pelo <:orreio, mediante registro, ·ao prcsid~nt.c da junta de r.ecursos.
~ 2.• Na hypothoso da letra b do art. f6, o escrivão lavrará
,. aff1xor1i ~dil.al, d••ntr•n do prazo de 48 horas, intimando no
flloitor o r.tJcm·so r.onh·a nllc interposto, o 1:onvidando-o a con·
l.csf.lu· c si'~ rr.1mr~o. no lll'u:r.v de 1O rlias. No rmso de poder ''
t~scrivüo int.imnt', p<>ssoalmcnte. o recorrido, será dispensado o
ndi~al, f' o rn·azo tle Hl tli:ts corrE'l'(L dn daf.u diL intimação, rlP.,.,_,nclo o i ui immlo la nem· n seu - .~cimHc .... na eorl.idão rl,.. int.imacão.
§ :t" IJNJLr·•.• •h!.~í'r pr·azo. n oleil.ur reeot•J•ido JH.ule•·á. iruJcJ•tmdenl.mnente dtl !les1>acho. Juntar, l\ffi (larl.orio. ans respe-

1\tivos autos, aR Rtlll~' rn:r.õ,.s ,, us doeumcnl.os I'Onh·n a prorctlcncia do recurs(l.
·§ !i.~ A's partes uará o uscri\'iio recibo, datuuo e assignado,
não só das J>CI.ições " allcga.ções, como Lambem dos documentos apr.c~~r.t[ado~ cun\ t•n a· pt•ocedeucia do recurso.. __
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§ :;,• Tcrmiuado o pr111o de quo trata o § 2", o d~ntro
dias, serlio os auf.os rE.'mel.tidos nos tCJ·mos do § ·I".
§ G.• No ca8o de que o juiz· uiio cumpra o disposto nosf.9
m·l.igo, quanf.o ao prazo para a remessa do rocm•so, a ,Parl.c ProIIm·:\ aprcilental-o dir('cl.amenlu á l'P.il(Jl'diva junta t h•t n. :1,,5 i,
•le fi l11~ j:mt•h·o de 1918, art. :·m).
1\rf.. 22. Itecebendo us untos, o IH'tJSid•~nln da jnnl.a os
rolalm·á, oralmenw ua pJ·inwil·o. sessão, e, si os outr(ls .iuir.es
m,;livl•t·em habilitado~ u julgar, S!'t':i lol!fO 1.1 t't!IHil'l'lU der,idido,
:'CUI\'0 B JH'Ciimin&J' de qualquer diligl•ncia f'OilSitlcrn.Ja 110d~ tre~

c•t·~~ariu.

~ Lu Si tÚu do~ .iuizt•s tJUh~•·t· 1'a1.1Jt' a 1'1'\'i:~iio dos nulos,
tnt si :nuhns a!lsim cnf.emlf•t•em •••JIIVHiliPuiP, ~l!l'âlt us autos
•~•mclnsoR, a cada um. pelo p1·azo t.hl 24 hora~. l'imlus a,. quaes
u s·e•~ur!'o S('l':\ julgado nn prinwira se11são.
~

•:!." A decisão St!rá. sf!llii>J'P. fnndnmcularla.

§ 3. • Das sessões da junta 11 ··~et•híio Javt·m·:i :wl:l, t•m
li no Jll'Opl'iu (mor!. u. 4). a !Jtutl >;t•t'Íl nssiAnada (H!Io:o~ res-

JII'r.livos nwml.n·••~o~, mt•ncinnalllln-t~•• ·twll!t lmlm; :tl' Uf'l'tll'l'r.u1'. elfl ret:~UHIIJ, a,; rlOOÍSÕCS lll'OfCridllS.
~ · l. ~ .\ ,iunLa rcunil·-se-á, no primeiro dia ulil de l!ada
11Jt~7., ·~ fuw·eionará oit.n •lia~;:. !'alvo quando o acr.·mmlln du J'P.l~lll'i'OS l'Xigil' !W;;SÜilS f~Xl.l'llfll'rlin:II'Í:tl', C)llf' l'II'J'HII 1.'1111 \'IJeatJag
Jll'ln rPspor.l.i\'O prt>sidentn.
_\t•t. ::?:L J.anc-adn a d(•f:isií.tt, 1'}111' set•á RS8iguadu per todos
ni' llll.'nthros un junln, maneJns·ú •• pt'llMidl'nlo •tLh' o~ auloR sejam dt•\'oh·idos ao ·~ses·iviin IIO .iuiw (I IJllll, r••lo CuJ'J'f!Ífl H l'Oh
l'C~i~ll'l.l. Essa dC\"Ohll:iío l'll~l'll reila, pelo eS'CI'ÍYãO. 110 )11'111.0 IIC
ll'N; dias.
Art.. 2i. O ci't:rivão do juiw n quo fará, immediatamente,
l'otwlusos 11!' auto::;, pas·u lJUil n .iuiz smuHhl cumrll'it' n tlf'l'i!<àO,
)lOI' lh\;;pacfto, tJIH' Sl't'{t fll'Of'CI.'ÍIJO tlf~uiJ·tt t.l!' :?'f JuJI'a!'.
~ I." ~i n ''"•·isão M1· t.ln exclnsiin (;n·l. I ti, ~ 1", •hL h• i
11. :J.t:w. tlo :.! d•• agul!llu fi•• Hl16), uo Iudu •lo ll'l'tnn ~~~~ alisl.:uuent.o n da lisl.ll t.los eleilorf'M. IL cr•u~ :-:•~ t'tlfr.r•~ o m·l,. Hl
dnst.n l'('gulnmentil, fm•;i u es•~t·h·iío a ánuulm;iio lll'<w;;;::::arin,
nu•ndonaudn a data da dN:.i~íi·•·
~ :!." Si a decisão fOr d•J incluRão. t.wiginnl'ia ••11 Jlllt' moI i m •In tmusrroroncia {li' i 11. !1.1 il!l, d<' 2 dH ng-n~l o dn i !llfi,
;U'f.. f6, § 2"), proccd••rá o osr.ri\•i\o conformo o Jll'f'Sct·iplo no
dito art. 10.
·
~ il." Ji:m amha~ :til h~·lu>I.IH•sc:~ t]n;; para;:-J.'llllhos llllh~•~e
dNlle~. as df•cisõm; eun:<laríí•J do f'rlital 1l•• IJtll.• I1·ata u § -i" do

•~ia'>.

f0.
:\t•f. 2fi. Quando a

1111'S 111 fl lll'f..

dl~flitoão ria ,junta de rccursO!i !';Obre inou •~xdnsão d•• clritorl's não ftir unaninw, r•o•icrá o
m•m•h1·n nmr,ido recm·r·••r rara (I Rnpt••m•o •.r.·ihmml Fcdm'al
(fl••••t·••tn l•~~:islaf ivo "· ~.'!til. •I•! 30 d;l •l••zPmhm d,. J!)~ti.
a1·1. i:{) .
.\r·l. :!1\. Fiea111 l-!ll;;llf~l.l,.ao,;. l]uranl•· ""' :.Jfl•lias uul•~r·iut't!S a

•·hl~fin

()ttni•IIIIW

"'''Íf,'fio,

n~

pffl!itos do

I'Pf'llr~o pnl'n •·xdusfio d•l

ali!!-

tnrJJt•nh,, •·n.in;; :mtos tenham f<it.lo. m·~~·· (IJ'nzo, •.11·\·•tl\"itlus ao
.i ui :r. pa m :1 dt•\·ida •·x•~cncão. "'ah·o si os ele i f OI'''" 1•x•·lu idos
l.ivct't'lll sua inclusão dcfct·ida na ctn iuzcna (\nlt!t'ior ao!'l CiO
dia:< tfUC J'll'l'eederem ú eleiclio (der.relu Jegisl:tt.ivo n. 1. 226,
de 30 de dezembro de 1920, art. 28) •.
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ArL 27. OI! recursos de não inoluslo preferem aos de exclusão, e assim devem ser julgados (decreto legislativo numero 4 .226, do 30 de dezembro de t920, art. 29) •
Art. 28. O julgamento dos recursos para exclusão serã
feito pela ordem cbronologica de sua apresental)ão á junta
(decreto legislativo u. 4.226, art. 30).
. Art. 2\.'. Contra os eleitores aetualmente alistari•>s só serio
admitUdos recursos interpostos dentro de um anno, contado de
30 de dezembro de :1920, data do decreto legislativo n. 4. 226
i(decrcto legislativo n. 4.226, art. t•, paragrapho unieo).
CAPITULO IV
I

DAS EXCLUSÕES

Arl . 30. O cidadão, uma vez alistado eleitor de conformidade com o presente regulamento, por decislio do competente juiz •le direito, s•j podertt ser exr.luido do nlistàmento
respcclho sob n huuJnnwuln tl•l in:onl'fir:icncia de JH'O\'a do:;
I"equisitos !'Xi{lid{)s pelo :li' L. ; u " !lf'!ll! p•u·og•·npho;;, mediante
o recurso intct·posto pura a respectiva junta, no pra1.o do
trinta dias. contados da publicaçfio da deci!lão, feita nos
termos do § 4" do nrt. iO c observancia das formalidades preseriptas nos §§ 2" u r,• do nrL. 2t (dccrl:'to legislativo n. 4.226,
art. t•) •
Art. 31. Salvo o disposto no artigo anterior, a exclusão do
alist.amento, pelo respectivo juiz de direito, só poderá effectuar-s·e (dccx·cto legislativo n. 4.226, art. t•):
t•, mediante requerimento do proprio eleitor, em caso
de mudança do resideneia;
2°, mediante requerimento rio representante do ministcrio
publico ou de qualquer cidadão:
a) á vista tlo certidão de obilo, cxtraidn do livro de registro civil, ou prova que a supra, nos termos das leis vigentes;
h) á vista de certidão de sentença ou de documento au.tbeutico que provo a perda ou suspensão dos direit.os politieos.
nos casos prcvisi.o;; no art. 7t da Constituição e no dccretn
lt!gislativo n. 569, d~ 7 de Junho do t899 (lei n. 3.t39, de 2
do agosto r:l•~ :19i6, art. 17, ns. t• e 2•).
Art. 32. 1\ealizada a exclusão, serio feitas as necessarias
der:laraçõe:o no~ livros de alislamenlo o no respectivo otlilal, a
que se t•cferc o § 4° do art tO.
A'.rt.. 33. O processo da exclusão e os prazos do respectivo andamento siio os constante!) dos art.s. s•, 9• e tO deste
regulamento.
OAPtrULO V
DOS 'rtTULOS

Ef,EITOJL\I~S

Art.. 3 i. Saho o tlisposlo no § 2° do ar L. a• deste regulamento, ao o!citor, uma vez alistado, será entregue, immediatamentc, ou logo que o reclame, um titulo declaratorio do seu
direito de voto, confoJ.'Ime os modelos .annexos .(A e B) •.

Paragrapho unico. No caso preVisto em o citado $ ~ do
art. a•, a entrega do titulo far-sc-á desde o dia segumte ao
da eleioio, e logo .que o eleitor o reclame ..
Art. 35. O Utulo será entregue pelo escrivlo, que o u-.
signará e fará assiguar, na sua presenea, pelo eleitor, que,
t.nmbem assignará o recibo conetanle do livro de talões de
onde fôl' extraido o titulo.
§ 1.• No mesmo acto, o eleitor assignal'á o nome, com
n declaraoão do numero de ordem do seu alistamento, no
livro proprio (mod. u. 5). rererente ao município de aua
residencia, no Estado, ou do respectivo districlo municipal,
no Districto •Federal. .
§ 2.· Recebendo o t.itulo, o clt~itor o apl·cscnlará ao juiz
de dit•cito, que o assignarlí immediatamcnte.
§ 3.• O livro de recibos dos títulos de eleitor será remettido, terminado o anno, á Secretaria da .Tustica e Negocias
Interiores, com det~Lino ao respectivo archh·o.
IAt·L. 3G. Excepto no districlo l•'ederal c uas capit.aes dÔs
E~l.ados, o eleitor poderá, constituir legithr~o procurador, com
instrum·ento de mandato nos termos da legislaoão civil, pa'ra
o fim especial de assignar o recibo . e lhe ser entregue o
respectivo titulo, ficando a procuracão junta aos autos do
processo, depois de vis~da ,,elo juiz do nlistamenlo (decreto
ll'gislativo n. 4.215, ac 20 de dezembro de 1920, art. H).
Art. 37. Na falta de livros de talões de títulos, expedirse-ão titulos provisorios, com a declaracão expressa dessa qualidade, os quaes só poderão ser,·h· em uma t!leit;ão, ficando
retidos Pl'las resprctivas mesas PIC'iloraes.
§ t.• Do titulo devem constat· o seu numerQ de ordem, o
numero de ordem no alistamento, o nome, n idade, a filiaoio
(quando declarada). o ~stado civil, a naturalidade, a profissão,
o município de residencia do elP.ftor, nos Estadot~, ou o districto municipal e n eircumscriptíio, quando se t.ratar do
.
Districto Federal.
§ 2. • Os tai•JP,s correspondentes aos t.if.ulns terno a mesma
numeração daquelle!!, ser!\o rubricados pelo .iuiz, conterAo o
nome e o num~>ro do ·ordem do elcilor, c set·ão por este assignados.
.
Art.. 38. Quando IJ escrivão recusar ou d~orar a entres&
do titulo on o juiz l'ecusar ou d<'morar a sua nssi.g-natura.
havflr:í. rectn·~o para a J'I>.Sp·octiva· junta, que, ouvindo-os, no
pr•azo qne fôr marcado. decirlirá da reclarnacão, e, verificada a
sua fJT'OCedeneia. decretar:í a responsabilidade, impor:í a multa
de 100.~ a 1 :000$, e ordnnar(t a immediala Pllf·l'egn do titulo
ou a sua assignatura.
Art. 39. A entrega dos títulos e a sua assignatura farsc-ão, em todos os dias utei.s, das 12 ás 16 horas.
Paragrapbo unioo. As carteiras de idenUficaclio que os
eleitores .juntarem para 'nstruco4o dos seus requerimentos de
alistamento, deverão ser resmuidas, por occ.asião do rec!\bimento dO' titulo eleitoral (dP.cmto )l•gislat.ivo n. 3. ;-,~~. dn 25
tlc sclrmbro do 1918, art. 2").
Art. -\0. No caso de perda ou extravio do titulo, expedir-se-á outro, cGm n. declaracão de ser nova via, faz-endo-se a
necessaria averbação nos respectiYos talões, qutl'r do antigo,
qnér do novo titulo.
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CAPITULO VI
DISPOSH}ÜEB GER.<\ES

Art. 'd . No Territorio do Acre e nos diversos Estados, as
Delegacias fisraes; no do Rio de Janeiro, a Collectoria de
Jt.endas Fedrraes em ~ietheroy; e, no Districto Federal, a Dirretoria da Contabtlidadl' da Secretal'ia da .Ju,;tiça P Ncg-twios
Interiores, fornecerão os liveos para o alistamento e os t.alõc~
de titnlos de p\c~itot·c;;;. sPmprc-l que forem requisitados, dP
aecôrdo c·on1 o.4 J'•'.~pf'ctho~ Htnrlr\o~_. annPxos a ~·~In J'Pglllnnwnlo.
§ J ." .\os t'PRtH·•·I.h·••s juizes compete requisitar. com a
d'flvida allt.Pcf'd•~ncia, não si) os livros e talões d1~ titulos, como
tamlwm o~ oh.icetos de expediente nect~ssarios ao alistamento.
§ 2.• Os liHos e mais ob.iectos de que trata o § 1• serão
fornecidos p1•las r«'part.icões mencionadas neste aJ·tigo, clahl'ndo tí. Dir!'ctoria ria Contabilidade da SecrPiaria ela .Justiea
P N··~oeioH Interiores n exame e o procP.•~o 1!P Inda,; as t'l.llliÍtl'l
I'Plativas a eleições e ao alistamento.
§ 3." Qwmdo nos Estados não fôr possível cft:ednar o:;;
alludido~ fnrnncimeutos, a Directoria de Uontallilidarll\ procl'ut'l'tÍ. a tal J'l'~peilo, l'lllllll 1111 f>isfril'!.o 1-'Ptil'J'Il\. l'oJ'Ili'I'I'IH]Il-OS.
§ 4." Os livros e talões drv·erão tnr, sempre. nas p1·lmrira
t: t:l1 ima fnllta!', o t·m·imho da rrparti~:fin qt!C os forllr~r·pr.
Arf. -í2. Os escrivães mcarrégados do alistamento elcitol'al
guardarão, soh sua re:,;ponsahil idade, os livros rcspcdiYos, o!'!
pro·cessos de habilitação e de l'l~CIJI'SOS, e os rlocnnwntns 1'1'lativos a assenlamentos, notas P averhaçc"íe~. o~ f[Wt1•~ Her-ãn
rnnn•nknlPllH\JÜc Pmnmcados ~~ rotulados cnlll nf' nl!llll'l'";; do
Ol'tkm conespondrntPs <los a~sPrttamentos.
l'at·agT:ipho nnien. Para a guarda dos documentos a que
1\1' I'«' fel'e C !'li fl arlign. serão fm·necidos os nl'cessarios moveis,
1wlas I'!'PaJ'tic;:,õPs mc•neionadag no al't. -'d. fieando oi'l respPeti\·ns I~Sl'l'ivfíns l'I'Sl)llllSRYeiR pelo PXtravio de taes dOCUlJWIItO~.
:Arl . '1:1. Os escrivães do alistamento nada perceberão por
tilnln qne entregaenJn ao eleitor. nf'm mr•smo nn caso de nov~t,
via (ciPCrP!o k~i~lalhn n. :L!H2. df' ?5 ri•• seiPrnhT'o dr• HliR.
art. In).
Pal'n.gJ•aplio unicn. Nos El'll.adM. lrrãn .1 gT'al.ifJc;uçiín:.
annual, dP :lOO$ o.'< psc.rivães do archivo eleitoral, ·fJIIe são
ns mPsnrr•~ dn a 1i!'fantt•nt n. f' Til <'acl:~. r•omrtrcn. paga pela vm·ha
l:P~'<linada ao s1•rvir·-•l eleitoral. e a de 150$ os escrivães nos
tPrmoo:. Para la\. dfril.o. os jnizeR remetterão. no fim dl.' cada
a1mn .. tí Dir·Pctorin dn Contabilidade rla Secretaria de Estado
da .ltJí<l i c: a " ~ .. goricH;; JntPI·iores a respe11l iva folha (decr~>.to Iegi~lathn 11. í.?lfi. d" 20 dP dezembro flf' Hl20. nrt. Hl. § 2•) .
.\1'1. ll. 0 :<PI'\ i1:0 f!,• :tlif'l!llllf'I\10 prefrl'C
a fJUlllQll!'l'
outro.

Paeagrapho nnico. Esl ão isentos de custas e impostos os
proef1ssns. as r,arteiras de ident.ificacão, as certidões e mais
JJ:lJlPÍ>l dv;:t inado;; no alistamPnto, assim romo "l"l':í. gratl.lito (j
ll\:'1'\'i('il llH~fal >\ oll•· l'l'fl'l'Pnfr>,
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J\rt. 45. Não dependem de petição, nem ue despacho, n!l

r-ertidões de· assentamentos, notas e

a,verbncõe~

sobre o alista-

mPnt.o.
Al"t. 46 . Os escrivães do alistamento deverão, sob pcria d•J
re!!ponsabilidade, transcreYer. nas certidões dos assentamentos,
u notas c averbações que a f'~l.er.: S~'.Íillll rPfC'I'~'Illf:'". ainda (lU''
uiin solirita·das.
Gi\ PITUT.O VIl

Art. ·li. O~ iJUP recusat·Pm, retardat·em on cmhar:warem
n ft.ll'nfwimPulo de em·f.idões " documento,; dtl;;l,inados ao" ali~
lamento dos elcitorr.s ficarão sujeitos á multa de 100$000 a
1 :000~000. além das penas de responsabilidade em rpw incnt·rPr•'m (art. :10 da lni n. :~.1::19. de ~ de agosto dr• l!llü' .•
c\t•f. ,{8. Quandu o ,juiz do alistamento ou a ,junta de t·ef:lii'SI•S enconll·at•, no decurso do pr·oce~;;o dt.• nm alist.awlo. nn
no dA l'flcurso, qualquer prova dt~ falsidade t.le declaeações, ou
ria ~alsifi.cação de documentos. imporá, e:c-of{icin, an :;eu autor
ou sümatario, a pena disciplinai' de prisã() alô :JO dias. sem
prejuízo da acção criminal. que devPrá !'ler intentada no prazo
lf'g-a 1.
ParagTaphn m1irn. DP:1~a pcma diseiplinar calteJ•:í 1'1'1'11!'80
~nsr·1·nsivo para a in!'tanflia su)wrior. iult>rpost, •. dPnft·n d1• Hl
.lia.~. (lf'rante a antoridadP f!IH' a decrf•laJ·. ~f'lltl(l ,iul~ado tu•
prazo ~11' 45 dias. imoror·ogavds. sob pena dt> l'•'·"i"''L"ahilidad••,
f'i.·a ndo f'xtinef.n o effeil.o penal do de>"pachn.
Arf. Hl. Quando o tabellião, em assumpto df' alistameJllo,
l't>en~ar o reconhecimento de letra e fit·ma do ali~taudo ou
J.II'NifHH;a I' dt•ÍXtll' fi lit'IIHI 1'1'sm·;í passivPI tia !WIIa di':wi pl in ar dt~
salvn si fiear·, "" idcenb•mPJd 1'. PI'IIV:Idtl não '!"~

p)pifut• tfllP, f'i!f:I'PVet•

!]:ÍHf rada

·nmlta a[.,;

1'111 :<lU\

"lll cal'Lorio.
500~.

n ali~tando ou eleitor a propria pessôa c·u.io nomP rH·eiPildeu
nsar. porque, neste ~aso. no alist:ando 011 t>leifm· "'"'':í ÍIIIJ"'"'•
penn igual. sem pre,iuizo do Jll'Ocr~so r·J·iminal.
A ri. GO. Quando o tabellião fizer· o reconheciinento do
lf'lra on firma do outra pessoa como sendo do aE.'tk~ndo ou
do signatarin dn qualquer documento para ·alishunenfo PIPitora!.· ser-IIH'-:Í imposta a pena. disciplinar rlfl multa: at.é ;')00$.
e instaurado, e:r-officio. yn·oep;;;sn fie responsahilidadP, pm· lll'f'Y:u~ação, iru~ot;rl'ndo 1'111 ,..,ctnal o'J'ÍIIlt· " ,j11iz •JIIt• rli•ixnr d•·
p 1·omovrr esse processo.
Ar·!. !)f. A infracçãn dfJ qualqum· da-: disposil~ões do nr ..
f ÍIXO :!.1 P SflUR paragrapbos ncarretar:í, Pllra o .iuiz on rserivão,
a pena disciplinar de m'ulta dP tOO:ll ·a 300*. impost.a pPI:l ,innl·\
dB J·rem·sos. mediante J'f'Ciamaf'ão. rlnvidamenf ro in><f 1'1.1 ida. arn·r···
~,.nfarla por fJUalqueJ' .fiscal ni1 int.eressado .
. \t·f. 52. O P>w.riviin do ali Rlamento devrrít SPt' destifu ido
,wl:l antol'idad<' que o d11Signn11. depois d•! punido dua~ ve;w~,
1''11' inf,·acr,õPs ria lei. comnwttidas no exrrcidn dn snn cargfl.
,\l'f,. :;a. .\ ft'lHHIP de qualqurl'· nat.nr·eza nn pl'Of',t•>:;;n d•~
nli..-lanJ••nto fln ••h•i!nt•. j;í 1H'lll df'l·lar•:lf'ãP "" l't•4idt~llf'Ía <'lll
l.,car rlh'<'I'"(Í rlf\ YPl'rlnrl<'il'!\ J•r>•idet'l••i!l d•) n1i.,.fuod•.1; I:\
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pela ex.hihição de quaes:quer documentos falso.s, falsificados ou adulterados, no todo ou em parte, já com o
reconJ:lecimento de firmas ou letras falsas ou falsificadas,
além ·de determinar, a todo tempo, a annullacão do alistamento, mediante recurso regular, sujeitará o alistando á pena
de dois mezes a um annc de prisão cellular, acarretará ao
tabellião a multa de 500$ a 2:000$, de cada firma fraudulent.arnPntP !'Peonllf•(·ida. P n d,',hro ch':-·:las penas, na l'PitwirlnJl(~ia.
§ 1. Os que concorl'ercrn com seu auxilio, já fornecendo
ao alistando os· a Iludidos documentos, já collaborando direct.amente, de qualquer fórma, na fraude, serão punidos como autores, com. as mesmas penas estabelecidas para o alistando.
§ 2.0 As penas de multa, qu::mdo não cumpridas, serão
convertidas em prisão simples, na proporção de 1.0$ por dia.
Art. 5L Deixar o juiz de mandar incluir no alistamento
o alistando qun provou, evidentemente, estar no caso de ser
eleitor; protelar o alistamento ou a entrega do titulo de
eleitor: não designar, no tempo proprio, os dias. da semana
destinados á.) audiencias, ou deixar de presidil-as. sem .iusta
causa: Pena --- per·da do emprego, com inhahilitação para
qualqu·er outro, durante e in co annos.
Art . 55. Deixar o juiz de excluir do alistamento o eleitor
.que se alistou em· outro município, dentro dos 15 dias que se
seguirem á commnnicação official deste facto: Pena - suspensão do emprego, de seis mez,es a um anno.
Art. 56. Recusar-se o tabellião a reconhecer as assignatura.s dos documentos .que instruirem as petições, !Quando
estiverem regularmente authenticados; reconhecer como de
determinada pcssôa letra ·c firma de outrem; e~traviar,
como ·escrivão do alistamento, os papeis ou documentos
do alistamento, do recorrido ou do recor:vente, juntos. em autos
ou para esse effeito entregues em cartorio : Pena - dois a
eeis mezes de prisão, e susp·ensão de funccões, de seis mezes a
um anno.
Art.. 57. Alistar-se o eleitor em mais de um município:
tPena - seis mezes a um anno de prisão.
Art. 58. As penas disciplinares são impostas de plano e
administrntivamonte, cabendo recurso para a autoridade superior.
Art. 59. As multas impostas e passadas em julgado serão
cobradas pela repartição arre.cadadora competente, á ,qual deverão ser enviados, em ·certidão, pela autoridade que as
decretou,. os termos respectivos.
Art. 60. Os crimes definidos neste regulamento e os de
iguai natureza do Codigo Penal serão inafiançaveis e de acção
publica, cabendo, nos Estados, ao procurador seccional ou a
(Jualquer cidadão a denuncia, perante o juiz da secção, o qual
poderá ordenar ao seu substituto, na sédc, e aos supplentes,
nos diversos municípios, as diligencias do summario, ficandolhe reservados, ~orno attribnição propria, a pronunr.ia e os
demais a.ctos do julgamento.
·Paragrapho unitco. No Districto Federal, a denuncia
"~berá
ao procurador criminal, perante o juiz federal da
0

t• :vara.
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Art. 61. Sempre que deixar de ser incluído na lista dos
ou desta fôr excluido, o candidato, por se ter verificado Qualquer das infraccões mencionadas neste· regulamento, o juiz de direito ou o presidente da junta de recursos re-mett.erá os papeis e documentos ao procurax:lor seccional, nos
Estados, e ao criminal, no Districto Federal, para que
promovam o r·esp·ectivo processo, i·ncorrendo nas mesmas
penas, por denuncia de qualquer cidadão, o juiz, o presidente
da junta e o procuradqr seccional que, no prazo de 30 dias,
deixar de cumprir esse dever.
Art. 62. Av accão contra qualquer desses crimes prescreveJlá em oito annos (decreto n. 4. 226, de 30 de dezembro de
1920, art. 27) .
Art. 63. Revogam-se à's disposições em contrario.
Rio de Janeiro, em 20 de janeiro de 1921.. - Alfredo
Pinto Vieira tle Mello.
~leitores,
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Observações
f.& Todas as declarações devem ser feitas pelo punho do p1·oprio alistando.
2.& Este livro, que deve tee 200 tolhas e termos de aberturd. e encerramento, assignadvs pel.o juiz competente, o qnal
::;blicará as respectivas folhas, servirá. ernquanto e~tas não se acln.rern esgotadas.
No Districto Fe.ieral s.Jrã.o tcitas as tn')dificaçf)es nee,:!ssarias, mcncion:mdo·se o districlo e!oitoral, a circumscripção e
=· distdcto municipll.

~
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Modelo n. 2
E~trulo

d ••.• ,,,,,.,, ••••

Muuici,JitJ d., •.•..• , ••..

Livro pau os termos dt i:uolusio no aliatameuto, a ~ua u re!ou o
decreto n. 14.658, de 29 dt ~~neiro de 19n
1\:rmo n .•••.•

na ta da

dnd~!io

:

Nome:

La Cada termo. que só poderá referir·S·..l a nm cidadão, dever·á.
numerado e feito em ordom chronologica das decisõrs.
:!. • No termo o escrivão do verá. declarar a data da decisllo (' o
nr>me d~.> alistando, com as espedfica.ções cousta.ut~s do requerim:~uto.
3.• Este liveo, qun deved. ter 200 folhas e tm·mos de a.bt~rtura e
eucel'ranmnto, assiguado~ pelo jui:~.; competente, o qual rubricará a~

.~r

rn~pectivas

folhas, scwvirá emquant.o estas n!lo so acharmn esgotada.;-;.

No Oistrict·) l"ederal serão feitas as modltlcaçõas necessária~>,
mencionando-se o distrido eleitm·al, a drc,trnseripção e o cHstrido

mnnicipal.
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Modelo n. 3
lftlado d •••••••••••••••• ·
Municipio d • ••.•••..•••.

L\Tro., a

tU H

refere o ieoreto u. U.658, 4t

~~

lt jllltlro de 1911

para o liD;amento a.o• uomea 4oa alistados

RBSIDENCI.lS

NOMES

Observaçõeaa

t•. O é!ICrlvA.o lançará., neste livro, o nome do alistando e o logar
da rellideneia.
2-. Nas comarc&s que se eompuzerem de mais de um muni-

eipio, b&Teri, .para cada uma, os livros necessarios, de modo que os
lançamentos se fa~m pelos munlcipios de residencia dos eleitores.
No Districto Federal, haverá tantos llvros quantos forem os dlstrictos

municipaes.
3•. Este livro, que deverá. ter:200 folhas e termos de abertura e
encerramento, assignados pelo juiz competente, o qual rubricará as
respeetivas folhas, servirá. emquanto estas não se acharem esgotadas.
No Distrieto Federal serlo feitas as modificações necessarias,
JJMDclouando-se o districto eleitoral, a. circum~ripc.lío e o districto
Jb unieipal.
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Modelo n. 4
Estado d •.•••••..•.•..•.
Mtmicipio d • •..•••..••..

Llno, a q'lle ae refere o decreto n. 1~.658, de ~9 de janelr~ de 19n,
par& aa actu das aeasões da ~1lbta de recu.raos
Ob&ervaçõe@

Este livro, que devorá ter 200 folhas e termos de abertura e en 1
eerramento, assignados pelo presidente da junta, o qual rubricarâ. as
respectivas folhas, servirá emquanto estas na.o se acharem esgotadas.
No Districto Federal serão feitas as modificações necessarias,
mencionando~se o districto eleitoral, a circumscripçã.o e. o districto
municipal.

Modelo n. 5
Estado d ••.•...•.••.••..
Mrmicipio d • •..•.••...••

Livro de recibos dos titv.los de eleitor, a que ae refere o deoreto
n. 14.658, de 29 delanelro a.e 19al
Obser·vações

1a. Neste livro o eleitor assignará. o sen nome, com a declar~l.o
do numero de ordem do seu alistamento.
2a. No fim de cada anno, este livro, que terá 1oo folhas, com
indice alphabetico, e rubricadas pelo juiz competente, será remettldo
á Directoria do Interior da Secretaria de Estado da Justiça. e Negocias
Interiores, c.~m destino ao respectivo archivo.
No Districto Federal serão feitas as modificações necessarias,
mencionando-se o districto eleitoral, a circumscriptfão e o fiistticto,
municipal.
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~

Modelo do titulo de eleitor nos Estados, a que se refere o art. 25 do decreto .n.
de 29 de janeiro de 1921

RepnUica dos Estados Unidos do Brasil
TITUJAO

nE

I·~LJ.~I'I'Oit

Decre~os

o. ~.~26. de 30 de dezemb1'0
de 1920, e n. H.I)5S, de 2Q de j;l.·
neiro de tv~t.

:z.o

~funicipio

;:".l

~ DecL·et•os
n. L:?t6, de 30 de dezembro de
19~0, e n. 1U>58, de tO de jueiro de t'J2t

Numero

:'"X

~

Qullfi&:itivos
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O eleitor.
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no alistamento \_,"
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Qualifi&:ati vez

Idade
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no alistamento

1* Filia•:-ão
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V\

A.ssigna tut·~ do eleitol'
OBSERVAÇÕES- O~ livl't)S de talties dererão conter 50 tüulo~ ,.
um, e t~azer. nas pt·i1neít•a e ultima follws:o ra.t•ilnho da repat'tit:ão '!ne o:~ forn~tu•,

~~d&

::::1

8c

.\_,',

Entre·::·nei o titulo, 'Jlle foi
~ssignado na. mmna pt·csença.

o

t=!

d

Nome do eleitor
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P1·ofissão ·
Recebi· o titulo e:ttt•ahido
deste talão
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Modelo do titulo de eleitor no Districto Federal, a que se refere o art. 25 do decreto
n. 14.658, de 29 de janeiro de 1921

RepntiiGa àas Estados Unidos do BrasiL
'1'11'(~1.0
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Dect·e~Oi
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Nome do eleitor
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no alistamento ~
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OBSERVAÇÕES- Os lin·os de talões deverão conter 50 titulos, ,.,
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DEORETO N. lL 650 -

DE

1

l>E FEVEREII\0 DE

1921

», }Jrorogação eo& lH'aiOIÍ
fixado's p;u·a eonwr,ar a funccionar a seccão dó cabo submarino Noronha·
Rio tlc .Janeiro e .para lalH;ar c atCl'l';tr O' cabo Rio de .Jauciro·Montevidéo.

ÜO.tH.:eue á c Com}l:tgnie deg CableK Sud Amêricains

O Prt~sidenlt· da Ht>publiea dos .l!:sLados Unido., do Bt·a:·ú'!
Cabl~s Sud
AnH~ricains», dnel'el.a:
Artigo uni~:o. Fkam concedido~ á «Compagnie dn·s Cablcs Sud Amérir-ain ...:;, concessional'ia dos cabos submarino~, a
<JUC se referem os contra·clos abaixo mencionados, as seguin-

aítendendo ao que rrquerf>U a «Compagni·e des

lc·s prorogaçõPs. ·de prazos:
a) por 5 (einco) anuos, o prazo Jixatio •ua elausula IV
do contracto ~~Plebrado nm vir.t.udB do decreto n. J3.mn, do

20 de ju.H10 d~ ·1919, para começar a funceionar· a ~·Pecão t.b
cabo Noronha-Rio de .Janeiro;
IJ) pot' 5 ( einco) annos, o vr azo Jixado na elausula V d•:l
conlradu cPiehrado t>m virtude do dccrPln n. t :L 831, li L• · :~:;
onluhl'CJ dfl' HH!), paea lau..:ar e al!'l'I'a!' () mlho Hio dn .]anciro-Monlrvidéo.
Rio U(' Janeiro, 1 Lle fevereieo de 1U2 J. 1ooú Lia Indt>pen--

ue

denria e 33 da Republica.
3

EPrrAcw PEssoA.
J. Pires tio Rio.

VECHETO J\. ·J ·'•. GüO --

DE

t

UE FEVI.mEmn DI~

I !1:!.1

Concede- ao .Awerican .Merrantile Bank, Inco1'}JOratcd, d~ Hartford, Conne·
<\thmt, Estados Unidos da ~\werica do Norte, autoriza!)ão para. mudar
a aua sédc de Belém, Estado elo Pará, }lara a Capital l<'oderal, bem como
I•ara t-.stahelec~r outra~ agencias.

O Prm;idenf.p da HPl)Ublica dos EsLadof' Unidos Llu Hra:-;iL
aí.Lcnctcndo a•J que requereu o Anwricaa :\lerea!lÜle Ballk ur
Brasil, lncorporat.ed, com sédc 1m cidade de Harlford, Connecticul, nos Estados enidns da America do Norte, autol,'izad{)
a funceionat• na fi('pUhlka por deel·~~to 11. l:?. 770, de '27 Ot'
tle~cmbro d(• HH7, re~olvn eouceder ao nwsBH.' Haneo .autot·i7acão pa1·a mmlm· ·:t. ~ua s(>cJn de B0l!'·m. f<'3:.,tado do P.lh. pa,l'a
est.a Capital Federal, l.ransforrnando-~·'~~ aquulla t~tu agencia,
bem eorno pm·a oslabP!f~ccr agencias na Capital do Esla.do de
S. Paulo e nas eidadcs de Santos, no mesmo E~tado, e do Rio
Grande, Estado do Rio Gra,nde do Sul. pnlo prazo c sob a,.<:;
condições estatuídas no referido decreto n. 12.770, de ~7· de
dezembro de HH7.
Rio de Jancrjl.l. 1 de fen~reirn d" 10::!·1. I 00" da Indcpen-

denda e 33" d:~, n,:~mblica.

EPlTAC!O P ESSÔ.\ .
Homero Baptista.
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DECRETO N. H. 661 -

DE

1

DE FEVEREIRO DE

1921

Abre ao Ministerio da Guerra o credito de 895$152 para pagamento ao
capitão da 2• linha Jos! Joaquim Franco de Sá, pelo exercicio do cargo
de auxiliar do Departamento da mesma linha

O Presidente da :Repul)lica dos Estados Unidos do Brasil,
usando da autorização contida no decreto legislativo n. 4 .135,
de 18. de setembro de 1920, resolve abrit ao Ministerio da
Guerra o credito de 895$152, para pagamento ao capitão de
2" ~in'ha José Joaquim Franco de Sá~- dos vencimentos relativos aos períodos de 1 a 14 de janeiro e de 9 a 31 de dezembro de 1920, pelo exercício do cargo de auxiliar do DepartamPnto da mesma linha, ao qual se refer'e a lei n. 4. 028,
de to de janeiro do dito anno.
Rio de Janeiro, t df' fevereiro de 1921, WOQ da Indcpendt>neia e 33" da Republica.
EPITACIO PESSÔA.

João Pandiá Calogeras.

DECRETO N. 14.662 -

DE

1

DE FEVEHETRO DE

19?1

Approva a alteração do art. 28 dos estatutos da sociedade anonyma Norton,
Megaw & Comp., Limited

O PrPsidenf.e da Republica dos E.stados Unidos do Brasil,
at temlPndo ao ,que requereu a sociedade anonyma Norton
!\I<'gaw & Comp., Limitf1d, autorizada a funccionar pelos decrrfos ns. 1. 455, de 5 de julho de 1893. e ·6. 561, ~de 11 de

julho df' 1907, e devidamente representada, decr'eta:
Ar! igo uni co. Fica approvada a alteraçã.o feita no art. 28
dos Pst.atulos da sociedade anonyma Norton Megaw & Gomp.~
.Lirnited, de accôrdo com ·a r.esolução votada e confirmada,
rAspeclivf1mente, nas assembléas geraes, extraordinarias dos
respectivos aceionistas, realizadas em 15 de abr'il e 2 de maio
de 1918, ficando, porém, a mesma sociedade obrigada a cumprir as formalidades ulteriores exigidas pela legislação em
vigor.
Rio de Janeiro, 1 de fevereiro de l1921, 1ooo da Independencia e 33° da Republica.
EPITACIO PESSÔA.

Simões Lopes.
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DECRETO N. 14.663 -

DE { DE FEVEREIRO DE

!921

Regula a concessão de licenças aos funccionarios publicos, civis e militarei!!,
da União

U Presidente da Republica dos Estados Unidos do Brasil resolve
que, na conformidade do art. 3° do decreto Jegislativo n. 4.255, de
H de janeiro de i92f, e para execução deste e dos de ns. 4.061, de
{6 de janeiro de t 920, e f4. f 57, de 5 de maio do mesmo anno. se
observem as scgnintes dispo;;;ições :

ÇAPITULO I
DAS LICENÇAS El\1

G~RAL

E DAS' AUTORIDADES COl\IPETENTES PARA A SUA
, CONCESSÃO

Art. f. o A licença concedida pela autoridade competente, nos
termos deste decreto, é, salvo caso de molestia ou goso de férias,
o unico motivo pelo qual os funccionarios publicos, civis ou militares, poderão interromper o exercido do cargo ou deixar de
p:·estar o serviço a que são obrigados.
Art. 2.° Compet·3 ao P1·esidente da Republica conceder licenças
aús min1stros de Estado, por qualquer prazo, e a todos os demais funccionarios dos diversos Ministerios, po1' mais de urri anno.
Art. 3. 0 São competentes para conceder licença, até um armo:
I, os ministros de Estado, a todos os funccionarios do respectivo
Ministerio ;
li, o presidente do Supremo Tribunal Federal, aos funccionarios
da su~ secretaria, aos juize~ fedet·acs e seus substitutos; o procm·ador geral da Republica, aos membros do Ministerio Publico da Justiça
Federal;· os juizes federaes, aos escrivães e demais serventuarioc> junto
a cada juizo;
lU, o Supremo Tnbunal Militar, ao seu pro~idente; este, a todos os
membros do mesmo Tribuual, aos funccioRa!'io:1 da ma se~retaria, ao3
auditores de gue1·ra e de marinha e respectivos auxiliares;
IV, a COrte de Appellação do Districto Federal, ao seu presidente;
·este, a todos os membros da mesma Côrte, aos funccionarios da sua
secretaria, aos juizes de direito, aos pretores, aos escrivãe$, tabelliães,
officiaes de registr" e a todos os de.nais se1·ventuarios que di'sempenhem quaesquer funcções pe1·ante os juizos ou pretorias da justiça
ltiCal; o proct~radoi' geral do Districto Federal aos membros dv Mini.~
terio Publico da ·Justiça Local ;
V, o Tdbunal de Appellação no Territol'io do Acre, ao seu presidente; este, a todos us membros do mrsmo Tribunal, aos funccionarios
da sua secretaria, ao3 juize3 de direito e juizes municipaes; o procurador geral do me~ mo Territorio. ao.:i membros do Ministerio Publico;
e os juizes de direito, aos escrivães e demais ~<erventuarios que desempenhem quaesquer funcções perante seu juiz~> ou termos judiciarios
éi elle subordinados;
VI, o governador do Tcrritorio do Acre, aos funccionarios e autoridades, quando os respectivos cargos e empregos não forem de nomeaçll.o do Governo Federal ou Municipal (art. 5°, n. 4°, do decreto
n. !4.383, de i de outubro de t920);
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Vil, o Tribunal de Contas, ao seu presidente ; c~to, aos membros
do mesmo Tribunal e a todos os funccion:~rios que perante ellc ser~
Tirem •.
Art. oi. o Compete aos chefes das repartiçõc~ ou no serviços
publicos fedoraes, no Districto Federal, nos Estados e no Tcrritorio do
Acre conceder licenças, ao~ seus- subOI•dinados, até 30 diM.
Art. 5. 0 Exceptuados os casos de competencia do Presirlcnt.c da
Republica e do:; mini;;tros de Estado, a autoridade qne honver concedido a. licença dcvel'á fa.Z'\1' a respectiva eommunicaçli.o, ainda que
por telegramrna, d··nt.t•o rln quinzn rlia.;, e soh poua. rlc rcsponsabilidado,ao ministerio a CJlW n>tivc,. snbor·diuado o serviçt) ou a
r·epar·tiçã.o, procedendo rlc morlo irir~ntico, no mesmo prazo, c sob
a m~_·sma peua, qnanrio o fnnecionario licenciado reassumir o I'Xcrcicio.
Pat·agrapho unico. Trata.ndo--so d,~ lieortr~as conecdid<t~ pelos procm·adm•os geraeq IJU pelos juizes, eguaes collunnnicaçõeg dnvm·ão ser
feitas, conf ·r·mc o caso, ao pt·csiô(mt ~ do Sr1promo Tríhunall"oderal,
ao da Córte de Appella.çãn do Distr·ict.o f(·rl \l'al ou ao do Tl"ibunal de
Appdtação no Tm·ritorio rio Acre, rlcntt•o do mnsmo prazo e sob a.
mesma pena.

t;APITULO 11
DAS LlCRNÇ·\S

ron

M.OTlV't.! l'E MOLBSTJA E D!15 1\ESPECTJVf)S fliSCONTOS
. ~o.; VENCIMBftTOS

Art. 6. • No caso de molostia, o funcciouario 6 obr·igado a. fa.zer,
por ~c•scripto s(_•.n, ou dEt a.lguem a seu rogo, imrnediab. comrnuuicar-lo
do ~eu estado. á aut01·idane compntcnte, e solicita.r licenea, d!'ni;ro
do pr3zo, impromga\fd, de oit.o dias, contados scguidamento.
Art. 7. 0 Nas licenças. para trat.amento de sa.tíde, pot· rna.is de
tres mezes, será extgida a inspecçiio de saúde, fcit:\ dG aç~c(\t•do com
as disposições em vigor; podendo !'lnppt·il-a o attestado modico,
qnando a licença não exceder desse prazo
Paragrapho onico. Quando o funccioua.rio estivr~r fóra do paiz
ou quando se tratar de prorogação, pod:da do E:>.strangeiro, sará bas·
ta.nt.e, para obtenção da licenç.a, o attestado mcdioo, visado pela autoridade consular brasileira..
Art. 8.• Todo funccionario licenciado por mot.ivo d0 molestia.
~nflrerá os seguintes descontos, em fieus veucimentos:
I, ·da. gratificação do exerdcio, qua.lqucr quo sejf\ o tompo da.
licouça;
11, da qnarta. parte do ot·denarlo ()U soldo, si rlu1'ar de seis mczos
a um anno;
UI, da. metade do ordenado ou soldo, do um anno a dezoito
mozes;
IV, <le tt·es quartos do ordenado ou soldo, d•l dr.·~oito mc~es a
dois annos.
Art. 9. 0 O funccionario lic,mciario pol' motivo de molestia em
pes.'lôtt da familia que viva na sua. depcndcncia, provada esta por
meio3 idon::os e aquclla pol' attrstado medico, ~i a antor·idadtl competente não prefer•ir a inspecção de saúde, quando possivel, perceberá:
I, meta•ie do ordenado ou soldo, si a Jicen•~a não fcir além de seis
m~.·zes;
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11, a quarta p<trto do ordenado on soldo, si a licença fôe do seis
mezes a. um anno.
Paragrapho nnico. O fnnccionario nada perceberá, si a licença fôr
superior a um anno ou tiver outro motivo.
Art. tO. As réducçõcs do que trat:tm os art~. 8° e 0° sorrw feita.~
gradualmente, e nos rmpectivos prazo:::, seja qual fôr a duração ria
licença.
Art. H. Para o cm~ito elos (loscontos llOS respectivos vouciihtmtos, consideram-se como ordenado dos funccionarios qne só percobom gratificação fixa e p(~rcentagens, assim como rlos q110 s,·. recebem
percerltagens, dois terços da quantia que percchcriam ::;i em exercicio estivessem.
Art. t2. Para identico ellcito dos descontos, consideram-se, iguamente, como or·dcnado dois terços das quantias percebidas, a titulo
do gratiflcaçfto, sa.larios ou diarias, excoptuada a remuneração dos
empregados que exercem fnncçoes no Territorio do Acre, a qual· é
dividida ua proporc;ão de um terço como ordenado e dois terços cotno
gratificação.
.
Art. 1:~. Os funccionaeios quo exet·ecrem suas fttnc(;ões em lugar:•s
distantes mais de 15 dias da .;;(de das autoridades compctcnt··s para
lhes conceder licença poderão obtel-n. mediante pedido telegraphico,
feito áquellas a.ut.ori<iados, por intermedio dos chefes respectivos, qno
n transmittirão, depois de usada, pelos que a tiverem, a faculdade
constante do ;trt. 4°. Nesse easo deverá ser indicado no telcgramma
o numero do ollicio que na mesma rlata encaminhar·, p<tra os fins
complementares da licença, a petição o os rlocumcutos, pela regularidade dos qnaos ficam responsavcis os alludidos chefes.
·
Paragrapho unico. O acto de licenc;a eonce<iida mediante podido
telcgraphico é sempre·condieional, porlendo sr)r declarado sem cffeito
pela verificação ulterior da invalidade ou insullieicncfa rle t.:tos
documentos •.
Art. 14. Para o olleito dos descontos a que se refere o art. 8",
:sor·ão sommados, clentro de cada anno civil, com os 111e~cs ela liecnça.
eoncedida, os dias do falta alll.criorcs ou posteriores á licença., •;rnno
si fossem consecutivos.·
§ L o A falta de licença, para o fuuccionario publico, que inter ..
roiupcr o excrcicio das runcções do seu cargo, ou deixar de prestar o
ser·vrço a quo é obrigado, importará., si provar que o fez pot· mole~tia,
n. perda da tcr<~a parto do~ vencimentos, no•; primeiros oit.o dias cio
mez; de dois terços, do nono ao dccimo oitavo dia; u de todo~ os
vencimentos dahi em deante.
§ 2. o Considera-se definitivamente abandonado o emprego, in de·
pendentomente de processo administrativo, si a ausencia do fnnceionario se prolongar por mais de trinta <i ias consecutivos.

CAPITULO Jll
bAS LICENÇAS POR OUTniJ:l MOTIVOS

Art. iã. Alóm do caso do molostia; a liccr1ça t'odcr<t ser coriCC··
d.ida sem vencimentos, por qualquer mtf.rn motivo justo c attendivel,
a juizo da autoridade competente.
Art. 16. O funccionario que tiver mais de doi3 amwg de etlcctivo
exercicio no cargo poderá. obter um anno de licença, som venci..
mcutos, para tratar de interesses partlcularc:::., uão lhe sendo couco--
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dida no'va licença, para o mesmo fim, sin~í.o doi~ anno~ após, con·
ta dos do dia em que houver terminado a ultima •.
Paragrapho unico. Essas licenc:as poderão ser negadas, si houver
preiuizo para o serviço, a ct·itol'io do novornn, ouvido sempro o
l'espectivo chefe.
Art. i7. O funccionario publico, civil ou militar, que, dut•ante
nm periodo de vinte annos consecutivos de sot·viço, não houver gosado
do qnalqtter licença, terá direito de obtcl-a, pelo prazo do um armo,
pur motivo de molestia, provada em inspecção de saúde. Egual dit'eito
c polo pt·azo de seis mev.es terá aqnello que, durante um periodo
de dnz annos consocutivo:;; do serviço, não houVI!J' ~osa1lo do qualqnor

lknw;a.
~ Lo A duração das licenças eoncodidas nos tm·mos deste at'tigo,
a~ quao~

são iseutas de sello, não influirá na eontagem do tempo par;1
o elll.!ito do aposentadoria, reforma e gratificac~ue~ a ldiciouao~, nem
darú Jog:u· a desconto de vencimentos.
·
§ 2. 0 Essas licença-; especiaes poderão ser gosadas om pareolla.::;
dl! tt•es o de dois mozes por anno civil, respectivamente.
§ 3. o O funccionario civil ou militai· qu~:~, com dit·eito ao gôso
dessas lieença~, deixar de gosal-as, contará pelo dôbeo, para o atreito
de aposentadoria ou reforma, o u~mpo respectivo que ellas doveri:un
durar, si as gosasse.
.
§ 4. 0 Quando esses funceionarios, tendo pcrcorridotoda a eseala de aecésso, contarem mais do trinta c cinco auuos do serviço pu·
hlieo ft~dcral, sem gôso de licença, e não tendo mais de trinta faltas
Justificadas durante esse periodo, som nenhuma penalidade,
quando julgados inválidos para os ofleitos de aposentadoria, nos ter~
mos da lei em vigor, poderio ser aposentados no cargo immedlata·
monto superior, desde quo já o tenham exercido em commissJlo,
~nbstituiça.o 011 interinidade durante mais de nm armo, seguidamente.
·
~ 5. 0 O mesmo direito será assegurado aos funccionarios civis on
militares que, tendo egualmente percorrido toda a escala de acces..~o,
contarem mais de quarenta o quatro annos de serviço publico federal
sem licença, som gôso de ferias e sem penalidade ao tempo de sua
a poseu tadoria por in vali dez.
§ 6.u A liquidação do tempo do otroetivo exercício para assegurar
a. dit·oito a essas licenças será feita por deccnnios completos, iutor·
1:ompenJo-:m o pcriodo sempre quo so dér o afastamc.~nto por qualquer
)l{~cnça.

CAPITULO IV
IJO 'I'ERIIO DAS LICIMÇAS

· Art. f8. Finda a licença, o funccionario pllblico, civil ou militar,
dovor;'L reassumir, immediatamente, o exm·cicio do cargo, salvo proro1ração anteriormente solicitada, sob pena do lho sormn descontados
todos us veneimcntos, ou de per·der o e<trgo, por aiJ<ttu.lono, nos te~·mos
do § 2° do art. f.i..

GAPITUl..O V
D.\~

LICE"ÇAS 1 01l MOTIVO Jm YOI,'f:S'fl A CONTAG lO:.'\ OU ACCinF.f1TES
1

. Art. f9. Ao funcl'ionario publico, c;ivil ou mili!ar, que, a mquerilnnntn Jll'Olwjn 011 p<W dctJII'IHiHa,·ão da ailtm•irladp comJwtnnff', fl,r
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declarado, por inspecçl.o de sa6de, alfectado de lépra. canüro, tuberculose, ou qualquer outra molestia contagiosa, ou fôr ferido, ou adqni-.
rir molestia em serviço ou em consequencia deste, será conretlid:t
lieença, até ao prazo de 11111 anuo, corn o ordenado ou s~l,to.
§ t.• Antes de findo o tempo da licença, será o funccionario lmhmettido a nova iuspecção de saúde, e, veriricado que nlo se acha
restabelecido, ser-lhe-á concedida nova licença, por mais um anuo,
com a metade do ordenado ou soldo.
§ 2. 0 Te1·minada a segunda licença, si a Junta medica, a que t1.lr
submettido o licenciar1o, verificar que o seu mal é iucUt-avel, ser-lhe-á
concedida nova licença, por tempo indeterminado, com desconto de
metade do respectivo ordenado 011 soldo, até que possa ser decretada
a sua aposentador-ia oarl'forma, computando-se o tempo dessa licença
especial tllo sómente para o alludido fim.
Art. 20. O funccionario que estiver licenciado, de accôrdo com o
artigo anterior, poderá. ser submettido, em qualquer tempo, a nova
impecção de saúde, a requerimento proprio ou p )r determinaçlo da
autoridade competente~, o voltat• á activida !e, si for julgado apto
para o servic;o.
· Paragrapho unico. luthuado do l"t'sultado da inspecção, o funeclQoo
nario que fôr declarado apto para o serviço deverá. onoparecer,
dentto (1o prazo de trinta dias, para reassumir o exei'CÍClO, sob pena
de perda do cargo por abandono, tiOS termos do § 2° do art. H.
Art. 2t. A' mulher em estado de gravidez, e que nxercer qualque1'
emprego publico federal, será concedicta licença por· dois mezes, com
todos os vencimentos, a contar· do ultimo mez da gMtação, medhull.e
prévia inspe~ilo de saúde, indispensavel para e~e fim.
CAPITULO VI
DAS LICENÇAS AOS FUNCCIONARIOS E í'RRVENTUARIO:I OI JU:iTIÇA

Art. 22. Os serven' uarios d 1 justiça, que nllo perceberem vencimentos pelos cofres poblicos o houverem sido li~enciado~ por dois
annos, na.u poderão obter nova licença, sinl.o decvrridos outros dois
annos de_ exercício ininterrupto no respectivo officio, salvo o ca~D de
molcstia, verificada em inspecçllo de satlde.
Art. 23. Os serventua1·io:.> e empregado~ de just&ça, quando tiverem de intert·omper o exerclcio, por motivo de mandato electivo,
nlo terão nece.;sidade de solicitar licença, devendo ..;e r nom~ados os
respectivos substitutos, na rMma da lei.
CAPITULO Vfl
DAS I.ICENÇAS AOS

~fli.ITARI!:S

Art. 24. São estensivas aos militares de terra e mar, no qlle
lhes fôr applicavel, as aisposições de~to dPcr·eto, 3om prejuizo dlls le•~
e dos regulamentos espeelaes.
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CAPITULO Vlll
OAS J.Tr.F.NÇAS

.~OS

FliNCf!IONARHlS J)JflLOJrfATICOS F. f:ONSHLARES

Ar·t. 25. A's licenças e férias dos fnuccionat·io:"; dos em·pos diplomatieo e consular· sll.o applicaveis os dispositivo-{ deste dret'C'1.o, ~rm
J.HAjnb:u ela:-: 110rm:l~ nspPeiam;; dos rC'gnlamnntos t·.~~pndivo!;.

CAPITULO JX
UAS SUBSTITUTÇÕ~~S POR LH~ENÇA 1•: l<'ÉflfA<;;

Al't. 2fí. O:; funccionat·io' que, nos t.Pt'mus da.;;; lois em
vigor, snbstit.nircm os licenciados, p(wc~oberão, além dos ;-;eu;; vnneimentos, o que pOt•det·cm os substituirlos, até completai' o venc~imento
dostns; scudo paga, pela competente verba, a qnautia neee•saria afim
de completar rsse total, quando a qnaut.ia que pnrdc~r o suhsl.ituiclo fôr
infe!int• á diflcrewa ent.r·e a tutalid~tdo do.; voBeimPilt.o-. elos doi::)
car•gos.
·· § 1. o Quando ci.o uma substitnic~ão pt>J' motivo dt· lie~m~.a resultarem o11tras, ca 1a !-';Ubstttnto terá o seu propr·io vrmcimnnt.o arere~~
cido do neco~.;~u·io para attingit· a t.otaliclado clrf veunimeuto do
sn Lstitnirlo.
·
~ 2. o Qmmdo o lieenciado nada pm·der· dt~ ~ou~ veucimeutos, ao
snbstituto se abonará., pela ver·ba. eompetente, a dil1et•erH;a ent.t·e os
s ·ns proprios vencimentos o os do substituído. No ea.su dP s0r o
substituto p~·ssôa estr·anha ao fuuedonalismo, l'l~e<~b0.t':'t apcmas qua.ntia
~~quivalente :'t !!ratificaÇão do substituído.
Art. 27. As pe~sôas estranhas, nomeada~ pa.t·a sel'VÍI' iutcrinamente, run· motivo rle licença do funecionario em)ctivo, pm·ceberão
unicamente o que perderem os su bstituidos, eXCt~tJtuadas as quil
forem U0111eadas para suhstituit·cm clwl'e~ de S(WVi~·o que:não tenham
substituto legal.
Ar·t. 28. Aos fnnccionarios que substituírem os que se adtar·em
no gôso de fét•ia~ não se abonará vantagem alguma pela substituição.
~ 1. 0 Os subiiltitutos dos fnnccionarius que estiverem licenciados
3ern vencimentos percebPrão todos os voncimeut.os do:-: respectivos
<.~argo~.

~ 2. o A despc'za Cürn o vencimento de que trata e~te artigo sómente correrá. pela verba propria. até ao Hmitn do vencimP-nto que o
fnnccionario licenciado perd~t·.
·

CAPITULO :X
DAS FÉRIAS

Art. 21J. Todos o~ funccionarios publico; da União, bem a::Jsim
o;3 opHt'at·ios, dia•·istas, jot'llaiPir·os P. mensalista!!! 11a; r·Ppartic:ões rr.dora.os ,. suas dependeueias, têm dil·eito a quiuze dias utei~ du ler·ia~
annuaf~~. podendo go~al- as de uma :-:ó vez, on pat•cdladamente, a juizo
do cbefe do serviço ou da repartição, com dii·eito aos vencimerltos 13
vantagens inteB'raeil, como si estivessem nn plmw P.X~rcicio do ~uas

tuncçüei.
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§ i. 0 O funcciona.do publico, eJvil ou..militar, que fôr removido ou promovido, quando no gôso de férias, perderá o direito de
completai-as, a contar da data. do seu exercício em o novo cargo. .
§ 2 .. • As disposições dos te artigo nã.o se applicam . aos membros
do magisterio e da magistratura r,~deral, local do Oislricto Federal e
do Territorio. <to Aere, e, ta1qbem, ao governador e aos funccionarios
d6 nomeaQ40 do Governo Federal naqnelle Ter1•itorio, os qn:.tP-:J ter.to
as t'éria~e estabelecidas em leis o rrgulamonto~ e~pc0ia01!1,

CAPITULO Xl

Art. ao. As licen~as ao PNnidente e ao Vico-PP08idonto da fio·
publica serão t•eguladas por leis especiae!i.
Art. 31. A's mesa~ do Senado e da Camara dos Deputadoll
compete concenor liccul}a ao.;; ftmc11ionarios d:ts ro.,poctivas som·etarias.
.
Art. 32., O presidente o mais mombroR do Sn&>remo Tribunal
Faderal serão lir.encia.dos de aocôrdu com o respectivo roginteuto
interno.•
Art. 13. O Cunccionario poderá gosar a 1Ueen~a onde lhe c.1nvler
e, em qualquer ·tempo, desistir do resto da lico:1ça, 1·eassumindo o
exerciclo do sea carwo.
·:
Pan,rapbo ualc(). Em tod61 os ca101 marcar-se-á um prazo,
nunca maler de trinta dias, rlentro do qual o funceionario entrará no
gôso da lloeoça, aob pena de flcar sem atreito. Tratando..se de licença
... YePCiaaentoe, tea'l\ declarada e-xpreaa111onta, na a·ospectiva. pot·te. ..
ria, a data em que ella deverá ter IDielo.
Art. 34. Nlo 1erl concedida licença:
I, aoe fiiiJeeionarios Interinos ou em co~amisd.o quando nlo re•
gratlfioaçlo ftxa ou porcontago111, DOI termos do art. t 1 deste
regulamento ;
U. aoe que, no~aeadoe, promolldoa ou removidos, deixarem de
Ulooalr o eserelclo do reapeotlyo earp;
111, aoe que aolieltarem licença, quan lo fm-em deiignados para ....
IUID& commlslll, talvo o caso de molestla devldamonta prouda, m~·
aian&elnspecção de aaddo.
Art. 35. O fuoccionario que fôr protnoYido; e~tan lo liconelado ou
em OOIJirnlulo, sómente ~oaara as vantagens do novo cargo a contat•
da data em que houver assumido o respectivo oxercicl >, percobond ,,
unicamente, a~ essa data, a remuneração a que tivur· direito pelo
cat·go em que se achavà lic'..enciado ou eni eommissllo.
'
Art. 36. Ao (unccionario public:J que fôr sorteadq para o serviço
militar será concedida licença, durante o tempo de serviço, com todos
os vencimentos, dos quaes será des;~onta·'a a importaucia que re ·et or
pelo Ninlsterio da Gllerra.
_
, Art. 37. O funceJonas·io que ti\:er gosado dois annos consecuti\·~
de licença só poderá obter nova licença si estiver exercendo o cargo
ha mais de dolt :umos, salvo o dispoato nos arts. t9 e 20 deste regulamento.
·.
Ar~. 38. A autorida,Je. eompetente para conceder licença po:lel·á
«M&eriDanar 1ua •nterropçlo, mandando casul-a, desde que v~riAqua
üiedlànte inlpeeçlo de sat\de~ nlo mais etistlr a causa qoe â bt.)uyer

c&._...
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motivadà. No caso.de ter sido concedida a licença para tratamento
de intere!IS(l.s particulare..CJ, poderá., tambem, declarai-a sem atreito,
quando o serviço pnb\ico ai\Siru o etigir.
Art. 39. Sll.o estensivas as disposições d1~ste decreto, no: que lhesfor appllca vcl, aos gperarios, diarh:tas, j•1rn aleiros n meu~alistas da
União.
·
.
Art. 40. Revogam-se a~ disposic;ões em contrario.
Rio de Janeiro, em 1 de fevereiro de f92t, 100" da lnde-

pendencia e 33° da Republica.

EPITACIO

PEBBÔA.

Alfredo Pinto Vieira de Mello.
J. M. de Azevedo , Marques.
João Pandiá Calogeras.
Ilde{onso Simões Lopes.
Joaquim Ferreira Chave.s.
Homero Baptista.
J. Pires do Rio .

DEGRETO ~. 11.661-

DE

3

DE FEVEHEIRO DE

1921

Approva as alteraçtSes dos estatutos da Companhia de Seguros Maritimos
Terrel'ltres Indemnizadora, com séde nesta Capital Federal, adoptadas
pela assembléa geral extraordinaria de 1 de março do anno findo

O Presideule da Republica dos Estados Unidos do Brasil,
attendendo ao que requereu a Companhia de S:eguros Maritimós e Terrestres Jndemnizadora, com séde nesta Cápital
Federal, e autorizada a· funccionar por cart.a patente n. 8, de
12 de junho de' 1902, resolve approvar as alterações feitas em
seus estatutos pela assembléa geral extraordinaria realizada
a t de março do anno findo, continuando a companhia sujeita
ao regimen da leg-islação vigente e da que vier a ser promulgada 80bre o objec~o de suas operações.
Rio de Janeiro, 3 de fevereiro ce Hl21, 100° da Jndependencia P 33° da Republica.
EPITACIO

PESSOA.

llome1'o Baptista.
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})ECRETO N. 14.665 -

DE

3

DE FEVEREIRO DE

1921

Autoriza a 'Estrada de Ferro Sorocabana a substituir, entre os kilometros
318 e 378 do ramal federal de Itararé, as aotuaes talas lisas de junoção
por outtas do typo cantoneira

O Presidente da Republica dos Estados Unidos do Brasil,
attendendo ao que· requereu a Estrada de Ferro Sorocabana, e
de accôrdo com as informações prestadas pela Inspectoria
Federal das Estradas, decreta :
Art. 1.° Fica a Estrada de Ferro Sorocabana autorizada
a substituir, entre os kilometros 318 e 378 do ramal federal de
Itararé, as actu11-es talas lisas, de· juncção, por outras do typo
cantoneira, cujo pr'Ojecto a este acompanha, rubricado pelo
director geral de expediente· da Secretaria de Estado e Viação
e Ob~as Publicas.
Art. 2. Da des.peza que se fizer com esse· serviço, orçado
em 92:929$348 (noventa e dois contos novecentos e vinte e
nove mil trezentos e quarenta e oito réis), conforme· o documento que tambem baixa, corrigido pela Inspectõria Federal das Estradas e igualmente rubricado, e que fôr apurada
em regular tomada de contas,· será levada á conta de capital
do referido ramal sómente a differença de custo entre um e
outro t)..po daquellas talas; não sendo possível a obtenção do
dados para apurar essa di.fferença, a quantia a ser escripturada e do mesmo modo apurada, não deverá exceder de 50 %
(cincoenta por cento) do mencionado orçamento, por se tratar
de material que já entrou em tal conta e que póde ainda ser
utilizado.
Art. 3. o Para execução do referido serviço fica marcado
o prazo de 180 (cento. e oitenta dias), contados da data Pm que
a réqnerent.e tomar conhecimento do presente deocreto.
Hio de Janeiro, 3 de fevereiro de 1921, 100" da Independencia e 33° da Republica.
0

~PITACIO PESSÔA.

Pi1'es do llio.

DECRETO N. 14.666 -

DE

3

DE FEVEREIHO DE

!921

Incorpora ' Estrada de Ferro' D. Thereza. Christina uma linha ferrea con
struida. pela «Companhia Brasileira Carbonifera de Araranguá •

O Pre~idente da Republica dos EstadOJ' Unidos do Brasil,
attendendo ao qu~ requereu a «Companhia Brasileira Carbonfera de Araranguá », arrendataria da Estcada de Ferro
D. Therfza Christina, nos termos do contracto celebrado em
virtude do decreto n. 1:J'. 192, de 11 de setembro de 1918, c de
accôrdo com o qn e propoz a Inspect.oria Federal das E~tradas,
decreta:
·
Artigo unieo. Fica incorporada á Estrada de Ferro Dona
Thereza Christina. para todos os effeitos, menos quanto ás
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despesas de construcção, que devflm eorrer todas por conta da
requerente e sem qualquer ontts para o erario publico, visto
que aproveita principalmEnte á «Companhia Brasileira · Carbonifera dr Araranguá », a linha ferrea por e lia construída e
já trafeg·ada, ligando aquclla estrada, da qual é arrendataria,
nos termos do contracto celebrado em virtude do decreto nn.mero 13.192, de 11 de setembro de' 1918, á linha de Melhoramentos· da Barra da Laguna, conf-orme o projecto que ora
baixa, rubricado pelo direetor geral de Expediente da Secretaria de Estado da Viação e Obras Publicas.
Rio de· Janeiro, 3 de fevereir"o de 1921, 100° da Indepcndencia e 33° da Republica.
EPITACIO PESSÔA.

J. Pires do Rio.

DECRETO N. 14.667 -

DE

3

DE FEVEHEIRO DÊ

1921

Approva os projectos e orçamentos, na importancia total de 54:849$064, para
a construcçAo de diversas obras em estações da « Companhia Estrada
de Ferro São Paulo-Rio Grande ».

O Presidente da Republica dos Estados Unidos do Brasil,
at.t.endendo ao que requereu a «Companhia Estrada de Ferro
S. Paulo-Rio Grande ~ e ás informações prestadas pela Inspectoria Federal das Estradas, decreta:
Art. 1.° Ficam approvados os projectos e re~pectivos orçamentos na importancia total de 54 :849$064 (cincoenta e
quatro contos oitocentos e quarenta e nove mil e sessenta e
quatro réis), que com este baixam rnbrie-ados pelo director
geral de Expediente da Secretaria de Estado da Viação e
Obras Publicas, para a construcção de obras a serem feitas
pela « Companhia Estrada de FPrro S. Paulo-Rio Grande :.,
nas seguintes estações:
a) de Curityba, para o abasteeimento dagua, orçadas em
37:976$714 (trinta e sete contos novecentos e setenta e seis
mil setecentos P quatorze réis) ;
b) de Tres Barras do trecho Hansa a União, um desvio
para facilitar o serviço de embarque e desembarque de mercadorias, orçado em 10:336$172, (dez contos trezentos e trinta
r SI''ÍS mil cento e sete~ta e dois réis) ;
c) de Hio Negrinho, da linha São Francisco, um desvio
morto para facilitar o serviço de embarque e desembarque de
mrr.cadorias, orçado em 6:536$178 (seis contos quinhentos e
trinta e seis mil cento e setenta e oito réis) .
Art. 2. As despesas com a obra de que trata a alínea a,
serão lrvadas á conta de capital de conformidade com a clausula 78, lettra c do contracto de 21 de janeiro de 1916, devenjo
coner por conta da taxa addicional arrecadada c.onforme determina a clausula 4a, da portaria de 12 de abril proximo
findo, por estarem comprehendidas essas obras, nas designadas na elausula 5" ai inca b, (la referida portaria, as
0
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despesas a que se re-ferem as alineas b e c do prm~ente decreto.
Art. 3.° Fica fi:x;ado o prazo de seis (6) mezes, a ~ntar
da data deste decr.eto para a conclusão das obras estipuladas
na alinea a) e o de tres (3) mezes para a das a.Uneas b e c.
Rio de Janeiro, 3 de fevereiro de 1921, 1doo da lndependencia e 33° da Republica.
EPITACIO PESSÔA.

J. Pires do Rio . .

DECRETO N. i 4. 668 -

DE

14

DE FEVEREIRO DE

1921

Proroga até 23 de abril de 1921 o prazo para a conclusão e entrega ao trafego
do primeiro trecho da Estrada de Ferro de Barreiros ás proximidades
da villa de Seztãosinho, no Estado de Pernambuco

O Presidente da Republica dos Estados Unidos do Brasil
attendendo ao que requereu Antonio Mendes Fernandes Ribeiro, concessionario, nos termos dos decretos ns. 12. 30g, de
6 de dezembro de 1916 e 12.807, de 9 de janeiro dê 1918, de
uma Estrada de Ferro do município de Barreit'os ás proximidades da villa de Ser.tãosinho, no Estado de Pernambuco, decreta:
Artigo uni co. Fica prorogado até 23 de abril de 1921, o
prazo fixado no decreto n. 13.928, de 17 de dezembro de 1919,
para a conclusão e entrega ao trafego, do primeiro trecho da
referida estracta, (clausula 24", 1°, do decrrt.o n. 12.309,, de 6
de dezembro de 191·6).
·
Rio de Janeiro, 14 de fevereiro de _1921, 100° da Independencia e 33° da Republica.
EPITACIO PESSÔA .

J. Pires do Rio.

DECRETO N. 14.669 -

DE

16

DE FEVEREIRO DE

1921

Altera o art. 40 do Regulamento da Escola de Aperfeiçoamento de Officiaee

O Presidente da Re,publica dos Estádos Unidos do Brasil,
usando da autorização ·que lhe confere o art. 4·8, n. 1, da Constituição, resolve alterar da fórma abai:X!O indicada o art. 40
do Regulamento da Escola de Aperfeiçoamento de Officiaes,
approvado por decreto n. 14.131, de 7 âe abril de 1920:
Art.. 40. Os offieiaes dns quadros administrativos c de
inslrucção serão nomeado5, na fórma das disposições vigen-
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tes, por portaria do ministro da Guer'ra, mediante proposta
do general che.fe do Estado Maior do Exercito; os diaristas
serão admittidos por livre escolha do commandante da Escola.
Rio de Janeiro, 16 de fevereiro de 19'21, 100° da Independencia e 33° da Hepublica.
EPITACIO PESBÔA.

João Pandiá Calogeras.

DECRETO N. l4.ü70-

DE

16

DE FEVI<:R.EIRO DE

1921

Resolve supprimir o cargo de chefe do Laborntorio da Inspectoria Geral de
Illuminação, actualmente vago

rO Presidente da Republica dos Estados Unidos do Brasil,
de accôrdo com ·a autor'ização conferida no art. 2° do decreto
legislalivo n. 3. 970, de 31 de dezembro de 1919, resolve
supprimir o cargo de chefe do Laboratorio da Inspectoria Geral
de I Iluminação, actualmente vag_o.
Rio d-e Janeiro, 16 de fevereiro de 1921, 100° da Independencia e 33° da Hepublica.
EPITACIO P.ESSÔA.

J. Pires elo Rio.

DECRETO N. 14.671

-DE

16

DE FEVEREIRO DE

1921

Proroga o prazo para a construcção do rama de UruRsanga, de que trata o
art. 3° do decreto n. 13.627, de 28 de maio de 1919

.() Presidente da Republica dos Estados Unidos do Brasil,
attendendo ao ,que requereu a Companhia Carbonifera de
Ur'ussanga, cessionaria do contracto de c.onstrucção do ramal
de Urussanga, e de accôrdo com o que propoz a Inspectoria
Federal das Estradas, decreta:
Artigo uni co. E' pro rogado o prazo de construcçã.o do
ramal que. partindo da estação do kilometro 34 da Estrada de
Ferro de Tuharião a Araranguá, c passando pela margem direita do rio Urussanga até a barra do Cacthé e pelo valle deste
rio, vá attingir a zona carbonifera das cabeceiras daquelle;
construcção essa contractada com a Companhia Brasile·ira
Carbonifera de Àr'aranguá, em virtude do decreto n. 13.192,
de 11 de ~etembro de 1918, c tranferida á requerente pelo decreto n. 13.627, de 28 de maio de 1919, ficando a extensão da
linha a construir annualnl('nte adstricta ao credito votado
para tal fim.
Rio de Janeiro, 16 de fpvereiro dn 19:21. 10'01' da Independeneia e 33° da Republica.
EPITACIO PEAISÔA.

J. Pires do Rio.
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16

DE FEVEREIRO DE

1921

Abre ao Ministerio da Viação e Obras Publicas o credito de 612:000$, em
apolices da divida publica, no valor de 1 :000$ cada uma, para a acquisição de um predio destinado á Administração dos Correios na Capita
do Estado do Amazonas
'>Ü' Presidente da Republica dos Estados Unidos do Brasil,
wmnrlo da aut.orizar;.ão constante do n. L VI -do art. 83, da lei
n. /1. 2·i2, de 5 de janeÍI''o do corrente armo, e tendo ouvido o
Tribunal de Contas, resolve abrir ao ·Ministerio da Viação f!
Obras Publicas o credito de 612 :000$:, em apolic.es da divida
publica, no valor de 1 :000$ cada uma, para a acquisição de
um predio destinado á Administração dos Coneios na capital
uo Estado do Amazonas.
·
Rio de Janeiro, 16 de fevereiro de 1921, 100° da Independencia e 33° da Republica.
EPITACIO P.ESSÔA.

J. Pires do .Rio.

DECRETO N. H.673-

DE

16

DE FEVEREIRO DE

1921

Abre, ao Ministerio da Justiça e Negocias Interiores, o credito especial de
349:290$, para auxiliar as despezas effectuadas
1920, com a manutenção das escolafi! creadas em zonas de nucleoH coloniaes, no Estado
do Rio Grartde do Sul

em

O Presidente da Republica dos Estados Unidos do Brasil,
usando da autorização concedida no n. I, do art. 2° da lei
n. 3.991, de õ de janeir'o de 1920, e tendo ouvido o Tribunal
de Contas, nos termos do n. 111, § 2°, do art. 30 do regulamento approvado pelo decreto n. 13.868, de 12 de novembro
de 1919, resolve abrir ao Ministerio da .Justiça e Negocias Interiores· o eredito especial de 349 :290$. para auxiliar as despesas effectuadas em 1920, com a manutenção das escolas
creadas em zonas de nuclcos coloniaes do Estado do Rio
Grande do Sul.
Rio de Janeiro, 16 de feverriro de 1921, 1ooo da Independencia e 33° da Republica.
EPITACIO PEAISÔA.

Alfredo Pinto V i eira de Mello.
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PER::it\\.

Sim(irs Lopes.
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O Pt•e::-;iclf'nh• da 11qnrbliea elos Eslõ,ltio~ l_lnidus riu HL'U:-;il,
usando da a.u I ol'izat:fln c~onl üla nn ar f..· (jt, da lei u. L ~42~
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no ln~lHuto dP Chimica o regulamento, qtw a C'Ste aeompanba. a~:-:i:;-natln pelo ~'\Hni~tro dP Estado do~ 1\Pgocios da Agricullura. lndusf.ria c Commercio.
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EPl'fACIO

PE~SciA.

Shnaes Lopes.

Regulamento a que se refere o decreto n. 14.675, de 17
de fevereiro de 1921
C.\I'ITLL0 J

.Arl. I." O 111~1 i luto dt~ t:hituit•ir ft'lll (1111' lim o ·~!'(udo.
a applic·.at;i1n ,, a ti intlgat;iíu da 1:hillliea, t•:;pceiahueutc rwb

:~d't'OS

DO POD.im EXli:C.:U'l't\'o

o ponto de visl.a ao nprovcitat1H'-nto C'l~ononueo Jus recursos
naturaes do paiz •
•\t·L. 2. Ao Instituto Llc Chiluiea compete:
11.) proccdnr a anahTses e estudos cliimicos dn inler1~~sc
0

:t~dcola. indu:-:frial on cnnnnoreial,· qum· pnr ini1~iat.iva pr·ut)l'ia ~~ qncr á reqnisit,:ão de outros Herviço!:! do minisf('J'io, pat·a
o dt•sPillpenlto •las re~pccl ivas func~;õcs c na fúrum dos reglllanientos em vigor.
b) proceder a analyses e estudos chimieos da nwsma tmf.lirPza, quando wequisitadPs vor particultu·e~ un guvcr)ws
c~tadoaes e municipaes;
r..·) rP~!ir.at· a inspeet_:úo de adulHl~. fnngil'illas e irl~~-·cli
l'ida~. dl' ace•_IL·do enm os l't'!J:tllatnc•HLus Plll yjg111';
d) dur elllnpriuwnl o :i~ tlisposit:ões enmpt't•.btondida~ no~
df~l't'Pin~ 11s. 12.UI~. de 1:3 de Mnr't;o do 1018, em seus ar·tigos
\I e 11s. I 8 a !J ~, alineas o• .i, /;, e l do ar·t. 5(i n art. 71, lwm
como do di~postu no decreto IL 12. U82, de 24 de Ahril de
UH~; ua parte qnc lhe ft)r atlrilluida por tkliiH't'a~~ão do no . .
VCl'llll;

e) lllll;liear as «M<~mm·ia~ 1!o. lnsliLulo dP Chimiea»;
n dar paeeeer, de orucm do 1\linistro, c na parte rnrcl'ntllt~ ú ·espeeialida<l<• do Inslitnto, sobre todos os trabalhos
QtH' se ptlh!iqlJI'm pu1· eonl a do minislPrio ou soh sua re~llOlJsahil idadr~.
~\L'l.. ;1. o O Tn~!.il.ul.o g·osarú dP in !eira autononlia H'Í<'Jlt i fica na cxr.cucfío dos trabalhos a sr•u em·;.ro, nm~ dará prefPJ'I~Ilda, para o di~posl.o nas alíneas a. c b do ar"lig-o auf.rí·cdPn I f\ aos c~f~Hlo" "-'Celamatlos lll'il(_ls llU! I'Ps ~~·,·úr,:os t_]l)
mini :;:1.1~1' in, na fl'll·Ina rcgulamcn Iar.
Al'l.. -í." l'lll'a o tl<~Sf'iÜJl<~Jtl!n dt• ~lias l'tlllt'<.:i, .. s dispot·ú o
lul'lt.ilül.o dns Jaboralorios e inslalluc.:õ•~s JJ<~üt's:'larios, Jwm
eomo de uma m·ca de terreno {kstitlada :i~ cxpel'ieuda;-; e
dcmon~lrações llUC inlcrr.s~cm á ehimiea agril'ola.

CAPITULO 11

A1·L. ti." n qua'h;o do pessoal Lt'elttdl'o !!o lusl il.uto ue
fita eorH;liluido, altS que lhe Sl'.iam furlll'L'Üius reeur;-;os para amplitH:iio, de:
Um dit•c•ct.c)r;
Duus cllcfcs de tuuorutorlo;
Quatro assistentPs;
c o numero ncecssario tlc chimico.c:: a,judattll'~ on atniliat'l\'J
Chimir~<l.

ronlractadog.
Art. ô." O

quadro

du

tH'ssual

sLarú. de:

n tn secretario-l.Jibliothecario;
Um escripturario;

:Um porteiro-zelad()l';

tt~linini::;Ll'alivo

con.o

ACTOS DO PODiüt

EX~CUTI\'0

Art. 7. o Alt!m dcssn pessoaL lerá o Tnsf Hulo de Chimica tres serventes l~ os trabalh~ulorcs assalarialios nrce.ssarios ao .serviço.
Paragrapho unico. Quando as circumstaucias o permit;Lircm, contrac.tará o Instituto de Ghimica um arUfiee so-vrador de apparelhos de vidro para laboratorios.
Art. 8. o Indepcndeut.emcnle do disposto na. ultima pal'lc
•.lo art 5", sempre quo as condições c!o Instilulo de ChiH:ica o exigirem, poderá o Governo, por proposta do dirccLor, 'contractar profissionaes nacionaes ou estrangeiros para
o aperfeiçoamento de qualquer trabalho ou para o ensino de
c~vecialidades.

Art. 9. 0 O Ministro poderá, mediante propo:=~la do direcior,
ruviar ao estrangeiro funccionarios technicos para o estudo
üu aperfeiçoamento de especialidades.
Art. 10. Ao director do Instituto de Uhimiea, eompct.e:
a) orientar, dirigir, fiscalizar e approvar os trabalhos do
f nsl i tu to;
b) repre~entar o Instituto em suas relações;
c) estabelecer com os directores dos different.es ~ervjr;os
i pl\lmicos do .Ministcrio os programmas tios trabalhos que se
cevam effectuar de collaboração;
.
rl) distribuir pelos chefes de laboratorio os tralJUlhos a
c:trgo do Instituto;
r~) designar os assisl.en tcs e chimicos contracLados que dcY:nn auxiliar os chefes de laboratorio, na execução dos traball!os referidos na alínea '[tnterior;
f) propor a:o ministro as pl·nmo(;ut•s c suhstiluir:tít·s do
JH'...:~oa1 fcchnico, nos termos do art. 11;
·
a) presidir ao concurso para nomeação do pessoal;
h) admittir e dispensar os serventes c trabalhadores as~

~alal'iádos;
i) movimentar, livremente, o pessoal dó Instituto, á me-.

clida das necessidades do serviço;
.i) dar publicidade aos trabalhos scientiflcos realizados no

Jn...:tituto;
k) propor ao minisf.r·o o contraeto dos ehimicos a que sd
refere os arts. 5° e ultima parU"\ do art. 8" deste regula ...
mcnto;
l) designar, dentre os chefes de laboratorin, aquelle qtto
o deva substituir em seus impedjmcntos, não excedentes dn
trr~s mezes.
Art. 11. Independentemente do estabelecido no artigo
:1ntcrior, alineas d e e, poderá o director incumbir, directamentc, da execução de trabalhos technicos, previstos no regulamento, a qualquer dos assistentes ou chimicos contractado~
do Instituto.
Art. 12. Aos chefes de laboratorio incumbe executar os
csl11dos e trabalhos technicos que o director lhes designar.
Art. 13. Aos assistentes compete:
rl) effeetual' os estudos c trabalhos technicos detcrliJ í -~
1wr los pelo clwfe de laboratorio sob cuja direcção servirem;
b) executar os trabalhos e commissões de que forem di ...
l'rd.amente incumbidos pelo director, nos termos do nrt. 1 t-:
I~eis

d., 1921 -
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Art.. H. Ao secretario-bibliothecario compete:
executar os serviços de expediente c contabiHdade do
Jnstituto;
b) ter soh a sua guarda e responsabilidade o material d~
trabalho, que só entregará aos funccionarios trdmieos de nccôrdo co~ as instrucções do direetor;
c) catalogar e ter sob sua guarda todog os livrog da bi.hlioUieca do Instituto, vel~ndo pela boa conservação <los
~J)

me~mos.

Art. 15. Ao escripturario compe-le:
a) auxiliar o secretario-bibliothecario no exercieio de suas
Jnncções, segundo o que fôr determinado pelo director;
b) ter sob a sua guarda e responsabilidade a parte do
material de trabalho que, por conveniencia tio serviço, lhe
fôr entregue pelo secretario-bibliothecario para ser dist.ribuido
pelos funccionarios t.echnicos, de accôrdo com as i.nstrucções
rio director.
·
Art. 16. Ao porteü'o-zelador compete :
a) abrir e fechar o estabelecimento, nas horas que lhe
forem marcadas pelo director, ainda mesmo aos domingos ou
r~,ria.dos, si assim o exigirP-m os trabalhos do Instituto;
b) zelar pelo asseio e conservação do f~dihcio e sua~ de~
pendencias;
c) ter sob a sua. guarda e responsabilidade o:-; movl~i~ •
utensilios do Instituto:
d) auxiliar o seáetario-bibliothecario ou o escripturaril
na guarda, conservação e distribuição do material de traba' h o scientifico;
e) preparar, homogeneisar e conservar as amostras l'eeeltidas pelo Instituto;
. ·
fazer executar pelos serventes e tratadore::; de auimae~
a~ instrucções que receber para tratamento tios animaes c das
plantas de experimentação.

n

CAPITUI,O UI
DISPOSIQÕES GERAES

Art. 17. A nomeação do director, que será de livre e~~
tolha do C....overno, deverá recahir, sempre, em profissional de
reconhecida coropetencia na especialidade do Instituto.
Art. 18. Os chefes de laboratorio serão escolhidos por
promocão dentre os assistentes, prevalecoodo o criterio do
merecimento.
§ t.o Para H;"iêP. fim, quando occorrer a vagtl, enviará o
director ao Ministro a lista dos trab:llhos rNtlizndos pelos as::::istentes aualysando os meritos do~ me!4mos, propondo a no.mea<:.ão e fundamentando a proposta.
§ 2. Em igualdadP de eondj(:õe~, ~('l'á promovido o :lSSis1tmtc mais antigo.
Art. HL O cat•go de assi8Lente serú provido mcuiaute concurso que se realizará de accôrdo com as instrucções opportunamente expedidas pelo, director e approvadas pc>lu Minis0

ACTOS DO PODER E:X:ECOTlW)

t.ro. cabendo a nomca~;ão ao candidato elassificado em priJlll' ÍlT• Jogar.
~ 1. O jm-r desse eow~urso será eoustituido por uma con.lm i::--8iio de trcq membros, composta do directm\ que será o
~eu presidente e mais dous funccion::trios technicos do Instif.uto ou profissionaes de reconhecido ~abe:r, a Pile extranhos,
p::;eoJhidos pelo Ministro.
,
~ 2. Será nomeádo, ~m igualdad(• de condiçõl:"s no cont·urso, o candidato que· já houver prm~tado bons serviços ao
Instituto como t'unecionario effectivo ou contractado.
§ 3" Em se apresentando candidato ou candida Los que
:cnham publicado trabalhos originàes de alto valor scientifico,
~obre a especialidade do Instituto, poderá o Governo dispensar
c: concurso de provas, n nomPar aquelle que, por uma commissão de cinco profissionaes dr r«•eonhecido saber, tres dos
tttmes funccionarios tP.chnicos do lm;tituto, f«k nnanim~'mente
rer.rmhecido nas condiçõei< de~te paragrapho.
Art. 20, O ron!.racto do:;; t.echnicos a que· alluàe o art. 5"
~erá realizado por proposta do director, e estipulará uma relrihuição adequada aos ml"rito~ do profissionnl r func~~ões que
lhn forem attrihuidas.
Art,. 2T • O seeretario-bibJiothecario e o escripturario, serão ll011lP-ado!:' medianlf~ concurso. de accõrdo com as instruq:ões e,lahoradas conjunetamente ·:bela Secretaria de Estado o
·1 ns f.ituto de Chimica P approvadas pelo Ministro.
Paragra.pho unico. Da commissão julgadora desses eon~·ur·sos farão parte funecionarios da RecJ·ct.aria rle Esl.ado_.
Art. 22. O porteiro-zelador será nomeado dentre os serVI"ntes do Instituto, segtmdo o criterio do merecimento.
Paragrapho' unico. O porteiro-zelador devcrft residir em
dPpcndencia do Institnto.
Art. 23. O director será substituído em seus impedimenf o~. excedenb~s dn tres mezr·s, pelo chefe de laboratorio fJIH\
~oh proposta sua. fôr designado pelo .Ministro.
Ad.. 2 í. 013 chefes de Jaboratoric• serão substituídos em
~rus impedimentos, não excedentes de tres mezes. pelo assislente que o direct.m.· df'signar; nos imrwdiment.os de maior duJ'ação pelo assistente dPsignado pelo Ministro, soh proposta
do director.
Art. 2r>. As analyses e os (~studos a que se refere a
alinea b, elo art. :2'~ serão feil as modiant.e o pagammlto prévio das taxas que conBtarrm das falwllns organizadas pelo
dirrctor e approvadas pelo ministro.
·Art. 26. A renda do Instituto, proveuiente. de multas
ou trabalhos retribuídos, será n~co.lhida ao 'Dhesouro Naeional P poder:í .tN' applieação 'no ~~usteio r• riPsPnvolvimento
do:": proprios ~nrviços do Instituto. dr <H'I'i'll'do 1·nm o Qllf'
f/Ir estabelecido nas lei fi orcarnentaria!l5.
Art. 2i. O lnf.ititutn de 'Ghimir~a JH'esiUl'IÍ. aos díffl'w«~u f,•::.: ~crvü;.os t.echnien"' dn minisf.Pt'iP, PF-ipcdaJmPnf.f• aquellr.·~
qtll' Hfío f~is·puzc•rPm dr. Jaboratorios dr. r.himíca. o e0nrurso
•I(', qtw os mf:'smn;-; liCt'«'ssifal'PJn. P JHHkrú dPt.lrs ~olieif.aJ' a
··nadjuya::iín qlle t:w fizf'J' p!'I~Ci;;;::J. tPndo Plll yj.;:la a JJabJ!'Pí:a
1!11:-: IJ•aballws de cada nm.
Paragrapho uni1~0. 1\s pesquizas do Jn:::.Lilulo r'lll qw· "~~
1()l'JJem nrl'nssal'ia~ iny,•stiga~õPs botanif>as. ~Pri'ín r Pai izadHs
·em eo1lah~JT'::t<:fín com o J:u·(lim Bot.nniro, <'ÚhPIHln r~ l'ad:t um
0

0
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~k'-':-:t~..::

f:;Stabcleeimentos a re~ponsal,il itlado dos trabalhos que
reioip0clivamente fhcrem.
Art. 28. São cxtei.IISivas ao Instituto de Chimica, na
parte que lhe fôr applicavcl, a's <1isposiç es do regul'amcnto
approvado pelo decreto n. 1!.436, de f3 de Janeiro de HH5.
Art. 29. Nenhum funccionario, mesmo dos que nclualmente servem no Instituto de Chimica, poderá. mn virtud(~
desta reforma, Ber promovido a cargo de coneul'so, sem ohser-vancia desta condição.
Art. 30. Quando o servico assim o exigir, podcwá o di-recl.or determinar que haja trabalho no Instituto aos domingos e dias feriados. O pessoal que fõr obrigado a trabalhar
(lffi taes dias terá as suas lférias augmentadas de tantos dias
quantos tenham sic!o os domingos e feriados em qu0 h:.1jam
t.rabalhado.
Art. 31. O disposto nos arts. 21 e 22 deste regulamento
.será. observado sem prejuízo dos preceitos legaes reln l.ivos ao
aproveitamento dos funccionarios addidos .
.Art. 32. O pessoal do Instituto de Chimiea IH'J'!'('Jwrú
os vencimentos da tabella annexa.
Art. 33. As duvidas que porventura se snFciLarcrn na
·execução deste regulamento serão resolvidas por decisão do

Ministro.

Art. 34. Ficam revogadas as disposições em contrario.
-· Simões Lopes.

'tAl.n;LJ.A DE: VENC)l\lt~N'I'OS no PES~OAL Do lNSTJ'r!JT1t tH; t:tll:MIGA A QUE SE BEFEHE 1J AIW. 32 m;STJ·; lii~CtiL,\~Il::C\'1"1

Ordenado

Gratificação

Dircctor . . . . . . . . . 12 :OOQ$000
6:000$000
Chefe de !aboratorio.
8 :OOd$000
'~ :<000$000
!Assistente.. . . . . . .
6: ·~00$000
3 :200$000
Sccrletario - bihlio~
f,h;ecario ..
2:400$000
·l :800$000
3:200$000
1:600$000
Escripturario.. . . . .
j :?00~000
2:lt00$000
lPórteiro - zelador
IS e r v e n t e (.s:alario
mensal de i50$) . . . . . . . . . . , ..•......
r.rrabalhador (salario diario de 3$ a G$000., •

Tola!
18:000$000
1;:. :000$000
0 :600'7-0flO

'T : 2.00$000
4:800$000
i~ :G00$000
l

:~Oí.l~OOO

Nota - Nos vencimentos desta f.nhclla não r~l'l.ú iucluiuo
o augiDento concedido pelo dcrrrto n. 3. !)!JO, dP 2 rlc janeiro
:de !920. --~ Simões Lopes.

4R!i

DECRETO

~.

H .676

,,

·--DE

I

18

DE FEVEREIRO J)JI:

192:1

,\ hre ao Ministcrio da Viação 11 01Jl'as l'ubliêas o credito <le 1511:000$, para
a acquisi('1ío fle mohiliario de~tinado ao apparelhamento <lo edifício da
Pir,cfnrh floral iloo;; COJTI'io~-. in,.ln!'.i"l"·!' :1 t.h"."'"!lr:Jri~ ,. o :tlmox~rif:a.il.o.

O Presidente da Rcpublica dos Estados Unidos do Brasil,
w-:ando da autorização contida no n. XXIX do art. R3 da lei
n. ·L~2.12, ,de 5 de ,ianPiro do corrente anno, resolve abrir no
J\Iini:;;terio da Viação e Obras Publicas o credito de 150:000$,
para acquisição do mohiliario destinado ao appareJhamento do
••difici(l da Direptoria Geral dos Correios, inclusive' a t.hesou~.
rn r· ia e o almo-xarifado.
Rio de Janeiro, 18 de fevereiro de i 921. 1ooo da Indepen ...
•lpneirt ~ 3~ 0 da Republira.
EPITACIO PEE!BÔA.

1. Pires do Rio.;

DECHETO N. 14.677

-"·DF,

18

OJI! FJWF,tmmo ni~ Hl~f

A nff•J·i:r.a :t 11ispen~ar a Companhia Mogyana rle F.~tr:ulas 1lo li'crro ,, NavPgn•
t;ãn lle ronst.ruir o r:unal de Riguatinga a .Tacuh;v, na AXtonRlío do
2:1l.ltl,495, medi:mte a obrigaçií.o de construir éXtensií.o igual, a partir
do J;Homl'tro 24
500m adiante da est:t~Jio do Pa~soF:, além destu
THint•l; e fixa prazos Jlara esta ''f•n~b·uc.-no •• r•ara ~ 11o T:-JTH:t1 df' Pr:~ta•

+

)Hdic~ :1

Fhnt-:1 Rita

1l1•

C,1!':"ia.

O Presidente da Ropublica dos Estados Unidos do Brasil,
nlfrmdendo em parto ao que requereu a Companhia Mogyana
d~ Estrada~ de Ferro e Navegação e de acctn~do com o art.. 54,
n. XXVI, da lei n. 3.991, de 5 de Janeiro dn 1920 e arL H
(l:l lPi. n. 4. 230, de 31 de dezembro de 1.920, decreta:
Art,. 1. o A Companhia Mogyana do E~tradas de Ferro o
Na vc~g·adi.n fica dispflnsadn de construir ·o ramal de Biguai i11p;a a .Tar.uby, na extensfio de 23km,495, dr,·ondo em flOmJIPnsa,~ão construir o prolongamento da linha de S. Reba!ó~Wio
do Pnrniso ao Jdlom~t.ro 24 + 500m adiante da l'~tar,ã.o rl0 PaR<.fl'-1, ~m uma extcns5o igual, para nlém clesfl~ marco Jdlometrico. :í. tlo ramal supprimirlo f' de modo quo n {l'a<:ndo sr, f'nP:nrJinltf' pnrn R . .Tosl" da Hnn·n. 11~1 ronflni'Tll'i:t. dn~ :l.!!'llat:: d1l
1'om :1~ do rio r.l'~nn''·
1\rL 2.r. Fiea marcado o prazo o~ dotl~ am1o?, a contai' da
rl:d a desfn ileereto, para apresentação ao Governo dos rst.udos
definitivos da secrão constituida pelos ~Unn,500 mais os
:?:~krn.4:H;
dnvidos :'i substifuiçíio do ramal de llignalinga a
.l:wuhy; 1; n dP qinct.' ::.nmos J)Hra eondns:\Q compll'l:t ,. tll'\'itl:\
~..::ipllr:llly

AC'rOS DO PODER EXECUTIVO

alwrtura ao lrafego dr~te pl'olonganwnlo, na f\XIf'nsfio tofal
ele "~71~m,D!15, •~ par:n a do ramal d•• Pmlapoli::: a ~anfa ltita
do r.assia. na exl.rnsfio d0 21km,372.
Rio dA .Janeiro, lR dn ff•vrrriro dt' 1!1.?1. 100" da Jml~
penrlencia n :1:3• da Repuhlica.
EPI'l'ACTO

PERRti.-\ •

.1. l'iN'.II. do Rio.

DBt;RETO N. I 't. ôiR -

DE

IS m:

Fl~VFnTmlO

rm Hl? l

O Presidenln da Hepublica do~ Estados Unidos do Brasil,
usando da autorização que lhe confere o art. 23, n. IX, da
lei n. 4. 212, de !5 de .imwiro findo, resolve abrir ao Ministel'io
da rhtPrrn o ~~r·Nl i f o d(• ~. ooo :non~. p:wa nr.qtr isi(~i'itJ d1~ mal,._
1·inl de aviação.
Rio de .Jane,iro, ·t8 de ffwereiro fi(• 1!1:2 I. 100" da lndf'pendenoia e ~3o da RPpublica.
F.PITACIO PESSÔA •

.Tnão Pandiá Calogeras.

nRGRR'rO N. 1 L fi7!1 -

nr.

1-:t HE FIWrmrm:n

li~~ .,

!1?1

C':u;~:c

o decret.o 11. 11.015, de :3 l de julho de 1914, que autori:>.oil a soriedade de peculios JUutuos S. Salvador da Bahia, <:om sPdl' na eapital do
Nstadó da Bahia, a funccionar na Rr•puhlira. lwm eomo appt•ovou. t'lllll
ltt>rar:ões. os seus estat.ntos.

O ·presidente da H.epublir.a. do~ Esl.adns TTnidos do Brnsil.
eonsidcrando haTPr· Nltrado em liquicf:ar:ão a :-:odndadt' dP
pcculios mutuos S. Salvador da Bahia, eom séile na ca'pital
do Estado da Ba;!Jia, eonforme eonsta . do proc.f•ssn P-ncaminhado ao l\Iinisterio da I?azenrla com oHit~io n. lô. do 27 fi,•
,ianeiJ'O findo. dH lnspPetdria d1~ Seguros, reso}v,; cassar n
decrr,to 11. 1 LOHí. dP 21 de julho dP- HH 4, qun autorizou a r·cfcrida sociedad(• a Juneeionar na nopuhlif'a (' :lpprovnu. eom
:J lt(•raçõRs, os seus estatutos.
Rio de Janeiro. 19 de feverf'iro dP In? I. 1r,n" da rnd,•pendl:'neia f' 3:3" da nepuhlira.

llnmeto Baptista.

DECRETO N. ·14. ôHO -

nR '21 rm

PEYEREmn

nF t n.'!.l

f:onr·edP autori7::u:fto para fnnecionar na HP.Jmhlil'a :~ '<: ~oc:ÍPclad•• ('M•pl'l':ti ira
cl!l ~Pg1:ro~ Op<~l':lrios \'Tl1 F:ll>l'Í•·as 1],. T•••·iclos :t " :~pp1·o~:1 o~ s,.,,,
f'St:J111fO<;,

O Presidente da Republica dos 'Estarlos Unidos dn Bra!'il.
attendendo ao que reqtlf'ren a «Soeif:~dadf' Cooperativa d~ 8P~:uros OpPrarios em Fabrir.as de Tecidos~. sociNlarlf' rnopel'ativn (}f' responsahilidarle limitada dr SP.gtlroR para operario~.
P.ob a fl'lrma anor~yma. rom sP,dp nesta r.apit.al, l'PsolvP roncrder-11w anforizar,ão para funecionm· na Repnhlicn r hPm
assim approvar os sens nsi ai.nfN; adnptados pt~ln a:-;sf•tnh)Pa
geral r·.onstituin{P. rPalizmla em 6 dr dezembro ultimo. nwrlianlí• as Clausulas flllf' esfr acompanham, assignada~ pPJo
ministro de F;stndo rins Nrgnr·ios rb Agrir~nlfnr:t, fndnstl'i:-1 ~~
Commercin .

Rio de .Janeiro. 21 de fAV{'rP.irn dP 19?1. ·1 000 da Tndr,.

pP:ndencia e ::l3.,. da ·RI:'publir.a.

EPITACIO

PE~RÔA.

Clausulas que acompanham o decreto u. 14. 680, desta data

T
A Socifldade Cooperativa de Seguro~ Operarios em :Fa.bride Tecidos submette-~<:e inteiramente ás eondir,,ões .rle QlH'
trata o regulamento approvado pelo decreto n. 13. '498, de 1?
rl•~ março de HH9, e a quaei->quer outraR rlisposicões legn.es on
r·egulamentarPs ctue vierem a ser Pstahelecitlas sohrr o a~

Pa~

~nmpto.

li

Para aR despezas de fiscalizacão a Sociedadr Coopernliva
ele Segtiros Operarim:; em Fabricas de ·r.. cidos ohrig·a-se a fle}Hlsitar nn Thesonro Nacional. nté 31. de janeiro de cada annn.
a imtlnrfmwia de sPis ~onf.os rlf• rf~is ((i :000!1:000) .

IH
A fiseali?.acão da Sociedade Cooperai iva df.\ Seguros Opcem Fahriras de Tecidos será, feita, dB yrrefe•·encia. por
tuuccionario do l\liniRtcrio da Agricmltnra, Industria ~ Comrnercio, o qun l. alt~nt dos :-3en~ vnndmr.ntos integr:H'~'-'. pod1~r:\
r'erceh<>l', l)or· eonfa do deposif.o a que SP. rt•l'ere :1 dansula
anf erior. uma. gratificarão mpn:;;a l arbitrad:r pelo minis! ro.
Quando a fiscalizar,ãn fnr excrdda. pur pessoa qu,~ nã,'
·~r,ia fnnccionario puhlico. perceber:\ e~ta a gTn.tifiea.r;fio lnfmsal de quinhentos mH réis (!500$) por conta do meslllo deposito..
·
ral'io:-~

AaTOS DO PODER EXECUTIVO

IV
Qualquer import.ancia de deposito não utilizada durant~
o exercicio será recolhida no 'l'hesouro Nnc.ional r.omo renda
da União.
Rio de .Janeiro, 21 de fevereiro de 1921. - Simõc.r:
Lope:~.

DBCHETO N. 14.681

~--
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DE

pr-;n:nmno

PB

'1 íJ?, I

App1•ova riR esl udos definitivos e respectivo orçamento, na importaneia tln
rtnatrô mil duzentos o cincoenta o dois conf,os quatrocentos o vinf.e c
quatro mil setecentos e sm~senta e nove réis (·L 252:424ljl7G9),, do uma
variantl~ do traçado da linha ferrea do rio do Peixe, entro os kilom!•tt·of!
(i-t e 100
855m,31, snpprimido. c>m conse•tnt'nci::~. o tr;11:ado da linh;t
f'sprcial do Barra Bonita.

+

O President.e da Republica dos Estados Unidos do Brasif,
attcndendo ao que re:quereu a Companhia Estrada de Ferro
S. Paulo-Rio Grande, contractante da construcção das linhas
ferreas de que it'rata o decreto n. 12.479, de 23 de maio dfl
1917, e .tendo em vista as informações prestarlfls pela Inspr.cforia Federal das lCst.raflas, decreta:
Art. 1. o Ficam approvados os estudos definitivos da variante com a extensão de 36 kilometros n 855m,31. do traçado da linha ferre;a do Rio do Peixe, no treehó comprchendido entr'e os kilometro~ 64 e 100+85,5m,31, a contar da n;;ttação de «"\Venceslá:o Braz» (ou entre os kilome•f..ros 1 ~ n
t~3+ 780m,OO ~segundo a ldlometragem
constante do trar.ado
anteriormente approvado), na importancia de quatro mil rlu-zentos e c.incoenta •e dous contos l]uatrocento.s n vinte c rruaf ro mil setecentos e sessenta e nove réis (1. 252: 424$76!\
de conformidade com as plantas e orçamentos que com nste
haixam rubricados pelo director geral de Expedirnte da Rccretaria de Es•Lado da Viação e Obras Publicas.
Art. 2. o Em conse,quencia da, approvação da variante d·~
q1w tra ~a o art. 1o, fi{' a supprimida a linha es.pceial de Barra.
HonHn, cujós projecLo e orçamento haviam ~ido approvados.
Rio de Janeiro, 22 de feverriro dr, 1021. :1. ooo dn hl,iPPPlldPJwia e 33° da RepubHca.
,
EPI'l'ACTo Pmo~sô,\.

J. Pi1'Cs do flin.

AU'l'UI5 DO

PODEI\ EXECTJTIVO
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Autoriza a socioda<l<' anouyma « 'l'hc f!anad ihn Bank o'f Commerre ~. com séde
mn lJ.'oronto, I'rovincia de Olltariu, no Jlominio do Canallír, a fnnecionar
na RPpublic;~, com Rnceursacs na C'arlil~l Fr•rlr•r;rl, n:1 r:q•it:ll no ~~t:111o
dr· ~:lo P;rulo (' n;r drlarl(' c1~ Ran!o.~.

O Presidente da Rcpublicn dos }~sf.ados Unidos do Hmglf,
atr.cmlendc ao que requereu a sociedade anonyma Thn Cauadhm Bank of Commerce, com séde em 'l'oronfo. Provinr.ia fio
Onínrio, no Dominio do Capadá, I·csolvo autorizar o mesn1o
tJanco a fnnccionar na Republica, com succursaes na Capital
I•'edera!, ua capital do Estado de São Paulo e na ridadu <In
Fi:lJllo~. noqso .E<;lado, medianto ::~s srguinfC'S eJnl!'mlac;:
I
O banco obriga-se a ter um representante no Brasil coni
plm10s e illimitados poderes para. tratar e resolver as questões

que se suscitarem, quer com o Governo, quer com os parti-·
t'til:1rcs, podeüflo ser demandado c receber eitacfio inicial.
II

Todos os actos que o banco praticar no Brasil ficam su..;
jeitos ás respectivas leis brasileiras c regulamentos e á ju-l'isrlicç:lh do~ seus f.ribunacs judiciarios ou administrativoR,
~om quc, nm tempo algum, po.ssa o estabelN~irnnefo reclama L'
qualquer excc>J1ção fundada. mn sem~ c~tntnto~. cujns di~J)O!=IÍ-·
rfu:s não pndr>riin :::rrvir fh~ lJa'<e p:n·:1 qmtlqnr•r T't'el:Hnal;ft;J
Ill·.;;;;:p ~·''111

h!n.

IH

O banco só poderá realizar as ope.raçõc:-:; n nf orizadas pelo.~
Governo e que a este acompa.nham,
que introduza no1-1 me~ mos estatude nome, ficarfio sujeif.n-, á appro ...
vaóão 1wln C:fl•.·rrnn, afim rle podrrr'I11 prNlllzit• t•ffeiln no
Hr·np.il,

r' '.:f ~lf u tos approvados pelo
~~ qr·nf' ,(}uer modificacões
to~. inelusiYe a mudnn<,:n

IV'
:Fica entendido que a autorização é dada sPm prrjuizo do
sn nehar o banco sujeito ás disposicões do direil.o brasileit·o
r!ttf' regem, on que de f~turo rogercm. aH s,ur~urs3:es ~e han-4
en~ estrangeiros,
inehlSIVC aR referenff's a. t Jseali7.açao dos
!Hmco~. :ís --opera~:õeq harwm·ias r' 1'amh i ar•.:;, e ú~ :.:rw ir•dadP~ tf,,
!Jitalqunt· r'spf\r,ie.

v
O Governo reserva-se o direifó de, em qualquer tempo,
r· assar a autorização para o Junccionamento do banco . no
nrasil, no caso de verificrtl' que <tualrtuer daF~ snccurc:n.e~ JI~
fringB nq J0.i~ hrnqilroira~, t'\PT'l'l'lldo adJ'~ J;nr PJ!~'1 prnlt 1 l·ido~.
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VI

O banco se ohriga ainda a realizar, na f6rmn rlo art. 47.

§ t• do decreto n. 43·1, de 4 de julho de 1891. no prazo ma~
ximo de dous annos, contado da data cta pnblicar..ão do pr~-

1-·tmt.:-

dPcr~to.

rlons terços do sen capital no pai?;.
VIl

Fica dependente de autorizacão do Governo n aberl.urn de
quaesquer mttras agencias. filiaes ou succnrsaeR no t.errit.orio
da Rf\puhtirn. além da~ q11e são autorizada~ peJo pre~entr• de··reto.
VHI
O prazo da prMentr r,once~Rão r.. rle fl11 irtzf' nnno~ da flllltllração deste decreto.
Rio de· .Janeiro, 22 de fevereiro d(' 19? 1. HlOO i! a TndepPnrlencla e aa· ria Repnblica.
Ji~PIT ACIO

PgssôA.

H omiTo Baptista.

Abre, ao Ministerio da Fazenda, o credito de 18:000$, 1\Pstinarlo ao pag:~·
ment.o das despezas com o pesso~l P matl"rial, da f'ommi~I'<Tlo l';.~pN•i:tl
fll" 'Exame do' Coil'e dos Orphiios, rluraniP o annn lll' .19~1.

O Presidente da Republica dos Esf.ados IJnido~ dn ftragil.
usando da autoriza.çãp contida no art.. I 01. da lf•i n. ·í. 2 't:..'.
(I f' ~ de janeiro do ·çorrente anno:
Rec;olve abrir. ao Ministerio da Fazenda, o credito de
18:000$, destinado ao pagamento das desper.as com o pesson l
r• materiaL que a Commissão Esp-ecial df' F~xamfl do CnfrR rln~
Orphãos. fizer durante o anno dP 1912t.
Rio de .Janeiro, 22 de ftwf'rf'iro ,flf' 19~ I. f ooo ·dn lnrlRpendPncia f" 33° da Republicft.
EPI1'Af:to

P F;~sô .....

Homem Rapf'ista.

:\'C'l'OA 00 Pomm. EXECU'l'IVO
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,\11toriza o ministro da FaZPn<la a emittir, na iltlportatwia de :w. 68ií :000$,
aJllllicE"r,; rla divida puhlica, par:~ pagaUll'nto do pt·r.ço lla t·ever:;liiO im·
Hll'cliata ao rlominio federal da l•:stt·ada dP F(•rro Sapncahy f' da in·
··m~porar:fío, ao lllP~<II10, do ramal cJ,. Pira H f! H in h o a T•araisopolil<.

O Presidente da Hepublica dos I~stados Unidos do BraRil,
na conformidade da. clausula VI do der.reto n. I 4. !)Ç)~ A. riP
~11 de dezembro do anno proximo findo, de~reta:
ArL 1.° Fica o ministro da Fazenda autorizado a emittir.
na impdrl anda d{' :~9. t3R5: 000$, apolicf's da divida publica do
valor clf~ nm conto de réis cada uma, ao port.ador, juros de
~ tJ~·, para. o fim de s''r pago o preço da reversão immediat.a
ao domínio federal da Estrada dr Ferro Sapucahy e da incorporação, ao mesmo, do ramal de Piranguinho a ParaisopoliFi,
eu,jo credito f0i abert n pelo def•reto n. t 1. 627. cl~ Ht de ja.'H;>irn findo.
Art.. 2. 0 .Revogam-~f' as disposiçõe-; em contrario.
Rio de Janeiro, 22 de fevereiro de J 9? I, 1nno rln. fndeprnclmwia e ::J3° da Republiea.
l"f!PITACIO

PESSÔA.

Hom.e'J•o Baptista. "'

nEr.RR'ro N. 1.1t. nS:l -·-

DF.

2:? nr.

FEVEREIRo DE

192!

j\pprova. o acto do Cdnselho Administrativo do ~ Crédit. l''oncier lln B1·~:>il
et de I'Amérique dn Sud », fixando em doze milhões e quinhentos mil
francos a parcella do capital sof'ial rlPstinado iís opHarõef': no Rrasil.

O Prosident.e da Republ i c: a dos Estados Unidos do .. B1·asil.
attr.r)dendo ao que requereu o Crcdif. Foncier du :Rrésil PL
rle l'Amerique du Suei; com sédo em Paris, Fran(;a. autorir.ado a :funccionar na Repnblica por clnerelo n. (}.593. dP 1
de agusto de 1907, resolve approvar n acto rio Conselho dc>
Administração da referida sociedadn anonyrna. tixando. em
virtude dn rcsolw:ão tomada pela assembh~a g-eral ordinnriri, di'
O de junho do anno JH'Oximo finrlo, Pm dozP milhõeR f' qui .
nlH'ntos mil francos a paT'Cf'll::t rln c~apifnl ~~wial rlP~tinadn <Í"
or.wrações no Brasil.
·
Rio de .Janeiro. 22 de ft>YPl'riro Cf' 19'! I. 100" da TndP-pr.ndP.nnia ~ ~~l3° da RPpublir-a.
J1JP,ITACIO

P 1-}SSÔ.'\ .

UornP.J'O TJoplisfo.

AUTOS DO r,llli!:P. EXECUTIVO
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Abre ao Wnla\erio da Fazenda, o crediiO especial de 35:000$ para occorrer at1
~lrameato das obras de reconstrurçio do avi1o •Serzode{Io•, do sorviço •h
Alfandegado ParA.

O Presidt>nte da Hepublica dos Estados Unido.;; do Brasil,
nsanrln rl:-~ rmtoriznf:.ãO ('Ont.irla n() nrf. 1o rJo rkcrfdO l·~gisla
! i v o n. 1. 27rí. de hoje rlnta·dn, resolve abriT', ao :\1 inisf e rio da
Fazenda, o ercdito especial rle ~~5 :000~, THl T'a occ.rn·rm· ao
pagamento das ohras de reconstrncção por qnc passou o n.v1:"1n
,'ú'r':'.P.dello. do serviro de fisr:lli?.:l~:iin rla .\lfnnr:lega· dn Jl~n~:í.•!
llio dP .Janeiro. 22 de f(WPI'Pirn dP I ~l? I, I tHl" d:1 [nde ~
Jlf'lld(•TH'Ía I' :l:-1u da· HepubJir.n. ·

EPrrM-:Jo
Hmn~>rn

DF:CRE1'0 N. 14. 687 -·-ror1·ig-~> eT1~ano~

DE

23

PEBSi)·\.

11apti!frr,

DP. FEV!·;ggmo m: 19:~ l
·~. ~:1(),

com ftllC foi pulJli<'arla a lei n.
!l~ 1920

tln :11 rln rlru-!llllf•fi

O Pl'f~·~id<~lliP. da Jl."publi<~a dos Estados ~.!nidn.;: do Jka~il:
Faço c.:::lwr. tendo 0m vista o que ex,~n7 o 'hcP-Pn~si
f!ent.e õo R(:nndo Fe·dPral, em mensagem n. 2'7. d" ~~?. do ror-

T·onte.

tr:w~mittida ao Minisü•rio dos NP.gocio~ dn lo';i~'f\ndn ,'rnn
o offirio rio prirneir·o snerPf.ario do nw~mo Sr'nndu ~:olJ n. G1,

~:aquella.

data, que u lei n.

4. 230, de 31 de :l•zf'mhro (lo

1920, que ••.rcn a Hece i ta Geral da Repuhlica para o cxere i I' j n
Sl"t' Pxeeutada eom as seg:uintt•s eoiT'.·ecfírs:
.Subslitna-sc o fofal fla l'Pceifa p:1p0l. 1111 1rfi~Yn 1". 1wln

de 19.?:1. deve·

snguinlc:

«61~.070:180$000»;

Substitua-se. no rríesmo artigo, n f o tal ~1:1 í'<"'.tita papel
~~osLinada :i npplioac:ão eflpecial pelo Sf~gnint~': 5G. 483 :R2ü$000;
,snbstitua-~c, depois do n. 1~2 da r11lhri!·n «H:~r:ursns». os
(;ous lotai\;;: da renda Jlapel, que. figuram na In i t·:•n1o ;;:,prHin
dn «621. 7!~f :000$000», rwlns do «H2fi. ?lit :Oil0800{h:

/Aer-re.;I'PnLf'nt-SP. 110 final drssc mesn!'' !lUilll~ro. 1hmoif;
do paragrnnlto qn<' f•onu•ça pelas palavras: «Qnc:f.:l (1'' :!. t,~,

:;r,hi'~ as t'c'ldH.~. r•f<~.
Suh~f; ~t·a-t=:o a
!::' t;l,. prla. ~.;rgninfo:

>>. as palavras:

<<nnrde~tl"

hra::;!h•iro»:

parr·.ella papel -da rrndn
HJ .GH0:8:>0!SOOO:

rl<'S-':t

qtrnf .,

de

1

Suhstifna-~n n to!.a]. lngr1
guinte: tH5.070:180$000;

~hni~''

dr•c::..:;,

:·•:lt·c·,·ll:~,

li••lo c:n-

Su~)SW t!a-se a pareclla pap<'l do 11. ti. d;111'.!1 s par'l ns
obras ·contra ns seeeas, nfc.». da ru~•rit'a .-tFundfl ri<•, g:n·:-~ntia

•in papel

n-,.,ed~h

pPla seuuinlf': 1 O. 50fl

Substif.lla-c;;<' n ltdid p:1Jwl tiC>-"·<:1

;:;;, • 1.8:1

:W~O~O(l{l:

:8::~1~(111():

t·ttlrí'Í• :•

!•''~''

C:f'giJ 1 nl'':

ACTOI!I 00 PODEI\ EXECUTIVO

Sulbstitua- se o a1~ti go 50 pelo seguihtc :·
wt. 50. Para o funccionameuto da Carteira Jc H< ol··s-.
centos serão observadas .as' determínaçil"es ~~eguinte:-:::
i", as operações da Carteira de Redescontos <<:rão lleeiôidas pelo respectivo director, com audiencia. do presidEnte
éo Banco do Brasil. A ambos eompcte, igualmento determinar
39 condições em que ellas vodcrão srr feitas. nos l'>·tadn'-'. dil'l'Ctamcnte pelas agencia,; do J3anco do Bra.~il:
2", a emissão autorizMia no art. 9~ do ,iecrclo n . .J .1 H:!,
de 13 de novembro de 1920, será feita c!irect:nn~?-nle pt~lo
Thesouro Nacional, mediante requisição rundgmentada do IH'esidente do Banco do Brasil.
Todo o aclivo da Uarteira rln Hndt~scontos ·rP-cJHllldc integral e precipuamente pela restituição ao Thf.'S(1\ll::• (I:IS imrortaneias deste recebidas;
.
3", as quantias recebidas vencerão os jnros Je 2 % ao
anno, pode:-~po esta taxa .ser augmenta.da pelo Governo, p:ira
os fornecimentos futuros, si for excedido o ilm.ito r·revisto na
mencionada. disposição ou em caso de expansão anormal de
negocios Ocl transacções;
4", .<16 ~ (•rão ad'Inít.tidas a rcdc.sconto Ict.ras ou nol.as pt·omissorias t'l'jo prazo de venctment.o ·não exc~dcr de 120 dias,
contados -da data do redesconto, e que contcnltam, pr.ltJ
menos, duas .firmas, individuam; ou eolle•jtivas ;;c agricult()res, indwtriaes ou commerciantes dn rec~onheoida ídoneidadf\;
5°, as lrtras ou notas promissorias terão o valor mínimo
iJe 5:000$ c serão endossadas pelo banco ql'.t' as rerlest;ontar,
o qual não poderá ter menos de 5.000:000~ de ear._ilal rNJlir.ado no paiz;
6", só ~erão acceitos, para redesconlo.::. titulo~. tiUO nã''
resultarem ele negocios de mera especulação e l!ll,ja import:mcia tenha sido ou deva ser applicada om legitima !ransat;cii.•J
de movimsnto, relativa a agricultura, industria. c eommE»roio;
7". os títulos da carteira de descontos do Banco do Brasil
:«erão adm!ttidos na Carteira de Rcdcsconlol', depois da verificação ·d3i:l .condições legaes por funccionttrio para i.qso rxpressamente designado pelo Governo;
s•, o Ccverno tem. o direito de fazer in'-pecci.mar, quanto
e como entender, os serviços da Carteira d'3 Redc·,rontos, podendo examinar livremente todos os seus lhr;:os c d0cumentos;
9", fica revogado o § !1• do art. 9" do decrP.to n. 4.-182,
i!t> i3 de novembro de 1920, que creou a Carteira de Redescontos; e mantida a incinel"ação das notas recebid<:s. a. qual,
porém, só se fará uma vez por mez, em di.a. préviainente determinado. em presenaa do inspector da Caixa de Am·Jrti:r:aoão e de um membro, pt>l•) menos, do conselhl) ·fiscal do
;nane o do Brasil'>;
SnbsP;:1a-se o artigo :-;6 pelo seguinte:
«E' o Govorno autorizado a fazer exceutar p. Iàu a).Üo':·idadcs aduaneiras as proYídencias nccessarias para '.rnr a responsabilidade dos commandantes de navio~. a que se re!ere
e paragr2.pho unico do art. 370 da Nova Consolidação das
)Jeis das Alfandegas c Mesas do Rer.;das, seja :o:ngulad:J. de
accôrdo com o dispo!'lf.o nos n.rts. 363 e 391 C.a meema Conso}i{hu;ão;

·

·

ACTOS DO PODER EXECUTIVO

lnclua. E' e, como art.. tiO, ~.' seguinte dispt•Sição : <<Art. 60.
Cuutinúa (;fi vigor o ui::>}JOSitivo do art. 1~; da lt:!i 11. :3. Ü~ ~'
de 31 de (i.ezembro ãe 19f8,.;
Dê-se o 11. ti~ au n.rL. ô 1.
Jtio tle Janeiro, 2!~> dC' fevereiro de 1!121, 1'0!1' da Lttuc•peudencia. ~ 33° da Republica.
EPfTAClt)

.P 1!:8!:\IJ,\.

HO'mero n~tnf'i~lo.

DECHETO N. 1i. 688 --
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I !l~-J

Coucede <~.utorização á Companhia Calçado Clark, Limited, vara. eoutinuaT «~
funccionar ll:l R'lpublit'a, com as novas alt.eraçõrs fpitas elll 6<'11~
Pstatutos.

O Presidente da ltepubliea dui:i Estatius Unido~ do lll'a~iL
nltendendo ao que requernu a Companhia Calçado Clark. Limited. autorizada a fnnccionar na Republieu pelos uecretos
ns. 5.134, de 18 de fevereiro de 190-t 6.436, (le 27 de março
de 1907, e 10.417, de ':n de agosto dt~ :19f8. e dl"vidamt•nte
representada, decreta:
Artigo unico. E' eoncediúa uulol·iza(,,~ão á ComJ)anltia Calt;ado Clark, IJimited, p~ra eontinuar a funccionar na Hepuhlica, com as novas altera~ões feitas em seus estatutos, approvadas e confirmadas em assembléas geraes cxt.raordinarias
de seus accionistas, r'eaJizadas em 12 c 2H de março dP Hl20,
sob as mesmas clau~ulas que acompanharam o deet·,~to numero 6. 436, acima citado,. ficando, porém, a mesma eompauhia obrigada a cmnpri1· as formalidades exigidas p~~la leg·isJação em vigor.
Rio de Janeiro, 23 de fevel'il'o ue HJ.'2:J, JOO" da lndependencia e 33° da Republica.
EPITACIO PESSÔ,\.

Simões Lopes .

'DECRE'fO N. f 4. ô8H -

DE

28 D~~

FEVEREIRO DE

Desa:propri:t o lll'ediu •• r()HliCdivo terreno situado :í. ru:~

u. 27, ent

Ca~apav~

1H21

-:\I:Il'fllll.';r,

•l<' Il<'r\·a]

S. Paulo.

O PrPsidenle da Hepublic~a dos Estados Unido;-; do Bl'asil:
Considerando que o 1\finisterio da Guerra preeisa do predio e terreno~ situadoH :.í rua 1\larquez de Herval n. 27, em
Caeapava, S. Paulo, de proprü\dade de .José Luiz Frauco d~

ACTOS no PODER EXECUTIVO

.Almeida, e que o seu proprieta.rio fez a esf.e Ininisterio uma
Jn·oposta de venda pelo valor de :31 :000$, em apoliees f-ederaes;
.
Considerando que em aviso n. i. 340, de J1 dE> dezcmbrll
de 1920 foi pelo Ministcrio da Guerra communicado ao da I!'a7:enda que já está. feito o empenho da despeza;
ConRiderando que não ha motivo snfficientP para que o
vropi·ietario. ~'!C recuse depois da sua propost.n a a1~e•~itar o
p;·rp~ de offerta, por elle me!:imo feita;
Resolve, no U!30 da attribnição que lhe eoufere o ai' L. 5"
do regulamento approvado pelo decreto n. 4 . H56, de u de
:::d•~mbrn de HHJ3, expedido Plll virtude de autoriza(:ão conLida na lei n. ·1.. 021, de :!6 de agosto anterior. e, de conformidade com o art . 590;· § 2«>, n. 1. f lo Cod igo Civil, de.'3apropriar o predio e terrenh citados. JWlo pl'E'ÇO da proposta. f~ita,
110 val4Jr de 31 :000~, em apolices.
U.io de Janeii·o, 23 de ffwerPiro de Hl2·t, 100" da hlJhmi'U'l<:Heia e ~3" da Republica~
EPI'l'ACIO

João

DECHE10 N. H.690

--DI·~

2:3 rm

Pandili

PESSÔA.

Calogeras.

FE\'El\J·;mu

tm lfl2l

~\bre,

;JO Miuit>terio d~t Gucna, o eredito de 195 :563$1ô4. !'P3l".!. pagam•mto
a u'fficiaes qn•~ est.iver:.tm cm !óiervir:o 1la ddc11.a. fixa " 1110\'d do lif.tor;.l
tia Rt'pttbliea.

O Pre1-:idente J.a H.epubliia do:; Eslallos Unido ..; do llrasil.
US<Hlrio da ~~ut.oriza~ã.o que lhe confere o art. :23, n. Xl. da )Pi
n. 4.2~2, dP 5 de .1aneiro findo. resolve abrir ao Ministerio
da Guerra. o credito de 195:563$161 para pagamento de vaui agens que compütem aos officiae.s que estiveram em se,rviço
na defesa fixa c movel do littm·al da Repuhlica durantl". o
e~tado de guerra com a Allemanha, no pE>.riodo dr> 30 de outubro de 1917 a 11 de novembro· de 1918.
Rio de Janeiro, 23 de fevereiro de 1921, 100" da Independencia e 33° da Republica.
EPri'ACIO

João

PESSÔA.

Pandiá Calogeras .

.\ hrc. ~w .:\Unisterio da. Justit:.a c Nlegocios 1 ntPriore~. o tl'eclit.o c~;pcci<tl
ti•~ 1. 500:000$, para occor:rer ú,; despc7.a~> com a installaçi'ío e cns~io
tle um ltosllital e de 1lons payiJh~('s, <ll'stin<H1n::; ;1 alo5ar o total d~
::'·IJU doen(!'S.

o Pr(~Bidentt~ da Republiea. un;;: EsLadus Unidos rlo Bl'asil.
11:-:aruio da autorização concedida IJl'lo decreto lr~gielatiYo nuttl''l'O 't. 250, de ü dP jan~>h'o fimlu, rrsoh'P nht·ir ao .MinistPrill

1\.l."TOS 00 PODEn EXECUTIVO

,da .lt1-;ti~:a

credito especial de
a installacão n o
•·usloio de uw hospi,tal, com capacidade para 1.00 enfermos,' o
.Ue dom~ pavilhões, sendo um destinado a 200 mulheres e outro a. 200 crcanças tuberculosas, destac~ndo-SP, ôO :000$ pa1·a
a creação de mais uma enfermaria no Ho,-;pit.al de S . .Tofiu
llaptisla da I.agôa.
·
Rio de lTaneiro, 23 de fevereiro de 1 O:? l, 111U" da Imlcpendencia e 33" da Republica.
c

Negocios

Interiores

o

J • :-,no :000$, para occorrcr ás despezas com

EPl'l'ACIO I:'ESS(ÍA.

11l{rcdo Pinto l'ieira de Mdlo.

J-:ley;l ü c:tff';!"IJrÍa tle Embaixada a represeni:J';iÍ.o uiplomatica do Dra~il junto
a S. M. o R(li <los BelgaG.

H.

O Presidente da Republica dos Estado~ Uuidos do Brn.flil:
Usando da. autorização contida no Deereto lcg i~lativ.o
4.156, de 15 de Outubro do anno proxirno findo:

Decreta:
Art. 1. o Fica elevada á categoria de Embaixada a I'ClH'~
srml.ação diplomatica do Brasil junto a Sua Majestade o Rei
dos Belgas, com a seguinte dotação annual, em ouro: Emhaixador:. Ordcnádo, Rs. 12 :000$0ü0 (doze ,contos de réil'); Gratificação, lls. 6:000$000 (seis eont.os de t'('-is), .P neprcsenl.a.cão, Ils. 20 :000$000 (virite contos de réis) : Jl~tr·a alngu ri
(lo Chancf~IIaria, R.s. 10:000$000 (dez eo.ntos dr~ rt"•is); c pa1·a
Expediente, Hs. 1:000$000 (um conto de réis).
Art. 2. o A Embaixada terá, além do Embaixador, um
llrimeiro c um Segundo Secretarias, tirados do quadro act.nal.
Art. :J. o Para occorrer ás despczas no eoiT('llf r~ anno. fie a
~thcrto ao l\linisberio das Relações Ex!toriorcs o nedito de ·
Hs. 2-i :17 4$'103, ouro (vinte c quafl'o contos '~nnto tJ setenta
o quatro mil cento e ires réis), assim discrimina elos: Embai:x.aclor: Ve.neimentos (Ordenado, Gratificar.ão e Repre,s'enta~:ão), Hs. 13:571$428 (t.rese contos quinhentos e ~denta c um
mil qua:trocentos e vinte e oito r.éis) c mais 25 %, réis
:1 :a02$8G'1 (tres contos treaentos e noventa e dons mil oitoecntos e cincoenta e sete réis); e para aluguel de Chaacellaria e Expedient<~, Rs. 7:209$818 (sete contos duzcnt.os e nove
mil oitocentos e cezoito réis).
Art. 4. o Revogam-se as disposições em contral'io.
Il.io de .Janeiro, 24 de Fevereiro d1; 1021. 1.00'' d~t Inde·i)CI!flcnda e 33" da Republica.
EPITActu J.lEssô.\ .~

J. M.

d~! ..:1ZI?~'edo Mnrquc8,

ACtoS DO PODJ!f\ EXECU'l'lVO

DECRETO ~. f.j. 6!J3 -

~97

IH~ ~5 DE l<'EVEHEIRO DB 1921

A ppro\ a ~a alterações c aH corrcc~ücs feitas no decreto 11. 14. 64d, de ~fi
de janeiro do corrente anuo, ctuc deu novo rr6ulamonto para a arrcca·
dat;iio o fiscaliza~ão do impo::;to' de consumo.

O Presidente -da UcpulJlica tios E~tado~ Unidos uo Bt·asil,
da autorizw;ão fl''e lhe t~onfcre o art. 48, n. J, Lia
Constitu i4.:ão Federal, resolve que o decreto u. 1-í. 6,í8, d•~ j(.)
de Janeiro do corrente amw, sPja obsen·ado eom as altrrat;.õ••s
P correcçõcs que a este acompanham, assignadas pelo ministro
tle J•;stado dos Negocias da l 1'azenda.
Hio de Janeiro, 25 de fevereiro de H I~ J, I 00'' da lndctJClltJeuda c 33" da Rcpubllca.
u~ando

11 ES8UA.
Homero BazJtista.

EPITACIO

Alterações o correcçõos feitas no decreto n. 14.648, de 26 de
janeiro de 1921, que deu novo regulamento para a arrecadação o fiscalização do imposto de consumo, a que se refere o decreto n. H.693, desta data.
D.\R .\I.Tf.fi,\ÇUES E COIUtECÇÕE::3

Art.. 1." O regulamento para a al'recadação P fiscalização
do imposto do consumo, anncxo ao decreto n. 1-i. 6,í8, de ~G
do janeiro de 192 J, será observado com as alterações c corrccçõcs feitas e concretizadas nas seguintes disposit;õcs:
1 - Art. 3°:
Onuc se lê «abrico;,., leia-se «falJrico).
2 - 'Art. /.l 0 , § 1°:
Sub~t.itua-se a alínea I pela sc3uinte:
,,r - Charutos, por unidade:
i\acionacs:
até 100$ o milheiro ...................... .
De mais de 100$ o milheiro ...•...•.......
Os que I i verem marcas cspeciacs ou forem
inculcados como de primeira qnalidafk,
snpcrioreti, extra. havana, de ......... :
E'->traugeirm; • • • • ...•.•................

$015
$030
lf;lOO

~200)

;'

Sa nota ~·. oude se lê ~.umo> It'ia-sf1 dumo).
3 - Art.. 4", § 5":.
D•"'rois da alínea lll, onde :;e tó alim·~t <, \;> lr·ia.<)C
alinea dY:•.
T.tJ! d.a (9~1 -

\'oi. 11
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Art. 4•, § 6•:
Accrescente-se:
4'-h) sobre bisnagas e lança-perfumes para forguedos carnavalescos e outros fins-,.

4-

5 -

Art. 4°, § 12:

Substitua-se a alinea XI pela seguinte:
«XI. Tapetes por metro ou fracção:

ne

lã com outra materia, de algodão, linho,

juta, canhamo e materias semelhantes,
simples ou mixtos ................... .
IJe lã pura .............................. .

$100
$200».

6 - Art. 4•, § 13:

Substitua-se a alinea I pela seguinte:
«< -- Cobertores e os demais artefactos cunslante:-;
ria Jettra a deste paragrapho, por unidade:
De lã com qualquer outra materia,

exceptuada a seda; de algodão, juta, canhamo
ou semelhantes, simples ou mixtos....
De lã, de linho, simples, mixtos ou compostos
com outras ma terias, exceptuada a seda.
De seda simples ou composta. . . . . . . . . . . . . .
Na alinea V, relativamente á tributação das
camizas de algodão puro, simples, onde
se lê «100» leia-se....................
7 -

$160
$500
2$000».
$100i.

Art. 4•, § 27:

Substitua-se a alinea I pela seguinte:
«< - Lampadas eleclr ieas, por unidade:
De força illuminativa até 50 velas. . . . . . . . . . . .
De mais de 50 até 100 velas. . . . . . . . . . . . . . . .
De mais 100 até 200 velas...................
De mais de 200 até 400 velas ..... :. . . . . . . . . .
De mais de 400 velas. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

$050
$100
$200
$300
$500

Art. 6°, paragrapho unico:
Onde se lê c§ li, n. XIV, e 24», leia-se <<§ 12,
n. XIV, e 25».

8 -

9 --, Art. 7•:
No § n, lei r a h, onrlc se lê

«C

sabão leia-se

«O

~abiío»;

i\.1;eresccntc-se:
<<~

a)

H --- Sobre as cartas de jogar;
as cartas até 0".,05 de vomprinwnt.o,

eousidel'a-~

(las como brinquN:lo».

10 -·Art. H>:

Supprima-se o dispositivo vunsLanLe da ieUra (.

ACT08 00 PODER E~ltetJTIVO
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Art. 11:
a) F'abr i cas :
Designe-se com a alinea I, a primeira alinea que
diz «Trabalhando com operarios até seis, etc ... ) :
No § 2°, onde
lê «emonumentos», leia-ne -temoJumentos»;
Depois do § ú", accrescenle-se:
§ 6. 0 Os commerciantes atacadistas, os commissar i os c os consignatarios de fumo em bruto - co1·da,
tolha ou pasta paam·ão o emolumento de 300$, por essa
especie, sem ser levado em conta o de outra qualquer:.;
Os §§ 6° a 10, passarão a ser designados, respectivamente por §§ 7° a H;
Supprima-se o § TI.
12 --Art. 38, § 5,:
Onde se lê «modelo XIX>I, leia-se. ,rmodelo XXh,
1:_1 · - Ar L. 55:
Na lettra a, onde se lê <<resgistro;;; leia-se t.regis-·

se

tro~;

Na lettra c, onde se lê «ar. III, § 3°, lettra (]:) leiase <<art. 112, § 3°, lettra a».
f.í - Art. 56, paragrapho unico:
Supprimam-sc as palavras <<OU de .ioias:i>.
15 ---- Art. 57, § 2,, lettra n;
Onde se lê «aos infractores das lettras a a y ou .u,
leia-se «aos infractores das lettras a a m ou n,.
16 -Art. 60:
Accrescente-~e

:
<<Paragrapho unico. Nos chapéos de móla ou claques e nos armados para grande uniforme, as estampilhas poderão ser cosidas em logar visível».
17 - Art. 61:
LA.ecrescente-se:
<<::t) destinadas a !laí..lionaes, quando se ll'aLar de
productos estrangeiros ·e vice-versa:.;
As le~ttras a a (] passarão a ser de':lignadas, I"eSpcotdvamente, por le1Ltras b a h;
Na lettra d, que pass'ará a ser ~ettra e, onde ge
lê «ou m•arcarl,as~ lei•a-se «Ou não :marc!ad3!S)).
No pa.ragrapho Uillico, onJdie ISC Jê <<lettra a il.t f
le:ia-.sc «letLras cz a (]'».
18 ·- Art. 63:
Acct·eseente-s·e:
«P.aragJ~apho

uair.o" Us beneficia:dO.res de merca -·

dot·i·as que as acolfidinionarem de crnodo differente do
recchido, dev.erão, l1!as mesmU~S eorudiçõ.es, cmlltramarcar ·as ,e,stampiJhas que ·collarcm nos pro:dm:'úos ou
que os acompanharem.~.

AGfOS QO PODER EiEGUTI\'0

500

lH- Art. (H:
Supprim:am-se a5 p-alavras finaes -~Multa d~ 200t
a 400$000.~ •
.?O - ArL. G7, § 2":

Onde 3e le «de embalag.e111, sogur::1, eonuui:;;;são •h~
agentes e outras, até o poHto de destino!.">, leiR-se 1'dP.
NIJbalagem e seguro, ~atú o .ponto de dr~stino.~.

21

Art. 69, § 3°:
Onde t;C lê «moddo» l•::ia-:::t: "'mude lo xx .•.
,
.:,;.. Art. 85:
Onde ·SC lê ~modelo:~ ·leia-~c <UllOUC!u Xtb
2~\ Ar L 87, § 2(1~
Onde ·se lê «no § J<> do art. ii2.) leia-'5e ,4.fiOS ariLigos 111 c f1i2,:..
2-í - Art. 88, par.agrapho unico:
Onde se lê «rotulada uu cstump1lhadat>, l~ia-:;;}
1:oLulada e estampilhada.).~.
2f> -- Art. 92':
Na lcUr.a a, onde ~e h) ~peso e.x.{jedcnLe», Jeia-30
«capacida.de excedente;
Na leitra e, onde s.c 'lê «15 on mais kHos ~leia-'::Hl
«50 ou mais kHos.».
·
26 - Art. 98:
Onde ·se lú «das fabrieas nem armaz·em-;,, Je,ia-.:lt~
<r:das fabl'ica·s nem dos .armazens.,.
27 - Art. 100, 1~ttra a :
Onde :::c lê <Nerificada ou na tli fferenc;a:p ·lcia-::e
<verificada na diffr.rPnça..~.
28 - · ArL :1.02;
Onde ~e le ~modelo') lnia~:::.e .a:modelo :Xllh.
29 ._ Ar L. t 08, p:wagraphl.J' uni co:
Onde ·se lê «modelo XV~, leia-sf', <<mc~dclo XVH:.-..,
r, nu·d·e ~e lC <<art. lll, ~ W, q.ettra C>> -lcia...,sc ~àrt.. i 12,
§ 6°, lettt·a c,.
:30 - Art. 1t09:

...

:J1

Onde sB lê «t..lü a.rt.
107:~ leia-~e ~~do arL. 108.~.
Art. nr, § i":
Na lnU1·a b, ondr :::c lô ,;mO:ctdo XXb 1cia-sí:~ (•mo1{(~1lo xxn .».
·
Na lrl·hra f, oruJn ::;e l{\ «modfdo At> lt~i.a-sr «nwdelo XV"» e ctrpois da. phrasr- ·Hl~gocjanf.f} por gro.-;so
pnra. o l11~'SinO fim. aeci'OS<~rnt.f'-S~ «(~Oufor.HIO o mu,h·lo XVI.».
I\ a ~IcLir·a y, ('nt..le 3e ~~~ 4moddo X Vb. ·l{~ia-'~fll. to:modelo XV!Ul.:..

32 -

A.rt.•. III, § 2•:

1Se lê ~~ic·rtdo ou: .m-igado, f.abric() de dgarros», lei·a-se «piuado ·ou .mi·g!ad:o, ·oar·a
fabrico d8 c.igarros>.
Na. lettra d. ondB se lê «modelo XXII» ~eia~~m «llllO--

Na lettro b, onde

deM

xxru.-.

Na ·Je.ftra o, ondr,
•i'.motlel·o XXIV.».

::l~! -

>'3~

4lll.Orl·E'lo

XXIIh,

lem--~e

Na lett.rn r, om1~ sr. M ~mod~lnto

lein-8n

(.;1\'rod~ln

lê

Art.. IH, § fl1>:

XXVI».
~~"

--- iArt. IH. ~ no:
Na I'PHra n., onde se 1t\: «art. 5fl. Jrtt~ra li>>, ll'ill-!=\C:
<•a ri.. 57. § 1•, lüt.t.ra. b1>.
Na lef.t.ra d, ondr sn 1fl: <<tnOlielo>>: 1Pin-~r: «modPlo XVlb.
.
Na. lettra f, onde 8A lê: «c.orn o nonw Olli num Pro (H•
tonelagem»., leill-·SP: <worr: o nome~ on ·numr.rn r· ~. lo--

nelagem».
Na JeU\ra

o,

onde

.

Ht\

I•!: «modelo XYfh, Jett-E:e:

modrlo XIX».
Na Iettra j, onde se lê: «O numero o ou nome e a
t.()neln~em-s>. 1rin-~": 4:0 nnmrro on o nomP ~~ a f:onelngem».

:m- Art..

III,

~

9°:

Na lett.ra a, .onrle sn 1P: <-:art. ~'7. S 1°. IP.f.tt•n.<:; a e b>.•.
)Pia-se: «arf!. 57. ~ 1°, l~ttra. In'>;
Nu lei f. r a n., ~o onde St' lô: «multa de t :200$ a
2: ;i00~». leia-se: «multa de fiOO$ a Jl< :OOO$fl:O(h;

Na lrtJra h. ondP ~C' Jf- «modf"'o~ lPin--se «modelo
Xb ·~ acr.rrscente-se no final «m~lta rtP. 200$ n 400~06tb.
Ns letf..ra I" onde se lA «motlelo XXI» leia-se ~mo-
ri~lo :XXII» o :w~re:•c-•mt.r-8e no finnl 4:mult.a de 200$ a.
lt 400$000..
Na 1..,ttra d, onde se lê «modelo XJI» leia-se cmodelo ~h: onde 'se lê <rno n. r, 2.. leia-se <?:na lettra á,
~o~ P. accre.srt~nte-se no final <<Multa dP 6Jlí)$000l 'a
1 : 20{}$000~:
Na lett.ra e. accres·cent e-SP no finnl «Mutt.a rJe 600~
1 . 200$000»;
N'& leU.ra f, arr:rrst~.enf.P--~~ no rinal <<Mnlt~. r:fp 60(}•
3 1 : 200$00!0-.;
Depois de let.tra {, aecrP.Acente-~e:
<<~) a dar numerar:.ão c;eguida aM volumes em que
for~m alcondiiciolflad.os. os productns pol' J>er.asili.o da.
sahida da fabrica. si para os mesmos ntio tiverem· adoptada uma nu.meraeão rle ordrm de int.eresse r.ommercial, podPnt1o aqm~lla numrrncão ~rr alt'Prnna annnalrn~ntf' . mPdiantf\ avi~o pr~vio á. reparti~.ã.o fi~ral r.nmpf"fPnfE'. multa de 200$ a 400~.,00»;

. ~t\s Jet.tr&'!; g a m passarão a ,c;r>r rir~ignadas. resnectlvamente, por lef.tras h a n.:
Na Iet.tra g, que passa a ~~r h, accrescente-se no
final: .,multa de 50$ a 1 00~ nos que não fizerem as d~-

!S02

i\m'OS DO PODER EXECUTIVO

claraçües na guia e d!e 200$ a ,íO()$ aos que não remefr..
terem a guia,;
.
,
Na lettra h, que passa ser '~·, ae.crescentle-se no
final «multa de 20ll$ a 400$0.00~;
Na lettra i, que passa ser Iettra j, accrescente-·s'e
no final «multa de 200$ a 100$()C)(h;
Na J.ett.ra .f, que passa ser lettra k, ael~resc,fmte-se
no final «multa de 600$ a 1 :200$000»;
Na lettra !c, que passa a ser lettra l, accrescenfe-so
no final «multa de 600$ a 1 :200·~0()»;
Na lettra l, que passa a ser lettra m. aecrescente-se
110 final «multa de 200$ a 400$000»;
Na letti'a 1m., que passa a ser leltra n'# -onde se lê
«multa3 nos casos das lettras b a m de 1 :200$ a 2 :500$)1>
leia-se «mulla oe ()00$ a ~t·:200$000»:
.

16 ---·- Art. IH. § 10:
Substif,ua-se a lettra a, pelo seguinte:
«a) a pagar o imposto na tf6rma da Iettra b, do
§ 1o do ar L !>7, ant.rs .rla sahida do p.rorlnct.o ,rfa fahtrica,
salvo:
:1 ", quando se de'r a hypothese do art. 84;
2°, quando fôr dtestinado ao deposito da fabrica, situado na mesma zona fiscal, ou no mesmo municipio..
quando nelle houver mais de uma estação arrecada--dora, para ahi ser vendido óu entregue ao comprador.
tMuilta de 6100$ a 1 :200$000»;
~nbstit.ua-sc

a lettra b, ·peJo seguinte:
«b) a ter um livro do talão o guia ou livro guia,
s~gundo o modelo X. CJUfW na fabrica, quf'r no depmdto.
-tMulta de 200$ a 1,00$000»;
Accresccnt.e-se, depois, da lettra 11, as seguintes
IE>f.tras:
<c) a ter no dleposito o livro do modelo XXII, para
~scripturar a entrada e sahida dos productos e o movimento das reF;p.ect.ivas estampilhas. Multa. de 200$ a
100$000;
d) a fa):er acompanhar da guia modelo X, sem o
estampilhámento, o~ productos destinados ao deposito
referido na lettra a, 2°, e os d~volvidos· pelo mesmo
deposito á fa·hrica. •para qualquer fim. l\fulta de 600$
a '1:200$000~;
As lettras c a g, passarão a ser designadas~ respei~tivamente, por lettras e a i;
Na lettra c, que passa a ser Iettra e, depois das palavras «com -o producto vendido» accrescente-se: «na
fahrica ou no deposif.o» e accrescent.e-se no final:
«multa de 600$ a 1 :200$000»:
Na Iettra d, que nassa a ser /, onde se lê «a retalho
na. propria fabrica~ leia-se «a retalho, quer na propria
fabri(ia quer no· deposito» e aecrescrnt'e-se no final :
«multa de "61)0$ a 1 :200$00~;
·
Depois d'a lettra g, que passa a· ser IetLTa i, accrescenf em-se as. seguintes _Iettras :
.
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«.i) a collar nos competenfeg .nanhoto~ dr ~nlh<idra :w
guias recebidas com os prodnrto~ no~ (':t~n~ do n r'f.. R'f.
Mn~ ta de 200$ a 400$000»;
/l) a inutilizar com as devida~ explicações e collar
no talão cocyeS'J)ondente á guia relativa aos productos
que,. sahindo com imposto pago, forem regeitados e devolvidos pelo c.om.p·rad'or, P., ·si a devolução fôr de parte
rios product.os comprehendidos na guia. nof.ar no canhoto do talão relativo á mesma os artigos . rrr,usadm;.
1\lulf\a de 200$ a 400$000;
l) a entregar uma nota com a declaracão do numero e data da guia do pagamento do imposto eorrespondente aos product.o~ que. rejeitados e devolvido~ á
fabrica ou ao deposito. for·rrn de novo vPndidns. Multa
d,• 6'00$ a· 1t:200$®0;
m) a entregar uma nota com. a declaração do numero e data da guia corresponfiente aos producflos que,
d~volvidos pelo drpo~it.o, forem dre novo J'emet.tidns ao
ntesmo de·posif:o on vendidos. Mulf.a de 600$ a
f :200$000~.

:n ·--- 'Art. ITI,

§ II :

Onde se lê «os de ferragens:. leia-se «Os dr ferra.I) suas munições>.
~ubstituam-se as disposiçõe~ const::lllf.f'~ das lef:f.ras a a h, pela seguinf,e:
«a) a observar: as mesma·s obrigaçõe-s relativa!": ao~
dl" louças e vidros. suJeito~ ás rPSper.tivas mutt.as:..

rag,ens, armas de fogo

!1R ---- fArL 112, '§! 1o:

Na Iettra h, ond'e se lê qlagam p-or meio lif' gnia~
lPin.se «pagam o imposto por meio de gnin'>:
:O'epoi~ da lettra 'h, accreseente-se:
i) apresentar ·á. repartição fiscal compefoenfe. para
~nr visàda. urna guia em dup1icata. conf6rme o modelo
XV. do producto exportado para o estrangeiro, ficando
uma guia archivada na reoartiç'ão e a outra para ser
apresentada 1p0r o~,casião lio despacho. Mult.a de 200$
a 400$000>.
:l9 --· -~rL 112, ~~ 2":

Rupprima-se o dispositivo constante ~:ra Ietitra c,
nor f.pr elln passado a sPr designndo como lettra 1~. do
~ 1":
As lettra·s â e e passarão n ser designadas. resperf.ivamnnte, como lettras c e d;
Na letttra d, que passa a ser lettra C, onde se lê
«modelo XVb. leia-se: «modelo XVIIb, e onde se lê
«na conformidade da Jettra c deste paragrapho~. leia-se
<<na conformidadl" rln Jettrn i rlo pnragrapho anterior:~>.
!íft --- Arl. 112, ~

(J('Jo
delo

Na

IX~

:1°:
1eU.rn b-. ondf'

~e

IA «modelo», Jcia-sc:

Na leUra 'd, f)nde se lê «modelo:., leia-se
XVII:~>.

~rrio

~mo
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Na lef.tra (, ondP. se lê' (modelo XYih, Iria-sr.:·
·crmodelo XIX:..·
·H -· Art. 112, § -i'':

Na lettra b, onde se lê «ar f.. 98>-", leia-se «art.. 99~·.
Na lettra c, onde ·se lê ((modelo!>, leia-se: ~mo-

drlo XXX'.'

Art. 11:'),

-

·i~>,

Na leUra
ctuaut.o não
arf. !H, o~ de
e dP de ma i~
4~

~

!lo:

h, snpprima-so o l.recho <Jne dL~ <,r, f'm ~
rutr·ay· rm vigor o paragr·apho unico do
i !'i ou mais kilo~, eontrndo o rnf~ moido,
dfl fiO k iln~. contendo assurar· t•rfinado~.

-· Dl•pois Jo ar!. 1 t ?, §

Ü0 ,

acrrflsrenl t•-sp:

«§ 7. Aos commerciant.rs dr fumo f"m bruto (alacndistas. rommissarios e consignalarios) ;
a) fornerrr com os produrtos vendidos uma nota
on factm·a. nns condiçõf:ls rstabelf'cidas uo art. 88, discriminando-os pela flspccie, peso c procedencin, nacional ou I'Strangrira, P pelo numero dP volumes;
b J ter um livro cte accôrdo com o modelo XXV, no
qual lançarão diariamentr a flntrada e ~ahida do fumo
0

de qnalqnrr proerdencia, ffii'TWionanctn o impoc;to pago
Pni rt>lação ao r~trangeiro:
r) lançar na rolumna d:tc; nhsf•I"Ya~líf'';, nn I'Tll ouIra part1• da folha. si ahi não ''onhPI'. do livro da ea~~ripta fiseal, a quantidade, PSJl01'it• " d~>stino do fumrJ
(•xporlado para o, esl rangeiro;
d) npresentat· ao ag·ente do fi~co, sempre que fm•
exi~ido, o livro rr•ff'r•ido na lettrn b, P, hrm assim. '.ls
uotas ou faeturas d1' eompra d~ fumo nacional, ns guia ..;
de pa~amPnlo do impMio dP. ftm1o rstrnng-f•iro e qs
guias àos de~pachm; dt' exportação, nmlta de 50$ a 100~
aos qur não {Jl'f'Pncherrm :H foi'matidades relativas ú
escripla ou ás notas ou factura~. on infl'ingirem a Ieltra d, P. df' ~00$ a -100$, aos f1Ur não fornAcf'rPm a nota
üU fartura on não tiverem o livro;,) .

.a -

AP setima e oitava partes do capitulo X passarão a
ser dr~ignada~. rrspf'cfivamrntr, por sexta e setin.-a
parteR.

45 -- Art. 114 :
Onde se lP dl"cidos o

do~ fabrir.antP~ refPridos

seu~

nrtrfaetos r

ft:'rrng~n!l,

no art. 86», leia-se: ~tecidos
., set.lR arlPfnr.tos. fflrragrns. nrmas dr fo!!o e suas munições, dos fabricantes refrridos no art. 85.-., •' onde se
h\ «serão as folhas ~om numPracãn~. lPia-sP: «terão as
folhas t•om num~rnção» .
.4ti -- Art.

125:

Onde se lt'i ~na excepcão do art. 121->, lPia-se: "'na
€:t:c.epcão do ~.r~. 122:t,

!105
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t7 -

Ad. 142:

O dispo·sitivo designado com «§ 1°>> pnRsará n ser
designado: «paragrapho tmil·o~).

4H -

Arl • 1rJ4 :
~a lrtt.ra
••nll'f~l:mrR

b, n. lt, nnde RP J,; «n nãn Ih"" tPnilam
kiJo
pelos fabricantes», leia--~e: <<P que não
f.t>.nham sido PntreguPs pelos fabricantes» ú reparti~;ão
UITPeadadora. 110'4 tprmos do art.. ·111. ~ 1", lettra f.-..
Na lett.1·n !J, onde• sr lt~ <<modelo>>, )t>in--·sp: <l'.mo ..

•Ir· lo

xrv.~.

Na
dPio

lt'llr:l

]J,

~.:c•

ondP

XXXI».

Drpois da )f'ftra s. o
gnado enm a !Pftra i

lt·

\<:mnclrlu~.

di~po~il Í\'O
pns~ar:í.

lPia-:.;t':

dlltl .

fJilC' se a(• h a •lr~i

a ::-;Pr'

dP~ignaflo

rwla

Jpffra / .

.'tfl -- Arl. 1GG:
Nn leltra
dt>lo V>>.
50 --- Art. 16?:

~.

8npprima-~r

onde

Sf'

a palavt·a

!(i

«modelo>>. Ieia-sí':

«mn~.

<<rr,en·sars~'.

[)t --Art.. 17A:

No

~

2°, ondP sr lê <,ar f.

~0'!>~. lf'i!l-""

<'art..

~'Oh.

f.? -- Art. 1R3:

SuhsWtta-sP n ~ I" pPlo sPgninln:
<<~

1. A~ mnlta~ impostas nos 1·nso:.; TH'l'VistM no>\
219, ~ 6°, lf'ltra rr, P :!?O. sprão nhonadns ao r-; agf'ntPs fiseaf's ou fJII:lr~rpJPr Pmpl'PI!ftrlo;.; 11111' t>onslatarPtn
a drfmudarãm.
0

ar!~.

Art. Hlt:

No ~ :1°, ondf' sf' I(• «mOdf'liJ~ XXXYT a XXXIX\>, leia·
se: <<modelos XXXVII a XXXIX~'!d -- Arf . 19() :
«~

rí!) -

Onde sr li\ <<fJlHI>>. lPia-sr: «qual~.
Nü ~ f1", ondr Sf' li\ <<~ ? 0 do art. 1AÇh>, Ieia-sr.:
~" do ari. 191».
Art. 201 :

Snpprimarr.·-sf' ns palaYrns «nos F. c:; I ndn.;;.».
flfi - Art. 21'1 :
OndP sP W <<modPlo». li•ia-sP: «mndrlo XXXIII>>.
No ~ ?(}. ond1• "~' lc" «modelo)>. lria-sP «mndpln
XXXIV».
!"/i -- Art. 21:1:
Ondr sr lf~ <<nO~ rasos dn':4 art.::. ?:í ~' ?fh·. lf>ia-<:P:
110~ caso~ dos art~. '!7 P ~fb.
~H

--

Art. 214:

Onde se lê «estabelecido no art. t:h. leia-sr: «e"tabelecido no art, 14»,

506
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Art. 219:
No § 2°, lettra a, onde se lê «decorridos mais de
tres mezes depois dos prazos estabelecidos no art. f4»,
leia-se: «dentro dos tr-es primeiros mezes, depois do
prazo e·stabelecido no § 1o, lettra a, deste artigo.
No § 2°, Iettra b, onde se lê «decorridos mais âe
tres mezes dos prazos estabelecidos nos arts. 21 e 22»,
leia-se: «dentro dos tres primeiro·s mezes, depois do
prazo estabelecido no § 1o, lettra b, deste artigo>>.

!"i9 -

Art. 234:
Onde se lê «modelo», leia-se: «modelo L» e depois
das palavras «de todos estabelecimentos», accrescentese; <fabris e dos commerciaes:t;
No § 1", onde .se lê modelo, ij.r,i,a-se <<modelo
I . b.

flO -

61

-- Art.

235:·
Na leHJI•,a a, onde se
.XLVII:.;
N~ lel~tra

c.. onde

se

l}ê ~mod:elo»
·Jf~

leia-se <<modelo

«modelo» J,e:i'a-se

~nodelo

.Llb.

fr2 · -·· Ar,h. 239 :
Onde se ~ê «modelos»
XLIV.>.

leia-~·e

<<modelo XLJU

e

63 -·· Al'lt. 242:

nab.

Supprimtlm--se as palavras iid'e

Fo.brico

inaciQ·

64 -· Modelos:

Os moldelos 'X ·e. B, pa,g.sarão .a, ser d·e·signlados
respecltivamente, por modelos XV e XVI;
Os mod-elos XV a XVIII, passarão a :!=ler designadas, ll'·e·S'P·ootivamente po;r modelos XVII a XX;
Supprima-.s-e o mode,Jo XIX;
Os modelos XX a XXI.V, passarão a S·er deosi•gnndos, resp·ootivamente, por mDd·elos XXI a XXV;
Supprima_:se o mod~Bolo XX~
No modelo V, nota 1•, onde se 'lê «II, XI, 1. 3, 5,
7; 8, 13, 15, 16, 20, 21, ·e 22, l·eia-s.e «li, XII, 1, 3, r,,
8, 9, 13, 16, 1.7, 21, 22, ·e 23»;
No modelo VI, notas, ond1e s·e .Jê <<no CI3JSO do artigo 98, § 2°, J.ei'a-se «no c.aso do art. 99, § 2°»;
O modelo XI notas, onde, se lê «nos casüos pre·vi,stos no art. 70» leia-se mos ·casos previstos no artigo 111, § 9°, J,efJtTa d»;
.
1
No modelo XXXV. on!die se lê «de .aecôrdo com n
~:rt. 153~ • .I~ei'a-s·e «de accôr'do com o art. 152.'>.
No mode~o XL, ond~ R~ Jê <<dR 1920» J(>Ji'U-"lA ite
192b;
No modelo XLT, ·onde s·e .Jê ~de 19·20» leria-~~e <<do
1921.:~>.

No modielo XLIII. nota, ond~ se Jê <<anne.:xa XLV"~
leia-se <<:annexo XLVI»;
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No modelo XIN, nota, ondie s.e lê «do' anne.xo
XLVIIb, l:eia-.s·e cdos annexos XLVI e XLVIIb;
.
No modelo XLVII, resumo, onde se lê «30 %:., leiase «20 %:. -e supprimam-se a·~ 'i111:di·cacões r;enatiw·s á
multa de 50%»;
No modelo XL VIII, sobre o ti tnlo das nmlúas por
a~tii'·aso do pa~amenll.o do registro,
onde .S·C lê:. 30%
leia-se 2'0o/o», esttabeleca-s:e, uma ~~.olumna pall"a as
multas de 150$ a 300$, .snp.prirn:a-se 1a columna· rela'tiva a.s multa.s de 50% .e suhdividam-s•e as c<Ylumrms
das multa:s de 15%, 20%, ·5$, 10$, 150$ a 300$ e total, em duas, c•ada uma ·das quaes t.erã.o. o~.; ,sr,guint"s
.snh-bitulos: num·ero:. e importancia»;
No modelo XLIX. ·supprima-se a colnmna. s•oh n
titulo «ohr;as d:e onriv·CIS (joalhp,ria) ».
Rio de Janeiro. 25 d1e f·f'V•ereiro em 1921. - llmn,ero Baptista.

Regulamento para a fiscalização e cobrança do imposto de
consumo a que se refere o decreto n.14.643, de 26 de
janeiro de 1921, alterado pelo decreto n. 1.4.693, de 25
de fevereiro de 1921
CAPITULO I
Da incidencia
Art. 1°. O imposto de consumo, de que tratam as leis ns. 641, de
14 de novembro de 1899, 3.446, de 31 de dezembro de 1917, 3.644,
de 31 de dezembro de 1918, e 3·979, de 31 de dezembro de 1919, e
4·230, cle 31 de dezembro de 1920, e os decretos ns. 11.951, de 16 de
fevereiro de 1916, e 12.351, de 6 de janeiro de 1917, inCide sobre os

seguintes productos:

1. Fumo;
2. Bebidas;.
3. Phosphoros ;
4. Sal;
5. Calçado;
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

Perfumaria~ ;

Especialidades pharma.ceuticas ;
Conservas;
Vinagre ;
Velas;
Bengalas;
Tecidos ;
Artefactos de tecidos;
Vinhos estrangeiros;
15. Papel de forrar casa ou mala• ;
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16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.

23.

24.
25.

26.
27.

Cartas de jogar;
Ohapéos;
Discos para gramophones
Louças e vidros;
Ferragens ·;
Café torrauo ou raoido;
Manteiga;
Assucar refinado;
Obra.e de adorno ou ornamento <- outroa ftna;
Moveis;
Armas de fogo e Ruas munições;
Lampadas e pilhas electricas.

Art. 2°. As taxas do imposto de consumo serão cobradas ern
estampilha!i,- coHadas aos productos ou ás guias que os 3compa~
nharem, -·- ou por verba, segundo os casos especificados neste
regulamento.
Art. 3°. Além das taxas do imposto, serão cobrados, como elemento de fiscalização e estatistica, emolumentos de registro para o
fabrico e cornmercin dos productos trihutado~ e para o commercio do
huno em bruto.

CAPITULO li

Do imposto
Art. 4°. O imposto rccae sobre os productos, nadonaes ou
estrangeiros, enumeradM no art. l 0 , peJa seg-uinte fórma.:
~l-Fumo:

Sobre:
a) charutos, cigarros, cigarrilhas, rapé c fnmo r1e~f1ado; picado,
migado ou em pó, para qualquer fim ;
b) fumo em corda ou em folha, estrangeiro, a sah~~~:
I. Charutos, por unidade : .

.Nacionaes :
até Ioo$ o milheiro . . .
de mais de 1oo$ o milheiro • . . . .
os que tiverem marctts especiaes como de primeira
qualidade, superiores, extra, havana, etc.

Estrangeiros.
I r. Cigarros e cigarrilhas nacionaes, por vinten:t 011 frncç..1.n :
até o preço de $120 •
de mais de $r 20. . • . • • . . . • • •
IH. Cigarros e cigarrilhas estrangeiros, por vintena ou
.
rracção . . . • . . . . . • • . . .
)V. Rapé, por 125 gra'?mas ou_fracção, pe..'Jo liquido • .
V. Fumo desfiado, ptcado, m1gado ou em pó, por 2;;
grammas ou fra.cção, peso liquido • • . . . .
VI. Fumo em corda ou em folha, estrang-eiro, por ldlo·
gramma ou tracção, peso liquido . •
,

$OIS

$030
$100

$'Yl<l
$020

$oSO
$200

$o6o
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vn. Os cigarros e cig-arrilhas fabricados

Vllli
·

COlll fumo prepa·
rado na propna fabrica, além do imposto de $021 l
ou de $os o, pago em estampilhas apposta~ ~os mesmos,
pagarão, por verba lançada pela repartlçao arrecada·
dora nas guias de acquisição das mesmas estampilhas,
mais $O-to, por vintena ou fracção, correspondentes
ao fumo em pregado.
O fnmo em corda ou em folha, estrangeiro, quando J?>r
desfiado, picado, u~·ado ou reduzido a pó, em fabrica nacional, pagtrá mais $o6o, além do imposto
pago nas alfandegas, por 25 grammas ou fracção,
ficando, outrosim, sujeito ao regimcn do fumo de
producção nacional.

NorAs:

materia prima o fumo .em bruto, a saber; em
corda, em pasta, em rolo ou em folha.
2a. Entende·se por c!garrilha o producto tCito com capa de folha
de fumo, envolvendo fumo desfiado, picado, migado ou em pó, e cuja5.
dimensões não excedam de om,o90 de comprimento por om,o4o de circumferencia na parte mais grossa ; e por charuto, o mesmo producto de
maiores dimensões ou o de qualquer dimensão, envolvendo folhas de
fumo.
1•.. Considera·se

~

2- Bebidas :

Sobre:
·l} aguas mincraes para mesa;
b) aguas mineraes artificiaes ;
c) aguas denominadas syphão ou soda, entendendo-se por syphãtl
:t agua potavel addicionada simplesmente de gaz carbonico, hydromel,
dura, gitzger-ale, refrescos gazosos, sueco de fructas ou plantas não
f:!rmentado e outras bebidas que se lhes possam assemelhar;
d) xaropes de limão, groselha, gomma, orchata e outros, proprios
p1ra refrescos ;
e) cerveja;
amargos e aperitivos, taes como : amer-picoJZ, bitter, jet·nel,
t•ermoutlt, ferro-quina Bislcri, vinhos quinados, amaro-fclsina c outras
hcbidas semelhantes ;
g) bebidas constantes do n. 130 da actual tarifa das alfandegas;
IL) bebidas constantes do n. 131 da actual tarifa das alfandegas,
comprehcndendo a aguardente c bebidas semelhantes, nacionacs, de
thictas e plantas, exceptuadas a canna c a mandioca;
i) vinhos artificiaes e demais bebidas fermentadas que possam ser
assemelhados ou sejam rotu~ados c vendidos como vinhos de uva, espumosos ou champagne, comprehendidos os vinhos addicionados de agua
c alcool e os vinhos naturacs estrangeiros, que venham a ser transtor·
matlos em espumosos ;
i) bebidas denominadas, c como taes rotuladas, ((vinhos de cauna ))'
•· de fructas ,, e semelhantes, _quando não forem preparadas exdusi,·amentc peJa fcrmcutação do sueco de fructas ou plantas do paiz,
as,.-;im consideradas aqucllas a que se tenha ~tr.ldicionado alg urn~ outr:.t
~ub:Jtaucia para conservar, atloç.ar ou colorir;
k) vinho U1tur:~l, nacional, de uv:1 ou de qtnlqncr IJntrot frueta
pt_t pi:mt:J ;

.n

lHO
l) gra~, assim comprehendida a aguardente extrahida do bagaço
ou dos restduos da uva, ~uardente de canna (cachaça) ou de mandioca. (tiquira), de prodpcçao nacional, e alcool de uva, canna, mandioca, milho ou batata ;
m) alcool de fructas, ccreaes, ou plantas, que não sejam uva,
canoa, mandioca, milho ou batata ;
n) capsulas de acido carbonico para o preparo de aguas pelo systema Sparklets e outros, a saber :
I. Aguas mineraes naturaes para mesa :

1°, não gazeificadas, ou gazeificadas com gaz da propria fonte:
por
por
por
por

meia garrafa • •
meio litro .
garrafa . • •
litro. • .

$015

t

20

30

40

ze, gazeificadas artificialmente por gaz ;~ue não seja da propria
fonte:
por me!a g.arrafa .
• • • •
por meto litro •
por garrafa • . .
por litro . . . • • • • • •

11. Aguas mineraes artificiaes:
por me!a garrafa •
por meto Htro •
por garrafa •
por litro. •

$133

1

200

266
400

$o50

r:

75

00

50

111. Aguas denominadas syphão ou soda, hydromel, cidra, ginger-ale,
refrescos gazosos, sueco de fructas ou plantas não fermentadas e outras bebidas semelhantes :
por
por
por
por

me!a g!lfrafa •
meJ.o litro •
garrafa • •
litro • • •

I V. Xaropes de limão, groselha, gomma, orchata e outros proprios
·
para refrescos :

por meia g:arrafa •

por meio litro .. • •
por garrafa.
por Btro. •
V. Cerveja. :
, .. , de alta fermentação;
por me!a [~~~afa •

$o6o

~000
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de baixa fermentação:

me!a g?lrrafa .
mo
me1o litro .
0
garrafa •
60
litro.
40
Vi. Amer~picon, bitter, fernet, l'ermoutlt, ferro-quina Bisleri, vinhos
quinados, amaro-felsina e outras bebidas semelhantes, inclusive graspa e aguardente pura de canna ou de mandioca,
nacionaes, e alcool de uva, canna, mandioca, milho ou batata,
desde que contenham qualquer substancia que lhes modifique
o estado natural :
por meia garrafa •
40
por meio litro •
6o
8o
por garrafa • • •
20
por. litro . • •
VII.. Licõres communs ou doces, de qualquer qualidade, para uso de
mesa ou não, como os de banana, baunilha, cacáo, laranja e
semelhantes, a americana, aniz, herva-doce, hesperidina,
kumel e outros que se lhes assemelhem :
por meia garrafa •
por meio litro .
por garrafa •
por lltro. •
VIII. Absintho, aguardente de França, da Jamaica, do Reino ou do
Rheno, brandy, cognac, laranjinha, eucalypsintho, genebra,
kirsck, rhum, wisky e outras semelhantes; aguardente e
bebidas semelhantes, nacionaes, de fructas e plantas, exceptuadas a canna e a mandioca :
por meia garrafa •
$240
por meio litro •
por garrafa • • •
por litro . • •
IX. Vinhos artificiaes e demais bebidas fermentadas semelhantes :
por meia garrafa .
por meio litro •
por garrafa . • •
I$500
por litro • • •
2$000
X. Bebidas denominadas, e como taes rotuladas, vinho de canna, de
fructas e semelhantes :
por meia gamúà •
$0Bo
por meio litro •
$r2o
por garrafa. ..
$I6o
~li~. • •
~o
Quando rotuladas ou inculcadas como sendo de typo estrangeiro:
por meia garrafa •
$I~o
por meio litro •
$I8o
por garrafa . .
$240
por litro. •
$36o
por
por
por
por

!

=
I=
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Xr. Vinho nadonal natural de uva ou de qualquer outra fructa ou
planta, inclusive o vinho e o sueco de cajú não fermentado
c sem alcool ue qualquer natureza:
por meia ~arrafa •
$oo8
por meio htro .
o
por g-arrafa.
15
por htro. .
2o
XII. liraspa e aguardente pura de canna ou de mandioca, uadonaes,
e alcool de uva, catma, mandioca, milho ou batata:
1", até 25° Cartier:

t•

por mc~a ~arrafa •

por meio utro •
por garrafa • .
por Jitro. • •
2", de mais de 25° Cartier :
por me~a g.arrafa .
$o8o
por meto litro .
$t2o
por garrafa .
$t6o
por litro. •
$240
XIII. Alcool que não seja de uv:t, canna, mandioca, milho, ou batata:
1°, até 25° Cartier:
por meia garrafa •
por meio litro •
por garrafa • "
por litro • • •
:2", de mais de 25° CQrtier :
por meia garrafa
6o
por meio litro •
40
por g:arrafa •
320
por litro. .
So
XIV. Capsulas de acido carbonico para o preparo de aguas pelo
systema sparklets c outros, a saber, por capsula:
de capacidade de producç..::to até mcia garrafa de agua
20
de mais de meia garrafa de agua até meio litro • •
30
de mais de meio litro de ag·ua até uma garrafa . •
• 4U
,6o
de n1ais de uma g·arrafa de agua até um litro. • •
Nas capsulas de producção superior a um litro a fracção serã
~obrada na razão acima.

E

f

NOTAS:
1". Entende-se por Dieia garrafa o recipiente ue capaddade até
ou 0,333 do litro ; por meio litro, o que exceder de 0,33~3
até u, soo ; por garrafa, o que cxced.er de o, soo at~ 2;'3, ou o, 666 do
litro e, por litro, o que exceder de o,666 até 1 ,()(:X>, concedida uma
tolerancia até 10 "(.,. Nn ,,,silhame maior de um Htro a fraeç[i_o será
calculada nessa razão.
2•. Considera-se matcri~\ prin1a o mosto não aduiciouado de
substancia conservadora.
1 /3

ACTOS DO PODER EXECUTIVO

& 3 ~ Phosphoros :
Gobre:
a) os de madeira, cêra ou de qualquer outra especie, a saber .
l. Carteirinha ou caixinha, contendo ate 20 palitos .
1L Caixa ou carteira contendo até 6o palitos • . .
IJT. Cada 6o paiitos a mais ou fracção dessa quantidade,
tidos na mesma caixa ou carteira.
~

$ors
cou~

$0.30
$030

4 -Sal:

Sobre:
(hlorureto de sodio grosso, moído ou tritmado;
b) ídem refinado ou purificado, a saber ·
•Jrosso, moído ou triturado, de qualquer procedencia, por
kilogramma ou fracção, peso bruto . • • . .
Refinado ou de qualquer modo beneficiado, nacional~
acondicionado em volumes que não sejam frascos
de vidro ou louça, por kilogramma ou fracção, peso
bruto . . . • • • • . • . . • • .
Refinado ou purificado, de qualquer modo acondicionado,
estrangeiro, por zso grammas ou fracção, peso
liquido·. . • . . . . . • . . • . .
Idem jdem nacional, acondicionado em frasco de vidro
ou louça, por 250 grammas ou fracç.1.o, peso liquido

.1) o

t.

l!.

Til.

IV_

\ • t ' ~~r11

$o2o

$o2o

$025
$\)25

grosso adquirido para ser refinado ou purificado e acondicionado em frascos de vidro ou louça pagará sómente o
accrescimo do imposto, quando ficar provado por meio de
guia ou de nota o pagamento dél primitiva taxa.

'i l'i --- Calçado;
0obre"
11.) botas compridas de montar, botmas, cothurnos, ;apatos, bor~eguins, chinela~, sa~dal~as e alpercatas, tie couro, p~lle, ou qualquer
tecido de algodao, la, hnho, palha ou seda ou simplesmente com
mescla de seda, com sola de qualquer especie, comprehendendo-se como
<< borzeguim '> o calçado grosseiro, de meia gaspea, talão inteiriço e
direito, cano curto e ilhó commum, e por « alpercata >> a chinela .de
couro grosseiro ou de panno, com gaspea inteiriça ou não, sem salto
e que se prende ao pé por meio de tiras.;
·
b) sapatos de qualquer especie, proprios para banho, e alpargatas,
r1ssim comprehendidas as chinelas de panno com sola de corda:
c) sapatos, galochas, botas e cothurnos de borracha;
d) perneiras de couro ou panno, consideradas como taes as polainas
que. cobrflm ~ perna e parte da botina. ou apenas a perna. a saber,
r:;cr rlr .
J Botas compridas de montar
I I. Botinas e cothurnos de couro, pelle ou qualquer
tecido de algodão, lã ou linho, simpies ou mixto
até om,:22 de comprimento •
o

Leia de 1g21 -· Vol. Il

o

•

,

•

,

3J

r t,;~:,.._J

$::;oo

AGTOS DO PODER EXECU1"tVO

de mais de om,22 de comprimento.

.

•

.

•

•

$6oo

IH. Rotinas de tecido de seda ou de qualquer tecido com
mescla de seda :
~te

om ,:32 de comprimento

• .

:f;6oo

de mais de oua,22 de comprimento
l V. S:tp~'tos c borzeguins de couro, pelle
de algodão, lã ou linho, simples
até om,2:J de comprimento • .

de mais de

om,22

.
ou qualquer lecidn
ou mi.,to :

•
de comprimento . • .

.

.

1$050

.

V. Sapatos e borzeguins de qualquer tecido de seda ou sim· plesmcnte com mescla de seda, de qualquer compri-

ntcnto • .

v r.

.

• • .

• •

.

.

.

.

.

.

Chinelé\s, sandalias c alpercatas de couro, pellc on tecido
de algodão, lã, linho ou palha, simples on mixto .
VIl. Chinelas c sandalias de seda ou velludo de seda ou simplesmente com me.qcla de seda. . . . . . .
Y fJf. S:1patos rle qualquer e~pcde, proprios para h:mlto, c
alpargatas.
I X. S·tpatos, galochas, botas e cothurno~; de borracha :
até om,22 de comprimento • . .
de mais de om,z2 de comprimento.
X. Pcrncira~ de couro ou p:mno •
N(n.\s:
\a_ A rncdida do comprimento toma-se, por IIJeiu dt! lT:tvdr:t,
da ponta do pé á parte mais saliente do calcanhar.
2a. Não será consider:ado de tecido com mescla d~J ~.v: h :t•fllelln
em qne esta matcria não fiier parte do tecido e cutrar twic:wtentn como
hordaJo nn outro enteite insignificante.
~

6 - Perfumarias :

Sobre todas as preparações mixtas d•.!:;tiuad:ts :\')
c. nutras tins, t.aes coino :

tJ<:•)

d•, tnuc.·:ttior

a) oleos, loções, wsrneticos, cremes, brilhautinas, bandolinas, pó~,
c extractQs, para uso dos cabellos, pelles, unhas, Iençm~. r.tc. ;

pa~tas

. n agua

de c.:ulouia, ag-uas e vinagt'e

aromatko~.

de quaktner

e~~

peclf~;

c) tintas para cabello c barba ;
d) dentifricios;
c) pós, cremes c outros preparados para CO!Li~rvar, litwir ou ama4

~a~;

.

n

J) s.'J.bõcs em fôrma::;, paus, ma~a, pó, b.1rra, ou ti qui· lo, p:u a qual4
quer flm, uma vez que seJam rerfumados ;
g) pastilhas e lentilhas aromaticas, para qualquer fim ;

IJ) :;~lbrc hL~ua~·~1s e lnnça-pcrfnmc:.; p:ua tiJlg·Heclo·{ e:trn.·n~~kY~' u e
outros fms.

Por oiJjcctu, ~~ salJer :
L De preço até 2$ a ,Julia •
n. De mais de 2$ nté s$o00 •
III. De mais de 5$ até to$ooo.
o

IV. De mais de r(yp a. té r5$ooo .

~i
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De mais àe
De mais de
De mais de
De mais de
De mais de
De mais de
De mais de
De mais de
De mais de
De mais de
De mais de
De mais de

V.
VI.
VIIV fll.
IX.
X.

XI.

XII.
Xlll.
XIV.

15$ até
2o$ até
25$ até
3~ até
45 até
6o até
12~ até
15 até
200 até
300 até
400 até

?.o$ooo.

25$000.
30$000-

45
12

•

•

•

•

•

•

•

•

15

)O.

•

•

•

•

•

•

•

300
4

u .

2

•

n •

•

XV.
5no$oo·•. . .
. ..•
XVI.
soo$rJoo . ' • . . . .
. . · ·
XVH. Hisnag·as e Iança-perrumes para folguedos ,·amaralescos
c outros, por :10 grammas ou fr~cção, peso bruto.
~

I

$075

7 - Especialidades pharmaceuticas :

Sobre:
todo o remedio f)ffidnal, simple:~ 011 complexo, acompanhado
ou não do nome do fabricante, preparado e annunciado nos respectivos
porspectos, rotulos nu titulo:~, ~~omo eapa1. de curar, por applicação
interna ou empreg·o cxtcrn•.), certa molestia, g-rupos de molestias 011
estados tnnrbidos diversos, comprehcndido:1 tambem aquelles que, emhnra sem requisitos indicados, se destinem ao mesmo fim ;
h) vinhos mcdicinaes ;
c) ag·uas mincraes naturaes medicinacs, de pro:::edencia estrangeira,
~aL.osas on não, ou supergazeificada~:; com o g-az da propria fonte;
d) aguas mincracs naturaes medicinaes, de fontes do paiz ou estran •
~eiras, g·azeificadas artificialmente por gaz CJ.Ue não seja da propria fonte;
e) ampoulas medicinacs de qualquer qualidade, ainda sem indi·
cação de dóse medicinal, ou outra relativél. :'1 sua applicação, quer
~;ejam acondicionadas em c.:tixas, quer a granel, a saber :
1. Productos de preço até 5$ a duzi:l, cada unidade . .· •
$o2o
11. ldem de mais de 5$ a duzia, até ro$, cada unidade •
$040
1Il. Idem de mais de 1 o$ a duzia, até 15$, cada unidade.
$o6o
$o&l
l V. Idem de mais de I 5$ a J uzia, até 25$, cada unidade.
V. Idem de mais de 25$ a duzia, até 45$. cada unidade.
$toa
VL Idem de mais de 45$ a cluzia até 6o$, cada unidade •
$200
VIJ. Idem de mais ele 6o$ a duzia, até r :20~, cada unidade
$Soo
Vli L Idem de nw.is de 12u$ a duzia, cada unidade • • • t$ooa
L'\. J\guas mineraes naturaes medicinaes, de fontes do paiz ou estran;.,!eiras, g·azcitkadas artificialmente por· g·az que não seja da propria
11)

J';.Jnte:
por litro. •
por garrafa •

por
por

I/2 litro.
•
t/~·. g-arrafa.

)ào isentas m: agual-i miuerae:.; naturaes

400
266

1

200
13;)

medicinaes de origem
nacional, gazosas ou não, ort supergazei!ie:Jdas com 'J b'az · da
vropria fonte.
~

8 - Conservas :
Sobre:

?H6
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n.) carnes em conserva , de producção nacional, acondicionadas em
latas, tinas, barricas ou caixas, e as linguas seccas, de fnmeiro e em
salmoura, a granel ou de qualquer modo acondicionadas ;
b) saiame de carne bovina ;
c) carnes em conserva, de procedencia estrangeira. ;
d) conservas de carne de qualquer especie, presuntos. lingua:--;
afiambradas, chouriços, linguiças, salchichas. salames de carne de gado,
suino on ovelhum, mortadellas, galantine, queijo-porco, salpicão.
salsichão, morcella, extractos, caldos, pastas, geléas c outras preparações semelhantes, não medicinaes, comprehendendo-se por chouriço
a tripa grossa cheia de carne com gord11r:1 c temperos c secca ao
fumo, --por littguiça o rhouri\O delgado -- c por mon:dfa :1 tripa rbei~t
de sangue de porco ;
e) peixes, camarões, ostraH e outros mariscos, de qualquer cspede,
em conserva ele vinagre. azeite ou de qualquer f)Utro mod0 preparados;
f) doces de qualquer especic c fruclél~:. p1 Cl"élf':Hlo•: cn• ~·ald:1 .· ;~~k
:mcar crystallizado, massa, geléas, etc ..:
g) le~umes e frnctas em conserYa, :~impk'·· 011 misturadog, em
massa, satmoura, espirito, ou de qualquer outro_ morlo rreporaclo"•;
h) fructas seccas ou passadas ;
i) massa de mostardaJ molho inglez. condimentos culin3.rí0~; :;w-cedaneos da. manteiga, e outras preparações semelhantes ;
j) biscoutos, bolachas e semelhantes, rlroudicionadn~: c111 J,,trt.,
pacotes e outros cnvoltor.ins ;
k) chocolate cornmum de refeição, em pú ou em tna!-:is.:-1, a ~;élhct:
T. Carnes em conserva, de producção nacional, e línguas secca~;.
de fnmeiro on em salmoura, por ki1ogramma on fracçáo,
peso bruto. . • . . ~ . . • . . . . .
:~n ,~u
Salamede carne bovimt, por 2.t)O gTatntnélS 01.1 fracção, Pf-SO
bruto . . . . _ . . . . . . . . . . .
:1;, ~,·:;
TTJ. As dem~lis <JJnsr:rv:l.~-:. l''" ',~:-/~ gnuntnas n\1 fr;Jcr;ün, pG~· ·
bruto . • . . . . • • . .
$o~o
IV /\s conservas alimenticias, quando :~condidonadaH e.m tecipiente';
de louça ou vidro, pagarã.o o imposto pdo peso liquido k.gal, Hxada em 30 "/o do peso bruto a tár::~ do cm'0ltodo r.:xtf'Til0.
NoTA- No peso bruto das demais conservas c:omprehende-sc
tão sómente o da mercadoria no seu primeiro envoltorio, externo ou
interno.

n.

o

•

•

•

•

o

~

9- Vinagre:
Sobre:

r,

a) o commum ou de cozinha, o composto pora conservas, como
aromatizàdo á l'estragon, e semelhantes;
·
b) acido acetico liquido, solido ou crystallizado e g·lar.ial ou crys*
tallizavel, a saber :
·
·

I. Vimgrc:
por
por
por
por

meia garrafa
meio litro.
garrafa.
Htro o

5! 7
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li. Acido acetico ~
1°, liquido:
por meia garrafa
por meio litro .
por ~arrafa.
por litro. .

•

'.1", ~mlido:

por

§

250

10~

gr ammae ou fracção, peso bruto .

Velas:

Sobre:
a) as de sebo, stearina, espermacete, ·parafina, cêra e semelhantes,
simples, compostas ou de composição.• a saber, por 250 grammas ou
hacção 1 peso liquido:
I. Ve sebo, ou de qualquer outra materia semelhante,
simples ·ou compostas. • . • . • • · · · ·
11. De stearina, espermacete, parafina ou de <..:Omposição .
25
lU. De cêra animal ou vegetal, simples ou compostas. .
5
f V. A'0 velas de cêra acondicionadas em pacotes, caixas, maços,
etc., pagarão o imposto correspondente :w peso total das velas
contidas em cada volume.

Elo

!j

l l •c ~ Bengalas :
~~obre:

e::~pecie, a saber, por unidade:
preço que não exceda de 5$000 .•
mais de s$ até Io$oOO. • . •
mais de 10$ até so$ooo .
mais de So$ooo. . .

a) a::> de qualquer

I.
ll.
III.
IV.

De
De
De
De

9 12 - Tecidos :
~)oure

os para qualquer tim, simples, mixtos ou compostos :

a) de algodão,, em peças ou já reduzidos a saccos;
b)

de canhamo, juta ou outras fibras, eru {Jeças ou já

reduzido~

a

'Jaccos;
~~)

de linho ;

d) de lã;

~) de pórra de seda ;
f) de seda;
!? ) rendas 1eitas á mac:!úna, das materias discüminadas nas lettra~
· anteriores;
h) fitas e tiras e euttemdun IJordado~~, dat.: mat~tias eonstante~ d~
Iettras anteriores. a saber :
L Tecidos de ulgodão, pm metro ou fracção :
c:rú~

•

t.Jrancos • • • . . . • • . . • .
tintos ou estampados • • . . • • • •
rJordados cr(J.s, brancos, rínto~ ou estampado:;:.

$020

$030
$<>40

$050

lH8

ACTOS nn Pnnr.n l".X EC.l11'1\'0

11. Tecidos de canbamo, juta on outras fibras não especili~
cadas, simples ou mixtos, por metro ou fracção :
crús . . . • • • • • •
brancos, tintos ou estampados •
lll. Tecidos de linho puro, por metro ou fracção :
crús .

.

.

.

.

•

•

.

•

•

.

•

.

brancm;, tintos ou estampados . . . . . .
bordados crús, brancos, tintos ou estampados
V. Tecidos de linho com outras fihras on com alvodãu, po1
metro ou rracção :
crús • • . • • . . • • • . • •
$o30
brancos, tintos on estampados • • . • • •
$oso
$o6o
bordados crús, brancos, tintos ou estampados. • •
V. Tecidos denominados alpacas, flanellas, cassas, lilaz,
durantes, damascos, merinós, princetas, serafinas,
gorgorão, riscado, royal, setim da china e outros
semelhantes; os de ponto de meia on malha,
tonquins, rissos, velludos, baêtas, baêtões, h=têtilha';
c semelhantes, por metro ou fracção:
de lã e algodão ou de lã e linho ou outra~ fibr~1~; • •
$15n
de lã pura • . . • • • • • • • • • •
$2oo
VI. Tecidos denominados casimiras, c:1ssinetas, clt~l·iots, flanelb~
americanas, Rarjas, di:lgonaes e outros ~emf'lhantes, por
metro ou tracção:
de lã e alg·odão ou de lil e linho ou outras fibra~.
$:200
de lã pura . • • • . • . · • • . • . •
$:10.1
VII. Tecidos de bOrra de seda e semelhantes, simples ou
com mescla de outra materia, menos a sf'da, por
1oo grammas ou fracção :
lisos . . . . . .
bordados ou lavrados . • • •
VIII. Tecidos de seda vegetal ou animal, por lüC• grarnm:t~>
ou fracção:
com mescla de outra materia, superior a !)() 0 /u •
com mescla de outra materia, em partes eguaes . .
pura on com mescla de outra materia, inferior a 50 u1o
IX. Brocados, lhamas, télas e outros tecidos proprios para
vestes sacerdotaes e ornamentos de igr~ia, por Joo
grammas ou fracção:
lavrados ou bordados de ouro ou prata entrefina ou
falsa, com ou sem matizes. . . . . . • .
idem, idem com assento ou fündo dt-! omo ou {Jrata
$6oo
entrefina ou falsa. • . • • .
. . .
idem, idem, com ramo~ soltos on ligados, de ouro
ou prata, com ou sem matizes. . . . . . .
$760
I$'100
idem, idem, com assento ou fundo de ouro ou prata
X. Volantes, lhamas, vidrilho~ e outros tecidos seme
lhantes, urdidos com ouro ou prata falsosJ coiJ,
stantes do rL 480, d::1 actual tarifa das alfandeg·a~,
pq1 100 grammaa ou frac.~iio •

ACTOS DO POD!m F.XEC:UTIVO

XI. Tnpetes, por metro ou fracção:
de lã com outra. materia, de algodão, linho, iuta.
canltamo e· materia~ ~cmelhantcs, simples ou mixtos

~f 9

~100

de lã pura •
~~'1oo
XJL Rendas, por 250 grammas ou fracção:
de alg-odão, jutn, canhamo ou outras fibras, simple~
ou ~mixtos. . . • , • • • .
$6oo
rlt! lã ou de linho, simples, mixtos on e0m olttrilH
materias, exceptuada a seda . •
~~.oü
de seda com qualquer oUtra materia. • .
~
,
de seda pura. • . • • • • • • .
J, sno
Xlll. Fit:1.s e tiras e entremeios bordados, por ~~50 L'.Tanuna~
on fracção :
de algodão, juta, canhamo ou outras fibras, simples
on mixtos. • . • • . • • . • • • •
$300
de lã ou de linho, simples, mix.tos ou com outras ma·
terias, exceptuada a seda . • • . • . . •
de seda com qualquer outra materia. • • . • • 2. o
de seda pura. • • • . . • • . • • • • 3· ·ooo
XI V. Os tecidos adquiridos por fabricantes para beneficiamento pagarão
o accrescimo do imposto, quando ficar provado por mein
da nota e das respectivaf; estampilha~ o rxtg·ameuto (h
primitiva taxa. ·
·
X V. n~ retalhos dos tecidos de algodão, juta ou linho, simples
ou mixtos, quando nrlo excederem de 1m,so, p~garão o imposto na proporçilo dr 2no gr:unma" ou fracção por um
metro.
XVr, o~, tecidos mesclados com mateiia não especifief.lda pagarão
a taxa correspondente á matcria tributada.

E)ü

~

13 - Artefactos de tecidos

~

Sobre:
a) cohertores c mantas ou colchas para canu, ch).lrs, fichus,
eâwrpes, caclze-ne:: e semelhantes, ponches, palas, pa1mos de mesa,
r:oberta.s acolchoadas on cheias de algodão em past:.~ 011 de qualquer
t mt.ra m:1teria, toalhas par;\ mesa e ditas par:1 b:mho, em peças ou não,
r:onqideradas para h:mho as (]IIC excederem de om,qo de comprimento;
b) toalhas para rosto ou mãos e guardanapos, em peçaq ou não,
sendo considerad:ls toal!Ja~> para rosto ou mãos ns qne tiverr.m até om,90
de comprimento, não levadas em conta ;:ts frauia'-' ntl rend1~ das
extremidades;
c) alcatifas, tapetes e capachos ;
d) baixeiros, cochinilhos, xergas e mantns para montaria :
e) camis:Js para qualquer fim e para :Hnbos os sexog, de tecido de
meia ou Olltro qualquer ;
eeroulag e cuecas de tecido de meia ou d~~ ontro g11alquer;
g) collarlnhos para camisas :
'h) punhos para camisas;
i) lenços, em peças ou n5.o;
i) gravatas de qualquer tecidn;
l:j suspénsorios para caJ~;a~;
I) ligas para metas;
m) espartilhos;
n) meias, .a !slber ·

.n

!>20
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I. Cobertores e os demais arte factos constantes da lettta a deste
paragrapho, por unidade :
de lã com qualquer outra materia, exceptuada a
seda ; ~e algodão, juta, canhamo ou semelhantes)
simples ou mixtos . . . • • . • .
de lã, de linho, simples, mixtos ou compostos com
outras materias, exceptuada a seda. •
de seda simples ou composta.
li. Guardanapos e toalhas para rosto ou mãos, por unidade;
de algodão, juta ou outra fibra, simples ou mesclados
de lã ou de linho, simples, mixtos ou com outra materia, exceptuada a seda . • . • • .
de linho puro ou de seda simples ou mesclada,
IIJ. Alcatifas, tapetes e capachos, por unidade :
de lã ou de linho, simples, mixtos ou com qualquer
outra materia, exceptuada a seda ; de cóco, juta ou
materias semelhantes, simples ou mixtos, até um
metro quadrado ou fracção. .
. • . •
por mais cada metro quadrado ou fracção • . .
de lã ou de linho, simples ou mixtos, até um metro
quadrado ~ • . . . • • • . .
por mais cada metro quadbdo ou fracção. . . .
I V. Baixeiros, cochinilhos, xergas e mantas para montaria,
de qualquer qualidade, por unidade. • . • .
V. Camisas de qualquer tecido, para qualquer fim e par :1
ambos os sexos 1 por unidade :
de algodão puro, simples. •
ditas guarnecidas com rendas, fitas ou bordados . .
de algodão com linho ou de lã pura ou com outra
materia, exceptuada a seda. . . . .
• •
ditas guarnecidas com rendas, fitas ou bordados •
de linho puro, simples. . . . . . . . .
@itas guarnecidas com rendas, fitas ou bordados . .
de bórra de seda ou de seda com outras materia~:.
enfeitadas ou não . . . •
de seda pura, enfeitadas ou não. . . . • . .
As ca.misas para homem pagarão o imposto pela
qualidade do tecido do peito.
VI. Ceroulas e cuecas, por unidade :
de algodão puru • • . . • • . . . . .
de algodão com linho ou de lã pura ou com IJUtra uu
teria, exceptuada a seda •
de linho puro . • • • . . . . . .
de bórra de seda ou de seda com outra materi~
de seda pura .
VII. Collarinhos para camisas, por unidade:
de algodão, lã ou linho, simples ou mixtos • .
de bórra de seda ou de seda com outra materia.
de seda pura.
VIII. Punhos para camisas, por par :
de algodão, lã ou linho, simples ou mixtos.
8

•

•

•

•

•

$I6o

$500
2$000

$015

$r6o

$050

$roo
$I20

$b0u
I$000
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de bOrra de seda ou de seda com ouua materb •
de seda pura.
IX. Lenços, por unidade :
de algodão puro, simples. . . • . •
ditos guarnecidos com rendas ou bordado~.
de algodão e linho, simples • . • . •
ditos guarnecidos com renda~ ou bordado'>.
de linho puro, simples. . . . • . .
ditos guarnecidos com rendas ou bordados.
de bOrra de seda ou de seda com outra materia,
simples. • • •
ditos guarnecidos com rendas ou bordados
de seda pura, simples. . • , • . . •
ditos guarnecidos com rendas ou bordado:::
X Gravatas, por unidade:
de algodão, lã ou linho, s1mples ou miXtos.
de bOrra de seda ou de seda com outra ma teria.
de seda pura.
XL Suspensorios pata calças, por unídade :
de quaesquer tecidos, exceptuada ~1 seda, simJJles ou
mixtos. • • .- • • . . .
de seda pura ou com outra tn1tP1 b _
'\ IL Liga'.: para meia:::, por pat :
Je quaesquer tecido::~, exceptuada a seda, ~implt>" ou
mixtos. . • . . . • . .
de seda pura ou com uutra materi:l.
XIIlo Espartilhos, por unidade :
de algodão ou de linho, liso:3 ou guatnecido::; com
rendas ordinarias ou fitas . . • • • . . .
ditos guarnecidos com rendas tinas ou bordado~;, considerada renda fina a de filó de :tlgodão ou de
qualqtH~r qualidade de seda
. .
dt:' tecido de seda dP quaJqUPl ec;pf•eie
XIV. Meias, por par:
... , de algodão simples, não espedficadat~ :
até o'U,20 de comprimento no pt\ lü;a:->. • • . •
Jitas bordadas ou rendadas, uão se considerando
hordado simples frisos de seda ou uma lettra 011 tllo
11ogramma bordado com linha de algodão.
de mais de om,20 de ~~ornprimeuto llú P~"· li't:tS
ditas lavradas ou rendadas . • . . •
c., o, de fio de escossia, lã ou Jinho, sirnpletJ, mixto·:
ou com ourra materia, exceptuada ~l !>ecb atÉ' ow,2o de comprimento uo pé, lisa~~ •
ditas bordadas ou rendadas • . . . . .
d~ mais de om,2o de comprime11tu uu 1-l'~, li'-la:t. .
dttas bordadas ou 1 endadas • . . , • .
r,u
de seda simples ou com outra matei ia :
ti é o"', '/O de comprimentü no JJé, lisa·-::
o

•

•

•

•

•

•

$I5o
$~;oo

$o:w
$o4o
$o40
$otln

!i22

AC:TOR
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ditas borãadas on rendadas • . . . . • .
$2no
de mais de om,2o de comprimento no pé, lisas. ·•
$2oo
ditas bordadas on rendadas . • . . . . • .
$100
XV. Os artef:tctos mesclados com nmteria não especifir.ad:l pag·atãn ~~
taxa correspondente :i m:-tteria tributada.
~

14 - Vinhos estrangeiros :
Sobre:

a) os naturaes de uva ou qualquer onti·a (ruela 1111 plauta.
l. Até 14° de alcool absoluto :
por me~a g~rrafa .
por meto litro •
por ~arrafa .
por litro. .
n. De mais de I 4° de alcool absoluto até '2/f1 :
por meia garrafa •
por meio litro .
por garrafa .
por litro. .
ITT. De mais de 24u de alcool absoluto :
por meia garraflt •
por meio litro .
por g:arrafa •
por litro. .
IV. Champagnc e outros vinhos espumo~os sernelhanteli:
por meia garrafa •
por meio litro •
por garrafa.
por litro. .
§ 15- Papel

de forrar casa ou mn.laR

:l

saher :

f,~
8o

?.Cl

1=000
l 500
~

:~t:ooo

~

Sobre:

a) o de cór natural c o branco, tinto, estampado, pintado, ,lonrado,
prateado, imprensado (ga~ffré) ou avelludado e aemelhanteg, :t !Uher,
por peça de nove metros ou fracção :
I. De cOr natural, branco, tinto, imprensado (gauffré),
pintado, estampado e semelhantes, de qualquer qualidade • . . . . . . • • • •
$oJO
IL Dito proprlo para guarnição. • . • •
$o6o
111. Com dourados, prateado~ ou avelludado~.
$'lOO
I V. Dito proprio p::tra g-uarnição •
$4oo

§ 16- CartaA de jogar :
Sobre~

a) as de qualquer typo ou qualidade, a saber:

I. Por baralho,

•
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~

17-- Ollapéos:

Sobre:
a) os de sol ou de chuva, com cobertura de lã, alg-odão, linho ou
seda pura ou com mesc1a de outra materia, simples ou enfeitados ;
b) os de cabeça, para homens, senhoras e criançag, de criua,
madeira, palha, pello de seda, feltro, tecidos de alg·odfio_. 15, linho,
.seda ou simplesmente <:om mescla de seda c semelhante~! ; de pellk:t,
camurça ou outra pelle ;
c) bonets e gorros de feltro, crina, madeira, palha, ou qualquer
tecido de alg·odão, lã, linho, seda on simplesmente com mescla de
~eda e semelhantes; de pellica, camurça ou outra pelle, a saher:

Chapéos para sol ott chm•a, por tmidade :
J. Com cobertura de, lã, linho ou algodão, simples ou
IJ.

IJI.
1V.
V.

enfeitados com rendas, franjas, ou bordados da
mesma especie da cobertura . . . . . . .
Idem de seda pura ou com mescla de qualquer materia,
simples ou enfeitados com rendas, franjas ou bordados. . . . . . . . . • . . . . .
Idem de qualquer tecido, com cabos de prata ou com
la v ores deste metal . . . . . . . . . .
Idem, idem, com cabos de ouro ou platina ou com la vun~t;
destes metaes • . . • . . . . . . . .
Jdr.m, idem, com cabos de qualquer esper.ie, p,uaruecido:-;
t·orn pedras preciosas . . . . • • . • . .

$7~n
1$5tll 1
:\$OCli 1

4~;~)o·)

7$Sc;rt

Cllapéos para. cabeça, por u11idade :
(para homens e meninos)

VI. De crina, madeira, palha de arroz, trigo e semelhantes.
V li. De feltro de castor, lebre e semclhanteR, de peJiiea,
camurça ou outra pelle •
VIIJ. De palha do Chile, Perfi, Manilha e semelhaute~:
até o preço de 20$ooo. • • . . . • •
de mms de 2o$ooo • ~ . • • • • •
IX. De pello de seda de CJUalquer qualidade e feitio, de
mola e claques • . • . . . . . • . .
X. De feltro de lã ou de algodão, e de tecidos de 3 I.
godão, 1ã ou linho, simples ou mixtos. • • •
X I. De qualguer tecido de seda ou simplesmente cum
mescla de seda .
(par~l

sr.nhoraq ~ meninas)

XII. De preço até IO$ooo • • •
>;III. De m~s de IO$ até so$oon .
XIV. Oe mal'> de so$ooo. . . •

XV. De feltro de lã ou de ale-odão, crina, madeira, palha

$4S',
$'?~~·

$45o

:4:oc)i 1
3$\Joc~

$450
$(SO
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ou de tecidos de algodão, lã ou linho, simples ou
mixtos . • . • . . • • . . . •
X V l. De feltro de castor, lebre e semelhantes, rle pellica, ca ·
murça ou outra pelle, ou de tecido de seda ou
simplesmente com mescla de seda . . • •
XVIL Os chapéos para sol ou chuva, com cobertura de lã,
linho ou algodão, guarnecidos com renda, franja
ou bordado de seda, ou fio de ouro ou praL1,
pagarão a taxJ do': de cobertura de ~~eda.

$I so
$450

§ 18-- Discos para gramophone~ ·
~.:)obre:

a) os paza g1amophvues ou instrumentos semelhantes, a saber, por
unidade~

I.

~::iimple~

:
até om,~o de diametro,
• • •
de mais de om,2o de diametro até
de mais de om,3o de diametro até
de mah dP om ,4r, de (lia metro
Il. Duplo~; :
até om ,:..10 de diametro . . . .
de mais de om,-::o de diametro até
de mais de om,3o de diametro até
dP mai~: <h-: um.4o de diametro.
~

$0.)0

om,3o

$10)

om,,to

$300

$Sc~J

$wo
om,3u
um,.1o

$2uu

$6oo
l$uü;J

19 - Louçaf'. e vidros :
Sobre:

a) apparelhos e peças de louça de qualquer fúrma ou le1tio, não
classificados, constantes do 11. 645 da classe ~!I~~. da actual tarHa das alfandega~:, revogada a Í')enção concedida ao~~ Ja fabric3 " ~ant~t I ~allu ·
rüw »-e outras ;
b) vasos e jarrÇts para flores, frascos para agua de cheiro, estatua~;,
figuras, imagens, medalhões e outros objectos dP. ornamento, para cima
de mesa,- de louça, consta11te~; do 11. 11~t 1, prinu~ir:t p:lttt·, th mest1n
classe da tarita ;
c) frascos para agua úe cheiro, ''asos e .iarras (X!ra tlores, busto~;,
figuras e quaesquer outras peças de Juxo ,. ado111u, -de vidtu, nmstantcs do 11. 6t>o da mesma classe e ta1 it~t ;
d) obras não classificadas para o serviço dt· mesà, cu mo : l~Opo~,
calices, garrafas, compoteiras, pratos, fructeiras, assucareiros, saleiros,
g·alheteiros, colheres, garfos, porta-facas e objectos semelhantes, -- de
vidro ; idem para outros usos, como : bocetas ou caixas para qualquer
fim, Jicoreiros, verre d'eau, tête-à.-tête, .iarros, bacias e lllais pertenças
de lavatorio, vasos e frascos grandes de pharJllacia, padarb e contei-·
taria, de bocca larga, esmerilhados ou 11ão, escarradeiras, açucenas para
t·astiçaes, mang·as, cupulas, globos, redomas, chaminés pala candieiro,
•·etlectores, lampeu('s e l:unparinas, linteirus, pesos para papeis, maça
netas para portas e jauellas, tubos para ntachinas, r:opos graduados,
tunis graduados ou uão, Jubrificadores para machinas, conta-gotas, sy-

phões, retortas, balões e objectos semelhantes para 1aboratorios
chhnicus e pharmaceutico:;, vasos lJIOprio·,: pan piih:ts declricac;, com

ACTOS DO PODER EXECUTIVO

ou sem tamp<l de l-·ano 011 vidro, P' ovete~; r. objedos ~emelhanteg'
constantes do n. fl(l~ na Tllf.Rtlla dasr>e r. 1arità, a ~aher, ror JdJogr:tm1ln'
pP.so Jiquinn.
l. Louça rle. pó rlc. perfq h• attí;!, 11. 1
$0N1
$rrn
JJ. Jdem de granito, n. ~·.. . .
•
. •
TJT. lrlem de r0 dr; pedta nu granito rom ftisoç:. otla~ 011
hordas de qualquer r:ór; dr. cór d1~ cobre r. ~;cmc
lhantes, esmaltada, preta de qualquer qualidDdc, de
t'n de pedra do Japão c semelhantes c de pó dr.
jwdnl ou granito de qual(jtH'r qnalicbdc wrn quar:->/ tncr dourados n. :;.
• •
l V. Idem de porcellana branca, u. 'I· • . . • . .
V. lei em, idem com qualquer ciouradura, pintada, estampada, ou esmaltada com qualquer donractnra, n. !).
VI. Idem de biscuit, 11. 6. .
.
. .
\.IJ. Vidros lisos, moldados, r.smcrilhados ou foscof;, n. 1 •
VJll. Vid1 os lapidados e lavrados no todo ou ~m pa.rt.e, 11. ·~
IX. l 1.::: productos nacionaes acondicionados em volurnr:: de
·.~o kilogrammas ou mais pag3r:ío o impnslo mn1
'erhwçJí.n clP. ;; 0 /., pata rptehr::ts.
NoTA~:

t". Ni:ío serão reputad88 de vidw o. :: a~• ganald~;, Utmpoteira~ c
quaesquer outras peças semelhantes, Usas, de vidro 11. I, r:tue apCil:-lS
1iw~rf'm lapidados os botões ou remates dos tampos c as rolhas;
2"'. No peso dos objectos de louça ou de vidro fica· comprehcndido
o das pertenças de outras materias que os acompanharem c qnc delles
~;c não puderem separar:
~~a. A's mercadolias estrangeiras applicaw-sc as disposições do
:1rL
das prelimin~trf's r. d::t n11ima parte d~t no1::t ::\7'', rb actnal tarjf::t. rl:-1r~ /\ lf~ndPg:l.~.

38,

~~ ~m

- Ferragem; :

a) panJtn~o·:·., pregn;, Ln:J~, :-JJf>;l1:. t, 1 chit~'_:·., a :;;1bct.
grammas nn fr;~cção, resn liC]llirlo:
L nr. ferro ou _de aço, constantes do~~ ns. ''1', (~ '!:;r dél
act.ual tanfa das alfandegas, simples . . .
LI. Idem, idem, com cabeça dé outra materia.
UI. De cobre e snas ligas, simples . . . .
IV. TdP.rn. idem, rom ('aheça de outra materi::t.

por

'/!)ri

~

21. - Café torrado ou moído

$nir>

$015
$o r 5

$025

~

:3obrr::

em SJ((O!=!, caixas 0u outr01 envoltorio~, a r.abe.r
L For '-S0 cramm:~r; nu fracçào, peso liquido,
o) n

~
:l)

22 - Mu.nt.eigl:lJ :
Sohrc:
:j_

em lata~, fra~C.('fi on outr0f> r.n vnltorio:;, ;\ ~li\hcr;

~·)t)

!l2G
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L Por 150 gTammas ou fracçáo, peso bruto.
~~

23- Assucar refinado :

Sobre:
Ll) o de producção uadonal, a ;:;abcr :
L Por 250 grammas ou fracção, pC!lO liquido . • • .
$012,5
NoTt\ - O imposto deixará de vigorar quando o prcçn dn assucar
r di nado estiver, por trcs mezes seguidos, no merLado a retalho do
Dislricto Federal, abaixo de $7ou por kilogr:mllln.
~

24- Obras para adorno ou ornamento e outrof.i fittl:

Sobre:
a) as em ouro ou em prata, simples, mixto~; ou t:om ontrM ma•
terias, 1aes como: oh r as sobre cnlumnas, pesos para cima de mesa,
bnstos, fig-uras c artefactos semelhantes; caixas para jobs. fnman~es
c semelhantes; peças ou apparelhos para serviçD de mesa, lavatono,
cscriptnrio c semelhantes; estojos para unhas, harba, costura, bor·
dados e semelhantes ;
.
.
. b) as em alabastro, marr11ore, porrlro, .iaspc c pedras scmellwntes,
~imples, mixtos ou com outras materias, tacs como: columnas, vasos,
tig-ur:1s e semelhantes ;
c) as em cobre c suas ligas, simples mrcom outras materias, taes
como : columnas, vasos, Hgurã.s c outros objectos ;
d) as em marfim, madrcperola, tartaruga e outros despojos de animacs, simples, mixtos ou com outra materia, comprehendendo os
mesmos objcdos mencionado:; nas lcttras a, b c c c outros semelhanteg,
a sahcr, por objeclo, appardho,
até o preço de Io$ooo.
de mais de
to$ooo
de mais de
2S$ooo
de maiS de
SO$OOD
de mais de
75$ooo
de mais de
tOo$oon
de mais de 'J5o$ooo
de mais uc soo$:xn
de mais de ?!)o$ooo
de mais de 1 :ooo$o~)O,
~na n~tcção.

combina~flo,

até
até

h·uantiçâo ou estojo ·
$150
25$or1r> .
$200
S<)$Oo:-> •
$400

até

75$ooo

até
até
até
atú
até

tulJioon.

.

.

•

250 ·ooo •
5oo 'ooo .
750 ·~)00 •
1 :ooo$oon .
. . .
por I :ooJ$oo·, cx.(eucute

$6no

1$000

I$500
2$000

:)$500
!)$000
011

I$oOO

§ 25 -Moveis :
Sobre:
a) os de. madeira, vime, canna, ferro, bronzr. r. :~~utelhautc.;, simpk:;,
mixtos ou compostos com outras mate.rbs. de qualquer feitío e para
qualquer tim, desmontados ou não, taes r.otno : armarios, h<J.ncos, otdeiras, camas, canapés, carteiras, columnas, com modas, criados-mudos,
escrivaninhas, estantes, Javatorios, mancebos, mc:;::~s, porte·bibclots,
porta-chapéos, secretarias, sofás, e outros semelhantes, a s:tber, p1r
objecto, grupo ou mobilia :

AUtOS DO PODER. IrXECtJTt\'O

até o preço de S$ooo. . . . . • •
de matS de
ate lf>.~fl' I!) •
de mais de 10 ooo até l·S$oD' • .
de ma.ís de 25 o até 5o$ooo •
de mais ·cie 50 ooo até 75$ooo • • • • • ,
de mais de 75$ooo até wo$ooo . . , . . .
de mais de IOo$.ooo, por wo$020 c::crdc::ntc f!t' ~:u1
n·acção.
r. (ls moveis que soffrercm, fóra da fabrica, beneliciamento que f)lça
c.lcv<1.r o seu YJior pagarão :t ditlerença do imposto entre a taxa primí·
li\·· a c ~que !la a que ficarem !;ujcito;; pelo benctida111ento recebido.

5E00

~

26- Armas de fogo e suas munições:
Sobre:

c7.) bJcamarlc,.;, trabuco:;, arcabua~s e ::~.r mas scn1dha.ntes, espin·

~ardas

e clavinas para guerra c p.:1r:1 caça, garruchas, pistolas, revolRemelhantm; ;
/•) balas de ferro ou J.c churub) c o chumbo de nmniç1o, em caixas,
Iat.ls, s:1ccos, pacotes, ou envoltorios semelhantes;
c) csroletas em cartuchos vasio:~ com ou sem folnrinanlc, em caixas,
p~cntcs ou envoltorios semelhantes ;
·
d) capsulas em cartuchos carregados de b:-tbs ou de chumbo, a
vcrs c

outra.:~

:~;~.bcr:

,
I

I. Armas de fogn, por unicl.1dc :
até o preço de 2o$ooo . , •
de mais de 2o$ooo ate': St)$<J01 •
cte mais de

5o$ooo

até

de mais de too$ooo.

li. Bal.1:; de ferro

IOr:J

:JOO

IOo$oc"., .

011 de chumbo e chumbo de mnni~ão,

soo

t$ooo
por

ldlo~

gramma, peso bruto:
até o preço de 2$ooo. • •
de mais de 2$ooo até 5$ooo .

$roo

Je mais de

$200

s$ooo •

$050

llJ. Cl'poletas cru cartuchos vasios, com ou s~ru fulmitnllll.!, por cento:
ató o preço de 2$oon • . .
t2o
tle mais de z$ooo até ;s$ou') •
o6o
uc mais de s$ooo .
·100
l V. Espoletas em cartuchos carregados ele balas on de
chumbo, por cento :

até o preço de 5$ooo . . •
de mats. de 5$()(X> ;lf(: tn;tooo .
de maifl de •o$ooo.

f; 2'1'- Lampa.das e pilhas elcctrica.s
Sobre:
t1)

hmp~das

electrkas ;

$Ioo
$200

$300
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h) pílhas electricas seccas, na.cionaes, a. saber :
l. J ,ampadas electricas, por unidade :
de força. illuminativa até 5o velas
$oso
de mais de 5o até 100 velas
$1oo
cie mais de 100 até 200 velas
$2oo
rle mais de 200 até 400 vPbs
$300
de mais de 400 velas . • • . . • . - . ,
$500
II. PiJlw.!.: clectricas seccas, por unidaJc . . . . . . .
$1oo
Art. ;;". O imposto por meio de gnia será cobrado_ d•) resu!tad0
da somma dos pesos de cada objecto ou volume de per_ sL
Art. 6°. Os productos que soffrerem transformaçao fóra. da fahrica productora ficam obrigados ao pagamento da taxa mtegral
correspondente :í noYa especie, sendo os trans!onnadores constdendos fabricantes, par:1 todos os etfeitos Jeg·acs.
_
Paragrapho unico. E-xceptuam-se n sal, os tecidos, c us movet~:.
uo~ casos previstos no art. 4'>, §§ 4", 11. V.- I'J., 11. X TV, e··-· 2:-;.
n. I, bem como o alcool que soffr~r alter~r;~n de gr~o nn V1r fransfotmarlo

~nt ::~gn:nneote

e virP.-vPrr-;:1.
(~A

J\;-t

PJTTJT.n

ü;0nçào dn

It 1

j

mposf.n

dn in1po~to de COIISllnl•• ·
objectos importados directamentn pela:; mesas adrninú;.
trativas dos estabelecimentos de caridade e de assistencia hospitalar,
eomtanto que se destinem ao uso e tratamento gra.tuil o dos assistidos;
?. 0 • ()R artigos importado:. para pmviq?ír1 do'~ nfllc.hrg r triplll::JntP:<;
ria;. ernba.rcações estt angeira~; ;
3°. Os artigos fabrkados em rstabde.rimr.tlf.Os publicos fedeta~"'~í.
estaduae..'l ou municipaes, quando ~e não rle~tinarPm ;~_ f0rnedmento .1n
l·ommercio ou a particulares;
~ 4°~ Os productos dos estabelecillle.ntos particulares ne ensino 011
de caridade, para fornecimento gratuito aos a]umnos e assistidos;
~ 5o. Os procluctos que tiverem dP. ser r~portarlos par:1 o r';trangeiro;
§ 6°. Os artigos que a fablica produzir e applicar, 110 J>roprjo r.s-tahelecimPnto, 110 prcpar,o (>11 confecção ck outrog arUg-m; tributados
on não;
·.
~ 7°. As amostnts de diminuto ou de nenhum valor commercial,
para distribuição gratuita, desde que tragam em caracteres bem visiveiq
dedara.ção nessP- sent~do~ não devendo ~s de. tecidos exceder de om, 30.
:\11..

·,~. ~.;áo i~;enlo!-:

~ 1". o~

s
s

~

8-- Sobre o fumo:

a) o tabaco em pó;
h) o pó de: fumo desnkotisado ou desnaturado pm
cc~sr;0 rhimk0, r:le morfo :1 f1áO poder set fuma.r.l0.
~

9

~~

qu~Jquer

pro.,

hbr k:J

~om

Sobre as bebídas :

11) o :1lcooJ p:mt fins indnst.riae~.

rif';'~fl':Jtllr.'lrit'

m
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5 "/o de kerozene, podendo o Ministro da Fazenda determinar outro
desnaturante.
~

10 -Sobre o calçado :

a) os tamancos communs;
b) os sapatos rle ponto de malh3 de qualquer enpede, para

·

recem~

oascidos.
~

11 -- Sobre as perfumarias :

a) as essencias simples e os oleos puros que <:tmstituen• materia
nrima de diversas industrias ;
h) o sabãCI para lavagem de roupa, de casan 011 para tingir.

s 12 -

Sobre

tt!:\ eonsorVIH~ :

x.atque, bélcalháo e toucinho de qualqw:r raocedenda ;
h) as salchichas, linguiças ~ morc~'>Jlas, não ;lcowHdonad::Js em J;~t.:.~r;,
qi\JS, saccos, papel, etc.;
c) o peixe secco e o salgado ou em salmoura, de prodncção nacional,
:1 granel ou acondicionado em envoltorio de qualquer c;,prcic, comL-loto que contenha mais de w ltilogrammas;
d) os doces nacionaes de qualquer especie ou de tructas, ~g-ranel on
a~ondicionados em folhas de bananeira c semelhantes, on crn papel,
pesando menos de 250 grammas;
c ) os biscoutos e bolachas a granel ou acondicionados em volumes
de mais de oito kilos, destinados á venda a granel;
f) a carne de porco nacionaC a grane1 ou acondicionada crn tinas.
h~1ric::~fl, l~tas 011 outros volumes, de prso superior~ In ltilogrammas.
11 ) (I

1], ) os chapéos nacionaes d~ palha ordinaria e os rfe f.e.cídos dt:. algodão, sem carneira nem forro, cnjo preço d~ venda da fabrica não
e:x ceda de 2$ooo ; ·
b ) as fôrmas, cascos, carapuças ou carcassas de palha, pello, lã, ou
de outra qualquer materia, destinados á confecção de chapéos, bonets

011

gorros;

c) os chapéos de sol até om,25 de comprimento de ·varetas, con~
como brinquedo;
.
d ) os chapéos de couro _proprios para tropeiros, as toucas para
recemnascidos e as carapuças, sendo considerado como carapuça o barrete de fórma conica ou arredondada, de qualquer tecido, sem aba e
rle copa alta. podendo ou não ter a extrenudade dobrada.

~;idêrados

a ) as cartas até o, n•os de comptimento, consideradas corno brin

~"llledo.
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CAPITULO IV

Do registro
SUA COBRANÇA. E FISCALIZAÇÃO

Art. 8°. Ninguem poderá fabricar, vender ou expor á venda pro·
dueto sujeito ao imposto de consumo, sem que esteja habilitado com
o competente registro.
~rt. 9°. O registro constitue-se de um certificado ou patente
expedida pela reparti~o fiscal competente, e sua concessão será obtidn
mediante pagamento de emolumento ou gratuitamente.
Art. to. Na obrigação do registro estão comprehendidos :
a ) os fabricantes, quer em estabelecimentos, quer em residençia
particular, comprehcndidos os depositas, desde que nelles se façam

·"enda.s;

b } os commerciantes e os representantes de casas commerciaes ou
fabris que tenham mostruario ou escriptorio permanente na localidade,
ainda que negociando por meio de amostras, encommendas ou á consignação;
c ) os mercadores ambulantes, por conta propria ou alheia ;
d) os agentes commerciaes oú prepostos de estabelecimentos situados fóra âo paiz, ainda que negociem por meio de amostras ou só
recebam encommentlas, valendo o registro, nesse caso, para toda él
Uci~;
·
e ) os commerciantcs atacadistas, os commissarios c os consignatarios que receberem, comprarem ou, por qualquer modo, negociarem por grosso, exclusivamente ou não, com fumo em bruto - cor(Ja,
.folha. ou pasta- de qualquer modo acondicionado.
Art. 1 r. Os emolumentos de registro, pagos pelas especies do imposto enumeradas no art. I 0 , de que se fizer fabrico on commerdo.
'Obedecem á seguinte tabella:

a ) FABRICAS :

r.

Trabalhan~o com operarios ate seis, em uma só es

pecte, - emolumento.

Ení duas, pela segunda .
Em tres, pela terceira .

.
.

. . • ..
. . . .
Em mais de tres, da 4"" á wn., cada uma .
Pelas restantes, cada uma • . . • . . . .
IT. Trabalhando co!ll mais de seis operarias até 12, em 11111a
só espec1e, - emolumento . . . • . . .
Em duas, pela segunda.
Em tres, pela terceira . • . . . •
Em mais de tres, da 4:1. á I o•, cada nma.
Pelas restantes, cada uma • . . . . . . .
li I. Tr:tbalhando com mais de 12 operarias ou com força
motora ou apparelhos de capacidade de producção superior á desse numero de oper.1rios, em
uma só especie, - emolumento. . • . . .
lfm duas especies, {?Cla segunda . ..
Em tres, pela terceira . • • .
Em mais âe tres, da 1" á Jal!, cada nme~..
Pchs rc.~tante.~l cada uma. .. ..

~e-··~~
2

)
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h} COMMERCIO POR GROSSO :

Em uma só especie, -emolumento
Em duas, pela segunda. • • •
Em tres, pela terceira . . . .
Em mais âe tres, da 4• ã 10"', cada
Pelas restantes, cada uma •

.
.
.

.
.

uma.

c) COMMERCIO A V AREJO :

Em uma só especie, - emolumento .
6
Em duas, pela segunda. . • • . .
Em tres, pela terceira . . . . . .
Em mais de tres, ~.a 4"' ã 1oi\, cada uma .
Pelas restantes, cada,uma .
~ 1°. No computo dos operarias serão levados em eonta os que
trabalharem fóra do estabelecimento, só sendo considerados ta.es os
que forem portadores da caderneta de que trata o art. J n, § r", lettra. e.
§ 2°. Os commerciantes por grosso de uma ou mais especies tri·
butadas c a varejo, tambem de uma ou mais especies, pag·arão os emo·
Ium~ntos do commercio a varejo, respeitada a ordem da tabella, c01··
rcspondcntes ás cspecies excedentes das de commercio por grosso, de
fôrma que, si o commercio por grosso fôr de uma especie, os emolu·
!llentos do a varejo serão os da segunda cspecie em deante; si fôr de
duas cspecies, os do a varejo serão os da terceira em deante, e, assim,
successivamente, sendo essa medida applicavel relativamente aos fabri~
cantes.
§ 3°. Os lavradores que produzirem annualmente até IO.ooo litros
de graspa, alcool, aguardente de canna ou de mandioca, ou de vinho naturãl, quando não empregarem exclusivamente, como materia prima,
productos de sua lavoura ou da de seus empregados, pagarão 6o$ooo ;
si, de qualquer modo, produzirem mais de ro.ooo litros até roo.ooo,
pagarão I 50$oo0, e si eXCederem esta producção, ·pagarão 500$oOO,
servindo de base para o calculo da producção, a médta dos tres annos
anteriores ou, quando se tratar de industria nova, o confronto com a
producção de estabelecimento semelhante.
~ 4°. Os fabricantes de grasr.a, alcool, aguardente de canna ou
de mandioca ou de vinho natura , que empregarem como materia prima
productos de lavoura alheia, pagarão o registro nas condições do paragrapho anterior.
§ so. Os cscriptorios commerciaes, em que se negociar em uma ou
mais especies tributadas, por com missão, consignação, representação ou
conta propria, nos quaes as transacções sejam feitas unicamente por
meio de amostras ou simples encommendas, ficam sujeitos a um só
emolumento de registro, na importancia de 300$000.
§ 6°. Os commerciantes atacadistas, os consignatarios e os commissarios de fumo em bruto - corda, folha ou pasta, pagarão o emolumento de 3oo$ooo, por essa espccic, sem ser levado em conta o de
outra qualquer.
§ / 0 • Os deposites de fabrkas, no~ guaes sejam feitas vendas,
bem como os mercadores ambulantes, ficam comprehendidos nag
lettras b e c da tabella, attendida a categoria do commercio que exerçam.
~ 8°. Os fabricanteH e commerciantes por grosso, que tambem
tiverem. venda ambulante, pagarão pelo commercio ambulante, embora feito por grosso, os emolumentos estabelecidos paLt t) Cf)i1l ~
me rei o a varejo.
~ 9"· n regl~tro de tà.bric:\ dá sómente direito á ''enda por
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grosso ou a varejo do respecti.vo producto, pelo que será indepe~1~
dente do registro de commercto de prodncto de outra procedetH't~l,
'• qual deverá ser pago de accôrdo com o commerci.o exercido. .
§ 10. Os commerciantcs que alterarem ·o seu neg-ocio de varejo,
uo todo ou em parte, pagarão os emolumentos correspondentes ao
commercio por grosso, levados em conta os anteriormente pagos
pela especie ou especies alteradas, medida cxtensi r a aos ntbricante~ q11c
alterarem a categoria da fabrica.
~ 1 t. No calculo para a cobrança. do emolumento dü reg·istro de
Jabrica de mais de um producto, que tenha apparelhos ou força motora, levar-se-ão em conta somente os apparclhos ou a força empregados na pr<?ducção de mercadorias tribntadas, calculada pela mé~ia
dos tres ulttmos annos, em confronto com o numero de operanos
capaz de egual producção, e tratando-se de fabrica de mais de mna
especie tributada, o calculo será relativo aos apparclhos, força ou
operarias empregados em cada uma.
Art. 12. Ainda como elemento de tiscalizaçao c estatística, será
coucedido reg·istro ohrigatorio gratuito :
a) ao~ depositas fechados de casas commerciacs, utercadores ~111
hu1:m1es e fabricas, desde qne ncllcs se não ctlcctucm vendas ;
b ) aos armazens dos em preitciros das cstmdas de ferro c ohr;1:;
de portos c aos dos fazendeiros, para a venda llllicamentc aos sew; empregados ou operarias, desde qne não sejam situados á marg·em de
logradouro p11hlico on de estrada particular franqueada ao transito
pnblico;
c) aos armazens das cooperativas, para supprimento exclusivo dos
associados, quando tiverem portas abertas para a via publica;
d) ás salinas em que a evaporação ao sol e :10 vento fôr o lllliciJ
processo industrial;
.
e) aos lavradores que fabricarem g·raspa, alcool, ag-uardeulc de
canna ou de mandioca ou vinho natural, eí11pregando sómerlte o produdo
de suas lavouras, quando a producção am1ual daquelles prorlm:loc;
não exceder de to.ooo litros euglobadamentc;
f) aos estabelecimentos particulares de cdut.:~tçiio, que Lthrit;:trclll
;~rtigos par:t a venda aos proprios alumnos ;
g) aos asylos c casas de caridade 011 de assi,;lenci:t, l'arli·~ul:u~~·~.
que tàbricarem productos para commercin;
1t) aos fabricantes qnc trabalharem sem olliàtL~S ou :q11 endize:; no
interior de suas casas, em dependencias que não te11hant porta...; para
logradouro publico, ainda que em preg·uem materiaes seus, não se considerando como ofliciacs ou aprendizes a mulher que trabalhar com o tnaridfl, os filhos solte~ros com os paes, c os serventes indispensaveis ;
i) ás fabticas de torrar café, onde se não façam vendas c cujo pro·
dueto seja vendido ou moido em estabelecimento pertencente ús ntcsnut'>
lahricas e sob a fiscalização da mesma estação arrecadadora.
· Paragrapho unico. O regístro de que tratam as lettras a c i deslc
artigo será concedido medianle cxhibição do registro pag·o dos est<t·
belecimentos nellas referidos, fazendo-se na patente mençi.ío do lnr· '1
d:t casa matriz e do 11ttmero e data da respectiva pai ente.
Art. t3~ O registro ~;erá concedido pela estação ~I!T<".C::Jdador:t
a t~ujo carg·o e.qtíverem :1 fiscalização do romruercio e fabrko rh;
mf;rr.adorias, e ::t. vcuda de estampilhas par:::t produr:tn~ 11adonae.s.
~ t''. Não será concedido registro para '··' bbrico de fttll!0 1 ~:lrf:l.rut~.~:;,
cigarros ou cigarrilhas c.rn estabclerintento cuja secç~:to dr; ve11d:• :t
retalho dos mesmos pronncto!; t~uha comntrrnk:wiíll intr~t ,,., , 11111 a do
f:tbrico.
'
§ :2°, A p:trlir de 1 de jatwiro de \fJ':U 1 1~ mhl)ru 1•iío :;~ní (:f)nce-
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dido registro pa ra o fabrico de bebidas no mesmo predio, ou em outro
r·om communicação interna, em que houver secção em qu~ o producto
~;eja servido para consumo 110 proprio estabelecimento.
· Art. 14. O prazo par~1 pagamento do registro ou obtenção d:t
1>:~tente gratuita, será :
a} antes do inicio, para os que pretenderem commerciar ou fabricar
productos tributados, pagando o emolumento inter,-r:tl, qnalqner qne
f1~1a a {~poca em que tiverem de iniciar o negocio ;
· b) de 1° de janeiro a 31 de março, para os qne tiverem de renovar
:1~; respectivas patentes, pagando o f~molnmeuto integral, de accõrdo
t:•lm o do anno anterior, ni, :tntf'~: d1~ vt•Jtrido :Jq11elle pr:JZn, tt•rntinarem
u ('ommercio ou o fabrico ;
.-) antes da alteraçac ou d<l ::~ddi~'iio, o~: que alterarem a categoria
••il a dassificaç.lo do commercio ontabrko, de modo a tm nal·o sujeito
J emolumento maior, ou addicionare111 :H, ~·ummercit • 1111 t~1 brirf> ~'~·
J 1Pr·i~ Lrihutada ainda não registrada.
A1t. I~)· P:1ra obtenção do reghtro os inl<.!rctlsadus aprcseiJtatão
:'t r·~~t<Jção flseal competente uma guia organizada conforme u modelo I.
tr:.~ qual dP.cbrarão o uumero da patente anlerior, ou si se trata de
1·:~~ IJOv;J, e, pelos titulos constantes do art. 1", on fJroductos de seu
commerdo 011 fabrico, devendo os mercadores ambulante.~ mencionar
tarnbent o rmmero da caixa, r.hapa ou vehicuJo, e os lJ.bricantes o numero de operarios, :tpparelho~: (~ m:H'hinas, bem muJo :1 torça motora
~ ~:ua uatureza.
Paragrapho unico. Com a g-nia de que tr:tta este artigo será apresentada a patente do anno anterior, quando sn tratar de renovação do
registro, afim de ser verificado se confere o numero menrionado tw
'"~"~ma guia, sendo a patente restituída incontinente.
Art. 16. Na guia para obtenção de registro o agente fiscal do es~
t:.tbelecimento informará sobre a importancia a ser cobrada, discrilllinando os produdnc.: e n·~~prrtho~1 ernoltlmf'nto~, n11 dirá [j f~P trata de
I t•rJ,iStfO vratllit:O.
~1 1''. Na falta daquelle agente, serão as iurnrmaçõe~ prestadas
pelo que estiver de plantão on por empn~gado que fôr designado
pelo chefe da repartiç.ão on do s~~rv1ço, on ent :ío este verifk:.trá :ls rou~
diç6er; do pedido.
§ 2°. Preenchida essa exigencia, o reg-istro serú concedido sem mais
fi.>nnalidades, fornecendo·se a patente de accôrdo com o modelo 11, a
qual mencionará, especificada e minuciosamente, pelos titulas referidos
uo art. r", os productos para os quaes foi concedido registro pago ou
gratuito, bem como o numero do vehicnlo, c:l.ixa on chapa do m~r
~·~nJor ambulante.
3°. Si os preceitos regulamentares se oppnzerem :í concessão do
reg-istro, ou ~ü sobre ella houver dnvida, a guia, depois de convenien"
temente inform:ub e processada, será ~nhmettida :í decisão do chefe
d~ repartição.
~ 4°· No registro para o commcrdo de hebidas fie~ eompreheudido
!) de vinhos estrangeiros.
J\rt. 17. O registro para o corumercio por grosso só será cOIH~e
dido a quem render por atacado, considerando-se cnmo atac:HliP.t:t n
w:gociantc qtle fizer \'enda habitu:tl por grosso.
Art. 18. Os commerciantes e f.:tbricantes qne ti\·en'm venda am~
hul~rltf~ serão obrigados a fantos registros qúautas forem as prssoas on
veluculos emiJregados nessa venda, e a patentn expedida para es~;e fim
~~ó será r ali da ua znna fiscal d~t repartição que a hou ver concedido, ~;alvo
quando 110 me·,rn(_~ munidpiu holiYtJ m.ais dP: urna rt-J.XlT tidiu :111 eca--
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Paragrapho unico. Os commerciantes, no caso deste artigo, são
obrigados a mencionar no verso da patente o nome por extenso do
encarregado da venda.
Art. 19. Os contribuintes multados por infracção deste regulamento
ou condemnados á indemnização de taxas de mercadorias sonegadas ao
pagamento do imposto, assim como os responsaveis ou fiadores que
não tiverem solvtdo os compromissos no prazo legal, não poderão
obter, renovar ou transferir para outrem o seu registro, nem alterar
a firma concessionaria do mesmo sem prévio p<H.;ament1, ou deposito
d:1 multa e do valor da sonegação.
Paragrapho unico. Para os cfii~itos deste artigo, as repartições que
tiverem imposto multa a contribuintes estabelecidos em zon~ fóra de
suajurisdicção enviarão direct.amente, até 31 de dezembro, a relação
dos mesmos contribuintes á respectiva repartição.
Art. 20. Quando o estabelecimento estiver sob pressão de auto a
transferencia ou alteração de firma só ser~ autorisada, mediante depo·
sito do maximo da pena relativa á infracção autuada, inclusive o valor
da sonegação, ou, si o successor ou a nova firma, por meio de uma de·
claração revestida das formalidades legaes e com garantia idonea, si
fór exigida, assumir a responsabilidade do pagamento da divida queprovier da decisão do mesmo auto.
Art. 2 r. As transferencias de reg-istro por acquisição do estabele~
cimento on alteração de firma deverão ser requeridas pelos novo~
proprietq.rios á estação fiscal competente, no prazo de 6n dias, instruido
o pedido ro~1 a patente de registro ela :mtiga firma e o~> documento~
eomprobatonos do allegado.
Art. 22. A mudança de local de fabrkante, de t;ommerciante, fixo
on ambulante, ou do numero da chapa, caixa ou vehiculo do mer·
cador ambulante, deverá ser communicada á e:>tação fiscal competente,
dentro de 15 dias, por meio de requerimento acompanhado da respectiva patente de registro, e só aproveitará para validade do mesmo
registro, em qualquer ponto do paiz para onde se verificar a mudança,
quando esta se der com todas as mercadorias e utensílios.
Paragrapho unico. No caso de mudança para localidade sujeita á
repartição difrerente da concessora do registro, deverá o interessado
~olicitar desta uma guia, conforme o modelo III, que servirá para ins~
t ruir seu requerimento á repartição daquella localidade.
Art. ~3- As transferencias de registro, mudança de local e alteração do numero da caixa, chapa ou vehiculo, depois de autori·
sadas, serão averbadas nas respectivas patentes e notadas no livro de
que trata o art. 30.
Art. 24. O comprador será responsavel pelas divichs do vendedor,
excepto:
fl) si tiver adquirido o est3.belecimento em hasta publica por
mot1vo de acção judicial ;
b) si o houver de espolio ou massa fallida, comtanto que o titulo
de acquisição o isente da responsabilidade do antigo pos~midor.
Art. 25. A patente de registro ficari sem etfeito:
a) quando não tiver sido pedida em nome do verdadeiro proprie~
tario do estabelecimento ;
b) q_uand~ tiver sido obtida para fabrico de fumo, charutos, cigar·
ro~ ou ctgarnlhas, em estabelecimento cuja secção de venda a varejo
doe; me~mws productos tenha communicação interna com :1 do fabricõ;
c) quando houver sido obtida indevidamente ;
J) l}Uando o ec;tabelecimento houver sido adquirido em leilão ou
hasta publica;
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e) quando della não constar a exigencia do 'paragrapho unico do
art. 18, ou for encontrada em poder de pessoa diversã da mencionada
110 verso.
,
Art. 26. Quando o contribuinte houver pago registro de classe
superior ao seu commercio ou fabrico não gosará das vantagens
inherentes á mesma e poderá requerer restituição do excesso do emo~
Inmcnto pago.
At t. 27. E' considerado contravenção, regi~trar f:J hrica não
ex.i~tente. Multa de r:~oo.ct a 2:soo,rtooo.
Art. 28. As patentes de registro serão exhibid.as aos agente~~
du fisco, sempre que forem redamada!'l, para o que deverão ser conservadas em um quadro on em qualquer logar que permitt.a sua exhibição
immediata por quem estiver á tes1a do negodo. Multa de 50$ a
100$000.

Art. 29. O mercador ambulante que fôr encontrado sem a respe~
ttiva patente de registro será intimado a obtel-a, mediante o pagamento do emolumento devido e multa, que couber, no prazo de 48
horas uteis, effectuando-se ao mesmo tempo a apprehensão das merc:L~
dorias, que só serão restituídas mediante exhibição da patente.
Paragrapho unico. Si, esgotado o dito prazo, não fôr attendida a
intimação, a repartição providenciará sobre a arremataçEio em hasta
publica elas mercadorias sujeitas ao imposto de consumo.
Art. 30. A~ estações arrecadadoras incnmbidas da concessão do re~
gistro terão um livro organizado de accôrdo com o modelo IV, no qual
farão o cadastro geral dos esta.belecimentos e individuas registrados e
averbarão, de conformidade com o art. 23, as alterações occorridas.
Paragrapho unico. O livro será cnnRervado n:t r~"r,art.i\ãO e poderá
~Ptvir rara mais de nm exercício.

CAPITULO V

Da isenção do registro
Art. 31. São isentos do registro:
§ 1o. Os estabelecimentos publicas federaes, estaduaes e muuicipaes
1p1e fabricarem productos sujeitos ao imposto de consumo;
§ 2°. Os armazens das cooperativas para supprimento exclusivo
1lus associado~, quando montados no interior dos estabelecimentos;
3°. Os armazens, despensas, etc., de instituições de caridade,
para fornecimento gratuito a necessitados, quando montados no interior
dos estabelecimentos ;
§ 4°. Os botequins e restaurantes de cJubs recreativos, quando
destinados ao fornecimento exclusivo dos socids c convidados ;
§ 5°. Os botequins, restaurantes e outros estabelecimentos de jng..
tallação provisoria, nos logares em que se der ajuntamento publico
durante os festejos, manobras militares, etc.;
§ 6°. Os estabelecimentos industriaes que fabricarem artigos
:;;uJeitos ao imposto de consumo, apenas como materia prima das respe·
ctivas industrias;
§ 7°. Os caixeiros viajantes ou empreg-ados de estabelecimentos
registrados, sem installação lixa ou temporar1a, incumbidos de vender
mercadoxias por meio de amostras ;
~ 8.,. Os estabelecimentos que tiverem productos tributados, dea.
tiuados excl11.c;ivamente aos mistéres de sua profissão;
§ 9°· Ü'; restaurantes ou botequins de navios e vagOes de egtrad~
de ferro.

s
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CAPITULO VI
Das estampilhas e sua venda
Art. 32. As estampilhas destinadas A cobrança do imposto de con~
sumo obedecerão ás fórmas- RECTANGULAR e CINTA- e serão de duas
cOres- VERDE- para os productos nadonaes, e ENCARNADA- para
os estrangeiros.
Paragrapho unico. Para os cigarros e cigarrilhas nacionaes, fabrícados com fumo adquirido de outra fabrica; as estampilhas terão a côr
BISTRE.
Art. 33, Haverá estampilhas especiaes ·
a) para o sal grosso, de producção nacional, para as louças f'
vidros, tecidos e seus artefactos, ferragens, armas de tbgo e suas mu ·
niçOes de qualquer procedcncia, para o fumo em corda ou em folha e
para o peixe a granel, de procedencia estrangeira~-- RECTANGULARE:>,
mm a d~claração - TALÃO-GUIA ;
b) para os cigarros e cigarrilhas estrangeiros erri maços- CINTAs:
c) para os cigarros e cigarrilhas nacionaes: -- RECTANGULARrs.
para as carteiras, caixas, etc., - CINTAS, para os maços ;
d) para os charutos nacionaes:- CINTAS;
e) para o alcool, aguardente de canna ou de mandior.a, uadona~:' ·
CINTAS;
f) para as cartas de jogar, estrangeiras: - RECTANGULAREs;
'g) para os vinhos nàturaes,_Jie qualquer procedencia:- CINTA~;
h) para as Iampadas eJectricas, estrangeiras: ~ RECTAl'lGULl\HE::;
i) para os phosphoros nacionaes: - RECTANGULAREs
Art. 34· Compete á Directoria da Receita Publica indicar as taxa~,
formatos e dimensões das estampilhas, para, dep.ois de preparados os
desenhos pela Casa da Moeda, serem suhmettidos á approvação rh •
Ministro da Fazenda.
§ 1°. Os typos, formatos e valores das estampilhas poderão ser
modificados pelo Ministro da Fazenda, precedendo proposta da Di~
rectoria da Receita Publica, de accOrdo com as exigencias da fisc~
lização e da cobrança do imposto.
§ 2°. Os formatos, côres e applicação das estampilhas, bem como
sua emissão e retirada da circulação, far-sr.fto puhlkos por meiu di·
drcular do Ministro da Fazenda.
Art. 35· Correndo a despeza por conta do interessado, pode1'ãt,
ser impressas estampilhas com marcas e reclames comrnerciaes, compe.
tindo á Directoria da Receita Publica instruir as condições do con··
tracto, sujeitando-o, bem como o desenho das estampilhas. :i approvação
do Ministro da Fazend~.
Art. 36. O preparo e o deposito geral das estampilhas Ret·ão 11:1
Casa da Moeda.
Art. 37· A Casa da Moeda terá um livro de registro do qual
constará. especificadamente o movimento de entrada e sahida das estampilhas, de fórma a se poder conhecer promptamente o movimento
de cada repartição, e, bem assim, um outro em que mencionará a data
do inicio da distribuição f' venda das estampilha~; rie ,·ada ;,·~ior. ,·om >~.
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deefgnaç!o dos r~ectivos signaes caracterlsticos, e da em que torem
retiradas da circulação.
·
Paragrapho unico. Do livro de registro de emissão das estam~
pilhas dar-se-ão as certidnes que forem requeridas.
Art. 38. A Casa da Moeda organizará a1hnns contendo specimeus
de todas as formulas em circulação.
§ I 0 • Esses albuns serão remettidos ás repartições arrecadado~as .e
fiscalizadoras do imposto, para servirem nas mesmas e serem dtstnbuidos aos agéntes fiscaes e demais tunccionarios incumbi~os da
fiscalização, ficando o depositado respousavel pelo~: :llllllllfi e1110 dt~':
fino não justificar.
.
§ 2°. Os albuns serão confiados, mediante carga, aos thesourenud,
collectores e administradores de mesas df! rendas, t· serão_ entregue':
aos agentes fiscaes e outros funcdonarios, medhutt· tr:rmo dí· Ir'SPOII
~1bilidade.

§ 3°. Os albuns em poder do~3 agentes fiscaes t· !t· outro:: tuncdonarios s~rão exhibidos aos chefes da~-: repartiçõe~; •. .'W': insprctm t>!:
tisraes, sempre que forem exigidos.
§ 4°. A nenhum responsa.vel, quando deixar o t'\t:rcicio Jo c:ugu,
será abonado o respectivo vencimento ou entrer,ne a fiança, sem que
restitua o album em seu lJOder on indemnize :t importanch corre!-:pondente, :wb pena de sr~r a mesma deduzida do vencimento :1 pagar
un da fiança a restituir, e si estas garantias n~o ,·obrirem a res{JOII·
::abilidade, a differença do valor será cobrada pelos meios legaes.
§ 5o. As estações fiscaes terão um livro-catxa, I'Ollfnnm~ o modPin
\X l, para escripturar o movimento dos albuns.
Art. 39· Para a r·t>hrança do impo~to :1~ estampilha~ ~:l-'tão
VP.nclidas :
a) na Carital Federal, pel:t H ec:dJC~cl~ uü dn Di~;ttit'to Feder: li ~·
A lt~mdega do Rio de janeiro;
·
ú) no Estado elo Rio de Janeiro, para o l\luuicipio de Nictheroy,
pela Recebedoria do Districto Federal, em JVlacahé, pela .Mesa dt•
Henda.s, e nos demais municipios pelas respectivas colkctoria8 ;
. c) nos outro':; Est:ldOR, pelar~ reparti(ões arr<'cadadora~. n:1s respt.. dlvag zonas.
Art. 40. As repartições encarregadas da venda e supprimento daH
ec;;tarnpilhas requisitarão o fornecimento necessario:
a) a Recebedoria do District.o Federal, a Alfandega do Rio de
laneiro, as delegacias fiscaes e as estações arrecadadoraR do Estado do
Rio de Janeiro, á Casa da Moeda;
b) as estações arrecadadoras dos outros Estados, ás respectivas
delegacias tiscaes, excepto as mesas de rendas alfandegadas, que se
Jbrnecerão por intermedio das repartições a que estiverem subordinadas
••li por onde fôr determinado pela Directoria da Receita Publica.
§ ro. A Directorh da Receita Publica supetintenderá todo o serviço
de fornecimento de estampilhas, de accOrdo com os arts. 25 e 26 d( l
riecreto n. 13.248, de 23 de outubro de 191f3.
§ 2°. A mesma directoria poderá, não só determinar, conforme as
exigencias da arrecadação, o fornecimento directo a qualquer repartição
d!JS Estados, como autorizar a requisição directa das estampilhas ou,
amda, ordenar a remessa a qualquer repartição, quando se tornar
uecessario ao serviço do imposto, mediante as instrwções nece~saria~;
Art, 41. As estarnpillw~: ~:erã< 1 veudidus:
,:J) J•é!J:t v.: prorJncto-> t>~tr.'tflf~f'in.l'~: ~··.:tO'~ r·omnJt-•fci:lnlr\, wi":Jhwre
j
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exhibiç.1o da patente de registro, e aos particulare~, que importarem
artigos para consumo proprio ;
. b) para os productos nacionaes: -aos fabricantes, aos commerciantes por gros..';O, exportadores de sal nacional, aos commerciantes por
grosso de alcool de canna, cachaça ou vinho natural, que receberem os
productos do lavrador sem o pag·amento do imposto, como preceitúa o
art. 9;1, mediante exhibição da patente de registro, e, mediante requisição aos estabelecimentos publicos, de que trata o art. 31, ~ 1";
cJ para os prod';lctos de qual~uer proced~1~cia) desti~a~os á appli·
cação em mercadonas apprehendidas, adqmndas em lellao ou hasta
publica c havidas de inventario ou fallencia, ou para supprir qualquer
falta devidamente justificada:- aos negociantes, me,hante exhib1ção
da patente de revistro, e ~to~ leiloeiros on particulares, mrdiante
t equir;ição ;
Art. 4·J. As estampilhas serão adquiridas peb seguinte fórma:
a ) para os productos estrangeiros: - mediante as guias do modelo
VI, organizadas conforme a nota de despacho e com todos os dado~
necessarios á cobrança. As estampilhas para mercadorias estrangeiras,
apprehendidas sem sello ou i,ndevidamente selladas ou ainda -· obrigadas por qualquer motivo do sello de que foram isentas, serão adquiridas
nas alfandegas ou delegacias, mediante requisição de repartições que
tiverem de intervir na regularização do caso.
b) para os prcductos 11acionaes:- mediante as guias do modelo VII,
~ i :o, As estampiíhas para cigarros e cigarrilhas a serem fabricados
com fumo adquinao de outra fabrica serão na razão de so vintenas
daquelles prod\.tctos por ldlog-r:t.mma de fum(,, deven~o as guias ser
acompanhadas da parte do~ p:tmtes de fumo em qne estiverem colhda..:;
as esl:llnpillt~l.s, e conter declaração do valor dessas estampilhas.
§ '2°. As guias ser:lo organizadas em tres vias : a pnmeira acom ·
panhar:\ o processo de de..spacho nas alfandegas e mesas de rendas, on
licarú archivada nas mesmas repartições ou nas outras, quando se
tratar de productos nacionaes ou dos adquiridos em leilão, hasta publica,
inventario, fallencia e outros casos; a segunda constituirá documentu
de r«~ceita e a terceira será entregue ao contribuinte.
~ 3". Terminada a conferencia, nas alfandegas e n"iesas de rendas,
das mercadorias snbmettidas a despacho, o empregado competente
visará a guia, si estiver exacta, ou annotará a differenyt verifkada 1
tanto na mesma guia como em a nota de despacho.
Art. 43· A acquisição das estampi1haR deverú obedecer an~
g uintes limites:
a) pelos importadores, na importanda correspondente á qnanti..
dade e qualidade de facto verificadas na conferencia dos étrtigos .;:.uh~
mettidos a despacho;
·
b) pelos fabricantes, em importancia nunca inferior:
0
I , a 5$, para os isentos do pagamento de registro, constante~
das lettras e, f, g e ll do art. 12 ;
2°, a ro$, para os pequenos fabricantes que tenham pago o registro
dos ns. I e li da tabella ;
3°, a 25$, para os grandes fabricantes que tenham pag'O o reg-istro
do n. IH da tabella;
·
·
4°, a z:oOO$, para os que encommendarcm reclames commerciaes,
pagando préviamente o custo da impres.c;ão ;
c) pelos commerciantes exportador~ de sal gr0%0, em quantia
nunca inferior a 25$000;
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d) pelos negociantes por grosso de alcool de canna, cachaça ou
vinho natural, na importancia exacta, correspondente á quantidade e
qualidade dos mesmos productos ;
e) para os productos apprehendidos. e outros casos de qne trata o
art. 41, lettra c e na importancia exacta, de conformidade com :..t
qualidade ou preço e quantidade dos mesmos productos ;
J) pelos estabelecimentos pu bliros referidos no art. ~ 1, § 1 '>, em
qualquer importancia.
.
Paragrapho unico. Por occasião da acquisição de estampilhas par.1
cigarros e cio-anilhas, fabricados com fumo preparado na propri:l
fabrica, além da importanc~a das mesmas estampilhas, será cobrado,
por verba lançada nas respectivas guias, o imposto relativo ao fmno
a empregar naquelles productos, na razão de $o4o por vintem ou
fracção, representada na quantidade das estampilhas pedidas.
Art. 44· As partes selladas dos pacotes de fnmo, que acompanharem as guias de acquisição de estampilhas para cigarros e
cigarrilhas, serão inutilizadas com a data, por meio de carimbo da repartição, e acompanharão os balanços mensaes rcmettidos á Directorb.
da Receita Publica, quanto ás repartições do Estado do Rio de
Janeiro, e ás delcg·acias fiscaes, quanto ás dos outros Estados, onde,
depois da devida conferencia, serão incineradas, mediante termo LJUe
ficará annexado ao balanço.
Paragrapho uuico. As recebidas pela Recebedorta do Districto
1-'t·deral serão ahi mesmo incineradas, mediante aquellas formalidade~.
Art. 45· A estação que tiver de vender estampilhas a commcrciantes por grosso de alcool de canna, cachaça ou vinho natural, tltrá
o confronto da guia do modelo VIII, apresentada pelu comprador,
com a que tiver recebido da estação de procedencia.
~ 1°. Quando, por qualquer motivo, o comprador não apresentar
a guia de que trata este artigo, a venda das estampilhas sú será feita
si a quantidade pedida estiver de accôrdo com a mercadoria dcscripta
ua guia ou telegramma recebido pela repartição.
~ 2°. No caso de falta da guia ou do telegramma, a venda àas
estampill1as sú será feita depois do~ productos recebidos serem verificados pelo ag-ente fiscal ou por qualquer outro empregado devidamente
designado.
Art. 46. Os commerciantes de liquidas, manteig-a, café mo ido, ou as~ucar refinado, que adquirirem productos acompanhados de estampilhas
que não corrcspondam ás taxas dos novos volumes em que tenham
de ser expostos á venda, poderão trocai-as, mediante requerimento,
na repartição local, quando ttverem de fazer a transferencia dos volumes.
§ 1°. O pedido das est~mpilhas será formulado nas gtiias conforme
o m~delo vn, nas quaes o in!eressado mencionará a quantidade,
espec1e, taxa e valor das estampilhas que· der á troca, bem como os
característicos de que se acharem revestidas por exigencia do~
arts. 63 e 64, fazendo-as acompanhar da nota do vendedor, nota essa
que será restituída, uma vez verificada a exactidão das declarações.
~ 2°. Antes. da t~o~a das ~stampilhas, o chefe da repartição on do
~erv1ço mandara ou Ira exanunar Sl os volumes COITespondem ás declarações da nota e ás estampilhas apresentadas.
§ 3°· Com as estampilhas recebidas em troca proceder,se-á df'
conformidade com o estatuido no art. 44·
~~t. 47: ~ caixa de estampilh~s- para productos estrangeiros
será te1to d1stmctam~nte, nas repartlç?es que arrecadarem o imposto
sohrc prod~Jctos nacwnaes e estrang-e1ros; naqucllas, porém, que só
arn~cadam t.mrn~to sohre prodt~ctos naci?naes e que, por qualquer
t'lf<'llmstanc1a, tenham de supprn estampilhas para productos ("~tran-
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geiros, a escripturação serâ conjnnctament e, fazendo -s~ mençan espeda1
na mesma escnpturação.
Paragrapho unico. Nas partidas de "sahida" serão discriminados
o nome dos compradores das estampilhas, bem como a especie destas
e respectivas taxas; nas. repartições, porém, cuja venda de estampilhas
mr superior a 2.ooo:oon$ annuaes e seja muito elevado o numero de
compradores, poderão ser adaptados livros auxiliares, onde sejam preendrldas aquellas formalidades, sendo então a venda diaria lançada enr,-lobadamente no caixa, <~m partida~ cem ef'pnndentes a ca<la ec;pccie da~;
t:stampilhas.
.Art. 48. Aos coutrihuintes do imposto de <.:DHsumo não n·ghtr:.t.Jt,,:
e aos que, depois ele ~o dias da intimação, não tiverem pago ou depo
~~itado a importanci:1 das multas que Jhes houverem sido imvo~tas e d1.•.
sonegação que tenham sido condemnados a iudemni;.ar. a~sim como
:tos responsaveis ou fiadm e:; que não tiverem ~ olvido ot: t ·omprorniss1 \;-J
uo prazo legal, não serão vendidas estarnpiJhas elo mesmo impoc:;to.
Art. 49· f:ló serão vendidas estampilhas que corre~1ponclam na n\t.
fi'mnato, taxa e especie aos producto~ a e!'Jtampilhar.
Art. so. Ninguem poderá vender ou ceder por ttualquer fórnm a::
estampilhas adquiridas, sal vo quando se tratar de ,·enda ou transftrencia de estahelecimcn1o6. commercial on indu?.trinl. Muft.·r rk r~ ~on~
a 2:500$000.
Art. 51. f'Ho é permittida a compra ct~~ estampilha~• seuão uo:;
casos previstos neste regulamento, perdendo os pos'iuidores, indepen ·
dente da multa appJicavel, o direito tlquellas cn_ia procedenria IPf~·:ll
não fOr justificada. flfulta de 1:200$ a 2:soo$ono.
.
.
Art. 52. Nenhum commerciante poderá ter estampilhas em quantt·
dade superior ás necessidades das mercadorias existentes por estam~
pilhar, em seuR ef'tabelecimentos, sob pena· de serem apprehendidas as
que excederem de 5°/o, independente ela multa applica\'el. .11f11lta dr 50~
a Ioo$ooo.

Art. 53· Constitue contravenção a pos'le de e~tampilhas usada~.
extrahidas ou aprovehacL1.s dos prodnclos, já 011 aincb n.Uo r·uw\lltnidn::.
Mr!lta de 6oo$ a 1:2oo$ooo.
Paragrapho unico. Constitue tamlJern contravenção, indepeudentP
da acção criminal que no caso couber, vender, comprar, empregar ou
possmr, solta~ ou applicactas, Pstampilha~~ fah::~<1 Multa rfe '1:.'ioot il
5."000$000,

CAPITULO VII

Do estampill u:une n tn
Art.

51· Compete o cstampi1hamento (los produd.os e~:traug~iros :

a) aos empregados aduaneiros, quando as estampilhas forem 3ppli-

cadas ás guias, por occasião de darem sabida á mercadoria ;
b) aos commerciantes retalhistas, quando tiverem de iniciar a
venda a retalho ou quando venderem em vol11mcs intactof- os producl(lc::
que receberem acompanhados de estampilhas;
c) aos mercadores ambulantes, antes da exposjção á w~nda;
d) aos importadores, atacadistas e commerdantes por grosso, por
occasião da venda, quando o compradoi não fOr uegodante, quando
venderem a mercadoria a retalho ou quaudo a !~\pll?ereut U)lfiO am0'3tiâ
ou na secção de vendas a varejo ;
~):tO'~ empn•gado'! :Jdu:meiro•J, ({Ir Oi('~J-id~~ 1lt' dl:lll"íH •::.thirb 1
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mercadoria, quando o importador fõr particular ou negociante não
regjstrado para o commercio do producto despachado ;
- f) aos leiloeiros, por occasião da entrega, quando a venda fôr feita
a particular ou a negociante não registrado para o commcrcio do prodncto arrematado ;
g) aos donos on seus representantes legaes, por occasião do recebimento, quando se tratar de mercadorias apprehencliclas. Multa de
~no$ a -toO$, aos injractores das lettras b, c, d ef.
Art . SS. Compete o estampilhamento dos produ ctos nacionaes ~
a) ás grandes fabricas, do n. III, da lettra a da tabella de registro, antes da sabida ou da exposição á venda na secção de varejo,
salvo os casos em que a applicação das estampilhas deva ser feita
f(1ra do estabelecimento pelo comprador ;
h) aos pequenos tabricantes dos ns. I e li da lettr.a a da tabella de
reg·istro, e aos de que tratam as lettras f, g e h do art. r 2, immediatamcnte depois de terminada a fabricação, salvo dos productos em que
a :tpl'licação das estampilhas tenha de ser feita fóra do estabelecimento
pelo t:omprador, e do sal g-rosso, louças e vidros, tecidos e seus arte"
l".:tct~ 1~, ferragens, armas de Jbgo c suas munições, que pagam o illlposto
l'nr meio de guia na occasião da sabida da fabrica nu, quanto ao sal
r. rn~so, do estabelecimento exportador;
() aos negociantes exportadores de sal g-rosso, por occasião do
dc.spacho ou da venda, salvo quando a exportação tôr feita com n irn·
J'Osto a pag·ar, uns termos do art. l 12, ~ 3°, Jcttra a ;
d) aos· commen:iantes retalhistas, quando tiverem de iniciar a
venda a retalho ou quando venderem em volumes intactos os pro~
d11dos que receberem acompanhados de estampilhas;
e) aos leiloeiros, por occasião da entrega, quando a venda fór feita
a particular ou a neg·ociante não registrado para o t:ommercio do prodncto arrematado:
/) <lOS donos Óu SCUS representantes legaes, por QL:casião do recebi·
Jnrnto, quando se tratar de mercadorias apprehendidas;
g) ao~; mercadores ambulantes, antes da exposição á venda. Multa.
dt: ~u1b$ a. 400$ aos in}"ractores das lettras a a e ou g .
.".. rt. S6. As amostras conduzidas pelos caixeiros viajantes 011 em·
prf>.gados de e-.stabelecimentos registrados, de que trata o art. 3l, § 7° 1
dP.''eráo estar estampilhadas.
Paragrapho nnico. As amostras Je louças e vidros deverão ser
;tcompanhadas de notas ou facturas discriminativas, devendo as das
joias declarar sua procedencia e a data do pagamento do imposto.
Multa de :~oo$ a 400$, aos infraclorcs deste artigo ou de seu
{'art1grap/lo.

Art. 57. As estampilhas serão applicadas :
~ , ..... As de fónna redangular, para TALÃO r:: nuii\:
·') 11:1 primeira. via c ua terceira, das guias a que se refere o art .•p,
lettra rr, collando-se a parte 'l'ALÃO na guia que a.comp:1nhar o pro('f',SSO do despacho, c a parte 1m1A na que acompanhar o producto,
CJUando se tratar de fumo em corda, iolha ou pa~;ta, peixe a granel, te~
ddos e seus artetacto:-:;, louças e vidros, ferragens, arm:t.s de fogo e ~na~
mnniçôes, d.e procedenda estr:mgeira ;

h) no~~ l.atücs de gnias on ucis linns-~~llia•; consl:u,tcr. tios JJH>clcfqs

IX a XI, collaudo-se, Je ac<..:ôrdo com a~ re-.:pcdivas dcsigtta):i:)c·j, as
('..';tarupilhas partidas ao meio, metade uo t:dão on na cópia que ficar
rt:-~~: salin:l~~, c.stabelcdmeutos exportadores de sal, labricas rle tcddo~;
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e seus artefactos, louças c vidros, terragens, armas de fogo ~ suas
munições, de procedencia nacional, c a outra metade na gun que
·
acompanhar o p~oducto.
.Multa de so$ a
~

1 oo$ono.

2°. As de fórma rectangular, simples :

a) nas caixas, latas, caixinhas, bocetas, pules, carteiras, cesta~ ~
outros envoltorios semelhantes, parte na orla da tampa e parte uo
corpo do objecto ;
b) nos saccos, pacotes e outros envoltorios de papel, panno,
palha e outras especies, no fecho, na costura ou no logar da abertura,
devendo as dos pacotes de fumo, de 100 ou mais grammas, ser mais de
uma, de fórma que possam ser applicadas, repartidamente, no fecho de
;unbas as extremidades dos mesmos pacotes;
c) nos cnvoltorios de charutos estrangeiros e das capsulas de acido
carbonico, no logar da abertura ;
d) no calçado, na sola, pelo lado exterior, raspando~ a ou usando
qualquer outro processo de que resulte adherencia perfeita. ;
e) nos chapéos de sol ou chuva c nas bengalas, na extremidade,
perto da ponte1ra, de modo que fique visivel o valor da estampilha ;
f) nos chapéos de cabeça, gorros e bonets, na carneira ou n:.l
çopa, pelo lado interno, ou no lado externo do fOrro ;
g) nos sabões e sabonetes em barra, pães ou fôrma, nas velas de
cêra e nas conservas, sem envolucro, no proprio objecto ou em folha
ou fita de papel, quando a adherencia se não fizer completa por
aq uellc modo ;
lz) no papel de forrar casa ou malas, até a um metro de antccc~
dencia da extremidade exterior da. peça ;
i) nos discos para gramophones, no centro sobre o rotulo ;
j) nas perneiras, no lado interno;
k) nos moveis, em.logar visivel de cada objecto, mesmo os que
constituirem grupo ou mooilia, applicando-sc neste caso, em cada peça,
c:ltampilha correspondente ao seu valor ;
1) nas obras para adorno, em logar visível de cada objecto on
na peça principal, quando se tratar de apparelho, guarnição, estojo ou
combinação ;
m) nas lampadas electricas, no proprio objecto;
n) nas barncas ou barris de conserva ou assucar, e nos volumes
com 15 ou mais kilos de café rnoido ou de assucar, no corpo dos
mesmos. Multa de so$ a roo$, aos infractores das lettras a a m ou
ti,

deste paragrap/zo.
~

3°. As de fórma de cinta:

a) nos barris comrnuns, quando para. a venda a torno, sobre o
batoque, si houver, ou, em caso contrario, acima da torneira, e, em
qualquer logar, quando vendidos a particular ou a negociante não
registrado ;
b) nos barris de chopp, em uma tabella de madeira, lblha, papel
ou papelão, considerando-se sellados quando assim sahirem da fabrica;
c) nos garratões de capacidade até cinco 1itros, garrafas, botijas,
botijões, frascos, vidros e outros recipientes semelhantes,. parte na
rolha, capsula ou tampo e p~ute no g·arg·alo, de modo a romperem-se
ao ser aberto o objecto, ficarido as extremidades adheridas ao rne'inJ!)
objccto ; e nas latas, sobre o tampo das mesmas.
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Nos vidros contendo perfumarias ou conservas, nos lança- per·
fumes e nas bisn~as, pOderão ser applicadas estampilhas rectangulares, mas coitadas da mesma fórma;
d) nos garrames de capacidade superior a cinco litros, uo corpo
Cilos mesmos;
e) nos syphOes de aguas gazosas e semelhantes, de modo a rom·
perem-se ao calcar da alça;
.
nos maços ou ~acates de cigarros c de cigarrilhas, perpendi·
cularmente ao envoltorio que os unir, de modo que a estampilha passe
pela extremidade superior do .maço ou pacote, fique com a parte que
passar sobre ó envoltorio toda collada, e uma das pontas se sobreponha á outra na extremidadP. inferior do mesmo maço ou pacote;
g) nos charutos nacionaes, em cada um de per st, em fórma de
;~nnel. ]l,fulfa de 50$ a IOO$, aos infractores das le/tras a a g deste

n

taragrap!zo.

,

. § 4°. Nos volumes de mercadorias estrangeiras despachadas por
particulares ou por negociantes não registrados para o seu commercio,
as estampilhas que lhes forem proprias serão applicadas englobada·
mente.
§ 5°- Os commerciantes varejistas poderão fazer o estampilhamento
em globo por volume intacto das mercadorias que assim venderem,
Rendo concedida igual faculdade aos commerciantes atacadistas e aos
leiloeiros, em relação ás que do mesmo modo venderem a particulares
ou a negociantes não registrados para o seu commercio.
Att- 58. Para completar a importancia da taxa legal, poderão ser
empregadas estampilhas, da mesma especie, de valores diversos, comtanto que sejam appostas de modo a se poder verificar a taxa de cada
uma, sob pena de só se considerar satisfeito o valor visiveL
Paragrapho unico. Não se comprehendem nessa disposição os volumes contendo mais de uma vintena de cigarros ou cigarrilhas dos
de preço até $120, nos quaes só poderão ser applicadas estampilhM
da taxa de 8o2o em numero correspondente ás vintenas ou sua fracção.

Multa de 2oo$ a 400$, aos injractores deste artigo ou de seu para:zrapllo.

Art. ~9· O imposto do sal grosso, nacional ou estrangeiro, no
porto do destino, será cobrado por verba lançada na guia que tiver de
acompanhar o producto e na que tiver de ser annexada ao processo d()
despacho.
Parag-rapho unico. No caso de verificação de differença para mais
na occasião da descarga, por outras repartições que não sejam alfandegas ou mesas de rendas alfandegadas, o imposto correspondente á
differença será cobrado de conformidade com o disposto n0 art. 57,
~ r", lettra a.
.
Art. 6o. A applicação das estampilhas deverá ser feita por meio
de gomma forte, de modo que sua adherencia aos prorinrtos ou ás
g nias seja perfeita e delles não possam ser retiradas.
Paragrapho unico. Nos chapéos de mola on claques c uos armados
para grande uniforme, as estampilhas poderão ser cosidas em logar
Yisivel.
Art. 6r. Consideram-se não estampilha dos o~; productos ou guias
a que forem applicadas estampilhas :
n) d~stínad~s a productos nacionaes, quando se tratar de produrtos
estraug etros e vtce· versa ;
·
"} especi;1es destinadas a um outro produC'tO :
. .: comrnuns quando tenham espedaes ;
... ) de formato diverso do destmado;
~) !!ãt' hn!lillz.;~da~ PU t!~.o

m<Jrcadas

d~ ac~~~rdf•

com o

~.rt.

6J ;
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.n.
que nlo estejam em circulação_ ;
gJ que tiverem emendas, rasuras ou borrões ;
h em valor menor que o devido.

Paragrapho unico. Consideram-se sem em~ito legal as estampilhas
que acompanharem os productos, nos casos das lettras a a g deste artigo
e as não inutilizadas no verso de conformidade com o art. 64. Multa

de 50$ a roa$, aos que i11correrem nos preceitos deste artigo ou. dr.
seu. paragrap!zo.

Art. 62. Constitue contravenção o emprego de estampilhas já

usadas ou a exposição á venda de mercadorias assim estampilhadas.
Multa de 20o$ a 400$ooo.
Art. 63. Os tà.bricantes que adquirirem estampilhas nas repartições arrecadadoras, são obrigados a marcai-as no lado impresso,
quando forem applicadas aos prodl}ctos ou remettidas ao comprador,
com a marca da fabrica, com o nome, firma 011 simples iniciaes, á tinta,
picote, ou outro qualquer processo, com tanto que fique visivel o valor.
Paragrapho unico. Os beneficiadorcs de mercadorias que as acondicionarem de modo dilfercnte do recebido, deverão, nas mesmas cem~
dições, contramarcarem as e~tampilhas qne rollarem nos productos 1.!11
que o~ acompanharem.
Art. 64. Todos os q11c venderem a estabelecimento v;Jn~jista, produetos acompanhados de estampilhas, lançarão, á tinta, no verso d.1.s
mesmas~ de fónua a abrang·el-as todas, a data da entrega ou remessa, n
numero da respectiva nota e a marca de fabrica on a. coulmercial, on :\
firma.
Paragrapho unico. Quando a venda ror feita a atat:adista será lacultativa a observancia do disposto neste artigo.
Art. 65. Nos casos de estampilhamento em globo dos volumes, as
estampilhas serão inutilizadas por meio de traço forte, de tinta ou lapis
tinta, e com a data do dia, pelos commerciantes que a venderem a
particular ou a negociantes não registrados para o coiHmercio do
producto. A1ulta de 200$ a .JOO$, aos commerciantes.
Art. 66. As estampilhas colladas ás guias serão inutilizadas co111 a
data a manuscripto ou a carimh l, em cacl<l. 11ma das 11~\ltcs. M11/t!t d~
:zoo$ a .foo$ooo.
CAPITUI~n

VU f

.Oa. cobrança do imposto em rolação
productos

r~,o

preço dos

Art. 67. <Juando a cobrança do impostq se achar ligaci:-1 ;'t circnm.
stancia do preço, o regulador para dita cobrança será :
a) para os productos nacionaes, o preço de venda ·da labrica, dos
depositas exclusivos dos seus productos, dos depositas pertencentes á
mesma firma da tàbrica, ou ainda d0s depositas dos mesmos productos
pertencente.<; a firmas das qua . s taça parte o respectivo fabricante,
b) para os productos estrangeiros, o preço que houver sido cal·
culado nas alfandegas, .. tomados por base o valor dafl mercadorias, ao
cambio do dia do pagamento do despacho, a dP.~peza rlo frete e os di·
reitns, adrlicionando~se ao total TO "/.,.
§ 1 ". A base do preço será :
a) nos cigarros e ciganilhas, o de Utlla vintr,ne~ ;
r.) nas perfumarias, o de 1tma duzia ;
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c) nos chapéos de cabeça, bengalas e armas de fogo, o de um
~~;

'

.

.

d) nas obras para adorno ou ornamento, o ,de cadaobjecto, estojo,
combinação, apparalho ou guarnição;
e) nos moveis, o de cada objecto, grupo ou mobília;
f) nas balas de ferro ou de chumbo e no chumbo dl! munição, o
de um kilogramma ;
g) nas espoletas ou cartuchos vasios ou carregados, o de um cenf< 1 ~ 2°. No preço não se comprehendem as despezas de ·embalagem,
e seguro, até o ponto do destino, salvo o frete das estrangeiras, desde
que ditas despezas sejam facturadas distinctamenta, nem o valor do
imposto.
§ 3°. Não serão computados nos productos nacionaes os descontos
por transacções mais elevad'ls ou por outro qualquer mo ti v o, feit os
sobre os preços de que trata o § 1 o deste artigo.
§ 4°. Os productos vendidos em leilão nas alfandeg·as e os que
forem em hasta publica ou por concurrencia, pagarão o imposto :;;c ·
gundo o preço da arrematação ou da venda.
Art. 68. Os fabricantes de cigarros ou de cigarrilhas da taxa d:~
$o2o, deverão marcar em seus envoltorios o preço rde venda, o qual
não poderá ser superior a ~200 por vintena, sendo considerados d->t
1.1Xa de $oso os que não estiverem marcados.
§ I 0 • ~uando por circumstancias eventuaes e locaes, o negociante
varejista não puder vender o prodncto pelo preço marcado pelo fabricante, fica-lhe concedida uma tolerancia até 25 °/o sobre o dito preço,
para sua venda.
§ 2°. Excedida a tolerancia, será o varejista responsavel pela diffe·
rença do imposto, além da multa que no caso couber. Jlrfulta de 200$ a
-100$, aos infractores deste artigo ou do § 2°.
Art. 69. Todos os fabricantes de productos que pagam o imposto
em relação ao preço de venda, fornecerão á estação arrecadadora
respectiva, ao imciarern suas transacções, ou até 31 de janeiro de cada
anno, ou, ainda, quando resolverem qualquer alteração, uma tabella
em duplicata das marcas e dos preços dos mesmos productos, conforme o modelo XVIII, quer vendidos na fabrica, em deposito exclusivo
dos seus productos, em deposito de propriedade da mesma firma da
r:~brica ou de firma da qual taça parte o respectivo fabricante.
§ 1 ". Ficam dispensados da tabella os objectos que não obedecerem a typos e formatos ou systemas communs, como bengala1,
chapéos de senhora, objectos de adorno e moveis.
§ 2°. Das tabeJlas recebidas, as repartições fornecerão recibo aos
interessados, com o numero de ordem do protocollo e neste lançarão
a data da publicação das mesmas tabellas no Diario Official.
§ 3°. Si a tabella não attender ás condições do modelo XX, será
recusada, devendo o interessado, si houver excedido o prazo legal,
apresentar outra naquellas condições, dentro do prazo de oito
d1as.
§ 4°- A primeira via da tabella será archivada na repartição e a
scg·unda remettida directamente á Directoria da Receita Publica, pelas
repartiçOes do Estado do Rio de Janeiro, ou por intermedio das delegacias fiscaes, pelas dos demais Estados, afim de ser publicada no
Diario Qtficial. A Recebedoria do Districto Federal fará publicar, nas
mesmas condições, as tabellas que lhe forem apresentadas. Multa de
50$ a IOO$, aos infractores deste ar(igo.
Art. 70. Os fabricantes, cujas tabellas e suas alterações hajam sido
publicadas, ficam dispensados da apresentação de nova tabella, devendo,
· porém, dentro do prazo de que trata o art. 69, communicar á r~{>eL•ia ele Ulli -
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ctiva repartição se mantém os preços e niarcas da tabella fornecida no
anno anterior. Multa de so$ a roo$ooo.
Art. 71. Aos agentês fiscaes. nas respectivas fabricas, c a todos
os encarregados da fiscalização, c.:1.be verificar, quer nas mesmas
fabricas, quer nas casas commerciaes, pelo exame das mercadorias e das
notas ou facturas, a exactidão das tabeltas c se o imposto cst:\ sendo
convenientemente pago.

CAPITULO IX
Dal=\ rotu.los e sua appli.oa.ção
Art.

n.

Todos os fabricantes de mercaJ.orias sujeitas

:1.0 im~-,osto

de consumo. são obrigados á appllcaçfio Jc t·otulos .em seus producto~;,

declarando a marca Jevidamente regtstrada na Junta Commercial ou o
nome do f"llbricante ou da empreza. fabril registrada na estação arrecadadora competente c a situação da fabrica, podendo ou não :tddi.
cionar a expressão « !NDUSTRIA. BRASILEIRA."·
§ 1". Nos tecidos e seus artefactos de qualquer especie essas exi~
gencias poderão ser substituidas pela declaração apenas de « INDUSTIUA
BR,\SILEJtU. ,, em caracteres bem visiveis, que tenham pelo menos om,Ol
rle comprimento.
§ '3°. Os commerciantes de conservas estrangeiras e de bebidas
ou vinagre de qualquer procedencia, acondicionados em barris ou,
quanto as bebidas e vinagre, em garrafões de mais de 5 litros, de sal
:! granel, e manteiga em latas on barris, de qualquer procedencia, de
assucar refinado e cate moido em saccos, barricas ou envoltorios cquiva~
lentes, quando tiverem de expol-os á venda, acondicionados de modo
ditferente do recebido, deverão applic:1.r ao novo volume rotulo declarando a marca registrada ou a firma ou empreza commercial registrada
na est:tção fiscal competente, e a sitnaç.'ío do estabelecimento, bem
como ~l origem do proclucto, nacional ou estrangeira, podendo tambem
mencionar a marca ou firma e o local da fabrica productora.
§ 3°. Se no producto que não tiver soífrido alteração no acondicionamento, tiver de fig-urar marca do revendedor on outra qualquer
differente da da fabnca productora, só poderá ser usada concomitantemente com a da mesma fabrica. Jlfulta de 2oo$ a .100$, aos inj'rac-

tores deste artigo Olt de seus paragraplzos.

§ 4°. As mercadorias cujo estampilhamento houver de ser feito
úe accordo com o preço deverão trazer, quando sujeitas á taxa miuima,
nos rotulas applicados nati uuidades e nos envoltorios, o preço
pelo qual deverão ser vendidas pelos commerciantes. 11fulta de ~oo$
t1

400$000.

Art. 73· Poderão ser applicados aos produclos carimbos ou eti~
quetas mencionando marca, firma e o local dos vendedores do artigo,
comtanto que não seja prejudicado o rotulo, nem possam ~er com clle~
eonfundidos.
Art. 7·1· Não é pcnnittido assignalar~ vender 1 ou expor á vend<i
mercadorias nacionaes com rotulas cscriptos no todo ou em parte em
ling-ua estratweira, salvo se contiverem em portuguez, e em titulo~
mawres, em fogar bem visível, os dizere...;;; exigidos pelo art. 72. flfulttt
de r:2oo$ a 2:soo$ooo.

Paragraphu unico. Exccptuam-se os 110111c..~ de IJcbidas c ont.ros
que não tenham corrcspondenda em portuguez, como o bitter, o
[,,.·mtdy 7 o co).!nac, okir-scfr, etc., ('omtanto que o~ rotulos contenham as
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indicações do art. 72.
Art. 75· ~ prohibida a importação de productos estrangeiros que
trouxerem rotulas no todo ou em parte em Ungua portugueza, sem
mencionar o paiz de origem. 1l1ulta de r:2oo$ a 2:soo$ooo.
Art. 76. Os peque.uos fabricantes dos ns.l e li da tabella de registro,
r- os de que tratam as lettras f, g, e h, do art. 12, são obrigados a
rotular seus productos logo depots de acabados.
Paragrapho urnco. As grandes fabricas do n. UI da. mesma tabeJia,
deverão rotular os respectivos productos antes de lhes darem sabida da
fabrica ou de remettel-os para a secção de ver.das a varejo. Multa de
J.OO$ a 400$, aos infractores deste artigo ou, de seu Paragraplzo.
Art. 77. Os rotulas de marca, firma ou local diftérente do da
fabrica, poderão ser a esta adaptado~ por meio de carimbo impresso
com tinta que diffira bem da anterior, afim de evitar confusão, po·
dendo pela mesma fórma ser corrigidos os que não estiverem nas con..
dições do art. 72.
Art. 78. Considera-se contravenção o empre~o de rotulo de
tabrica não existente ou indicando falsa procedenc1a, ou qualidade, ·
bem como a exp\lsição á venda de mercadorias com rotulos nas •
mesmas condições, e, ainda, vender ou expOr á venda mercadorias
nacionaes, inculcando-as como estrangeiras ou vice-versa. Multa de
r:200$ a 2:.)oo$ooo.

A.rt. 79· Os rotulas serão applicados :
1o. A tinta indelevel ou a fogo, nos barris de qualquer especie,
nas barricas e nos caixões.
§ 2". Por meio de dizeres collados, impressos ou gravados :
11.) nas caixas, maços, carteiras, pacotes, nas peças de tecido e seus
artefactos e em qualquer outro envoltorio contendo mercadoria tributada;
·
b) nas unidades em que forem appostas as estampilhas e nos
envoltorios em que as mesmas unidades forem expostas á venda ;
c) até a um metro de anteceJencia da extremidade exterior da
peça, no papel de forrar casas ou malas ;
d) em qualquer parte do corpo do objecto, nas louças e nos vidros.
Multa de 50$ a roo$, aos infractores destes paragrap!ws.
·
Art. 8o. Para os casos não previstos neste regulamento, em relação
lOS rotulas, será applicada a legislação em vigor.
§

CAPITULO X

Do regimen fiscal d.o imposto
PRil\IEIRA PARTE
msrosn;ôi:'s

GrmAf.S

Art. ôr. Nenhum producto sujeito a.o imposto de consumo poderá
:sahir das fabrlcat:>, nem Gcr exposto á venda ou vendido, sem estar
l'SI ampilha.do, salvo as seguintes excepções :
lZ)

o sal grosso, tecidos e seus ~Jrtefactoq, as louc;as c os vidros,
'·'fumo em corda, folha ou pasta c o peixe a granel, cstran·

ferr<.~g·cm;,
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~eiros, armas de fogo e suas munições de qualquer proceàencia cujo
1mposto é ~o por meio de guia ;
b) os tecJ.âos adquiridos das fabricas productoras pelas beneficiadoras, desde que estejam acompanhados da nota ou factnra e
dos sellos respectivos ;
c) as mercadorias estrangeiras existentes uos estabelecimentos
atacadistas, acondicionadas nos volumes em que foram recebidas,
acompanhadas da nota, factura ou guia e das estampilhas correspondentes;
d) as mercadorias estrangeiras existentes em estabelecimentos
varejistas, acondicionadas em volumes, comtanto que todos se achem
intactos e estejam acompanhados da nota, factura ou guia e das respectivas estampilhas;
e) os liquidas de qualquer origem, acondicionados em barris ou em
o-arrafões de mais de 5 litros, o cale moido, em volumes de J 5 ou mais
kilos, o assucar refinado, em sac-cos ou barricas de .so kilos ou mais,
e a manteiga nacional, acondicionada em volumes de mais de quatro
ki1os, em poder de quaesquer negociantes registrados, desde que Oi
volumes estejam intactos e acompanhados das notas, facturas ou g-nias
e das respectivas estampilhas;
f) o café torrado acondicionaJo em volumes de r o kilos ou mais,
em poder dos fabricantes moedores, desde que ditos volumes se
encontrem intactos e acompanhados da nota ou factura do fornecedor
e das respectivas estampilhas. ;11ulta de 2no.'f; a ,100$, ao~ infractores

deste art'1go.
Art. lh. Estão sujeitos á fiscalização e ao regimen fiscal todos os
productos que· se acharem dentro dos estabelecimentos obrigados a
registro, ou em poder dos mercadores ambulantes on dos encarregados
do transporte, ainda que guardados em caixas, saccos, barricas,
moveis, etc.
Paragrapho unico. Para os effeitos deste artigo, quando houver
residencia familiar no estabelecimento, considerar-se.:.á sujeita á fiscalização, sómente a parte do edificio occupada pelo negocio ou fabrica e
as dependencias que servirem de deposito de men:adodas.
Art. 83. Quando nas fabricas e estabelecimentos commerdaes por
grosso houver venda a retalho, a secção desta deve ser inteiramente
separada, de modo. a evitar confusão e promiscuidade, sob pena de
serem considerados expostos á venda a varejo todos os productos
que se acharem no estabelecimento.
Art. 84. Os productos sujeitos ao imposto por guia, quando
tiverem de ser beneficiados ou acabados em outra fabrica, deverão transitar sem pagamento do respectivo imposto, mediante as formalidades
estatuídas no art. 11 1, ~ 6°, lettra h, ~ 9°, g e h, ~ 10, g e § I I, h,
uma vez que tenham de voltar á propria fabrica ou hajam de ser vendidos na do beneficiamento ou acabamento, quando esta pertencer au
mesmo dono.
Paragrapho unico. Não se comprehendem neste dispositivo os tecieos que as fabricas receberem de commerciantes para alvejar, tingir
ou estampar, os quaes, além da ta.\ :t já pag·a, ficarão sujeitos á nova
taxa integral, depois de beneficiados.
Art. 85. Quando o fabricante tiver mais de uma fabrica sob a fiscalização da mesma repartição arrecadadora, os productos que forem produzidos em uma e sahircrn para outra, já sujeitos ao imposto por meio
de applicação directa das estampilhas, afim de soffrerem os ultimos
preparos, beneficiamento ou terminação, serão considerados como fabricados no ultimo estabelecimento, devendo, porém, ser acompanhados
de uma guia, segundo o modelo, XII, visada pelo aQ·ente fiscal on pel-e
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tepartição, para servir de baseá escripta fiscal. Multa de ~oo$ a 400$ooo
Art. 86. As fabricas que prepararem por encommenda productos
de outras fabricas, se receberem destas a materia prhna, os rotulos e as
estampilhas, para serem applicados, annotarão na columna das observações do livro da escripta fiscal, ou em outro Jogar da folha, si ali não
couber, não só a entrada daquelles effeitos, como a sabida dos artigos
preparados e estam pilhados, fazendo-os acompanhar, na remessa on entrega, de uma nota ou factura com as necessarias especificações.
§ I 0 • Os fabricantes que se uti'izareni do estabelecimento de outra
firma para os fins previstos neste artigo, deverão fazer acompanhar
á materia prima, aos rotulas e ás estampilhas uma nota ou factum
e.c:;peciftcada e levarão á columna de observações de sua escnpta fiscal,
ou a outro ponto da folha, si ali não couber, a sahida desses objectos ~
a entrada dos artigos preparados.
§ 2°. As notas ou facturas de que trata este artigo deverão ser
apresentadas ao ~·isto do agente fiscal de ambas as fabricas . .Multa
de 50$ a I DO$, aos que não fizerem O lançamento OU as especificações
exigidas neste artigo e no .Q 1° e de 200$ a .JOO$, aos que tzãn reme/terem
a<> notas ou não as exllibirem ao visto do agente do fisco.
Art. R7. Todos os commerciantes e fabricantes que :1dquirirem
prodnctos sujeitos ao imposto de consumo, como materia prima ou
para commercio, deverão examinar cuidadosamente si os mesmos produetos, assim como as estampilhas e as guias, notas ou facturas que os
:1companharem obedecem a todas as prescripções deste regulamento.
§ 1°. Verificada qualquer falta, deverão, afim de se eximirem da
responsabilidade, dar conhecimento á repartição fiscal competente
dentro do pra7;o de w dias contados da data do recebimento e antes do
inicio do consumo ou da venda dos prodnctos.
§ 2°. Quando a falta fõr verificada por aguntes do fi~o, responderão nos casos previstos nos arts. 1 1 1 e 1 r 2 :
a) dentro dos primeiros 10 dias, contados da data do recebimento,
AC")mente o remettente, desde que não esteja iniciado o consumo ou a
venda da mercadoria, cabendo, em caso contrario, responsabilidade
lambem ao expositor;
b) dentro de 30 dias, a contar da data ·do recebimento, tanto o
remettente como o recebedor ou expositor ;
c) posteriormente a 30 dias contados da data do recebimento, sllmente o recebedor ou expositor.
Art. 88. As notas que os fabricantes e os commerciantes são
obrigados a fornecer com os productos vendidos, ainda que os compradores sejam particulares ou negociantes de outros artigos e sem
registo para o commerclo dos productos adquiridos, serão extrahidas
de talão-nota ou de litro-nota, com numeração impressa seguidamente, sem solução de continuidade, ficando no mesmo talão ou livronota uma cópia exacta da mesma nota. Si, porém, em vez desta nota
fór expedida factura commercial que deve ser copiada, na fórma do
art. 12 do Codigo Commercial, ficará dispensada a exigencia de nota
pelo modo indicado. Mttlta de 50$ a 100$. aos que não áeixarem copia,
e de 2oo$ a 400$, aos que 1tão possuirem o livro ou talão-nota.
Paragrapho unico. Nestas notas ou facturas, além das declarações
exigidas, deve ser mencionado, como elemento de defesa, si a mercadoria está devidamente rotulada e estampilhada, si os senos que a
acompanham estão revestidos das exigencias legaes e quaesquer outros
esclarecimentos que permi.ttam perfeita identificação do producto com
os seus efleitos e co11oquem o tornecedor a coberto de qualquer
duvida.
Art. 89. Nenhum estabelecimento poderá ser vendido em bast:t

ACTOB DO PODER EXECU'riVO

publiCA ou posto em leilão sem que previamente seja solicitada da re·
partição fiscal competente, pelo encarregado do leilão, esclarecimento
sobre a situação do mesmo estabelecimento perante o fisco.
§ I 0 • O mesmo procedimento será observado quando a venda em
taes condições fOr de mercadorias pertencentes a estabelecimentos su~
jeitos ás disposições de..c;te regulamento.
§ 2°. O debito que für accusado em taes casoq será deduzido do
producto da arrematação ou venda, e recolhido !\ repartição figcal
dentro do_ prazo de 15 dias.
§ 3°. No caso de fallencia ou inventario, de que trata o art 24,
lettra b, a repartição fiscal remetterá ao juiz competente os preciso'>
esclarecimentos, afim de não ser julgada defini ti vame.nte a partilha ou
fallencia sem o prévio recolhimento das importancias devida:;t.
Art. 90· O termo de responsabilidade pela exportação para o
estrangeiro, de mercadorias por via terrestre, com isenção do imposto,
deverá ser levantado dentro do prazo de 18o dias, mediante apresen~
tação, pelo fabricante exportador, de documento passado pela re~ar
tição do ponto do embarque e pela repartição fiscal da frontetra,
que prove a sabida das mesmas mercadorias do territorio nacional
ou a entrada em territorio estrangeiro.
·
§ 1°. Fiudo esse prazo, a reparttção providenci::trâ para a cobrança
do imposto a que estariam sujeitas aq mercadorias si fossem dadag a
consumo em territorio nacional, accrescido da multa '~orrespondente.
§ 2°. Etrectuada a cobrança do imposto e da multa, será dada baixa
no termo de responsabilidade, com declaração dessa drcumstancia.
Art. 91. Todas as consultas relativa-; ao imposto ele consumo
devem ser dirigidas ~ rrtxtrtiç:lo arrec::tdadnra dn ln:·al, :.1 '-ln::tl t'::tbt~
sc)Jucional-as.
Paragrapho tmico. Quando a solução l()r pela reducçãn ou isenção
do imposto ou do emolumento de registro, ou desohrig·ancto o contri~
buinte de exigencias regulamentare..c;, delln. haverá recurso para a instancia superior, na fórma do art. 225, ~~ 1o e C!'1 df'~te regulamento.
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Art. 92. Só poderão sabir das fabricas e dos estabelecimentos com·
merciaes por grosso, acompanhados das respectivas ec;tampilbas, os
seguintes productos, quando vendidos a commerciantes registrados :
a) os liquidos acondicionados em barris, garrafões ou P-nvoltorios
semelhantes de capacidade excedente de cinco litros;
b) a manteiga nacional acondicionada em volumes 8e peso ex·
cedente a quatro kilos;
c) o café torrado acondicionado em volumes de 10 ou mais kilos,
destinado á moagem em outro estabelecimento ;
d) o café moído acondicionado em barricaf;, lata'l on caixOea
pesando 1 5 ou mais kilos ;
e) o assucar refinado acondicionado em barricas, ~accos ou caixões
pesando so ou mais kilos ;
./) as mercadorias estrangeiras acondicionadas em caixas, caixotes
e outros envoltorim~ ainda intactos.
Art. 93· Os usineiros e lavradores que forem fabricantes, por
quaesquer processos, de alcool de canna, cachaça ou vinho natural,
empregando productos da propria ou alheia lavoura; conjuntamente,
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poderão remetter o producto acompanhado de guia, conforme o modelo
VIII, sem as respectivas estampilhas, quando ~- venda fôr feita "
negociante por grosso registrado.
Paragrapho unico. A' repartição do destino cabe providenciar para
que, dentro do prazo de oito dias, seja pago pelo destinatario da mer·
(·adoria o respectivo imposto.
Art. 94· Não serão admittidos a dcspatho nas alt:'ln'Jegas, nem
poderão sahir das fabricas ou ser expostos :í venda cigarros, cig-arrilhas,
fumo desfiado, picado, migado ou em pó, phosphoros, sal refinado ou
pmificado, velas cte sebo ou de espermacete, cartas de jogar, cat~ tor~
rac.lo ou moido, manteig-a e assucar refinado, sem estarem acondicionados em maços, cartetras, latas, caixas, saccos, barricas, vidt·os ou
Wltros envoltorios, devidamente fechados. Multa de 6oo$ a r :2oo$ooo.
Paragrapho unico. Poderão ser expostos á venda a retalho, devendo, porém, ser conservados nos respectivos envoltolios, de fórma a ·
se poder verificar o estampilhamento e sendo as estampilhas inutili·
;~,adas com a data do inicio do retalhamento, as conservas, o cate torrado
on moido, velas, cigarros e manteiga, o assucar refinado. MUlttt d(

aos injractores deste paragraplzo.
Art. 95· Seis mezes depois de entrado em vigor este regulamento,

Jon$ a 400$,

uão mais será permittida a venda a torno de bebidas, alcoof, vinagre,.
clzopp e as aguas ga'Zos:u~

não se comprehendendo nesta disposição o
:.tcon~licionadas em barris automaticos. J.fulta

de zoo$ a 400$ooo.

Art. C)f;. E' vedado aos fabricantes que tiverem commercio a
retalho o fabrico de fumo ou de seus preparados na secção de varejo
t~!l. ~m compartimento que .tenha communicação interna com :1. me~ma

'i·.n(ão. Jfulta de 6oo$ a

I. 200$ooo.

Art. 97. E' prohibida a baldeação, no acto da entreg·a ao comprador, dos liqnidos acondicionados em barris, ou em garrafões de
mais de cinco litros, salvo quando se tratar dos acondicion3mentos
em vasilhame adaptado á conducção por cargueiro, ou de graspa, alcoo1,
aguardente de canna ou de mandioca, transportados em pipas on meia~
pipas . .Multa de 6oo$ a I :2oo$ooo.
Paras-rapho unico. Desde que se dê baldeação no caso permittido
neste artigo, deve ser feita menção dessa circumstancia em a nota
ou factura da mercadoria, independente das demais exigencias deste
regulamento. Multa de so$ a Ioo$ooo.
Art. 9B. Não é permittida a sabida de mercadorias d~ fabricas
nem dos armazens alfandegados, antes do nascimento ou depoia da
ocaso do sol, ~alvo t~m caso..:; pr{wi.amente justiticadog. Jlfu(ta de
6oo$ a 1:2oo.$ooo.

TERCEIRA PARTE
DO IMPOSTO E DA FlSCi\LlZ~ÇÃO DO H.'.L

Art. 99. A arrccadaç.ão do imposto do sal grosso estran~
1r.eiro será feita pelag alfandegas e mesas de rrnclaH. na occasiã.o da
'le~carg-a, cumulativamente com a do~ direitos de importação.
§ 1°. As mesmas repartições farão a cobrança do imposto do sJtl
na.donal, qnc não houver sido pago no ponto. de migem.
.
§ 2°. As demais repartições arrecadadoras poderão cobrar, aprnas, o
Hnposto correspondente ao~ accrescimos que verificarem na Gonfe~
r~ncia do sal entrado com o imposto pago.
§ 3°. Para os etfeitos rlo art. I 1 1, § 6, lettra a, 2 ·, a repartição do
porto de embarque tbrnecerá, até o dia I 5 de abril de cada anno ou
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quando se der qualquer alteração, âs repartições do ponto de proce~
dencia, uma relação dos negocmntes por atacado, exportadores de sal
grosso, estabeleCidos naquelle porto e devidamente registrados.
Art. 100. Quando na conferencia do sal grosso se encontrar differença entre a quantidade manifestada ou a accusada nas guias e a
verificada, proceder-se-á da seguinte fórma:
a) si a ditferença fõr para mais, não excedendo de I0°/o, o imP.Osto será cobrado da totalidade verificada na differença entre o que
Já houver sido png-o e o devido pelo accrescimo; da que exceder de
1 o o / 0 , será cobrado de accOrdo com o art. 2 I 9, § 6°, lettra a ;
b) si a differença fõr para menos, o imposto, si houver de ser
cobrado, será calculado de accõrdo com a respectiva guia, nota de de!'lp:lcho ou manifesto.
Art. 101. O commandante da embarcação que transportar sal
grosso será obrigado não só a conduzir comsigo as guias e mai~
papeis referentes ao dito producto e a apresentai-os á reP.artiçáo
do lo~ar em que tiver de desembarcai-o, como, tambem, facilitar ás
repartições fiscaes a precisa fiscalização. Multa de 1:200$ a 2:5oo$ooo.
Art. 102. Os despacho" do sal grosso entrado serão organizados
em tres vias, de accôrdo com o modelo XIII.
~ 1 o. Antes da conferencia e do processo, essas guias deverão ser
apresentadas á repartição que, confrontando-as com as guias e demais
papeis recebido~ do commandante da embarcação, annotará se o sal a
despachar foi exportado com o imposto pago ou a pagar.
§ 2°. Na conferencia do sal os agentes fiscaes terão como auxiliares os officiaes aduaneiros necessarios.
Art. 103. E' licito ao dono ou consignatario do sal grosso nacional ou ao commandante da embarcação que o transportar, negociar
nos portos de escala ou de arribada, si nelles existir repartição habi·
litada para o despacho, todo ou parte do carregamento, mediante
petição dirigida á mesma repartição. Multa de 2:.500$ a s:ooo$ooo.
Art. w4. Occorrendo avaria por successos de mar ou de viagem,
provada com certidão do protesto teito a bordo e ratificado em terra,
a repartição fiscal competente nomeará, si a parte interessada o
requerer, uma commissão de tres membros, composta do agente fiscal,
de uru outro empregado e de um perito indicado pela parte, para verificar o estado do sal e fixar o abatimento que, razoavelmente, possa ser
feito no pagamento do imposto.
Art. 105. O navio carregado de sal grosso, que, depois de dar
entrada em um porto, tiver de seguir para outro do territorio nacional
com o mesmo carre~amento com que houver entrado, não será desembaraçado sem exhiblção á repartição fiscal competente das guias a que
se referem os arts. 1 II, § 6°, Iettra c, e 112, ~ 3°, lettra c, as quaes,
depois de visadas pelo chefe da mesma repartição, serão restituídas ao
com mandante.
Paragrapho unico. A repartição, na fórma do art. 108, dará a viso
por telegramma, da partida do navio, á do porto para onde elle
se dirigir.
·
Art. 106. E' permittido que o sal grosso conduzido em uma embarcação soffra baldeação para outra, rnediante licença da repartição do
porto de reembarque e exhibição á mesma das competentes guias .
.ftfulta de 2:500$ a s:ooo$ooo.
Art. 1u7. O sal grosso poderá ser transportado em pontões rebocados por outras embarcações, revestidos como estas das mesmas seguranças fiscaes. Multa de 2:500$ a s:ooo$ooo.
Art. 108. A repartição que âesembaraçar qualquer embarcação
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carregada de sal grosso, telegraphará á repartição do porto do des·
tino, dando-lhe conhecimento do nome do navio, da quantidade de
sal transportado e de quaesquer outras circumstancias que se tornem
necessarias á fiscalização.
Paragrapho unico. Na declara~o do modelo XVII, apresentada
pelo exportador, a repartição, depOis de fazer o confronto com a guia.
de que trata o art. II2, § 3o, lettra c, e com as guias, selladas ou não,
recebidas do salineiro e corresponde~tes ao sal exportado, fará, nestas,
a annul1ação ou deducção do mesmo sal, devolvendo-as ao exportador,
e naquella lançará o visto, restituindo-a ao mesmo exportador, para
acompanhar o producto.
Art. IO<). No despacho do sal g-rosso entrado, nenhum documento
substituirá a declaração e a guia de que trata o paragrapho unico
do art. 108, salvo os casos de perda, por motivo de força maior,
devidamente provada, em que a falta será preenchida com certidão
:wthentica da repartição expedidora.
Art. 110. A repartição de origem, logo que receber aviso da do
porto do destino, de haver sido pago o imposto do sal despachado com
o imposto a pagar, dará baixa na responsabilidade, fazendo averbar no
termo a communicação recebida.
§ 1°. Na falta da communicação, a baixa poderá ser dada mediante certidão authentica fornecida pela reparticão que hollver arrecadado o imposto.
'
§ 2°. Dentro de 90 dias, si não houver sido recebida a prova do
pagamento do imposto enviada pela repartição árrecadadora, será requisitada tal informação á repartição competente.
§ 3°. Reconhecida a falta Elo pagamento do imposto, será então im·
posta a multa regulamentar_, pagos esta e o imposto será dado haixa
no termo de responsabiliàaae.
QUARTA PARTE
DAS OBRIGAÇÕES DOS FABRICANTE~

Art. I I I. Os fabricantes de productos sujeitos ao imposto de
consumo, além das demais exig-enciaR deste regulamento, serão tambem
obrig-ados :
§ 1- Os

fabricantes em geral :

a ) a fornecer ao comprador negociante uma nota ou factura, devidamente numerada, de todos os productos vendidos, com excepção
dos que pagam o imposto por meio de guia, discriminando-os pela
quantidade e especie, e declarando si sellados ou a guantidade c a importancia das estampilhas que o acompanharem. Multa de so$ a roo$
amr que não preencherem as formalidades exigidas na nota ou jactm·a.
e de 200$ a 400$, aos que não fornecerem a nota ou factura;
b) a ter o livro de accOrdo com o modelo XXI, no qual registrarão,
dentro de tres dias, o movimento diario da producção e, diariamente,
o do consumo e o da entrada e sabida das estampilhas, quando as
mesmas forem applicadas ou quando acompanharem :ls mercadorias,
cxceptuados os fabricantes a que se retere a Jettra /z do 3rt. 1 2.
!11ulta de so$ a roa$ aos que não observarem as formalidades relativas
á escripta, e de 200$ a 400$, aos que 1zão tiverem o li1•ro;
c) a encerrar a escripturação mensal do Jivro de que trata a lettra
b, pela forma d~ balanço, transportando p:mt o mez sE".guinte o saldo
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accusado da producçiio e o das estampilhas e discriminando estas por
especies, formatos e taxas na columna das observações ou em outra
parte da folha, si ahi não couber.
E' dispensado o lançamento da producção, na escripta dos pequenos
fabricantes obrigados ao estampilhamento immediato dos seus productos,.
de que tratam os ns. I e li da lettra a, da tabella de regtstro, e as
lettras f, g, salvo quando se tratar de productos que pagan1 o imposto
por meio de gnia on dos qne podem sahir da fabric~ acompnnhados
de estampilhas, cuj:.t prodncção deve ser l:luçacb. M11lta de ,)o$ (.í
l00$000;

d) a entregar á repartição até o dia 30 de janeiro, c..le cad:t anno
ou oito dias depois de qualquer alteração, uma relação dos operaria~~
que trabalharem fóra da fabrica, com indicação de sua~ resiclenci:tk-..
Multa de 50$ a

1 oo$ooo

;

e) a entregar aos operarias que trabalharem fúra da fabrica uma
caderneta, com as folhas numeradas seguidamente c authenticadas na
repartição competente, para ser apresentada quando exigida pela tisca·
lização, devendo nella mencionar a materia prima entregue ao operado
e os producto~ mannfacturados restituídos á fabrica. Multa dP 50$ ü
100$000;

l) a apresentar á repartição fiscal, p:tra ser visada, uma g·nia em
duplicata de accOrdo com o modelo XV, do pro<.lncto exportado para o
e~trangeiro, ou remettido a negociante por grosgo para o mesmo fim,
eonforme o modelo XVI, da qual uma via tic:trá archivada na mesma
repartição e a outra acomp:mharâ o desp~cho. :lfuffa dl' 2oot a
4.00$000;

g) a assignar termo de responsabilidade, conforme o modelo X VIII,
do imposto relativo ás mercauorias que, com iscnç!lo do impo~to, cxM
portarem para o extrangeiro ou remetterem a negociante por grosso
para o mesmo fim por via terrestre directamente, ou com haldeaçã()
nos portos de exportação, ou por via 1\uvial on marítima, ou com
haldeação em qualquer porto, sendo admittidos intermediarias no-;
portos de baldeação. Multa de 6oo't a 1:2oo$noo;
h) a annotar no livro da escripta fiscal, na columna das obser·
vaçõe...c;; Ql..! em outro logar da folha, si ahi não couber, as mercadorias
destinadas a exportação sem pagamento cto imposto . .iWulta de 50$ a
100$000;

.

i} a exhibir ao agente do fisco, sempre que for exigido, aB mer..

cadorias, as guias e notas ou facturas referentes ao imposto, e as
estampilhas em seu poder, assim como os livros fiscaes e talões dt:
guias, ainda que estejam encerrados, os quae<> deverão ser conservados em boa guarda emquanto nãu prescreverem acçõe,q fiscae~ que
lhes possam ser relativas. MuJta de 50$ a wo$oon;
j) a franquear ao agente do fisco, para exercer a sua funcçáo, a
visita do estabelecimento c suas dependencias, a qualquer hora do
dia ou mesmo da noite, quando :i noite estiverem rnncciónando,

Mulla de 1:200$ a 2:soo$ooo;
k) a dar conhecimento á repartição fiscal comtJetente, não só
quando resoherem suspender temporariamente :1 producção. como
quando recomeçarem a trabalhar. Multa de 50$ a 1 no$onu ;
l) a entregar mensalmente á repartição 3rrecadadora, mediante

g-uia visada pelo agente fiscal, as estampilhas recebidas com os pro..
duetos que empregarem como materh prima da RUa industria, gob
pena de patramento da respectiva importanci:t, independentemente da
mult~ .apphcavel. .Multa de ~oo$ a 400$000
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§ 2 - Os de fumo e de seus preparados :
a) a dar sabida ao fumo desfiado, picado ou migado, para ser
vendido a fumantes ou consumidores, sómente em pacotes bem
ajustados, caixas ou latas, deYidamente techados, que tenham o peso
mini mo de 25 gramma~ c o ma.ximo de um ldlogTamma. Multa d~ 2:soo$
fi s:ooo$000 ;

b) a dar sabida ao fumo desfiado, picado ou migado, para fabrico
de cigarros ou de cigarrilhas, sómente em pacotes de papel, deYidamente
ajustados c techarlos, do peso de cinco ldlogrammas. Multa de ~:son$ a
):000!/000 ;

1

f:) a vender fumo para fabrico de cigarros ou de cig·arrilhas unicamente a fabricantes desses prodnctos, devidamente registrados. ll1ttltct
:!e 6oo$ a r:2oo$ooo;
d) a ter um livro de accOrdo com o modelo XXIII, para lançamento
do fumo vendido a fabricante de cigarros ou de cigarrilhas, do qual
constarão o nome e residencia dos mesmos fabricantes, assim como o
numero e a data das respectivas patentes de registro. Multa d~ '20b$
·

400$000;

e) a carimbar com a data da entrega ou remessa os pacotes de
l11mo para fabrico de cigarros ou de cigarrilhas, de fórma que fique

parte do carimbo sobre as cstampilhn:s e parte sobre o papel do paeote.
Multa de 2oo$ a 40o$ooo ;
./) :t pagar o imposto do fumo desfiado, picado ou mir,·ado, em·
rref{ado em cig-arros on cigarrilh:ts, de contbrmidadc com a alinea
VH do R I 0 do art. 4°, ~endo considerados fabricantes de desfiar,
picar c migar ft1mo, todos os que praticarem esses processos, emhon
para empregar o fumo assim preparado sómentc nos seus productos.
Multa rie 2:500$ a s:ooo$ooo;
g) a ter o 1ivro de accórdo com o modelo X XIV, no qual registrarão
dentro de tres dias, o movimento diario da producção, e diariamente, o
do consumo e o da entrada e sabida das estampilhas, quando as mesmas
forem applicadas aos productos, assim como a importancia do imposto
pago por verba, relativa ao fumo empregado em cigarros ou cigarrilhas•

•ilfulta de so$ a IDO$ aos que 11ão obsenarem as formalidades
.1tiva..: á e.~~~riptrr, e de '!no$ a 400$ aos que mio tiverPm o li1•ro,
~

t'fw

ao- Os de cigarros ou de cigarrilhas, com fumo de

producção alheia

~

a) a adquirir as estampilhas para todo o fumo constante da nota
ou factura recebida da fabrica, a qual será apresentada á repartição
afim de ser visada, juntamente com as guias de acquisição das estam..
pilhas e com a parte sellada dos pacote.c; do allndido fumo;
b) a retirar a parte sellada dos pacotes de fumo, de modo a com
prehender todo o carimbo datado oa fabrica, e sómente quando tiverem
de adquirir as estampilhas para os productos a serem fabricados ;
c) a retirar o fumo dos respectivos pacotes, sómente quando
ti verem de iniciar a fabricação dor. cigarros ou das cigarrilhas;
d) a apresentar ao agente do fisco, sempre qne tõr exigido, as estampilhas para cigarros ou cigarrilhas, correspondentes aos pacotes d~
rumo de que já tenha sido retirada a parte sellada;
e) a empres-ar o fumo adquirido, unicamente no fabrico de ci·
garros ou de crgarrilhas. Multa de 2oo$ a 400$ aos in{ractores dt
qualquer das lettras deste paragrapho.
·

r
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§ 4° - Os de bebidas :
a) a remetter ou entregar ao comprador as estampilhas correspondentes aos productos que tenham de ser estampilhados fóra da f:lbrica. Multa de 20o$ a 400$000 ;
b) a mencionar no verso das estampilhas que acompanharem produetos vendidos a commerciantes varejistas, além das declarações exigidas no art. 64, a numeração e a capacidade em litro dos volumes.
Multa de ~oo$ a 400$ooo ;
c) a ~ravar em caracteres bem visíveis, a fogo ou por meio de carimbo a tmta indelevel, nos barris e nos garrafões de mais de cinco
litros, contendo cerveja, agua gazosa ou outras bebidas, o numero da
vasilha e sua capacidade expressa em litros. Multa de 20o$ooo a
4oo$ooo;

d) a mencionar nas notas ou facturas, além das demais declaraçOes
exigidas no art. r II, § 1°, da lettra a, a capacidade das vasilhas expressa em litros. Multa de so$ a IOo$ooo.
NoTA- Quando não t<lr preenchida a formalidade da lettra d, a
capacidade será estabelecida pela seguinte fórma, caso o exame material não accuse quantidade dilferente: para as pipas, 48o litros; para
as meias pipas ou quartolas, 240 ; para os quintos, 96 ; para os decimos
48; para os vigesimos, 24; e para os quadragesimos, 12.

§ rso- Os de alcool de canna, cachaça ou vinho natural
(lavradores) :
a) a ter um livro de talão e guia ou livro-guia, conforme o modelo
VIII. Multa de 200$ a 400$000;
b) a remetter, quando derem sabida a producto sem pagamento do
imposto, na fórma do art. 93, a segunda via da guia de que trata a
lettra a deste paragrapho, á repartição fiscal a que estiverem subordinados, e a terceira ao destinatario da mercadoria. Multa de 20o$ .1

40o$ooo;
c) a ter o livro, segundo o modelo, XXVI, no qual discriminarão
os productos vendidos com o imposto pago ou a pagar. Multa de so$ a
IOO$, aos que nllo observarem as formalidades relativa.~ á escripta
e de 200$ a 400$, aos que nao tiverem o livro ;
d) a ter as guias de accOrdo com os modelos A e R, para

expoctação do producto para o estrangeiro.

§ 6° - Os de sal grosso :
a) a pagar o imposto na fórma do art. 57, § 1°, lettra b, por
occasião da sabida do producto, podendo deixar de fazel-o nos seguintes casos :
1°, quando exportarem o sal directamente, por via maritima, para
outro porto nacional onde houver repartição habilitada para o despacho e cobrança do imposto. Multa de 6oo$ a r:2oo$ouo;
2°, quando o sal fOr vendido a negociante, por grosso, exportador,
devidamente registrado, estabelecido no ponto de embarque. Multa
de 6oo$ a 1: 2oo$ooo ;
b) a ter o livro de talão e guia ou livro-guia, de aecOrdo com o
modelo IX. Aft~lta de 2on$ a 400$ooo,
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a fazer acompanhar da guia referida na lettra

c)

b :

10, o sal quesahir com o imposto pago. lv/ulta de :zoo.'$ a 40o$ooo;
2°, até o porto do embarque, o que sahir com o imposto a pagar,
no primeiro caso da lettra a. Multa de 200$ a 400$ooo ;
;.,o, o que fôr vendido sem o pagamento do imposto, no segundo
c:tso da Jettra a. Multa de 200$ a 400$ooo :
d) a apresentar á repartição do porto de sabida, antes do embarque, as guias, estampilhadas ou não, relativas ao sal exportado ~or
via maritima, acompanhadas da declaração constante do modelo X' 11.
,lfulta de 200$ a 400:/J·ooo ;
e) a exhibir á estação fiscal da séde da salina a gtúa do sal que
tiver de ser exportado por porto situado em localidade sujeita a outra
estação, afim de que aqnella lance o visto. Multa de 200$ a 400$ooo;
f) a marcar as pequenas embarcações de sua propriedade, empregadas no transporte do sal, com o nome ou numero e a tonelagem,
fornecendo á repartição fiscal competente a relação das mesma.." . .~lulta

de

a 400$000 ;
g) a assignar na repartição tiscal competente o termo de responsa-

::!OO$

bilidade, segundo o modelo XIX, pela importancia total do imposto devido pelo sal que exportarem para ser pago no porto do destino. Multa
de 6oo$ a r:zoo$ooo ;

h) a fazer acompanhar da guia modelo IX, sem p~amento do
imposto, o sal para ser refinado ou purificado em estabelecimento de
sua propriedade e sujeito á mesma repartição fiscal. Multa de 200$ a
400$ooo;

2.) a embarcar sal sómente em pequenas embarcações que· estejam
nas condições da lettra f, ainda que pertençam a outrem. Multa de
2oo$ a 400$ooo ;

j) a mencionar na guia de que trata a lettra c o numero ou o nome e
a tonelage!1l da embarcação que transportar o sal, não podendo descarregar dita embarcação sem a presença do agente do fisco, desde que
transporte menor carga que a da tonelagem da embarcação, sob pena
de ser calculada a carga pela mesma tonelagem. Multa de so$ a
I00$000;
k) a apresentar á repartição fiscal, nas localidades que tenham

porto de exportação e estabelecimentos exportadores, as guias que
a.companharem as embarcações, antes de serem estas descarregadas.
Jfulta de 200$ a 400$ooo ;

l) a ter o livro conforme o modelo XXVIII, no qual, de accõrdo
com as lettras b e c do § 1o deste artigo, lançarão a colheita e consumo
do sal e o movimento das estampilhas. Multa de so$ a 100$ aos que
não preencherem as formalidades relativas á escripta, e de 200$ a
400$ aos que não tiverem o livro.
~

7 - Os de sal refinado ou purificado :

(l) a pagar a taxa integral do sal, cuja materia prima tenha sido
recebida sem o pagamento do imposto, nos casos da Jettra h, do paragrapho anterior. Multa de 2ou$ a 400$000;
:
b) a mencionar no livro da esaipta, segundo o modelo XXIX-A,
quando derem sahida ao producto, a data da guia ou nota que acompanhou o sal commnm, declarando tambem o nome do fornecedor,
para os fins constantes do n. V, § 4° do art. 4°. 1lfulta de 50$ a
I00$000.

ACTOS DO PODER

!iXECUT1VO

§ 8 -- Os de vína.gre :
a) a observar :u; mesmas obrigRções rdativas aos de bebidas,
jr;it.os :ís respectivas multas.

§9

~

1'11•

Os de tecidos c seus artefactoB :

a) a pagar o impost-o 11~ turma do all. 57. fi t", lettra b, ~ntes
da sabida da fabrica, :;alvo :
1", quando se der a hypothcse do arL 84;
').u. quando for destinado ao deposito da tabrica situado na mesma
zona fiscal, ou no mesmo municipio, quando uelle houver mais de uma
estação arrecadadora para ahi ser vendido ou entregue ao comprador.

Multa de 6oo$ a r:~oo$ooo;
,,
b) a ter ó talão de guias ou livro-guia segundo o modelo XI. quet'
na fabrica, quer no deposito. 1\Iultct de 200$ a foo$ooo;
c) a ter nu deposito o livro do modelo XXI , para cscripturar a en~
trada c sahiJa dos tecidos e o movimento das respectivas estampilhas.
,1fulta de 200$ a 400$0uu ;

d) a fazer acompanhar da guia modelo Xl, sem o estampilha·
mento, os tecidos destinados ao deposito referido na Iettra a, zo, c os
devolvidos pelo mesmo deposito á fabrica para qualquer fim. /llulta de
Goo$ a r:2oo$ooo.

e) a entregar ou rernctter ao comprador com os tecidos vendidos
na fabrica ou no deposito, a guia conforme modelo XI, devidamente
cstampilhada. Jlfttlta de ()ou$ a r:2oo$oou;
f) a ter acompanhado da respectiva guia, devidamente estampi~
Jha<.la, todo o tecido destinado á venda a retalho, qner nas tabricas
'lller nos depositas. J\Iultcl de 6oo$ a 1: zoo$oou ;
.
.!5) a dar numeração seguida ao~; volumes em que furem acondkiouados os productos por occasião da sabida da fabrica, si para os
mesmos não tiverem adaptado uma numeração de ordem de interesse
commercial, podendo aquella numeração ser alterada annualmente.
mediante aviso prévio {t repartição fiscal competente. llfulta de 200$
a 400$000;

h) a lazer acompanhar da guia de que trata este regulameuto, sem
o estampilhamento, os tecidos que sahirem, antes ou depois do benefi·
ciamento, e quando tiverem de voltar á propria fabnca, nos casos
)reYbtos nu art. 84. Si os tecidos forem enviados á fabrica situada em
togar ditlercntc do da séclc da remettcnte, a g,uia será apresentada ã
estação fiscal antes da expedição, afim de ser visada. .Multa de so,}{

a roo$ooo aoe que não fizerem, as declaraçDcs tta guia c de
-ioo$ooo : aos que 1tão rcmetterem a guia ;

~ou$

a

i) a cullar nos correspondentes canhotos de sahida as guias rect!bidas com os tecidos nos casos do art. H4. Jl;fulta de 20u$ a 40o$ooo ;
j) a inutilizar, com as devidas explicações, c collar no talião cor·
rcspondentc a guia relativa a tecido que, sahindo com o imposto pago
fOr rejeitado c devolvido pelo <.'otnpradnr, c, si a devolução fõr dt.!
parte do tecido comprehcndido na guia, notar uo canhoto do talão
relativo á mesma t.'S artigos recusados. Multa de :-ou$ ct .fOO$ooo ;
k) a entregar uma nota com a declaração do numero c data da
guia do pagamento do imposto correspondente ao tecido gue, rcjei!ado e devolvido á fabrica ou ao deposito, 1ür de novo vcndtdo Multa
de 6oo$ a 1:2oo$ooo;
L) a entreg-::~r uma uota eom a Jcchraç:í.o dt) Jwmcro e Llata !h
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guia correspondente ao teddo que, devolvido pelo deposito, fôr de novo
remettido ao mesmo deposito ou vendido. Jfulta de 6co$ de r:2oo$ooo
m) a collar no canhoto correspoudente á guia que acompanhar o
tecido devoh·ido pelo deposito para ser beneficiado" Nulta dr. 200$ ~z
4UO$OUO;

.

1l) a Iauçar ua columua de obscrvaçóe:; da e::;cnpta fiscal a quauti·
dade de tecido:; recebida c devul vida no:; ca~os do paragrapho unico
do art. n4. daudu sahida do mesmo tecido na columua de cousumrl
.1uando cutrcgal·o depoi~ de ben~tici:~rio. Milita 6oo$ a r :;zoo$ofJu ;

§ 1O-Os

de louças e vitirott :

o:) a pagar o imposto ua fórma da lettra b

do §

14

do art. !17.

antes da sahida do producto da fabrica salvo :
T", quaudo se der a hypothese do art. 84 ;
'2°, 4uant.lo lôr destiuado ao deposito da fabtic1, situado ua mesma
zon..1 fiscal, ou uo mesmo municipio, quando nelle houver mais de uma
1-!:)tação arrecadadora, para ahi ser vendido ou entregue ao comprador.
Jfulta de 6oo.$' a I :2oo$ooo ;
b) a ter um livro de talão e guia ou livro-guia, seg-UJldo o moJelo X, quer na fabrica, quer no deposito. Multa de 2oo$ a 400$ooo ;
c) a ter no deposito o livro do modelo XXII, para cscripturar a

~ntracla

c sahida dos productos e o movimento das respectivas estam-

pilhas. Multa de 2ou$ a 400$000 ;
d) a fazer acompanhar da guia modelo X, sem o estampilha~
ruento, ug pro<.luctos destinados ao deposito referido na letra a, 2", e
os devolvidos pelo m~smo deposito :'i fabrica para qualquer fim. Mult1l
de 6oo$ a I:2oo$ooo;

e) a entregar ou remetter ao comprador com o produclo vcn·
dido ua fabrica ou no deposito a guia, devicbmeutc cstampilhada, de
q11e trata a lettra b. ftfulta 6oo$ a I::Joo$ooo;
.f) a ter acompanhado Ja respectiva guia, devidamente estam-

pilhada, lodo o producto destinado â venda a retalho quer na propria
labrka quer 110 deposito. 1lfulta 6oo'f!. a r :zoo$oo
g) :1 <.lar numeração seguida aos volumes em que forem acondicio·
mdos os productos por occasião da sabida da fabrica, si para os
mesmos não tiverem adoptado uma numeração de ordem de interesse
<'ommerciai, podendo aquella numeração ser alterada aunualmente,
1nediaute aviso prévio á repartição fiscal competente. Multa de 200$
,r

100$COO;

h) a declarar em cada volume o peso respectivo. MulltL de so$

ll

IOU$000;

i) a tazer acompanhar (,]a guia do modelo XII, sem pag-amento do
imposto, mas com as neccs8arias declarações, os objectos para serem
beneficiados on ~cabados em estabelecimento <.le stia propriedade, situado uo mesmo município ou sujeito á mesma repartição liscal. .Multa
de so$ a ruo$ aos que tZão fizerem as dcclaraç(ies na guia, c de :.zoot a
JOOy<t;, aos que 11-ão rcm,etterem a ~uia;
i) a collar nos correspoudenteR nwholos de sahida as guias rcn:hídas com os productos nos casos do art.. 54· Multa de 20o$ooo rt
,j()u$ooo;

h} a inutilizar, com as devidas explicações, c collar no talão cor-

rc.srondcntc, a g·nia relativa aos pro,Juctos que, sahiudo com o imI'0:-3f•) p.·tr~o, forem rc.icifado~ e devolvidos pelo comprador, e, si :t. rJr;.
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volução fór de parte dos productoscomprehend idos na guia, notar no
canhoto do talão relativo á mesma, os artigos recusados. MuJta de
200$ a 400$ooo;
l) a entregar uma nota com a declaração elo numero e data da

guia do pagamento do imposto correspondente aos productos que,
rejeitados e devolvidos á fabrica on ao deposito, forem de novo vendidos. Multa de 6oo$ a r:2oo$ooo ;
m) a entregar uma nota com a declaração do numero c data da
guia correspondente aos productos que, devolvidos pelo deposito,
forem de novo remettidos ao mesmo deposito ou vendidos. Multa rle
ÓOO$ a I :200$000.

§ 11 - Os de ferragens, armas de fogo e suas
nições:

mu~

a)_;! observar as mesmas obrigações relativas aos de louças c Yidn,s;,
s11jeitos ás respectivas multas .

.

§ 12 - Os de café torrado ou moido :
a) a acondicionar o café torrado ou moidu, para venda a varejo a
commerciante ou a consumidor, sómente em pacotes bem ajustados,
caixas ou latas, devidamente fechados, que tenham o peso nunimo de
250 grammas e o maximo de dous kilogrammas, podendo ser feitos
pacotes de menos de 250 grammas para serem acondicionados em
volumes, ajustados e devidamente fechados, de um ou dois ldlogrammas. Multa de 6oo$ a r :2oo$ooo ;
b) a acondicionar o café moído, para venda por grosso, em volumes, nas condições da lettra anterior, com o peso de t 5 on mais
tdlos. Multa de 6oo$ a I:200$ooo;
c) a dar sahida ao café torrado, para ser moído em outra fabrica,
sómente em volumes devidamente fechados e de peso nunca inferior a
I o kilogrammas. Multa de 6oo$ a 1 : 200$ooo ;
d) a vender o café torrado, para ser moido em outro estabeleci~
menta, sómente a fabricante moedor, devidamente registrado. Multa
de 6oo$ a I :2oo$ooo ;
e) a marcar em caraclcres bem visíveis, a tinta indelcvel, no rotulo dos volumes contendo café torrado, para ser moido, em outra fa~

brica, e nos com I 5 ou mais kilos de café moído, para venda por
grosso, o numero do volume, sem solução de continuidade, e o
peso. Multa de 2oo$ a 40o$ooo ;
f)_ a mencionar em a nota ou factura fornecida com o café torrado
a fabricante moedor e com o café moido, acondicionado em volumes de
t 5 ou mais kilos, além das demais exigencias do art. 1 T 1, § 1 o, lettra a,
o peso dos volumes. Multa de so$ a roo$ooo ;
g) a remetter ou entregar com o café torrado vendido a fabricante
moedor, e com o moido aconàicionado em volumes de 15 ou mais líilos,
para ser empacotado e estampilhado fóra da fabrica, as estampilhas
correspondentes, nas quaes, independente das declarações exigidas no
art. 64, deverão mencionar a numeração e o peso dos volumes. Multa
de 200$ a 400$ooo ;

h) a mencionar, diaria e englobadamente, na columna das obst!r·
vações do livro fiscal, ou em outro logar da tolha, si ali não couber,
as vendas de café torrado feitas a fabricante de moer. Multa de 50$ a
!00$000.
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Os de moer café:

a) a acondicionar o cate moído sómeutc em pacotes bem ajustados,
lai:Is uu caixas, devidamente fechadas, que tenham o peso minlmo de

:25o g·rammas c o maximo de dous ldlogrammas, podendo ser feitos
>acotes de menos de 250 grammas p~ra serem acondicionados em vo~
nmes Je um a dois ldlos, devidamente fechados. Multa de (Joo$

l

tl I: 200$000

;

h) a fazer a moagem do café Jc lórma que, iniciada em relação a
11111 determinado volume, tique todo o café nellc co11tido acondicionado, rotulado c cstampilhado no mesmo dia. Multa de 2oo$ a

4oo$ooo;
c) a ter um livro de accórdo com o moJclo XXX11no qual lançar~io diariamente o movimento de entrada c sahida dos productos c
das estampilhas. Mulla de 50$ a roo$ aos que não observarem as
.f( 1rmalidadcs relativas á escripta c de 200.~ a 400f; aos que ttão tiverem
o /il'ro ;

d) a dar consumo ao cale torrado adquirido, sómeotc depois de
mo ido. Jl[ultcc de :JOO$ a 400$ooo ;

e) a observar em relação ao café moiJo, para venda por grosso,
os preceitos das lettras b, c, f c g do § 12 deste artigo, sujeitos ás
mesmas multas.
~

14- Os de manteiga:

a) a gravar ou marcar em caracteres bem visíveis, á tinta indelevcJ, nos volumes de mais Je quatro ldlogrammas, contendo manteiga
p:mt ser acondicionada em volumes menores, o numero eo volume,
sem ~olução de continuidade, c o peso. Jlfulta de 20o$ a 400$ooo;
b) a pagar o imposto da n:anteig-a accrescida por occasião do
acondicionamento em volumes menores, considerados tabrkantes todos
aquclles que empregarem tal processo. Multa de 2oo$ a 400$000;
c) a mencionar nas notas ou facturas do producto vendido, além
das ecclarações exigidas no art. 111, § 1°, lettra a, o peso dos volumes maiores de quatro ldlos. Multa de 50$ a roo$ooo;
d) a remettcr ou entregar com a manteiga acondicionada em volumes de mais de quatro ldlos, as estampilhas correspondentes, nas
quaes, quando a venda fór feita a negocianJe varejista, deverão mencionar, além das declarações exigidas no art. 64, a numeração e o peso
dos volumes. JIIulta de 200$ a 400$ooo.
~

15- Os de a.ssucar refinado:

a) a gravar em caracteres bem Visíveis, a logo ou por meio de
carimbo á tinta indelevel, nas barricas e, a carimbo com tinta indelevel,
nos saccos de panno, contendo assucar refinado, para venda por
g·rosso, além do rotulo exigido no art. 72, o numero e o peso do
vohnne, não podendo o peso ser menor de ~o ldlos. Multa de 200$ c1

4''n$nno ;
!•) a acondicionar o assncar, pam a venda a retalho, em pacotes

bem ajustados, caixas on latas, devidamente f.ech:tda.s, e que tenham o
peso mínimo de 250 grammas c o maximo de I 5 ldlogrammas. Mttll(z

de 6oo$ a r:2oo$ooo ;
c) a rcmctter 011 entregar com o as8ucar acondidonado em volumes
de 50 on mais ldlos, que tcnh:tm de ser scllaJos lóra da Hlbrica, as cs.;lj
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tampilhas correspondentes, nas quaes, além das· declaraçOes exigidas
no art. 64, deverão mencionar a numeração e o peso dos volumes,
quando vendidos a commerciante varejista. Multa de 200$ a 100$000 ;
d) a dar numeração seguida aos volumes contendo so ou mais
kilos de assucar. Multa de 200$ a 400$000 ;
·
e) a mencionar nas notas ou facturas do producto vendido, além
das declaracões obrigadas pelo art. I 11, § 1o, lettra a, o peso dos
volumes. Multa de so$ a I00$000.
QUINTA PARTE
DAS OBRIGAÇÕES DOS COI\IMERCIANTE!'l

Art. 112. Aos commerciantes de productos sujeitos a.o imposto
de consumo, além das demais obrigaçOes estatuidas por este regnlamento, cumpre observar as seguintes :
~

1 - Aos atacadistas em geral :

a) remetter ou entregar ao comprador as estampilhas corres
pondentes aos productos que tenham de. ser e~tamp~lhados fóra do estabelecimento, nas quaes, mdependente da ex1genc1a do art. 64, mencionarão a numeração e a capacidade ou o peso dos volumes, quando
se tratar dos obrigados a essas formalidades. 11fulta de 2oo$ a 400$ooo;
b) fornecer ao comprador negociante, uma nota ou factura, devidamente numerada, de todos os productos vendidos, com excepção dos que
pagam o imposto por meio de guia, discriminando--os pela quantidél.de
e especie, e declarando, se sellados ou a quantidade e a importancia
das estampilhas que o acompanparem. Multa de so$ a 100$ aos que

11ão preencherem as formalidades exigidas na 11ota ou factura e, de
200$ a 400$, aos que 1lão fornecerem nota ou factura ;
c) exhibir ao agente do fisco, sempre que fôr exigido, as estam-

pilhas em seu poder e bem assim as notas ou facturas relativas aos
productos. }'lulta de 50$ a wo$ooo ;
d) apresentar, quando pedidas pelo agente do tisco, as guias correspondentes aos productos que pagam o imposto por essa fórma, e
tenham sido directamente recebidos da fabnca ou do estrangeiro.
Multa de 50$ a IOo$ooo;
'
e) fazer o engarrafamento dos líquidos c o empacotamento Ja

manteiga recebida em volumes maiores de 4 kilos, bem como do café
moido, recebido em volumes de I 5 ou mais kilos e do assucar refinaJo,
em volumes de 5o ou mais ldlos, de fórma que, iniciado em relação
a um determinado volume, fique todo o conteúdo engarrafado ou empacotado, rotulado e estampilhado no mesmo dia. Multa de 200$ a
.J00$000;

as

f) observar em relação aos proàuctos destinados á venda a varcj< 1

o~rigações

relativas aos commerdantes varejistas, sufeitos ás rcs-

pectwas multas ;

g) franquear ao agente do tisco, para exercer a sua tuncção, a visita do estabelecimento e suas dependencias, á qualquer hora do dia
ou mesmo da noite, quando á noite estiverem funccionando. Multa de
c:2oo$ a 2:soo$ooo;
h) apresentar á repartição fiscal, para serem

visados, as guias
c outros documentos relattvos aos productos qnc pagam o imposto
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por meio de guia, quando recebidos por via niaritima, terrestre ou
fluvial, antes de retiral-os das respectivas estações. Multa. de 200$ (1
400$000.

'

i) Apresentar á repartição fiscal competente, para ser visada, uma
guia em duplicata, conforme o modelo XV, do producto exportado
para o estrangeiro, ficando uma via archivada na mesma repartição e a
outra para ser apresentada por occasião do despacho. ;1fulta de

a

:JOO$

400$000;

§ 2 -Aos atacadistas de alcool de canna, cachaçu, ou
vinho natural nacional :
- a) adquirir na reparticão fiscal competente, dentro do prazo de
oito dias, contados da data do recebimento, as estampilhas uecessa·
rias ao pagamento do imposto do producto recebido nas condições do
art. 93, mediante exhibição da guia de que trata o mesmo artigt,.
Multa de 200$ a 400$ooo;
b) ter o livro de accórdo com o modelo XXVII, onde farão os lan~
çamentos : do producto recebido com o imposto pago; do recebido com
o imposto a pagar; do destinado á exportação para o estrang·ciro,
assim recebido do fabricante; das estampilhas recebidas com os produetos; das estampilhas adquiridas na repartição fiscal competente;
das sabidas dos productos vendidos não só para consumo no patz, como
para o estrangeiro, e das estampilhas empregadas ou remettidas ao
comprador. Multa de so$ a roo$ aos que não cmnprirem as formalidades 1'eferentes á escripta, e de 200$ a 400$ aos que não tiverem 11
livro.
c) assignar termo de responsabilidade, conforme o modelo XVIII
do imposto relativo ás mercadorias que, na conformidade da lettra i
do paragrapho anterior, exportarem para o estrangeiro directameute
ou com baldeação nos portos de exportação, ou por via fluvial on
maritima, com baldeação em qualquer porto, sendo admittidos intermediarias nos portos de baldeação. Jlfulta de 6oo$ a 1:2oo$ooo;
d) observar em relação aos productos do seu commercio as medidas a elles adaptaveis, estabelecidas para os commerciantes atacaJistas de que trata o § 1o deste artigo, sujeitos ás respectivas multas.
~

3 - Aos atacadistas exportadores de sal grosso :

a) pagar o imposto na fórma da lettra b do art. 57, § I 0 ,J)OJ' occasião
da sabida do producto, podendo deixar de fazel-o quando, irectamente
por via maritlma, exportarem o sal para outro porto nacional, onde
exista repartição habilitada para o despacho e para a cobrança do
mesmo imposto. Multa de 6oo$ a 1:2oo$ooo;
b) ter o livro de talão e guia ou livro-guia, de accOrdo com
n modelo IX. Multa de 2oo$ a 400$ooo ;
c) fazer acompanhar da guia referida na Iettra b, o sal q_ue sabir
com o imposto pago, o que for vendido sem o pagamento do Imposto,
no segundo caso da lcttra a, e o que já houver pago o imposto por
occasião da sabida da salina, mencionando neste caso as respectivas
guias. .Nlultlt de 50$ a 1 oo$, aos que não fizerem a menção, e de 200 t a
400$, aos que não fizerem acompattllar a guia;
d) apresentar á repartição do porto de sahida, antes do embarque,
as guias referidas na lettra c, bem como as guias, selladas on não, re-
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cebidas do salineíro e relativas ao sal exportado, acompanhadas da
declaração constante do modelo XVII, afim de ser visada a primeira
e feita nas outras a annullaçáo ou deducÇão do sal exportado. Mullrt
de 200$ a 400$000 ;

e) marcar as peguenas embarcações de sua proplicdade, em prerr ada~

no· transporte do sal, com o nome ou o numero e a tonelagem, forne-

cendo á repartição fiscal competente a relação das

mesma~.

Multa de

2oo$ a 400$ooo;

.lidade,n assjgnar'
na repartição fiscal competente, termo de responsabiconforme o moàclo XIX, pela importancia total do imposto do
&al que exportarem para ser pago na porto do destino . .Multa de
6oo$ a 1:2oo$ooo ;
g} ter o livro deaccôrdo com o modelo XXIX, no qual registrarão
diariamente o movimento de entrada e sahida do sal e das estampilhas, quando as mesmas forem applicadas, sendo a escripturação
encerrada pela fórma de balanço e transportado para o mez seguinte
o saldo do sal recebido com o imposto pago e do recebido com o
imposto a pagar e o das estapJpilhas, discriminadas estas pelas taxa!!i
na columna das observações ou em outro Jogar da folha, si ahi não
couber. 1lfulta de 50$ a riJO$, aos que não preenclterem as formalidades da escripta, e de '200$ a 400$, aas que não tiverem o lwro.
lz) exhlbir ao agente do fisco, toda vez que fOr exigido, os livros
e as guias em seu poder. Multa âe so$ a zoo$ooo;
i) pesar, na presença do agente fiscal, o sal embarcado em navio
de exportação, salvo quando o transbordo se der de pequena embarcação nas condições estipuladas na lettra e, cujo carregamento corrcsponda exactamente á sua toaelagem. ftfulta de 200$ a 400$ooo;
j) descarregar em seus armazens ou nos navios de exportação, :-;al
das pequenas embarcações procedentes das salinas, sómente depois de
estarem de posse da respectiva guia e de preenchidas as formalidades
d.o art. 11 I, § 6°, lettra k. Milita de 2oo$ a 400$000.

§ 4- Aos atacadistas, importadores de sal grosso :
'L) organizar as guias de despacho, de accOrdo com ·o art. 102 ;
b) pagar o imposto do sal de conformidade com o art. 99 ;
c) ter o livro segundo o modelo XXX, no qual registrarão dia~
riamente o movimento da entrada e sahida do sal e a importancia do
imposto pago, sendo a escripturação encerrada pela fórma de balanço,
transportado o saldo para o -mez seguinte. .~1ulta de 50$ a roo$, aos
que não preenc!zercm, as jormiUidades relativas á cscripta, c de 200 t a
400$, aos que não tiverem o lil'l"O;
d) exhibir ao agente do fisco, sempre que fOr exigido, o livro
fiscal c as guias em s-eu poder. Multa de so.'$ a. 10o$ooo.

.

§ 5 - Aos retalhistas :
<1) fazer o eng·arrafamento dos liquidus contidos em banis on em
gan·atões de mais de cinco litros, e o empacotamento da manteiga re-

kilos, bem co111o do café mofdo,
recebido em volumes de r5 ou mais Jdlo~, c do assucar refinado, em
volumes de ;;o ou mais ldlos, de fórma que, iniciado em relação a um
determinado volume, fique todo o conteúdo engarrafado ou empacotado, rotulado c cstamrilhado no mrsmu dia. .lfnlta rie 20o$ a
cebida em volumes maiores de quatro

400$000;
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b) ~stampUhar, emquanto não entrar em vigor o disposto, nn
art. 95, os barris e garrafões de mais de cinco litros contendo liquido~
~uàndo coJlocarem a torneira on iniciarem a venda a torno ou a copo,
inutilizando com ·a data, tinta ou a tapis a tinta, as respectivas estam·
pilhas, colladas com gomma fórte. Multa de 200$ a 400$oo ;
c) ter convenientemente fechados os toneis ou outro~ vasilhamef:
destinados a deposito de ag·uardente, ou de alcool, de modo a nãn s~
prestarem .1 venda :t torno. Multa de 200$ a 4oo.r;nooo ;
d) collocar junto a cada barril de chopp nma etiqueta ou tabella de
papel o•.; de outra qualquer cspecie, contendo, colladas, as estampilhas
correspondentes, inutili7.adas com a data do inicio do consumo, quando
o estampilhamento não puJcr ser feito de accOrdo com a lettra h. Mui/i}
de 200$ a 400$000 ;
e) exhibir ao agente do fisco, sempre que fór exigido, as estam·

pilhas existentes no estabelecimento e bem assim as notas on factnra~
relativas aos productos. Multa de so$ a IOO$ooo;
n apresentar, quando pedido pelo agente do fisco, as g·uias corres..
pondentes aos productos que pagam o imposto por essa fórma e tenham
sido recebidos directamente da fabrica. .TI,fulta de so$ a r uo$ooo ;
g) franquear ao agente do fisco, para exercer a sua funcção. a vi~
sita do estabelecimento e suas dependencias, fi qualquer hora do dia ou
ou mesmo da noite, quando á noite estiverem fnncdon:mdo. M11lta de
r :200$ooo a '2:soo$ooo;
h) estampilhar os volumes de mais de quatro ldlos contendo man-

teig·a, quando iniciarem a venda a retalho, inutilizando com a data, á
tinta ou a lapis-tinta, as respectivas estampilha~, colladas com gpmrna
t<1rte. Multa de 10Ó$ a 400$000.
~

6- Aos ambulantes :

Franqu~r ao agente do fisco todas as mercadorias em seu poder
e observar todas as obrigações relativas aos demais cornmerciantes, que
lhes sej~m applicaveis, suieitos ás respectivas mnltas.

~ 7 - Aos comm.erciantes atacadistas, commissarios e
consignatarios de fumo em bruto :

a) fornecer com os productos vendidos uma nota ou factura, nas
condições estabelecidas no art. 88, discriminando-os pela especie, peso
n procedencia, nacional ou estrangeira, e pelo numero de volumes;
b) a ter um livro de accordo com o modelo XXV, no qual lan· .
çarão diariamente a entrada e sahida do fumo de qualquer procedencia, ·
mencionando c> ·imposto pago em relação ao estrangeiro ; ·
c) lançar na cohunna das observações, ou em outra parte da folha,
si ahi nAo couber, do livro da escripta-fiscal, a quantidade, especie c
destino do fumo exportado para o estrangeiro ;
d) apresentar ao agente do fisco, sempre que fôr exigido, o livro
reterido na lettra b, e bem assim, as notas ou facturas de compra de
tnmo nacional, as guias de pagamento de imposto do fumo estrangeiro
c as guias dos despachos de exportação. Multa de 50$ a wo$, aos
que não preencherem as formalidades relativa a escripta ou as 110tas
oufacturas ou infringirem a lettra d, e de 2oo$ a 40D$ aos que ttão
fornecerem a nota ou factura ou não t-i-.·erem o lilTO.
1
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SEXTA PARTE
DOS LIVROS E DO EXAME DA ESCRJPTA GERAl,

Art. 113. Os livros exigidos por este regulamento, dos fabricantes
em geral e dos que pagam o imposto em relação ao preço de venda
dos productos; dos negociantes por atacado, importadores e expor·
tadores de sal grosso; dos negociantes por grosso, de alcool de canoa,
cachaça e vinho nacional natural, deverão ser rubricados e authenticados nas estações fiscaes correspondentes, sendo os dos fabricantes
tambem sellados. Multa de 50$ a roo$ooo. A falta do sello dos livro.-:
~erá

apurada de acct'Jrdo com o regulamento do imposto do sello.

9 1°. Os livros das fabricas serão distinctos e separados para cada
uma das especies enumeradas no art. 1o, podendo ter apenas as

divisões precisas ao movimento do estabelecimento, respeitada a ordem
para cada especie do impo~to descripta no :trt. 4° e seus paragrapho~.
Afttlta de .c;o$ a roo$ooo.
·
~ '2°. Todos os livros serão ~onservados nos respectivos estab~~
lecimentos e sua escripta será or~ani.zada com clareza, asseio e
exactidão, de modo a não deixar duvtdas, devendo os lançamentos ser
feitos diariamente e encerrados mensalmente até o quinto dia ntil de
cada mez. Multa de 50$ a roo$ooo.
§ 3°. Na escripturação poderá ser aproveitada a folha jnteira para
o lançamento de diversos mezes, desde que estes sejam encerrados e
destacados uns dos outros, de fórma a evitar confusão, devendo ser
consignados sómente os dias em que houver movimento e ser innti..
lizados os ~paços que não forem occupados por lançamento~. Multa
de 50$ a IOo$ooo.
§ 4°. Nos casos de transferencia de firma ou de local, a escripturação continuará no mesmo livro, mediante annotação feita pelo
agente fiscal, de conformidade com o art. 154, lettra n, deste re!~ll~
lamento.
§ !) 0 • Nenhum livro serâ authenticado senão mediante prova de
inicio, de negocio de encerramento de egual livro anterior ou outro
qualquer motivo convenientemente justificado, e sem que esteja de
accôrdo com o modelo regulamentar ou corresponda ao movimento do
respectivo estabelecimento.
Art. 114. Os livros de talão e guia ou livro·guia, tanto para cobrança como para fiscalização do imposto, exigidos dos salineiros, dos
fabricantes de louças e de vidros, tecidos e seus artefactos, terragens,
arma de fogo e suas munições, dos fabricantes referidos no art. 8::;, dos
commerciantes exportadores de sal grosso, dos lavradores fabricantes de
alcool de canoa, cachaça ou vinho natural, e dos commerciantcs atacadistas destes productos, terão as folhas com numeração impressa, seguidamente, sem solução de continuidade, e serão authenucados gratuitamente, na estação fiscal competente. Multa de 50$ a roo$ooo.
§ 1°. A authenticação só se farâ si os livros satisfizerem completamente ás exigencias regulamen1:3res, podendo ser authenticados mais
de um livro de cada vez, desde que tenham numeração em seguida ao
ultimo authenticado, que deverá ser apresentado, mesmo que ainda
intacto, para a verificação.
§ 2°. Nos casos de livro-guia, a cópia será extmhida a papel
carbono.
Art. 1 15. Quando, por motivo de suspeita da veracidade da es·
cripta fiscal ou por falta dessa escripta, fõr exigida. pela fiscalização a
~xhibição da escripta geral, ou quando essa exigenda haja Jogar por

M':'J'051 DO PODF:n EXF.CUTlYO

!161

circumstancias especiaes, deverão ser apresentados, alem do DIARin
e dos COPIADORES DE CARTAS E DE FACTURAS, todos OS livros 3Uii~
liares da escripta geral, taes como: CoNTAS-CORRENTES, BoRRADOR,
RAZÃO, COSTANEIRA, TALÕES DE NOTAS OU de FACTURAS, etc., etc.
§ 1°. Si fõr recusada a exhibição desses livros, o agente do .fisco
levará o facto ao conhecimento do chefe da repartição, para que a
requisite judicialmente.
§ 2°. Si os livros apresentaJos torem escripturados de t()rma a não
)oder ser apurado convenientemente todo o movimento do estabeecimento, ou se não forem apresentados todos os livros ou documentos auxiliares da escripta geral, necessarios ao fim collimado, coJher-se-ão os elementos precisos, baseados .na installação , ~ movimento do estabelecimento ou no exame relativo a esse movimento,
leito em livro ou documento de outros estabelecimentos, ou, ainda, no
exame de despachos, livros, etc., das estações ou agencias de emprezas
de transportes, ou em quaesqner outras informações.
Art. I 16. Quando fôr julgado necessario o exame da escripta
g-eral de estabelecimento sob a jurisdicção de outra repartição arreca~
Jadora, será solicitado á respectiva repartição pelas repartições do
Estado do Rio de janeiro, por intermedio da Directoria da Receita
Publica, pelas dos demais Estados, por intermedio das respectiva~
rlelegacias tiscaes e, pelas da Capital Federal, directamente.
Art. 1 I(. O funccionario que tiver de recorrer ao exame da escripta geral, deve convidar o proprietario do estabelecimento ou o
seu representante, para acompanhar ·O exame ou indicar pessoa que o
acompanhe e, no caso de recusa, será ella constatada no processo, si
já ~stiver instaurado, ou em termo especialmente lavrado para esse
effetto.
§ I 0 • Si o commerciante ou fabricante não se conformar com o
resultado do exame, tenha ou não sido por elle ou seu representante
firmado o auto ou termo respectivo, o chefe da repartição designará
um outro funccionario, para, como perito por parte da Fazenda, proceder, em companhia do perito que fôr designado pelo interessado, a
novo exame, do qual será lavrado termo, emittindo depois os peritos
·
parecer a respeito.
§ 2°. Si .o parecer dos peritos fôr accorde e contrario ao commerciante ou fabricante, não lhe caberá direito a novo exame (>Cricial ; si,
porém, honver discordancia, será nomeado empregado do Mmisterio da
Fazenda e, na sua falta, de qualquer outro ministerio, para proferir o
d~sempate, cabendo a nomeação ao director da Receita Publica, no
Districto Federal e no Estado do Rio de janeiro e aos Delegado~
Fiscaes, nos respectivos Estados.
§ 3°. De quaesquer exames requeridos fóra dos casos previstos
neste artigo, serão abonados, por conta dos interessados, salarios aos
peritos da Fazenda, em numero não excedente de dois.
§ 4°. Os salarios serão estipulados pelo chefe da repartição, tendo-se
em vista a extensão do exame e a distancia a percorrer.
~

t

SETIMA PAR TE
[)AS

.MF.RCADORL\S, ORJECTOS E EFFElTOS EM CONTRAVENÇÃO
TRANSITO

OU F.'l

Art. 118. As mercadorias, estampilhas, rotulos, not1...c; ou tacturas,
guias e embarcações em contravenção ás disposições deste regulamento, serão .::tpprehendidos e apresentados á repartiçlo arrer~rlaciorn
do local.
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§ 1°. Egualmente serão apprehendidos os apparelhos, machinas e
outros objectos, como sejam : vidros, capsulas, rolhas e tudo mais que
se tornar necessario para comprovar a contravenção, ou quando com
intenção de fraude ou de contravenção, houver fahrico, clande~tino ou
não, de qualquer prodncto tributado.
~ 2°. Si J?Or qualquer motivo não far posRivel effectuar a remoção
das mercadonas ou objectos apprehendidos, o apprehensor incumbirá
da guarda ou deposito dos mesmos, pessoa idonea ou o proprio infractor,
mediante termo de deposito, conforme o modelo XL, o qual ser~
assignado pelo depositario, pelo apprehenwr e por te!4temunha~, st
houver, e acompanhará o :111to de infracção, devendo as machina~ ou
apparelhos' ser lacrados de fórnm a não poderem l'unrcion::tr, e :t~
mercadorias convenientemente anthenticaclas.
§ 3°. Não havendo pessoa qne queira se encarreg·ar do deposito,
o apprehensor tomará as medidas que as circumstancias proporcionarem,
no sentido de acautelar os interesses do fisco e de evitar o extravio ou
damno das mercadorias, mencionando todos o~ tactos no auto que
lavrar, assim como poderi recolher os objectos independente de termo
de deposito, a qualqner posto militar, estabelecimento publico on
estação de empreza de transporte.
~ 4"· Tratando-se de objectos que, pela quantidade ou accommodação, não possam ser removidos e o dono ou outra qualquer
pessoa não qnetra acceitar a responsabilidade do deposito, serão essas
circumstancias constatadas no auto e o apprchensor providenciará para
que, SI PC?SSivel I'Or, seja o estabelecimento g·u:mh.Jo por pr~lÇa da
força pubhca.
Art. Jl<). r la venJo prova ou suspeita de que em casas particulares, habitadas ou não, em dependencias de casas cornmerdaes,
occupadas por pessoas da ramilia do proprietario ou em edificios
occupados por emprezas ou instituições de qualquer. natureza, se
occultam mercadorias tributadas, ahi fabricadas ou retiradas de estabelecimentos fabris ou commerciaes ou das alfandegas ou mesas de rendas,
sem terem pago as respectivas taxas, os agentes do fisco intimarão o
morador, dircctor, gerente ou encarregado, para entreg·ar a mercadoria
em contravenção, lavrando o necessario auto.
§ I". Essa prm·idencia estende-se aos casos de outros objectos
sujeitos á fiscalização do imposto de consumo.
§ 2". No caso dP recusa da entrega da mercadoria ou dos objectos
em contravenção, os referidos agentes levarão immediatamente o facto
ao conhecimento da autoridade fiscal do local, afim de que promova a
apprehensão judicial e tome tcda.c; as oautelas, de maneira a impedir a
retirada clandestina daquelles artigos, providencianào ainda sobre o
Ia vramento do auto que servirá de base ao processo.
Art. 120. No caso de suspeita de não estarem devidamente
estampilhadas ou de não estarem de ~ccOrdo com outras ~igencias
regulamentares, as mercadorias que se acharem para expedição nas
estaçOe.~ das emprezas de transporte, os agentes do fisco ou os empre·
g-ados das mesmas emprezas não embaraçarão o transporte dos respe.
ctivos volumes, mas tomarão as seguintes precauções, afim de garantir
o bom exito da diligencia a que se houver de proceder :
a) marcarão os volumes de maneira que não possam ser violados
sem deixar vestígios;
b ) affixarão nos mesmos volumes nota declaratoria para que
~ejam retidos na estação do destino, até que o agente fiscal da localidade, o chefe da repartição on qualquer empregado designado, se
apresente para ~bril-os, o que só deverá ser t~"ito eom a as~iRtencia
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do consignatario ou seu substituto legal ou, si este não comparecer, em
presença de duas testemunhas, estranhas ou nã.o ao serviço da estação.
§ 1°. Da nota alludida na lettra b será dado conhecimento ao chefe
da estação expeditora c ao gnarda on conductor da mercadoria, c avisado o chefe da repartição do destino por teleg-ramma.
~ 2u. No caso de não estar o producto devidamente leg-alizado, o
empregado que Hzcr a diligencia no ponto do deRtino lavrará contra o
remettente, :111to de infracção, no!:; termos deste reg-ul:nnento, e apprc·
liender:í o mesmo producto.
§ 3... Os volumes em descarg·a, no caso de suspeita, ficarão retidos
até que sejam abertos, confonne o disposto na lettra b, deste artig-o.
Art. 12 r. Us direc:torcs, administradores, gerentes e mais empregados das linhas de transporte, particulares ou não, facultarão nos
empregados da fiscalização todas as informações e certidões que requisitarem e prestarão todo o seu concurso para facilitar-lhes a necessaria
iuspccção sobre os artigos em despacho e referentes aos já despachados,
sendo as certidões fornecidas independentemente de contribuição.
Parag-rapho unico. Quando à administração das referidas linhas de
transporte o exigir, para sua resalva, o agente do fisco lavrará e
as.<;ig·nará termo dcclaratorio da dilig-encia que houver ellectuado.
Art. 122. As estampilhas, guias, notas ou facturas que os !abri,
cantes e os commerciantes por g-rosso são, na fórma deste regulamento,
obrig·ados a fornecer com os productos vendidos ou remettldos para
beneficiamento; deverão acompanhal·os em poder do cbnductor do
vebiculo ou pessoa que os transportar para serem entreg·ues ao destinatario, todas ús vezes que as mercadorias não se destinem a despacho
pelas estradas de ferro, companhias de naveg·ação ou emprezas de
transporte, e serão apresentados em transito aos agentes do fisco,
Rempre que forem exigidos.
§ 1°. Cada expedição deverá ser acompanhada dos respectivos
etTeitos e, quando effectuada por mais de um vehiculo, estes deverão ser
ngru~ados de modo que em conjuncto possam ser fiscalizados em
translto.
§ 2°. No caso de devolução de mercadorias, os respectivos effeito~
deverão acompanhai-as na fórma indicada neste artigo. Multa de 2oo$

a

400$,

aos infractores deste artigo ou de seus paragraplzos.

Art. 123. Os operarias que trabalharem fóra das fabricas
não poderão transitar com materia prima, ou productos fabricados,
sem estarem munidos das respectivas cadernetas, para serem apresentadas aos agentes do fisco quando exigidas. Multa de 50$ a
100$000.

Art. I 24- As mercadorias sujeitas ao imposto de consumo, quando
transportadas por vja marítima, terrestre ou fluvial, não serão entregues
sem que estejam devidamente legalizadas.
§ r". Essa fiscalização· incumbe ás alfandeg-as, mesas de rendas, e,
no caso de não terem sido satisfeitas as exigencias lega~s, serão lavrados
autos de infh1.cçfto e apprehensão, pelas repartições fiscaes do ponto
do destino.
~ ~o. Nas localil:lades em que houver estação fiscal, os destinatarios
das mercadorias, antes de retiral-as submetterão os respectivos effeitos
ao exame e visto das mesmas repartições, sem o que as mercadori11~'
niio lhes poderão ser entregues.
Art. 125. As mercadorias destinadas a despacho nas estradas de
ferro, companhias de naveg·ação on emprezas ·de transporte, ser:\()
t:m~~ern apprehendiclas em transito para o desp~cho, desde que seja
venficada qu:1lquer contravenç!in n5o romprehendtda na t:'xcepção t1o
nrt, 1?.2.
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Art. 126. Quando a prova das faltas verificadas em notas, factura~
ou guias independer da presença da mercadoria, será feita apprehensãn
~ómente do documento em contravenção.
Art. 127. Os livros fiscaes em contravenção ou outros quaesquer
livros não poderão ser apprehendidos. devendo as faltas verificadaR
naquelles ser consignadas mediante termo nos {>roprios livros e con~
statadas no auto que fOr lavrado, e, os esclarecimentos que os outro~
puderem trazer ao processo, ser tomados por termo, para ser annexado ao mesmo processo.
Art. 128. As mercadorias apprehendidas poderão ser restituidas a
requerimento da parte, depois de satisfeito o pagamento do imposto,
ficando na repar!ição os specimens necessarios ao esclarecimento do
processo.
§ 1o. Tratando-se de mercadoria de facil deterioração, a retenção
do specimen poderá ser dispensada, constatando-se minuciosamente no
termo da entrega, com assignatura do interessado, o estado da mesm:l.
mercadoria e as faltas determinantes da apprehensão.
§ 2°. As mercadorias e objectos que, depois do julgamento defini~
tivo do auto 1ou de déclar~do perempto o prazo para recurso, não
forem retirados dentro de 30 dias, contados da data da intimação do
ultimo despacho, mediante pagamento do imposto devido ou reparação
da falta autuada e pagamento da multa, serão considerados aban~
donados e, como taes, vendidos em leilão ou mediante concurrencia.
§ 3°. Os productos falsificados ou adulterados e os deteriorados
não serão restituídos nem vendidos, devendo, assim como os em bom
estado, que não obtiverem comprador, ser inutilizados mediante termo,
logo que o processo tenha passado em julgado.
§ 4°. Quando a mercadoria apprehendiâa fór de facil deterioração,
a repartição convidará a quem de direito a retiral-a no prazo que
fixar, sob pena de perda da mesma mercadoria, procedendo neste caso
de conformidade com o paragrapho anterior.
Art. 129. As nbtas e outros ·documentos juntos ao processo e
necessarios á sua elucidaÇão poderão ser restituídos, mediante recibo,
ficando no mesmo processo cópia authentica, visada pelo interessado,
entregando-se, entretanto, independent(•mente de cópia, si o processo
já houver passado em julgado. .
Art. 130. As estampilhas apprehendidas por qualquer transgressão, excepto por insuffici.encia do valor, não serão restituídas,
devendo os interessados adquirir novas, em importancia integral, para
os respectivos productos.
Paragrapho unico. Serão, porém, restituídas as que houverem sido
applicadas em productos qu~, por motivo de incendio, naufragio ou
quaJquer outro accidente, devidamente comprovado, deixarem de entrar
em consumo.
, ~
Art. 131. As guias apprehendidas por deficiencia ou irregularidade das estampilhas só serão restituídas mediante pa~amento integral do imposto correspondente ás respectivas mercadonas.
Art. 132. As mercadorias e objectos apprehendiêlos por infracção
de regulamentos fiscaes e depositados em poâer de negociante que vier
a fallir não, poderão ser comprehendtdos na massa, devendo a
repartição fazer a necessaria communicação- ao juiz e providenciar
sobre a transferencia para outro local das mesmas mercadorias ou
objectos.
Art. 1 33· Os conductores, bem como os respectivos vehiculos, de
mercadorias encontrados em contravenção ás disposições deste regulamento, cuja procedencia não seja logo apuraria, serão detidos il
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ordem do chefe da repartição, até que aquelles declarem e seja apurado,
com segurança, qual a origem das mercadorias e quem o responsavel
pela falta venficada.
·
Paragrapho unico. Si no prazo de 48 horas não houver sido feita
a declara~o, ou conhecido o responsavel, o vehiculo e as mercadorias
serão vendidos em hasta publica e o seu producto r~olhido aos cofres
federaes como renda eventual, depois de deduzidos so o1o para o appre·
hensor, de tndo lavr:mdo-se os necessarios termo~. ·

CAPlTULO XI

Da direnção, fiscalização e inapacção
PRIMEI R A PARTP.
f)A DIHEGÇÃO E FISCALIZAÇÃO

Art. 134. A direcção do serviço do imposto de consumo incumbe,

em geral, á Directoria da Receitn Pnblica e sua fiscalizaç?ío compete:

a) na Capital Federal, á Recebedoria do Districto Federal e á
Alfandega do Rio de janeiro;
b) no Esta<:io do Rio de janeiro: em Nictheroy, á mesma Recebedoria do Districto Federal ; nos outros municípios, ás respectivas
estações arrecadadoras, soh n i mmcdiata direcção da Qirectoria da
Receita Publica ;
c) nos outros Estados, ás delegacias fiscaes, em todo o Estado, e
:h; repartições arrecadadoras, nos limites rle sua jurisdicção.
Art. 135. A fiscalização do imposto será exercida:
a) em todas as repartições fiscaes e arrecadadoras;
b) nos trapiches e entrepostos, e nas estações e depositas de
quaesquer em prezas de transporte;
c) nos estabelecimentos fabris e casas commerciaes, onde se fahric:-~rem, venderem ou depositarem productos sujeitos ao imposto;
d) nos vehiculos ou individuas que conduzirem mercadorias.
Art. 136. A fiscalização será feita, não só pelos chefes das repartições referidas no art. 134, como, especialmente, por agentes fiscaes
do imposto de consumo.
Paragrapho unico. Os agentes fiscaes tar-se-ão reconhecer pelo
titulo de nomeação.
Art. 137. O numero de agentes fiscaes do imposto de consumo
,
.
será o do quadro annexo.
Art. 138. Os agentes fiscaes do imposto de consumo são de
nomeação e demissão do Ministro da Fazenda.
§ 1 o. A' nomeação precederá concurso effectuado na fórma e~ta·
belecida no capitulo XII.
§ 2°. Serão dispensados do concurso os empregados do Ministerio
da Fazenda, que tiverem concurso de segunda entrancia.
§ 3°. Terão prcferencia para a nomeação os candidatos classi~
ficados em concurso, que houverem exercido o cargo de agente fiscal
interinamente ou tiverem mais de cinco annos de serviço etfectivo, em
repartição puhlica federal, e os reservistas do Exercito ou da Armada.
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Art. '39· Os agentes fisC!les do .imposto de consumo que cçm·
tarem w ou mais annos de serviço pubhco federal, sem terem soffndo
J?ena no cumprimento de seus deveres, só poderão ser destituído~
do cargo mediante processo administrativo.
Art. 140. O quadro dos agentes fiscae~ elo imposto rle consumo
com por-se-á de tres categ·orias, a saber:
1•, os da drcumscripção do Districto Federal e Mnuicipiu rle
Nictherov 1·
:2.\ 0'3 das ClfCUmscripçõe3 das capitaes dos Estados ~~ dt~ p,~trn·
polis, no Estado do Rio de Janeiro;
:!t, os das circumscrlpçõês do interior dos Estndos.
Art. 14'. As primeiras ou as novas nonaeaçOes só serão feita~
para o interior dos Est11rlos, c:thendo â Directoria da Receita Publica,
no Estado do Rio de jaueiro, e ás Delegacias Fiscaes, nos ucm:ds r·:s~
tados, fazer a distrlbuk5.o do::; agentes pelas circnmscripçOes.
Art. 142. Occorrendo vaga na circumscripção de Petropolis, no
Estado do Rio de Janeiro, ou nas das capitaes dos demais Estados,
será preenchida pàr promoc;Ao de um dos agentes fiscaes do interior,
que fOr indicado pela Directorla da Receita Puhlica, no primeiro caso,
e pela respectiva Delegacia Fiscal, por intermedio daquella Oirectori:.t.
nos outros casos, devendo a indicação recair sobre os tres agente:;
que mai~ se distinguirem pela sua competencia e applicação e contarem
pelo menm: dois anuos de serviço no Estado.
Parag-ry>ho unico. Para as vagas na circumscripção do Districto
Federal serao promovidos, por proposta da Oirectoria da Receit~
Publica, agentes fiscaes das capitaes dos Estados ou da circum~
scripção de Petropolis, que possuam os predicados exigidos neste
artigo e tenham pelo menos dois annos de exercício na circumscripç?io.
Art. 143· As pessoas nomeadas agentes fiscacs do imposto de
consumo deverão tomar posse e ~ntrar no exercido dos seus lagares
dentro do pmzo maximo de 6n dias, contados da data da publicação
otlicial da nomeação.
Paras-rapho unico. Os agentes tiscaes transferidos deverão entrar
em exerctcio na nova circumscripção dentro do prazo que lhes fOr
marcado, o qual nunca será menor de to dias nem maior de 6o, con~
rorme a distancia em que estiver a nova circumscripção.
\ Art. 144. No impedimento dos agentes fiscaes effectivos, por
effeito de suspensão por mais de 15 dias ou de licença, serão nomeados
substitutos interinos ; si, porém, o impedimento fOr de t 5 dias ou menos,
a s~bstituiyão dar-se~á pelo agente fiscal da secção on circumscripção
mrus proXIma.
§ 1o. As nomeações, no primeiro caso, serão feitas, no Districto
Federal e no Estado do Rio de janeiro, pelo Ministro da Fazenda,
e, nos outros Estados, pelos respectivos delegados fiscaes, sujeitando~as
á approvação do Ministro ; no segundo caso, quando se tratar dt!
· secção, pelo chefe do serviço, e de circumscripção, pelo director da
Receita Publica, no Estado do Rio de Janeiro, e pelos delegados
fiscaes, nos demais Estados.
·
§ 2°. Os substitutos serão escolhidos entre as pessoas habilitadas
em concurso, podendo, todavia, ser nomeadas pessoas estranhas, caso
não haja habilitadas ou si as habilitadas não acceitarem a nomeação.
. § 3°· Nos casos de vaga, a nomeação interina compete ao Mi~
mstro da Fazenda.
Art. 145. Para os fins da fiscalização, observar-se~á a distribuição
dos agentes fiscaes constantes do quadro annexo, o qual poderá
ser alterado pelo Ministro da Fazenda, em relação ao I~stado do Rio de
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Janeiro, por proposta <~;a Directolia da Receita ~ublica e, quant~J
aos demais Estados, med1ante proJ.X>sla das delegacJas fiscacs, encaminhada por intermedio daquella Otrectoria.
.
·
Art. q6. A Directoria da Receita Publica, no Estado do Rto de
Janeiro, c as delegacias fiscaes, nos outros Estados, iarão a divisão da.~
circumscripçõcs de fórma que os agentes fiscaes possam ser apr9vCJ·
tados em serviço nas aJfandcgas c em outros que ~e tornem precisos,
tendo ainda em vista que as circumscripções em que houver fabricas de
productos que paguem o imposto por meio de guia e onde commummente se faça exportação ou descarga de sal, deverão, sempre que fór
possível, ter mais de um agente fiscal.
.
§ r 0 • A divisão das circumscripções dos Estados será submetttda
;i approvação da Directoria da Receita Publica.
§ 2<>. Para séde da drcumscripção será designada. a localidade de
maior desenvolvimento industrial de artigos tributados ou o centro
commercial mais importante, tendo-se ainda em vista a salubridade
local.
Art. 147. 1\s circumsclipçOes que ti verem dois ou mais agentes
Hscaes serão dhrididas, Olfl secções, pelas repartições a que estiverem
subordinadas, de accórdo com as necessidades do serviço, sendo cada
~ccc.;ão provida de um agente fiscal e independendo a di visão de approvaçüo de autoridade superior.
J\rt. 148. Os agentes fiscaes terão direito a transporte, nas es·
tradas de ferro e por via'ttuvial ou marítima, dado pelo Governo:
a) quando em serviço nas respectivas circumscripções ;
b) quando tr,msferidos por conveniencia do serviço;
c) quando em commissão.
~ 1°. Nos casos das lettras b e c terão direito tambem á passagem
c ao transporte de bagagem para pessoas de sua família.
§ 2°. As passagens para pessoas da familia do agente fiscal ou de
qualquer empregado nomeado inspector, serão sómcnte de ida c volt:i
para o Estado que tiver de inspeccionar.
§ 3°. Nas emprezas .que não fornecerem passagens por conta do
Governo, bem como nas linhas de diligencias, automoveis ou quaesquer
embarcações, ou, quando por falta de outro meio regular de comrnunicação, fór necessario contractar transporte, e as despezas excedam
de 2$5oo, os inspectores pagarão as mesmas despezas, para lhes
serem i'ldemnizadas, mediante requerimento instruido com os res·
pectivos recibos.
§ 4°. Igual concessão poderá ser !Cita aos agentes fiscaes,
mediante prévia autorização da Directoria da Receita Publica, no
Estado do Rio de janeiro, e das Delegacias Fiscaes, nos outros Estados, comta.nto que as passagens sejam autorizadas na medida estricta
das necessidades e conveniencia do serviço.
Art. r 49· Os agentes fiscaes terão franquia telegraphica, para uso
t::n casos urgentes, nas estações fóra da séde das reparttções.
Paragrapho unico. Na sédc das repartições cabe ás mesmas a
transmissão dos tclegrammas.
Art. I so. Os agentes fiscaes, bem como quaesquer empregados
incumbidos da fiscalização, poderão penetrar nas t~tbncas e nas ca~as
l~Ornmcrciaes de productos tributados, assim como nos respectivos
depositbs, afim de exercerem a fiscalização, á qualquer hora do dia ou
da noite, desde que taes estabelecimentos estejam funccibnando.
Parag-rapho unico. Não se comprehendem na disposição deste
artig-o as casas particulares, cujos moradores, membros de uma mesma
t.:uniiia, ::;c dediquem a aJg·uma industria tributada, e os cstabclccimcntos
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referidos nas Iettras b, c, f e g do art. 12, nos quaes aquellcs funccionarios só entrarão mediante aviso.
Art. 15 1. Para fiscalizar a descarga do sal grosso, nacional ou
estrangeiro, e auxiliar á fiscaiização das mercadorias sujeitas ao imposto de consumo, submettidas a despacho, a Alfandegado Rio de janeiro requisitará da Recebedoria do Districto Federal, até seis agentes
fiscaes.
§ 1o. Os agentes fiscaes designados para o serviço da Alfandega
do Rio de janeiro poderão, conforme as conveniencias do serviço, ser
substituídos ou dispensados pelo director da Recebedoria do Districto
Federal. ou mediante requisição do inspector da Alfandega.
§ 2°. Nas outras alfandegas da União e nas mesas de rendas, serão
escalados, para desempenhar os serviços de que trata este artigo, um
ou mais agentes fiscaes, de modo a não prejudicar o serviço das respectivas circumscripções.
Art. 152. Os que desacatarem, por qualquer maneira, os empregados incumbidos da fiscalização no exercido 'de suas funcções, e os
que, por qualquer meio, impedirem a etTec~'vidade do serviço fiscal,
serão punidos na fórma do Codigo Penal, ara o que, o empregado
offendido lavrará auto, segundo o modelo XXV, acompanhado do
rol das testemunhas, o qual será remettido, pela repartição ao Procurador da Republica.
· ,
Paragrapho unico. Verificada qualquer das hypotheses mencio
nndas neste artigo, o empregado poderá prender o otfensor ou infractor
e s~~ci.tar, para esse fim, auxilio da força publica ou das autoridades
pohctaes.
Art. I 53· Todas as repartições publicas feeleraes e autoridades da
União, do Districto Federal, prestarão· seu concurso ao serviço fiscal,
podendo ser solicitado, quando necessario, o das autoridades estaduaes
e municipaes.
·
1

SEGUNDA PARTE
!lOS D8VERES DOS :\GI':NTES FISCAES DO IMl\OS'fO IIR CONS\Hitl

Art. 154. Aos agentes fiscaes do imposto de consumo incumbe:
a) velar pela completa execução deste regulamento, visitando com
trequencta os estabelecimentos sujeitos ao imposto de consumo, examinando suas dependencias,. bem como os armarias, caixas o.t moveis
nelles existentes, e estabelecendo rigorosa vigilancia sobre as mercadorias em transito pelos logJ;"adouros publicas e emprezas de transporte ou em poder dos mercadores ambulantes ;
b) apprehender :
1°, as mercadorias, rotulos, notas, facturas e guias encontradas
em contravenção, lavrando o competente auto, fazendo-o acompanhar
dos documentos em contravenção, ou de outros que sejam apresentados
pelos autuados, e das mercadorias e rotulas, ou de um specimen de
cada uma das mesmas mercadorias, quando ficarem depositadas fóra
da repartição;
2°, as machinas, apparelhos, vidros, capsulas, rolhas c outros
objectos, quando se tornar preciso, para comprovar a contravenção
ou quando, com intenção de fraude ou de falsificação, houver fabrico, clandestino ou occulto, de qualquer producto tributado ;
0
:) ,
ac; mercadorias dos negociantes ambulantes não registraJos,
l:!vrando o necessario termo para acompanha.r a notificação ;

ACToS DO PODER EXECUTIVO

575

4", mediante -auto, as estampilhas encontradas em excesso em
poder dos contribuintes ou cuja procedencia legal não fõr justificada, bem como as que acompanharam os productos que serviram de
materia prima á fabricação de outras mercadorias, e que não tenham
sido entregues pelos fabricantes á repartição arrecadadora, nos termos
do art. III, § 1°, lettra l;
c) dar, em exposição escripta, conhecimento á repartição, dos contribuintes cujas patentes houverem incidido nas disposições do art. 25, afim
de serem declaradas sem effeito e, no caso da Iettra a do mesmo artigo,
~er marcado o prazo de oito dias para pagamento da uova patente;
d) notificar, de accõrdo com o modelo XXXIV, antes da primeira
apresentação do cadastro, ou posteriormente á apresentação, quando a
falta for então verificada, os commerciantes ou fabricantes que não
tenham registrado seus estabelecimentos, ou que o tenham feito de modo
incompleto ou insufficiente, e que não tenham attendido o prazo marcado
na letra c deste artigo ;
e) visar, datando, depois de leita a necessaria verificação :
1", as guias·de compra de estampilhas em poder dos contribuintes;
2°, os canhotos das guias de pagamento do imposto;
3", as guias ou notas relativas aos productos remettidos ou rece.
bidos pelas fabricas, para beneficiamento ou acabamento ;
4°, as patentes de registro em poder dos contribuintes ;
5°, as guias, selladas ou não, em poder dos negociantes ou dos
fabricantes ;
6°, a escripta fiscal de todos os estabelecimentos a ella obrig·ados,
cancellando~a, quando apresentar duvidas, e lavrando o necessario auto
ou resalvando as emendas ou enganos justificados ;
./) fazer o confronto do movimento accusado na escripta fiscal
com o desenvolvimento commercial e industrial dos estabelecimentos,
afim de verificarem se os interesses do fisco estão sendo prejudicados,
recorrendo á escripta geral, quando houver motivo de suspeita ;
g) fiscalizar, quanào escalados, o carregamento do sal dos navios
de exportação, verificando o peso do sal pela tonelagem das pequenas
embarcações de que tratam os arts. 111, § 6°, lettra f, e I I 2, § 3°,
lettra e, ou por meio de balança, apresentando á repartição um mappa
do carregamento total, conforme o modelo XIV ;
h) assistir, quando escalados, o lacramento das escotilhas das embarcações que transportem sal, importado ou exportado, sempre que
terminarem o serviço de carga ou descarga, bem como a quebra do
lacre, ao ser recomeçado dito serviço ;
~.
i) assistir a pesagem do sal das pequenas embarcações que não estejam carregadas de accõrdo com a respectiva tonelagem, annotando
o peso verificado na guia correspondente, desde que occorra o caso
previsto no art. III, § 6°1 lettra j ;
j) verificar a exactidão das declarações cogitadas nos arts. 1 1 I, § 6°,
Jetlraj~ e II2, § 3°, lettra e, lavrando termo que será tambem firmado
pelo interessado e archivado na repartição fiscal ;
k) solicitar, quando necéssario ao desempenho de suas ftmcçiícs,
o auxilio das autoridades Iocaes ou da torça publica;
l) desempenhar qualquer diligencia ou commissão que lheb fõr
onlenada e fiscalizar a execução dos regulamentos elo imposto do sello,
do de transporte, do serviço de loterias, dos clubs de mercadorias, de
rotulos, de marcas de fabricas e de quaesquer outros de que forem
incumbidos, assim como velar pela completa execução deste n;!gula·
mento;

~i6
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m) lançar, ate o ultimo dia de cada mez, nos livros de que trata o
art. z39, o. movimento do mez anterior das fabricas e demais cstabe·
lccimentos sujeitos á cscripta fiscal, sob sua fiscalização, justificando
as delongas do prazo quando por motivo de força maior, salvo se ore~
gnlamento da repartição dispuzer em contrario ;
·
n) annotar nos livros da escripta Jiscal os despachos relativos ás
alterações de firma ou de local dos respectivos estabelecimentos, afim
dl.! poderem os mesmos livros ser usados pelas firmas successoras ;
o) comparecer ás respectivas repartições, onde assig-narão ponto c
farão plantão nos dias determinados, tendo em vista que, nas repartições qnc não sejam séde de circumscripção, o ponto será assignado
lJUando comparecerem no local, e nas circumscripções que tiverem menos
de tres agentes fiscaes, será dispensado o plantão ;
p) (~\zer plantão na repartição, quando Jesignados, para visar a5
guias das pequenas embarcações de que trata o art. I I 1, § 6°, lettra k,
. annotando-as em livro, segundo o modelo XXXl, depois de confrontal-as com a tonelagem das mesmas embarcações ;
,/) communicar á repartição local, tod\1 vez que tiverem de seguir
para outra localidade, afim de ser sempre conhecido seu paradetro;
r) residir na séde da circumscripção ;
s) acompanhar, quando convidados, o inspector fiscal em serviço
em suas secções ou ctrcumscripções ; ,
t) iniciar a 1 de abril o levantamen~o do cadastro dos estabelecimentos e dos commerciantes ambulantes sujeitos a registro, existent~ nas
respectivas secções ou circumscripções, verificando si estão registrados
para todos os productos do seu commercio ou fabrico, e se o registro
obedeceu á categoria do estabelecimento e ao nome do verdadeiro
proprietario, assim como, providenciando para que pelos contribuintes
sejam corrigidas, dentro de 10 dias, as faltas encontradas, antes da apresentação do cadastro á repartição, a qual deverá. ser até 30 de junho,
nas circumscripções das capitaes, e 31 de agosto, nas do interior, de
fórma que do a1ludido cadastro constem todos os estabelecimentos existentes, registrados ou notificados.
Paragrapho unico. Os cadastros, depois de examinados e visados
pelas respectivas repartições, serão restituidos, para constarem, com as
alterações occorridas, do relatprio annual dos ag-entes fiscaes.
Art. 155. Os agentes fiscaes apresentarão, até 28 de fevereiro, á
repartição da séde, relatorio dos trabalhos do anno anterior, em toda
a circumscripção, sendo os do Estado do Rio de janeiro, encaminhados á Directoria da Receita Publica, c os dos outros Estados,
ás respectivas Delegacias Fiscaes.
~ 1°. O relatorio obedecerá á seguinte organização:
a) exposição dirigida ã Oirectoria da Receita Publica, no Estado
do Rio de Janeiro, ou á Recebedoria do Districto Federal, na Capital
Federal e .Municipio de Nictheroy, c ás respectivas Delegacias Fisc<l.es,
nos outros Estados ;
b) mappa do movimento annual das fabricas c outros estabelc·
cimentos sujeitos á escripta ~scal, existentes nas respectivas secções, do
qual. constem, pelas cspectes, a producção, a entrada c o consuiiiO
dos prodnctos, hem como a importancia das estampilhas compmdas ou
recebidas, das empregadas e do saldo restante ;
c) cadastro, conforme o modelo V, elos estahcle.cimcntos c com·
merciantcs ambulantes registrados c dos notificados por falta de registro, discriminados os registrados pela natureza c categoria do commcrcio ou fabrico, pelos emolumentos pagos c cspecies dos productos,
bem como pelos registros gratuitos c pelo local dos cstabcledmentos.
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§ 2°. Os relatarias dos agentes fiscaes em serviço na Alfandega do
Rio de janeiro, depois de apreciados por essa repartição, serão remettidos á Recebedoria do Districto Federal, r.os. termos do decreto
n. 8.242, de 22 de setembro de 1910.
Art. 156. Os agentes fiscacs serão auxiliados na fiscalização das
fabricas ou salinas existentes na secção a seu cargo, pelos das outras
secções em que estiver dividida a circumscripção, nas quaes não existam
estabelecimentos indu~triaes ou existam em menor numero.
Art. 157. Verificada qualquer infracção deste regulamento, por
ag-ente fiscal ou inspector fiscal cle outra jurisdicção, embora de Estado
differente, é ao mesmo permittido lavrar o competente auto.
Paragrapho unico. Sempre que as circumstancias o permittirem,
deverá ser avisado o serventuario respectivo para auxiliar a diligencia.
Art. 158. Os agentes fiscaes do imposto de consu:no são immediatamente subordinados ás repartições arrecadadoras e passíveis, no
exercido de suas funcçOes, ,das penas disciplinares a que estão sujeitos
os empregados de Fazenda:
§ 1°. A's mesmas repartições os agentes fiscaes apresentarão todos
os seus trabalhos e só por seu intermedio poderão dirigir-se ás
autoridades superiores.
§ 2°. Aos agentes fiscacs tambem se applicam as disposições
vigentes para os funccionarios publicas, taes como :
a) as que dizem com a prohibição de commerciar, ser procurador
de partes, tazer contracto com o Governo directa ou indirectamente,
por si ou como representante de outrem, dirigir bancos, companhias,
cmprczas ou estabelecimentos, sejam ou não subvencionados pelo
Governo da União, salvo excepçõcs indicadas em leis especiaes,
requerer ou promover a concessão de privilegias, garantias de juros
ou outros favores semelhantes, excepto privilegio de invenção propria,
e bem assim as que se referem á justificação de faltas por molcstia,
gala de casamento, nojo, etc.
Art. r 59· Os agentes fiscaes deverão, sempre que comparecerem
á repartição, receber os papeis que lhes forem distribuídos, passando
recibo nos respectivos protocollos, e declarando nos mesmos papeis,
antes da informação, a data do recebimento.
§ 1 o. As informações serão prestadas dentro do prazo maximo
de 15 dias ou de menor prazo marcado pelo chefe do serviço, segundo a
urgencia do assumpto, e obedecerão a uma fórma concisa, moderada,
sem allusões offensivas ás partes ou a quaesquer fnnccionarios.
§ 2°. Todos os papeis que tenham de receber despacho serão restituídos, devidamente processados, com as folhas cosidas e numeradas,
obedecendo á ordem chronologica ou á connexão das materias, sem
linhas em branco antes da informação, e sem escriptos nas margens,
podendo os informantes adaptar protocollo em que exi~irão recibo dos
funccionarios a quem fizerem entrega dos mesmos papeis ou processos.

TERCEIRA PARTE
.DA INSt>ECÇÃO E DOS DEVERES DOS INSPECTORES FISCAES

Art. 16o. A inspecção do serviço do imposto de consumo incumbe,
em geral, á Directoria da Receita Publica.
Art. r6r. Em todos os Estados haverá inspecção permanente,
exercida por funccionarios de Fazenda ou por agentes fiscaes do
I-eis de 1Q21. -
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imposto de consumo, devendo a designação de agente fiscal recair sobre
os do Districto Federal ou de Estado differente do que tiver de ser
inspeccionado, salvo tratando-se de caso urgente e ephemero, quando
poderá ser de agente fiscal do proprio Estado.
§ 1 o. Na circumscripção do Districto Federal, a inspecção será
feita por funccionario de Fazenda.
§ 2°. Para os Estados poderão ser designados empregados em
numero necessario.
Art. 162. A Directoria da Receita Publica poderá ter á sua disposição até dois funccionarios de Fazenda ou agentes fiscaes do imposto
de consumo, para se incumbirem não só de inspecções extraordinarias
e imprevistas sobre serviços do mesmo imposto de consumo, como
tambem do da estatística da producção e consumo dos prodnctos tributados e da arrecadação do dito imposto em toda a União, e, ainda,
do estudo dos relatorios dos inspectores fiscaes c de outros processos
inherentes ao imposto de consumo.
Art. 163. Os inspectores, de que tratam os arts. 161 c ró2, serão
designados pelo Ministro da Fazenda, mediante proposta da Directoria
·
cda Receita Publica.
§ 1". Quando a proposta ele agente fiscal recair sobre o de cirnmscripção que tenha menos de tres agentes fiscaes, será nomeado
ubstituto interino ; si, porém, recair sobre o de circumscripção que
enha tres ou mais, será o designado substituído pelo da secção mais
proxima ou como melhor entender o chefe da repartição.
§ 2°. Feita a designação, a Directoria da Receita Publica providenciará immediatamente no sentido de ser concedida franquia postal e
tele~raphica ao inspector fiscal e, bem assim, passagens e transporte
de oagagens para o mesmo e para as pessoas de sua família.
Art. 164. Os inspectores são subordinados á Directoria da Receita Publica, mas deverão entender-se directamente com os chefes
das repartições, dando-lhes conhecimento das irregularidades c faltas
encontradas no serviço da arrecadação e fiscalização do imposto de
consumo ou de qualquer outro de cuja inspecção estejam incumbidos,
afim de que dêm as providencias ao seu alcance ou solicitem da autoridaéc superior as que escaparem á sua alçada.
§ 1°. Quando O chefe da repartição não tomar as providencia..c;
pedidas, o inspector, nos Estados, da r á conhecimento do facto á Delegacia Fiscal.
§ 2°. As providencias dependentes das Delegacias Fiscaes serão
solicitadas directamente às mesmas delegacias e, ás do Thesouro, á
Directoria da Receita Publica.
§ 3°. Si as Delegacias Fiscaes, a Recebedoria do Districto Federal
ou a Alfandega do Rio de janeiro não tomarem em consideração as
solicitações do !nspector, este levará o facto ao conhecimento da Dire.
ctoria da Receita Publica, expondo minuciosamente tod~ o occorrido.
Art. 165. A missão do inspector fiscal consistirá especialmente em
observar a marcha do serviço da fiscalização e arrecadação, verificando
si os agentes fiscaes observam cstrictamente e com assiduidade todos os
seus deveres, e examinando a legalidade da cobrança do imposto de
consumo e dos emolumentos de registro, de fórma que possa de
prompto propor a correcção de qualquer erro ou excesso prejudicial á
Fazenda ou ao contribuinte.
§ I 0 • A permanencia do inspector em uma localidade será tanto
quanto bastar para conhecer o estado dos serviços, corrigir os enganos
ou inadvertencias e orientar a fiscalização e os contribuintes sobre
duvidas existentes.
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§ 2°. Quando o inspector fiscal, em suas visitas, descobrir fraudes
que demandem exames e pesquizas demoradas, permanecerá no local
até conclusão das diligencias, procedendo á rigorosas averiguações,
para apurar si houve connivencia ou descaso da fiscaliza9ão, abrindo
mquento, si preciso e lavrando os termos e autos necessanos.
Art. 166. Além dos deveres indicados no artigo antecedente,
cabe aos inspectores fiscaes:
a) observar as instrucções que lhes forem dadas pela Directoria
da Receita Publica ;
b) attender ás solicitações das repartições sobre qualquer inspecção
no limite de suas attribuições ;
c) ouvir as queixas dos conttibulntes sobre o modo por que é feita
a fiscalização, tomando as providencias uecessarias para que cessem
as causas determinantes das mesmas queixas, quando procedentes ;
d) examinar, a bem da arrecadação e fiscalização, os livros e respectivos documentos das collectorias e mesas de rendas não alfandegadas, determinando as providencias urgentes, necessarias ao bom
funccionamcnto dos mesmos serviços e dando sciencia á autoridade
superior de qualquer irregularidade verificada, que determine tambem
providencias immediatas, como pnsão do exactor, no caso de alcance, etc. ;
e) desempenhar qualquer diligencia ou commissão que lhes for
commettida ;
f) fazer-se acompanhar do agente fiscal da secção ou circumscrilJção
que estiverem inspeccionando, para que este preste as informações
necessarias e receba as precisas instrucções sobre o serviço;
g) annotar nos livros da eséripta fiscal ou, quando não houver, na
patente de registro dos estabelecimentos, as intimações feitas para correc~1.o de faltas não autuadas, communicando-as á repartição competente, para que faça verificar pelo agente fiscal si foram attendidas.

Art. 167. Os inspectores fiscaes poderão:
a) requisitar, a bem da arrecadação e fiscalização, exames noi
livros e demais documentos das repartições comprehendidas nos Estados ou zonas de sua inspecção e tt>dos os esclarecimentos necessarios ao desempenho de sua missão, assim como, por intermedio das
mesmas repartições, requisitar de outras repartições federaes, estaduaes
ou municipaes certidões ou quaes9.,uer esclarecimentos necessarios ao
acautelamento dos interesses da 1:< azenda ;
b ) exercer fiscalização sobre os contribuintes e lavrar auto das
infracções que verificarem, apresentando-o á repartição local, para
os devidos effeitos ;
c) exercer toda e qualquer attribuição inherente ao cargo de
agente fiscal, afim de acautelar e garantir os interesses do fisco;
d) solicitar das repartições fiscaes os esclarecimentos que julgarem
necessarios ao serviço de inspecção _;
e) propôr, fundamentadamente, á Directoria da Receita Publica,
no Estado do Rio de Janeiro, á Recebedoria do Districto Federal, na
circumscripção da Capital Federal, e ás Delegacias Fiscaes, nos Estados,
a suspensão do agente fiscal encontrado em falta.
Art. 168. O inspector fiscal apresentar-se-á aos chefes das repartições, exhibindo a respectiva designação, e no desempenho de suas
funcções dever-se-á conduzir com toda urbanidade, evitando desacatar
a autoridade do chefe ou dos funccionarios, estabelecer discussões inconvenientes e intervenções indebitas.
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§ 1°. Nas rHlações e, correspondencia com os chefes das repartições,
o inspector fiscal deverá usar da maxima cortezia e evitar attritos, procurando conciliar o bom e fiel desempenho de suas funcções com o
acatamento á autoridade dos mesmos chefes e observancia da disciplina
que deve ser mantida nas repartições.
~ 2°. Sempre que o inspector fiscal encontrar da parte dos chefes
das repartições ou de qualquer outra autoridade opposição ou cmharaço ao cumprimento de sua missão, recorrerá, em officio ou por
telegramma, pela ordem hierarchica de serviço, até ao Director da
Receita Publica, afim de serem dadas as providencias que assegurem
o exacto desempenho de suas funcções.
Art.. I 69. Os chefes das Repartições deverão facilitar aos inspe~
ctores fiscaes os esclarecimentos, meios de acção c todos os documentos
necessarios ao desempenho de sua funcção.
Art. 170. Os inspectores fiscaes enviarão, I 5 dias após a terminaç;;í.o de cada trimestre, á Directoria da Receita Publica, por intermedia da respectiva Delegacia Fiscal ou da Recebedoria do Districto
Federal, uma exposição succinta das providencias solicitadas e dos
serviços prestados no trimestre findo.
Paragrapho unico. Essas repartições examinarão a exposição do
inspector e encaminhal-a-ão com a maxima brevidade, acompanhada
dos esclarecimentos que se tornarem necessarios.
Art. I 71. O inspector fiscal apresentar-se-á ao chefe da repartição
dentro de 6o dias contados da data da sua designação e terá o mesmo
prazo para regressar á sua circumscripção ou repartição, uma vez dis·
pensado da commissão.

CAPITULO

XII

Do concurso
Art. 172. O Jogar de agente fiscal do imposto de consumo será
provido mediante concurso, salvo no caso previsto no art. 138, § 2°.
Paragrapho unico. Emquanto houver 20 °/o, ou mais, de candidatos
habilitados em concursos anteriores, não serão abertos novos concursos
nos respectivos Es~ados.
Art. 173. O presidente do concurso poderá designar para exami..
nadores agentes fiscaes.
Art. 174. Os candidatos á inscripção em concurso, com o seu requerimento, apresentado na fórma do art. 4° do decreto n. 8. 155, de
18 cde agosto de 1910, exhibirão prova de terem mais de 18 annos de
idade e menos de 45, e as provas de que trata a circular n. I 3, de 7 de
maio de 1920.
Art. 175. As materias do concurso serão: portuguez (orthographia, analyse e rcdacção), francez e inglez (leitura, traducção e
analyse), arithmetica (especialmente em relação às operações em uso
no commercio e nas repartições de Fazenda) e escripturação mercantil
por partidas dobradas.
Art. 176. Quanto aos demais casos, o concurso obedecerá ao citado
decreto n. 8. 1 55, na parte relativa ao concurso de primeira entrancia~
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CAPITULO XIII

Dos vencimentos e outras vantagens
Art. 177. Os agentes _fiscaes do imposto de consumo vencerão
gratificação fixa e percentagem deduzida da renda arrecadada do
mesmo imposto e do de transporte, quer aquella seja arrecadada em
estampilhas ou por verba, quer em emolumentos de registro, conforme
a tahella annexa.
Art. 178. A percentagem será paga da seguinte fórma:
a) aos agentes fiscaes da circumscripção do Districto Pederal e
Município de Nictheroy, no Estado do Rio de janeiro, dividindo-se
entre os mesmos agentes fiscaes a importancia total da percentagem
sobre a renda do dito imposto e do de transporte, effectiv.1mcnte arrecadada na circumscripção ;
b) aos agentes tiscaes das outras circumscripções dos demais municipios do Estado do Rio de janeiro, dividindo-se egualmente entre os
mesmos a importancia total da percentagem deduzida da renda dos
mencionados impostos, effectivamente arrecadada nos ditos municípios;
c) aos agentes fiscaes de cada um dos outros Estados, dividindo-se
por todos, em partes eguaes, a importancia total da percent:1gem sobre
a renda dos ãitos impostos, arrecadada em todo o Estado.
§ 1°. A percentagem do imposto ele transporte será calculada de
accôn.lo com o art. 25 do regulamento n. r r ··1íl3, de 17 de fevereiro de
1915, e será abonada aos agentes fiscacs em cujos perímetros fiscaes
mencionados nas lettras a, b e c, deste artigo, estiverem localizadas as
sódcs elas companhias ou em prezas de transporte terrestre 0.. as a~;encias
das de transporte marítimo, c em cujas repartições for recc>lhido o
imposto que, só entfto, será considerado effectivamenre arrecadado.
§ '2°. A importancia soncg·ada, de qnc trata o art. 20~, que mr
recolhida aos corres pnblicos como receita, não será comprehendida no
calculo da percentagem da renda a abonar aos agentes fiscacs, mas
della se deduzirá a mesma percentagem para ser entregue ao empregado ou empreg·ados a cuja diligencia se deva a verificação da falta.
Art. 1 ?9· Para o:\ elfeitos das lettras a, b e c, do § I 0 do artig-o antecedente, a Alfandcg-a do Rio de Janeiro remetterá :í Rccebedorb-do Districto Federal ; á Mesa de Rendas de Macahé, por intermedin daquella
Alfandega, e as collectorias federaes, no Estado do Rio de Janeiro,
remctterão á Dircctoria da Despeza Publica, e as repartiçües arrecadadoras nos outros Estados ás respectivas Delegacias, nota da renda do
imposto de cons)JmO e do de transporte do mez anterior, mencionando
a importancia c os empregados no caso do § 2° do artigo antecedente.
Art. 180. Do computo para a dcducção da percentagem se excJuirão
dois terços da renda produzida pelo sa1 nacional, entrado por via
marítima, os quaes serão levados ao calculo para deducção da percentagem dos agentes fiscaes do Estado. de onde proceder o mesmo sal,
bem como da dos collectores, escrivães ou outros funccionarios das
estações arrecadadoras da séde da salina. Egualmente se procederá
em relação á renda do imposto do sal arrecadada pela repartição
d:-r ~:c·~de dos estabelecimentos exportadores.
Art. rer. Conhecida a percentagem que, em cada mez, deve caber
aos ag·entes fiscaes, a Dircctoria da Despeza Publica e as Delegadas
Fisc:tes pag-arão aos mesmos agentes, mediante attestado de exercido
pel:l repartição da séde, a g-ratificação e percentag-em a que tiverem
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direito, ou delegarão essa attribuição ás repartições que lhes forem subordinadas, tendo em vista a maior presteza e facilidade do pagamento.
§ I 0 • Quando a percentagem não puder ser conhecida dentro dos
oito primeiros dias do mez, a gratificação poderá ser paga nesse pe~'
riodo, separadamente.
§ 2°. Para o attestado ter-se-á em vista si o agente fiscal assignou
o ponto, fez plantão e communicou a partida para outra localidade,
como determina o art. 154, lettras o a q, salvo quando se tratar do
pagamento da percentagem a que allude o ~ 2° do art. 178.
'
Art. 182. Os agentes fiscaes transferidos por conveniencia do serviço terão direito a ajuda de custo.
Art. 183. Os agentes fiscaes, inspectores, fiscaes e quaesquer empre~
gados, exceptuados os chefes das repartições 1:! serviços e os particulares,
terão direito á metade da importancia effectivamente arrecadada das
multas que forem impostas em virtude dos autos que lavrarem.
§ 1°. As multas impostas nos casos previstos nos arts. 220 e 219,
§ 6°, lettra a, serão abonadas aos agentes fiscaes ou a quaesquer em~
pregados que constataram a defraudação.
§ 2°. Nos casos previstos no art. 120, a quota da multa será di~
vidida egualmente entre o agente do fisco ou empregado da estação de
origem, que tiver feito o aviso, e o agente fiscal ou outro empregado
da estação do destino, que houver lavrado o auto.
§ 3°. Quando a multa provier da reunião de diversos autos em um
só processo, a quota será repartida pelos autuantes, proporcionalmente
ao numero de autos que cada um houver lavrado.
§ 4°. Das multas impostas em virtude de diligencia procedida por
mais de um empregado, a quota será repartida egualmente entre os
que, como autuantes, subscreverem o auto.
§ 5°. Das multas impostas em virtude de denuncia de qualquer
origem, devidamente assignada e dirigida aos chefes das repartições, a
quota a repartir caberá em partes eguaes ao denunciante e aos empre~
gados, que fizerem a diligencia e subscreverem o auto.
§ 6°. Das multas impostas em virtude de communicação de em~
pregado de empreza de transporte á estação fiscal, a divisão será feita
de conformidade com o paragrapho anterior.
§ 7°. Das multas impostas aos contribuintes que deixarem de observar as prescripções relativas ao registro, caberá so 0 /o ao agente do
fisco que tiver feito a notificação.
Art. I 84. Não se abonarão quotas das multas pagas pelos contri..
buintes que se registrarem, antes de serem notificados, depois dos
prazos legaes, nem das impostas aos que não provarem o destino das
mercadorias exportadas para o estrangetro, por vta terrestre, com isenção
do imposto, ou o pagamento do sal grosso no porto do destino, ou
das que forem impostas por transferencia ou mudança de local, reque..
ridas fóra dos prazos.
•
Art. 185. Quando a multa fôr arrecadada por meio de cobranc;a
amigavel ou judicial será deduzida da quota a distribuir a metade das
despezas effectuadas com a mesma cobrança.
Art. 186. Aos agentes fiscaes nomeados interinamente para pre~
encher logar vago ou substituir agentes fiscaes effectivos, suspensos,
será abonado o vencimento integral do respectivo logar.
§ 1°. Si a nomeação interina fôr para substituição em caso de li~
cença, ao interino caberá apenas a parte dos vencimentos que o licenciado deixar de perceber.
~ 2°. Aos nomeados interinamente para substituir agentes fiscaes
de circumscripções que tenham menos de tres desses funccionarios e que
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tenham sido designados inspectores fiscaes, será abonado o vencimento
que fõr marcado pelo Ministro da Fazenda, mediante proposta da Oi ..
rectoria da Receita Publica.
Art. 187. Aos funccionarios de Fazenda ou agentes fiscaes do imposto de consumo, designados para os serviços de que tratam os arts. I 6r
e 162, será abonada uma diaria de 10$ a 2o$o00.
§ I 0 • A diaria dos inspectores fiscaes que tiverem de servir na
Directoria da Receita Publica, no Districto Federal ou no Estado do
Rio de janeiro, será contada do dia em que os mesmos inspectores se
apresentarem áquella Directoria, para iniciar seus serviços, e a dos
inspectores dos outros Estados, da data de sua apresentação ás res·
pectivas Delegacias Fiscaes ou, quando se tratar de zona que não comprehenda a séde da Delegacia, á primeira repartição arrecadadora.
§ 2°. A Directoria da Receita Publica e as Delegacias Fiscaes communicarão immediatamente á Directoria da Despeza Publica a data da
apresentação dos inspectores fiscaes, para que essa Directoria dê co..
nhecimento ás repartições encarregadas do pagamento das respectivas
diarias, devendo para aquelle fim, os inspectores de zonas que não
comprehendam a séde das delegacias, communicar a estas a data de
sua apresentação, á primeira repartição arrecadadora.
3°· A di:11·ia quando, pelas circumstancias locaos, fOr reconhecida insumciente para condign<~ mauqtençilo do fnnceiouario, poderá sel' elevada até o dobro, a juizo do Ministro da Faxenda.
Art. 188. A concessão de licença ou de férias aos agentes fiscaea
do. imposto de consumo, obedecerá ao decreto n. 4.o6r, rle 16 de janeiro de 1920.

s

CAPITULO XIV
Da contravenção
P R I ME I R A P A R T

r~

DO AUTO

Art. 189. Considera-se contravenção todo e qualquer acto punível
do presente regulamento.
Art. HJO. As contravenções serão apuradas mediante processo
administrativo que terá por base o auto, sah'o:
as relativas ao registro ;
b as verificadas por occasião do despacho do sal grosso;
c as em que incidirem os fabricantes e os negociantes por grosso,
que deixarem de provar a sabida do territorio nacional e a entrada
em paiz estrangeiro, dos productos que despacharem sem pagamento
do imposto;
d} as em que incorrerem os exportadores de sal grosso, que não
provarem o pagamentQ do imposto, no porto do destino, correspondente ao sal que exportarem.
Art. r9 r. O auto, base do processo administrativo, obedecerá ao
modelo XX~VI, e deverá ser lavrado com a precisa clareza, não
conter entrelinhas, razuras, emendas pu borrões, relatar minuciosamente
a occurrencia da contravenção, mencionando o local, o dia e a hora

al
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do lavramento, bem como, o nome da pessoa em cujo estabelecimente
fOr verificada a falta, as testemunhas, si houver, e tuclo mais que
occorrer na occasião e possa esclarecer o processo.
§ 1°. As incorrecções ou omissões do auto não acarretarão a
nullidade do processo, quando deste constarem elementos sufficientes
para determinar com segurança a infracção e o infractor.
§ 2°. Dos exames feitos posteriormente ao lavramento do auto,
para elu~dação d~ processo, ou si no correr deste fór verificado, ~~
exame feito na escnpta do estabelecimento ou por outra qualquer dthgencia, que, além da falta autuada, hoave qualquer outra ou s<?negação de mercadorias ao pagamento do imposto ou da taxa devtda,
Javrar-se-ão os termos que serão reunidos ao ~esmo proce~o. . .
§ 3°. O auto, poderá ser imfresso em relaçao ás palavras mvanavets,
conforme os modelos XXXVI a XXXIX, devendo os claros serem
preenchidos n mão, c as tinhas em branco inutilizadas, por quem o
lavrar.
§ 4°. Os inspectores e agentes fiscaes, collectores, administradores
de mesas de rendas, escrivães e empregados de Fazenda, que lavrarem
auto. sem os requisitos exig·idos neste artigo, ficam sujeitos á multa até
15 dtas de vencimentos.
§ 5°. Essas multas serão impostas no Districto Federal e Es~
tado do Rio de janeiro pela Directoria da Receita Publica, c nos
demais Estados pelas Delegacias Fiscaes.
Art. 192. Os autos e os termos devem ser snbmettidos á assignatura
dos autuados, ou seus representantes, ou das pessoas que assistirem ao
seu lavramento, não implicando a assifrnatura,_ que poderá ser lança~a
sob protesto, confissão da falta argmda, ass1m como a recusa nao
aggravará a mesma falta.
J?aragrapho unico. Si o infractor ou seu representante recusa.r-se
a asstgnar o auto ou o termo, ou si estes, por qualquer outro mottvo,
não puderem ser assignados pelo mesmo infractor ou seu representante,
far-se-á nesses actos menção dessa circumstancia e do motivo.
Art. 193. O auto deverá ser lavrado contra o dono do estabelecimento em que fôr verificada a infracção, e no proprio local da
verificação, ainda que ahi não resida o infractor.
Paragrapho unico. Quando por circumstancias imprevistas, o
auto não puder ser lavrado no proprio local, far-se-á no mesmo auto
menção de taes circumstancias.
Art. 194. São competentes para lavrar auto: todos os funccionarios incumbidos da fiscalização; os funccionarios e empregados das
repartições de Fazenda, e qualquer pessoa.
Paragrapho unico. O auto lavrado por particular deverá ser assig-nado por duas testemunhas ou mais, sendo dispensado das testemunhas, desde que não existam, o lavrado por empregado publico
federal.
Art. 195. Todas as repartições terão um protocollo de conformi~
dade com o modelo XLII, para os autos de infracção, o qual será
conservado na repartição e poderá servir para mais de um exercido.
SEGUNDA PARTE
nA nEFESA

Art. 196. A todos os autuados cabe Jireito Jc Jcfl!s:t,
serão facilitados todos os meios legaes.

p.:~r:t
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§ 1°. O prazo para sua apresentação será de 30 dias uteis, e a
intimação para esse fim deverá ser feita:
a) pelo autuante, no proprio auto, quando este fór lavrado
no estabelecimento em que houver sido verificada a infracção,
ou fóra do estabelecimento com assistencb do autuado ou de seu
representante ;
b) pela repartição, quando o auto fór lavrado em consequencia de
diligencia effectuada fóra de estabelecimento commercial e na ausenda
do autuado ou de seu representante; quando o autuado ou seu representante não assignar o auto, e quando a defesa far aberta depois do
processo em andamento.
?
§ 2°. Além da intimação lançada no auto, o autuante deixará em
poder do autuado ou de quem o representar, uma intimação escripta,
contorme o modelo XLI, na qual se mencionarão as infracções capi·
tuladas no mesmo auto.
§ 3°. Si no correr do processo fór indicada pessoa differente da
que figurar no auto, como responsavel pela falta autuada, ser-lhe-á
assignado prazo para defesa, independente de novo auto.
§ 4°. Si tambem no correr do processo forem apurados novos
factos, quer envolvendo o autuado, quer pessoas diflerentes, ser-lhes-á
assignado prazo para defesa, no mesmo processo.
§
N üs casos de que trata o § 2° do art. I 9 r, occorridos depois
do autuado ter-se defendido, ser-lhe-á aberta nova defesa.
§ 6°. Si a parte allegar motivos justos, que a impeçam de apresentar defesa dentro do prazo marcado, poderá o mesmo ser dilata€.io
até mais 10 dias uteis.
§ 7°. A intimação pela repartição será feita:
a) por notificação escripta ou verbal á parte interessada, provada
com recibo do Correio ou certificada no proprio processo pelo continuo
designado pela repartição, ou pelos escrivães ou seus ajudantes das
mesas de rendas on das collectorias ;
b) não sendo possível pelos meios indicados, por publicaçüo de
edital no Diario Official, na Capital Federal, ou em outros orgãos de
publicidade nos Estados, ou em edital affixado em logares publicas,
juntando-se ao processo, no primeiro caso, um retalho do jornal que
houver feito a publicação e, no segundo, cópia do edital, com indicação
do Jogar em que fór affixado.
§ 8°. No caso de não residir o infractor na zona fiscal da repartição
por onde correr o processo, a intimação para defesa será feita por
intermedio da estação arrecadadora da residencia do mesmo infractor,
para o que as repartições corresponder-sc-ão directamente, fazendo
acompanhar cada processo de um officio.
§ 9°. Si, esgotado o prazo marcado, a parte interessada não apre ..
sentar defesa, lavrar-se-á termo de revelia no processo, subindo este a
despacho, independente de intimação do termo de revelia.
Art. 197. As defesas concebidas em termos menos commedidos
ou contendo injurias ou calumnias, não serão acceitas, sendo o interessado intimado a requerer em termos convenientes, sob pena de
ser considerado revel.
Art. 19B. As notas, facturas, guias ou quaesquer outros documentos
apresentados pelos autuados como elemento de defesa, serão rubricados
pdos mesmos e pelo autuante e reunidos ao auto como prova contra
o fornecedor das mercadorias ou das estampilhas em contra vcnção.

so.
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TERCEIRA PAR TE
DO PREPARO E JULGAMENTO DO PROCESSO

Art. 199. Os processos em andamento devem ser organizados na
fórma de autos forenses, como está preceituado no regimen do Ministeria da Fazenda.
Art. 200. As analyses dos artigos :1pprehendidos ou quaesquer
outras diligencias necessarias, serão, pela repartição em que correr o
processo, solicitadas directamente ao Laboratorio Nacional de Analyses
ou á qualquer outra repartição de que dependa a providencia.
§·~1°. As analyses poderão ser solicitadas aos outros laboratorios
federaes, como tambem aos estaduaes ou municipaes, quando houver
difficuldade na remessa dos specimens ao Laboratorio Nacional de Analyses.
§ 2°. As analyses solicitadas pelos particulares, correrão por sua
conta.
Art. 201. Os chefes das repartições arrecadadoras, recebida a defesa
do autuado, e depois de ouvir o autuante e reunir os esclarecimentos
que entender necessarios, o julgará em primeira instancia, impondo
a multa em que houver incorrido o infractor, ou julgando improcedente o auto.
Paragrapho unico. O processo baseado em auto lavrado por par•
ticular, depois de ouvidos o autuado e o autuante, si a audiencia deste
ultimo se 1mpuzer, será informado por agente fiscal désignado pela
repartição julgadora.
Art. 202. Os processos relativos a autos lavrados pelos escrivães
de mesas de rendas ou de collectorias serão preparados por empregado
desig-nado para servir ad-hoc ou, si não houver, pelos repectivos admimstradores ou collectores.
Art. 203. Toda vez que os chefes de repartições arrecadadoras,
em serviço de fiscalização externa, autuarem qualquer contravenção, o
respectivo processo deverá ser encaminhado á autoridade julgadora
pelo seu substituto legal, salvo quanto aos collectores, a cujos escrivães ficará affecto esse serviço.
§ 1°. Proceder-se-á da mesma fórma, quando o auto fOr lavrado
por pessoa que determine suspeição da parte do chefe da repartição.
§ ~o. Uma vez proferida a decisão, será o processo restituido á
collectoria em que f01 iniciado, para as devidas intimações.
Art. 204. Quando do processo se apurar son~ação de mercadorias
ao pagamento do imposto ou da taxa devida, o infractor, além da
multa que no caso couber, ficará obrigado a indemnizar o valor da sonegação apurada.
Paragrapho unico. Caracteriza a sonegação o facto de ser encontrada occulta nos estabelecimentos commerciaes ou apprehendida fóra
delles, mercadoria não sellada e acondicionada em envoltorios que não
contenham a fórma, os dizeres, as dimensões, o peso e os demais
requisitos exigidos neste regulamento, e bem assim quando do exame
dos livros fiscaes e commerciaes dos fabricantes ou negociantes por
grosso se verificar a sabida de productos sem o pagamento do imposto
devido.
Art. 205. Si do processo fór apurada responsabilidade de diversas
pessoas, será imposta a cada uma a pena relativa á falta commettida.
Art. 2o6. Quando do mesmo processo fór apurada infracção de
mais de uma disposição deste regulamento, relativa ao mesmo indi-
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viduo ou firma, será applicada a penalidade correspondente á falta.
punida com maior pena.
Paragrapho unico. Não se comprehendem nesta disposição as
faltas relativas ao registro, que serão apuradas em processo distincto.
Art. 207. Ouanâo se tratar de uma mesma infracção continuada,
pela qual forem lavrados diversos autos, serão elles reunidos em um só
processo para imposição da multa, não se considerando infracção
continuada, a repetição da thlta, depois de já autuada no proprio es·
tabelecimento, ou depois da intimação de auto lavrado em outro local.
Art. 208. O julgador não poderá reconsiderar a decisão que
houver proferido sobre o auto de infracção.
Art. 209. Das decisões condemnatorias serão intimados os au..
tuados, na fOrma dos §§ 7° e 8° do art. 196.
QUARTA PARTE
DA CONTRAVENÇÃO DO

REGISTRO

Art. 210. As contravenções relativas ao registro serão punidas
mediante notificação do agente do fisco, salvo quando o contribuinte
antes da mesma notificação se apresentar na repartição para solicitar o
registro ou sua transferencia.
Art. 211. A notificação obedecerá ao modelo XXXIII, c deverá ser
escripta sem emendas, entrelinhas, rasuras ou borrões, relatar com clareza
a contravenção, a firma, local e genero do estabelecimento, os artigos,
do seu commercio ou industria, a importancia dos emolumentos devidos,
a especie sujeita a registro gratuito, emfim, todos os. factos gue a
justificarem, bem como o exercido a que corresponder o regtstro.
§ 1°. As incorrecções ou omissões da notificação não acarretarão a
nnllidade do processo, quando deste constarem elementos sufficientes
para determinar com segurança a infracção e o infractor.
§ 2°. A notificação poderá ser Impressa em relação ás palavras
invariaveis, conforme o modelo, XXXIV, devendo os claros ser preen·
chidos á mão, e as linhas em branco inutilizadas por quem as escrever.
Art. 212. A notificação deverá ser escripta no proprio estabele·
cimento em que fór verificada a falta e submettida á assignatura do
notificado ou de qnem o representar, não importando a assignatura,
que poderá ser lançada sob protesto, na confissão da falta arguida.
Art. 21 3· O chefe da repartição, á vista da notificação apresen·
tada pelo agente do fisco, expedirá, no prazo maximo de 15 dias,
intimação ao contraventor, para registrar, ~Iterar as condições do
regi~tro do seu. estabelec~mento ou observar qualquer outra exigencia
relativa ao registro, mediante pagamento dos emolumentos àevidos e
da multa correspondente, ou apenas a multa, nos casos dos artigos
27 e 28.
Art. 214. O contribuinte que, depois do prazo estabelecido no
art. 14, e antes da notificação, se apresentar para registrar seu esta..
belecimento ou commercio ambulante, será admittido a fazel-o com a
multa regulamentar, devendo o agente fiscal ou empregado que in~
formar a guia, declarar não só quaes os emolumentos devidos pelo
registro, como o valor da multa, de conformidade com o art. ~ 19, e
ainda o exercido a que se prender o registro.
Paragrapho umco. O que depois dos prazos estabelecidos nos
arts. 21 e 22, e tambem antes da notificação, requerer a transferencia
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do registro, será attendido, depois de satisfazer outras exigencias,
porventura feitas, e a multa, de conformidade com o art. 219, devendo a multa ser imposta no proprio despacho do processo de trans~
ferencia, depois da informação do agente fiscal.
.
Art. 215. As intimações obedecerão ao preceito do art. 196, § 7°,
e todas as notificações serão convenientemente protocolladas, de fórma
a se conhecer o historico dos respectivos processos.
QUINTA PARTE
DAS OUTRAS

CONTRAVENÇÕES

Art. 216. A multa que tiver de ser impost:t ao importador de pro
duetos estrangeiros, que organizar as notas de despacho. com deli
ciencia do valor ou da quantidade, obedecerá ao regimen alfandcgario
e terá por base a declaração da nota do despacho, em confronto com
o resultado da verificação, averbado pelo empregado competente na
referida nota do despacho.
Art. 217. Para o caso de multa de pagamento em dobro do imposto
de consumo do sal grosso, quando fôr verificado excesso de merca~
dorla superior a 10 °/o da carga manifestada, c Ja que mr imposta
ao mestre ou commandante do navio, servirá de base a notificação
feita na guia do despacho pelo agente fiscal ou outro empregado que
assistir á descarga, e na mesma guia será feita a annotação do pag-amento.
Art. 218. Servirá de base, para imposição da multa aos fabricante5
exportadores de productos com isenção do imposto, que não provarem
a sabida Elos mesmos productos do territorio nacional ou a entrada
no estrangeiro, e para os exportadores do sal grosso com imposto a
pagar, que não provarem o pagamento do imposto no porto do destino,
a annotação feita pela repartição no termo de responsabilidade.

CAPITULO XV

Das disposições penaes
Art. 219. Aos contraventores das disposições deste regulamento
serão applicadas as multas estabelecidas nas mesmas disposições e, aos
daguellas que não tiverem multa estabelecida, serão impostas as segumtes:

s1

o.

De 15 oIo :

a) da importancià dos emolumentos devidos, aos que pagarem
o registro, dentro dos tres primeiros mezes, depois dos prazos estabe~
lecidos no art. 1 4 ;
b) da importancia dos emolumentos pagos, aos que requererem
a transferencia do registro dentro dos tres primeiros mezes, depois
dos prazos estabelecidos nos arts. 21 e 22.
§ 2°. De 20 °/o :
a) da importancia dos emolumentos devidos,

o registro, dentro dos tres primeiros mezcs,
lecido no ~ 1 o de.:;te artig-o ;

depoi~

que pagarem
do pr:tzo estabe-

aoq
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b) da importanci~ Jos emolumentos pag~, ~os que requer~rem
a transferencia do regtstro dentro dos tres prtmetros mezes, depOis do
prazó estabelecido. no § 1°, lettra b, deste artigo;
§ J 0 • De 5$ooo- Aos que fizerem registro ~ratuito ou reque..
rercm sua transferenda, dentro de tres mezes depOis dos prazos esta..
bclccidos nos arts. I 4, 21 c 22 ;
§ 4°. De JO$ooo - Aos que fizerem o registro gratuito ou reque. .
rercm sua transterencia, decorridos mais de seis mezes depois dos
prazos estabelecidos nos arts. '4, 2 r e 22 ;
§ so. De 150$ a ;)OO$ooo- Aos que não pagarem nos prazos esta..
belecidos nos paragraphos antecedentes.
§ 6°. De importancia egual ao valor do imposto:
a) aos importadores de sal grosso, sobre o sal que, na conferencia
fór encontrado para mais, excedente de ro 0 /o da quantidade manifestada,
independente da multa applicavel ao mestre, capitão ou commandante
da em barc.1ção ;
b) aos industriaes que tenham exportado mercadorias por via ter..
restrc e que, dentro de 18o dias não provarem a sabida das mesmas do
terrítorio nacional ou a entrada no estrangeiro e aos negociantes que
não fizerem, dentro do mesmo prazo, a prova da expottação a que se
refere o § so do art. 7o, afim de se com minar pena para a disposição
acima;
c) aos export:.tdores de sal grosso com o imposto a pagar que,
dentro de 90 dias, não provarem ter sido pago o imposto devido no
porto do destino.
§ 7°. De 1:200$ a 2:500$000 :
a) aos que por qualquer fórma embaraçarem ou illudirem a acção
fiscal.
§ 8°. De 2:5oo$ a s:ooo$ooo:
a) ao mestre, capitão ou commandante de embarcação, cujo carregamento de sal apresentar differença para menos da quantidade total
da guia, ou para mais, excedente de 10 °/o da mesma quanticd.ade;
b) aos fabricantes de fumo e de seus preparados, que deixarem de
pagar o imposto do fumo empregado em cigarros ou cigarrilhas ;
c) aos que simularem, viciarem ou falsificarem documentos para
illudir a fiscalização;
d) aos que sonegarem mercadorias ao pagamento do imposto ou ao
pagamento da taxa devida ;
e) aos que falsificarem a escripturação dos livros exigidos neste
regulamento.
Art. 220. Quando a sonegação de mercadorias ao pagamento do..
imposto ou da taxa devida se v~rificar nos lançamentos da escripta es·
pedal dos estabc1ecimentos, a multa a applicar será egual ao imposto
fraudado.
Art. 221. As multas impostas em virtude de auto ou de noti ....
ficac;ão, exccptuadas as de que trata o art. 204, quando não excederem
·de s:ooo$ serão, no caso de reincidencia, applicaâas em dobro.
Art. 222. As multas serão impostas, observando-se o gráo minimp, médio ou maximo, conforme a intensidade maior ou menorJ l
contraven}áo ou de disposições infringidas, e no maximo, quando ; ~
tratar de mfractor revel.
Art. 223. A applicação das multas a que se referem os artigo.rt
antccerJentes não prejudicar:\ a acção criminal que no caso couber.
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Art. 224. Das multas impostas, os infractores serão obrigados, no
proprio despacho, a effectuar o pagamento dentro do prazo de 30 dias,
contados da data da intimação.
Paragrapho unico. Findo esse prazo, si não houver depositado ou
pago a multa, será extrahida certidão para a cobrança executiva.
CAPITULO XVI
DOS RECURSOS

Art. 225. Das decisões contrarias ás partes, qualquer que seja a
importancia da multa, cabe recurso voluntario :
§ 1o. Para as delegacias fiscaes das que forem proferidas pelos
chefes das repartições arrecadadoras dos respectivos Estados.
§ 2°. Para o ministro da Fazenda das que forem proferidas pelas
delegacias fiscaes nos Estados, repartições do Districto Federal e do
Estado do Rio de janeiro.
Art. 226. Das decisões favoraveis ás partes haverá recurso ex·

officio:

§ I". Para as delegacias fiscaes das decisões que forem proferidas
pelas repartições arrecadadoras dos respectivos Estados.
§ 2°. Para o ministro da Fazenda das decisões proferidas pelas
delegacias fiscaes e repartições do Districto Federal- quando a importancia da multa fôr superior a 500$ e pelas estações fiscaes do
Estaào do Rio de janeiro- qualque~ que seja a importancia da multa
com minada.
Art.1227. As decisões subre qualificação, classificação ou incidencia
de mercadorias no imposto e outros casos, obedecerão ao regimen estatuido nos artigos anteriores.
Art. 228. Das multas impostas nas notificações sobre registro catle,
sem prejuízo do recurso pedtdo de reconsideração, sem deposito da importancia das mesmas multas, dentro do prazo de 15 dias, para a
repartição que as houver imposto, a qual, si apurar a improcedencia
da notificação, pela illegalidade da extgencia ou pelo anterior pagamento do re~istro, poderá reconsiderar o acto, recorrendo ex-officio
para a autondade competente.
'
Art. 229. O recurso voluntario será interposto dentro do prazo de
I 5 Elias uteis, contado da data da intimação do despacho, mediante
deposito prévio da multa e das quantias devidas.
Paragrapho unico. Si o recurso versar sobre decisão impondo multa
por sonegação e a importancia desta exceder o maximo da multa
(S:ooo$), poderá ser encaminhado á instancia superior, desde que
assiB"ne termo de responsabilidade no qual se obrigue ao recolhimento
da tmportancia da sonegação dentro do prazo de 10 dias contados da
data em que tiver conhecimento da decisão condemnatoria.
Art. 230. O recurso ex-officio será interposto no proprio acto de
e lavrada a decisão.
Art. 231. Si dentro do prazo legal não fôr pelo interessado
apresentada petição de recurso, será feita declaração nesse sentido no
processo, proseguindo este os tramitcsr egulares.
Paragrapho unico. O recurso perempto tambem será encaminhado,
mediante os requisitos do art. 229, á instancia superior, a quem cabe
julgar da perempção.
Art. 232. Os recursos que versarem sobre incidencia do imposto,
clas:;ificação de productos ou natureza, espede ou in utilização de estam-
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pilhas, deverão ser acompanhados do respectivo specimen ou, em caso
ôe impossibilidade, de minucioso termo discriminativo do objecto em
pleito.
Art. 233· Os recursos para o ministro da Fazenda serão enca ..
minhados por intermedio da Directoria da Receita Publica.
Paragrapho unico. No julgamento dos processos por infracção
deste regulamento, a equidade poderà, em casos especiaes, influir na
decisão ministerial, quando do estudo e investigações procedidas resultar a convicção absoluta de que não houve a intenção de fraude ou
dolo por parte do infractor.

CAPITULO XVII

Da Estatistica
Art. 234. Os agentes fiscaes apresentarão, até I!) de lcverciro, ás
repartições arrecadadoras a que estiverem subordinados, uma demonstração discriminada, segundo o modelo L do movimento total
da producção e consumo e da entrada e sahida dos productos e, bem
assim, do movimento das estampilhas, de todos os estabelecimentos
fabris c dos commcrciaes sujeitos á escripta fiscal, relativamente ao
anno anterior.
§ 1°. A demonstração referirá, por especie de imposto, o numero
de fabricas e dos demais estabelecimentos sujeitos á cscripta fiscal,
devendo o movimento dos commerciantes impol'tadores de alcool
de canoa, cachaça e vinho natural nacional, ser reunido ao das fábricas
de bebidas, e o das salinas da descarga do sal grosso, dos commerciantes importadores e dos exportadores de sal, ser feito distinctamente,
conforme o modelo LI.
§ 2°. Dos productos exportados pelas fabricas e commerciantes por
grosso para o estrangeiro, sem o pagamento do imposto, os agentes
íiscaes tomarão as notas precisas, para que taes productos figurem na
demonstração.
§ 3°. Qualquer divergencia ou anomalia existente na demonstração
deverá ser elucidada convenientemente, afim de facilitar a organização
das estatísticas.
Art. 235. As repartições arrecadadoras dos Estados encaminharão,
até 5 de março, ãs do Estado do Rio de janeiro, á Directoria da
Receita Publica e ás dos outros Estados, ás respectivas delegacias
fiscaes, as mesmas demonstrações apresentadas pelos agentes fiscaes,
depois de conferidas e concertadas, ou as reduzirão a uma só, para o
ençaminhamento, quanào se tratar d~ repartição em que funccionem
mais de um agente fiscal, fazendo-as acompanhar :
a) do quadro da renda do exercido, comparada com a do ultimo
triennio, obedecendo ao modelo XL VI ;
b) do mappa dos emolumentos de registro, organizado conforme o
modelo XL VII, no qual constará o numero de estabelecimentos registrados quer gratUitamente, quer mediante pagamento do emolumento, e bem assim as multas por atrazo de pagamento do mesmo
registro;
c) de uma relação do numero total dos autos de infracção do
regulamento do imposto de consumo, em que sejam especificados
o numero dos julgados procedentes, dos improcedentes e dos em
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andamento na primeira instancia, bem como a importancia das multas
recolhidas c das em divida, e mais as mesmas especificações relativamente aos autos em segunda e terceira instancias, conforme o modelo
L li.
Paragrapho unico. Os estabelecimentos puhlicos federaes, estaduacs
ou municipaes, que produzirem artigos sujeitos ao imposto de consumo,
para supprimento ao commercio ou a particulares, deverão fornecer
á repartição local, até 31 de janeiro, um mappa dos :trtigos fabricados, para constarem das demonstrações.
Art. 236. De posse dos elementos fornecidos pelas repartições arrecadadoras a Directoria da Receita Publica organizará, até 30 de abril,
a estatística do Estado do Rio de janeiro, c as delegacias fiscaes as
dos respectivos Estados, encaminhando-as á mesma Dircctoria dentro
daquelle prazo.
Art. 237. A Allhndcga do Rio de Janeiro fornecerá á Recebedoria
do Districto Federal, até 28 de fevereiro, a demonstração da renda do
imposto de consumo no anno anterior, das descarg-as do sal grosso,
com todos os detalhes necessarios, e dos autos de mfracção em andamento na mesma alfandega.
Paragrapho unico. A Recebedoria do Districto Federal, com os
elementos proprios e os recebidos da Alfandega do Rio de Janeiro,
preparará a estatística da Capital Federal, para ser encaminhada á Dircctoria da Receita Publica até 30 de abril.
Art. 238. A estatística da Capital Federal constará dos mesmos
elementos que as das repartições arrecadadoras dos Estados, além
dos fornecidos pela Alfandega do Rio de janeiro e dos constantes do
modelo XLIX ; e a dos Estados do movimento global de todo o
Estado, calcado nos elementos fornecidos pelas respectivas repartições
arrecadadoras, e accrescida dos mappas, segundo os modelos XL V,
XLVIII e XLIX, relativos á renda do imposto de consumo pc ~
respectivas repartições e aos emolumentos l'ie registro.
....
Art. 239. A Directoria da Receita Publica org:anizará a estatística
geral da União, calcada na dos Estados e na da Capital Federal, apresen~
tando o movimento global de toda a União, nos moldes das estatisticas dos Estados, accrescida dos modelos XLII l e XLIV e para ser
apresentada ao ministro da Fazenda até 30 de maio.
Art. 240. Todas as repartições arrecadadoras terão um ou mais
livros, organizados de conformidade com os da escripta fiscal das
fabricas, dos depositos de alcool de canoa, cachaça e vinho natural nacional, dos importadores e exportadores de sal grosso, nos quaes os
ágentes fiscaes lançarão, até o dia 30 de cada mez, o movimento da
producç..'io ou da entrada e do consumo ou da sabida dos productos,
bem como o movimento das estampilhas daquelles estabelecimentos
.no mcz anterior.
§ r o. As repartições que descarregarem sal grosso terão um livro
especial para o movimento da descarga, contendo todos os esclareci~
mentos necessarios, de fórma que se possa conhecer com precisão o
numero de descargas, as embarcações~ os remettentes e os destinatarios, a carga manifestada, a descarregada e as differenças verificadas
para mais ou para menos.
§ 2°. Os livros de que trata este artigo poderão ser organizados
de modo a se prestarem para mais de uma especie do imposto e
de um exercício, devendo ser conservados sempre nas respectivas
repartições, mesmo depois de encerrados.
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CAPITULO XVIII

Disposições transi torias
Art. 241 • As mercadorias existentes nos estabelecimentos commerciacs, cujas taxas foram creadas ou elevadas no presente regulamento,
tkam isentas do pagamento do imposto creado ou elevado, comtanto
que o negociante apresente, no prazo que fôr estipulado, uma relação dos
productos existentes em seus estabelecimentos. Multas de 20o$ a
F>O$ aos varejistas c de 6oo$ a I :2oo$ aos atacadistas.
Paragrapho unico. Apresentadas as relações, serão fornecidas,
gratuitamente, formulas de isenção para applical-as aos productos ou
acompanhai-os- quando forem sellados em outros estabelecimentos.
Mt.lta de zoo$ a 2oo$ para os varejistas e de '200$ a 400$ para. os
atacadistas.
Art. 242. Fica suspensa, até que o Congresso Nacional se pronun ..
cie, a cobrança do imposto sobre joias.
Art. 243. Serão appostos ás especialidades pharmaceuticas os
sellos de consumo emquanto não entrar em circulação o de que trata o
paragrapho unico do art. T1 do clecreto legislativo n. 3.987, de 2 de
janeiro de I 920, applica vcis a estes productos c outras cspecies a elle
snjeitos.
Art. 24-t·. Revogam-se as disposições em contrario.

Rio de janeiro, de

Lullc <lc il)d ._ Vol. U

192 r. ~

Homero

B~1Nist.:z..

!í9 í~

ACTOS DO PODER EXECUTIVO

Quadro dos agentes flscaes do imposto de consumo
e sua distribuição
AGENTES PISCAES DO IMPOSTO
DE CONSCUO

ESTADOS

Amazonas

3

13

IÓ

Pará . •

6

20

26

Maranhão

4

26

30

12

14

Piauhy
Ceará.

3

Rio Grande do Norte

,)

Parahyba .

lO

18

Pernambuco

:H

12

l:l

Alagôas.

4

13

17

S::!rgipe.

4

ll

IÓ

Bahia • • •

39

Espírito Santo.

4

Rio de Janeiro

(•) 4

so

20

6o

S. Paulo
Minas Gl'raes

3

13

52

55

Goyaz • •

13

15

Param\ •

4

t6

20

14

IÓ

8

•P

so

Santa Catharina.
Rio Grande do Sul.
Matto Grosso • •
Districto Federal e município de Nicthcroy

14

(*) Assim

54

54
I$Q

443

cunsidcrad:.t a circumscripção de Pctropolis.

NoTA:

Emquanto vigorar o contracto de 5 de outubro de t<y>o, celebrado l!ntrc os <1ovcrnus J.l Uniã.; e d·J E:;tado du R1o (jrandc Jo \lortc, p1r.: este se incumbir da
arrecadação e llsc:Jiiz.Lção do imposto do sal pruduziJq no me~;mo Estado, não
serão nl)meados para o referido E~tado mais de 12. ag.:nte'i fisca~:s do impoeto
do consumo, sendo trcs para a capital e nove para o interior.
Rio de Janeiro, de fevereiro de IQll.- Homero naplúta.
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Tabella. dos vencimentos dos agl3ntes flscaes do
imposto de consumo
I

GRATIFICAÇÃO

"'

~~

ESTADOS
Capital

------

. .

Amazonas

~tJl

cu

Interior

0..

--------·-

2:000$000

I:ÓOO$<Xl0

5%

Pará

z:oooSooo

I:óooSooo

3

0/
/0

Maranhão.

z:ooosooo

I :6ooSrxXJ

5

O'

Piauhy.

1 :8ooSooo

I:2<X>Soou

5%

Ceará .

r:8ooSooo

I:zooSooo

Rio Grande do Norte

r:8oosooo

I :200$000

Parahyba.

I:'Xl0$000

Pernambuco.

2:000$000

I:ÓOO$<JOO

3%

Alagôas

r:&xJSOOO

I:zno$r;oo

5%

Sergipe

I:U(XJ$000

r: :cJ< •Sooo

5 C},

Bahia.

2:oonSuvo

I :6<.J<·8"<~J

4

Espírito-Santo •

I :iklvS,)(J()

I: 20f S•J()()

5%

2 :<XJO$O<JO

r :CJ<,nS()(IQ

5%

2!4{)(J$000

1:8oosuoo

l%

2:00<•8000

I:60<J$000

5 o/e

(*)

S. Paulo.
Geracs

Goyaz.

5%

5%

I

Rio de janeiro.
l"~linas

I
1:zrx•$000 I

'.

. .

5o/o

OI
10

I:8ooSuoo

r:zoo$wo

5%

:~:oooSuoo

l:(xXJ$000

3 ~'e

Santa Catharina

r:8ooSooo

I: 2<X>$O<J0

Rio Grande do Sul

2:40C$000

r:Boo$ooo

Matto Grosso

1:Cousooo

1:200$000

Capital Federal e Nicthcroy • • • • •

5:400$000

Paran:i

.....

.

(*) Assim considerada a circumscripção de Petropolis.

Rio de janeiro, de fevereiro de

I9JI,

-Homero Baptista,

s ~í
3.5

~ó

5°/o
1,6%

AC10S DO

POb~n ~XECUTtVO

1\Iodelo I

(GUIA DE PEDIDO DE REGISTRO)
O abaixo assignado, estabelecido á ........ n.......... com ...... (com·
mercio par grosso ort a retalllo; fabrica o!L pequeno ji1brico, com
tatztos operarias, ou t•end.l ambulante, em caixa ou vehiculo, tz ... tantos)
de...... (discriminação d.1s mercadorias pelos titulas constantes do
art. r) ..... vem registrar seu estabelecimento, de conformidade com
as disposições do regulamento do imposto de consumo em vigor •
.................. de .......... de

192 ... .

•••••••••••••••••••·••••••••••••••••••••"~~••••••••••••••••••••••

(Informação do agente jiscal, 'do escril·ão ozt empregado desigJtaJo.
Si o contribllinte puder ser attendido, lanç~1r-sc-á sobre as cspecies d~
criminadas na guia a importancia respectiva, e dir-se-á qual a importcmcia total dos emolumentos; em caso contrario, dir-se-á ['arque.
Si o registro jur pedido fára do prazo, dir-se-á qual a multa
relatiYa.)

·············································•·•'!•l•t••········
(Carimbo o" lançamento da

repartição~

Registrado pela patente sob n....... , tendo pag-o (por extenso) ... .
Rs ......$ooo (em algarist1Ws) e mais a multa de (por extenso} ••••••••

Rs •••• $ ••.• (em algarismo).
,. ..•••• , ..• ,., .• "de .. , .. , .... de
O escripturatio ou o

19J .••

e~cr fvão,

F •• , •• •
•• I

e a

I. I

tI

a

t • f I. I tI I

NoTAS~ Quando

e

t tI I I I I I I I tI I

I

I

I

I

•

I

•

•

tI 1 1 1 I I' 't

t

1 I t tI I

e I

t ••

houver aagmcnto de productos, p:tra pagamento de diffe·
rença, o contribuinte dirá na guia o numero e dnta da patente do primeiro pagamento, c quaes as espccies paga'l c esta circumstanch constarA da. informação úo empregado.
O registro gratuito tamberu é podido por Cita guia e iu(ormado u:.s mc~m3:>
condições.
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Modelo I I
(PATENTE DE REGISTRO)
N.....

N .....

Exor11lolo de 192 • • •

Exercicio de 192 •••

Registro para o (commercio ou fabrico) de .......... .
Rs. .. ....

Revaruçao

Nome da

NO-'lE DA REPAR TIÇ~O

H.egistro para o (commcrcio ou fabrico)
de ............................................. .

eooo

Hs. •........ #ooo

Multa, ...... ofo Rs ...... $ ...

Multa .....

Rs. • .•. s...

Somma ..•

Som ma......

Por este titulo fica cone e~
dldo a (nome do contribuinte)
estabelecido á ............... .
................ n ••. , com negocio de (denominação do
negocio), a patente de registro para o (commercio, por
grosso ou a retalho, fabrico
ou. venda ambulante, em
catxa ou vehlculo n ... tantos)
da mercadoria ... acima men·
cionada ... , na fôrma docapitulo IV do regulamento annexo ao decreto n ... , de ...
de .... de IQ2., pelo qual foi
paga a quantJa de .... (por
extenso).
•••••• ......... de •••••••••••••

de

0

/o Rs. .. .......- ..•
H-> .......... J •.•

Por este titulo fica concedido a (nome do
contribuinte), estabelecido á ................ .
n ..•... , com negocio de (denominação do negocio), a patente Cle registro para o (commcrcio,
por grosso ou a retalho, faorico ou venda ambulante, em caixa ou vehiculo n ••. tantos) da ...
mercadoria ... acima mencionada .•• , na fórma
do capitulo IV·do regulamento annexo ao de ..
ereto n .... de ... de ... de IQl ... , pelo qual foi
paga a quantia de ••• (por extenso.)
........................ dc ........... tlc lQl .•
O escripturario ou escrivão,

F ......... .

Recebi a importancia acima. referida em. , .
de ............... de IC)a ••

'92····

O thesourefro ou o t'Ollector,
!'~ ......... ".

O escripturarfoou escrivão

F' I"• • •• " '

I

NOTAS- O registro de fabrica é independo de commercio de producto de outra
procedencia, e da mesma patente de\· em constar
todas as especies do fa brfco.
Quando houver a•Jgmento de productos
para cobrança de emolumento, deverá ser mencionado, na nova patente, o numero e a data do
pagamento da prlmeara.
A mesma declaração se fará nos registros
gratuitos dos dcpositos fech:tdos das c a '1:19.
commcrctae~J ou dos pequenos fabricantes.
d~>nte

ACTOS 00 PODEI\ EXECUTIVO

.1\Io<leÍo I I I

(NOl\lE DA REPARTIÇÃO)
GUIA. DE TRANSFERENCIA OE I.OCAL

Nesta data o Sr ..... (ou a firma) F ....... , registrado nesta (nome

da repartição) sob n ....... solicitou guia de mudança do seu estabeleci..
mento commercial ou fabril ou do seu commcrcio ambulante, para ......
e como o referido Sr .... (ou tirma) não se acha sob pressão de auto
e nada deve por infracção do regulamento do imposto de consumo,
tendo de facto fcch.1do seu estabelecimento e transferido todos os utensílios e mercadorias nelle existentes, ou tendo de facto transferido o
seu c•Jrnmercio ambulante, concedo, de accordo com o art. 22, paragrapho nnico, do regulamento annexo_ ao decreto n .................a
presente guia, para os fins de direito •
................ de ........ de

IQ2 •••••

O chefe da repartição,

F .....

.1'\-.lodelo TV

(NOME DA REPARTIÇ.\0)

:a.a.astro geral a.~s e~tabele:iment(U e individn~s r e gistrad.o1 ~r.ra o commercio e fabrico de ~roduotos suj.J '·=~
a.o im~osto d& consumo :10 anno de 192 •••

o. I

ex:~
wa:
~o

~~

I

LOCAL
N.

o
•< o
~g

?;:_,
:G~

cil:

zo

~Q

-----

o~

t:l

s~ <

O:: r::!
t:lf-o

g 1:i~

~<

~"
a:~

< ~
'"'~

oll.

Z-.:
Q

~

I

~f I

DOES>WES
IMPOSTO

I

>

I

Pagas

í:l

'
TRAN:;FERENCIAS

"3

.

OBSERVAÇÕES

l:=:_l~L~~~:_I

c

\:"~.

g
,...,
P:tgou de multa

. , .. s......

§
~
~

:-l
:2
~

::;
;..)

li'

I l

~

c

c·

!\.lodelo

02

'-'"

o

o,

(Nome da rt:"!partição arrecaJaJora)
~a.dastro

~
~o

dos estabelecimentos registr!!.dos na ...

I
I

~: 1l ...... , !:.O

exercic:o :ie l9a ..•

RE<;tSTI'-0

?IRMA

I

C.\TEGORB.

t.OÇ.~L

DO
f:STABELEGIMENTO

~ I
~J--....,,...___

lmportancia

do
emolumento

~lulta

i!~PF.CIE

Categoria

Importancia

OBSER'IAÇÔt:S

DO

!~POSTO

l

---~--1

>
n

~

Q

~
t:1

o

't1

o

~

1;1;1
~

rr;l

:.<

:.".S

~

8

~

NOTAS
1a - Xa columna .. especic do imposto• se discriminarão as especies tributadas relacionadas no registro. designando-se
.:ada uma dellas pelo respectivo numero de ordem constante do art. xo deste regulamento, distinguindo-se com algarismo romano
o producto para o qual foi pago registro por grosso e com algarismo ara bico para o qual foi pagt. registro de retalhista. Exemplo :
Para um estabelecimento que tenha sido registrado fóra do prazo regulamentar, pagando o regrstro de sntt e mais a multa de 15 o[o
..;obre essa importancia, para commerciar por grosso em bebidas e tecidos e a varejo em fumo, phosphoros, calçado, conservas, vinagre, artefac~os de tecidos, cartas de jogar, chapéos, café torrado ou moído, manteiga e assucar retlnado, será feito o seguinte
lançamento: rmportancia do emolumento: su~; categoria da multa: 15%; importancia da multa : 70~50; especie do imposto: Il,

XII, I, 3,

s. 8, 9,

13, 16, 17,

'li, :33

e z3.

za. -Na columna das observações se fará menção das tr.:t.nsferencias de firma, de local, ou outra qualquer aUeração do reJistro e si a firma esta notificada.
{r) - Designação elo numero da secção ou circumscripção.

o

60f
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1\'J:odelo VI:

GUIA DE ACQUISIÇÁO DE' ESTAMPILHAS PARA
PRODUCTOS ESTRANGEIROS
(NQME DA REPARTIÇÃO)

........ via

N ....... .

Imposto de consumo de ..... {especie do

imposlo) .. .
F .......................... , estabelecido á ........................ n........ com
ne()'ocio de ................... , registrado sob n ...... , precisa das seguintes
esiàmpithas para as mercadorias dçspachadas pela nota n ..... de ..•
de ............ de 192 ... :
..... (retangulares ou cintas ) da taxa de ... . J... na importancia de

:. ~. :. ·.· :. (\(

::: (

.

.

•••••

)l :
.•

.

: : ·.: :~:: ~ ·.
• ... . J... »
........

"

$...

•

........

:0

.

• ......... .

... • l

. .. .. ,... .
•

:.... (
(

)

(
(

)
)

..... (

:::J::
....•..

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

lt

.........

~

J "

....•...
........
......... ..
....

,
........
........
........
........
....... .

l . .........,... .
»

..... c
.....

.

.

·.::t::

.... $ ... •

..

......

Im!l()ffa crn ... (por extenso) ...... ..

.................... tle........... de

192 •.•

F ........ ..

De acçordo.
I)

confc:rentc, ou o agente fiscll

......... .

,~·

He<'ebi

3

importancia supra, em .... de ................. de
\

['
·J

Cln\ado álls ... do livro cah:~ n••.•

192 .. .

n thcsoure Ir<'l

.......... .

P .. , ........
Nuns :
As estampilhas devem ser discriminadas pelas taxas e formatos re·Lwgut._u• orl cinta c pelas espccies, quando se tratar das especiaes.
Quando o pagamento do imposto for feito em guias, as estampilhas correspondentes serão divididas ao meio e colladas, metade na primeir:.t via, que
:1companhará o processo do despacho, e a outra metade na terceira \·ia. qnracompanhará a mercadoria. A segunda via Jicará na thcsouraria como do·
cumento de receita.
1\
Para o sal de producção nacional, cujo imposto, no caso do art. 93, § .,o, for
pago no porto do destino, proceder-se-á do mesmo modo indicado na nota an·
tecedente.
E' facultada a impres~ão de guias com o nome do proprictario, titulo c local
do cstnbcleclmcoto.

ACTOS no PODER EXECUTIVO

~.fodelo

VII

GUIA DE ACQUISIÇAO DE ESTA:\1PILHAS
(NOME DA REPARTIÇÃO)

N •.

•••••. lia

1• ••

!mposto de consumo de. . • • . • • (especie do imposto) • • • • • ·
F ......••........•.•.....••••••..••... , estabelceido á .••.•••
• • • • • • • • • • • • • • • • . • • • • • • • • • • . • • • • • n ..•••• , registrado sob n .••••• ,
precisa para ..•.. (productos de sua fabricação, ou mercadorias que lhe
foram apprehendidas em tal data, ou outro qualquer fim justificado), das
seguintes estampilhas :
••••. (rectangularcs, cintas ou talão-guia)
da taxa de .•••.•.........•...•....•
••••• Idem, idem ...•••••......•.•..•......

•.•• s....
.........
..
.
.. ............................
. .... s.....
......................... . . ... s.... •
.... s.... .
··························
........................... . .... s.... .
.... .
... ..··········.
...... ................ . ....
.... s.... ..
······ ........ .. .........
.. ..........................
........................
. .........
. .........................
......................... . .... s.....
. .........
......... ...
.........

na importancia de

..

,

'

~

"

,.

,.

»

••••••••••••••••••••••••••

.........
• ••• $ .. ..

•.. s... .

$ .•••
.•..•
.......
.
.... s... .

.. .. s... .
.... s.•• •
.... s... .
.... s.. .
•... s... .
...... s... .

...... .

• ... $ ... .

....... ..

1m porta em (por extenso) •••••••••••••••.••••••••••••••••••••
• • • . . . • • . . . • . de . ........•......•... de

19l •••

F •...••..••
Recebi a importancia supra, em ••••. de ••..••••••••••• de

o

192 •••

uiesonreiro ou o collector,

F •••.••.•.•
Lançado á fls .•.•• do livro caixa n •.•••
O escripturario ou o escrivão,
F ..•••..••.
NoTAS:

E' facultada a impressão de ~uias com o nome do proprietario, titulo c local
do estabelecimento.
Nos pedidos de troca de estampilhas, para liquido!! a engarrafar, deve ser
:s.ttendido o dispositivo Jo art. 46.
As estampilhas devem ser discriminadas pebs tax;v; c form:~.tos c rci:H~ est"~"
c:tes, quando se tratar das espcciaP-s.

Modelo VIII
Ciuia n.•.•

Em ••• de ........ re)2 •• (r• via}

Gula n ...

F •••• , proprietario da fabrica de alccol, aguardente de
Ganna ou cachaça ou vinho natural, na (situação ou fazenda),
sita em ........... , remettc a F .... , estabelecido em ......... ,
á rua .......... , n ... , as seguintes mercadorias:
VOLUMES

Eapeciel ~I Quantida<le

I I
Numeração

Litro~"

s

<

~

Em .... de ........

19~ •••

(z• via)

VOLUMES

rzl<C

:;;c~

rll

0::

~

rGuia n....

F .•.• , proprietario da fabrica de alcool, aguardente ele
canna ou cachaça ou vinho natural, na (situação ou fazenda),
sita em ........... , remette a F .... , estabelecido em .......... .
á rua ..•.....•.. , n .. , as seguintes mercadorias:

Especle I Marcas I Quantidade I Numeração I Litros

tzl

:.s
0::

õ<8
fuQ~

tzl

0::
tzl

:!l

En1 ... de ........

192 ...

canna ou cachaça ou vinho natural, na (situação ou fazenda). sita em ....... , remettc a P ... ~·, estabelecido em ......
á rua ......... , n .... , as seguintes mercadorias:
VOLUMES

Especie I Màrcas 1Quantidade! Numeração

Litros

NoTAS- A terceira via será remettida ao comprador e a segunda á repartição a que estiver subordinada a fabrica.
.
Os livros-guias serão organizados de fórma que as cópias da gu•a que ficar na fabrica e da que for remettida á repartição sejam feitas simultaneamente por melo de pape.l carbono.
E' facultado o augmento de casas e dizeres neste modelo, afim de se lhe poder dar tambem o caracter de nota commcrclal.
'
1~11-
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e!

~

U>
tzl

o11:

~<8
a,Q<

I

1Mh d•

(3• via'

F .... , proprietarío da fabrica de alcool, aguardente cte

tzl

~

Modelo IX
N •••••••

N ••••••.

Em ••••••• de ••••••••••••••••• de 192 •••

Guia do sal grosso vendido a F •••••••••• , estabelecido á

Em •••••• de •••••••••• de 19:a •••

Guia dosalgrosso vendido a F ........ , estabelecido

rua ••••.•••••••• · n ••• , por F •••••••••••••••••••. , proprietarto

t

da salina •.••••••• (ou áo depoJilo), sito t rua •••••••••• n •••••

da salina ••••••••••. (ou do dep09Uo), sito á rua

...
llt

og•
.. :r:

VOLUIUS

~: ...::JQuantldade,Numeraç&o

...

ri
~

i!l

~~
10

g

IIQ

li:

o~

QIIC

t:l

~~

!f~

-

C/)

<
:::

..J

ã:
~
<

~

rua ••••••• n •.•••.••. , por F ••••••.••• , proprietario

111
1111 ..

o

...
g'•

ól1l

A.

o

~~

A.

...

..,

::;

1111

VOLUJIU

Q~

ti~
:l!ac

o •.•••

Marca

!QuantidadeINumeraçio

11110

A, :O.

:g

- Q

IIQ

01!1

=~
..a

:

>

C'l

t:l

~

,

t:l

t':l
ti;!
~

l:::J

D

c:~
O proprietario,

O próprietarfo,

NoTAS- Quando o sal for vendido com o imposto a pagar, será observado este mesmo modelo, sendo declarada aquella
clrcumstancia no corpo da guia.
Quando as estamp1lbas nlo c;oubcrem todas no Ioga r designado para a respectiva sellagem, poderão ser empregadas
em quàlquer parte do corpo da guia.
Os livros-guias serAo orgamudoa de fórma que a cópia da guia que ficar na fabrica seja feita simultaneamente por
meio de papei carbOno.
A reterencia aos volumes f~r. r-ao-á quando o producto sahir :~.ssim acondlclon aio.
E' facultado o augmenta de casas c dizeres neste modelo, atim de se lhe poder dar tambem o caracter de nota commerclal.
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Modelo X
~......

Em ......... de ............... de 191 .. .
Guia de louças ou vidros vendidos a F •••••••••••• , estabelecido á rua ............. , n .......... , por F .................. .
proprietario da fabrica sita á rua.· ................... n ....... .

N......
Cm ..•••••... de .................. de rq:l .••
Ciuia de louças ou vidros venJidos a F ............. , estabelecido á rua ............... , n ........ ,por F .................. ,
~roprietario da fabrica sita á rua .................... n ...... ..
::>
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Quantid:ldc

Numeração
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~
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O proprletario,

O pr(.lpríetario ..
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. NoTAS- Quando ns estampilhas nã'? couberem todas no logar J~siJIUdo p:ua a re!!pectiva eeilagem, poderão ser cmptc·
em qualquer ponto do corpo da gllla.
As louças ou os vidros sahidos sem o pagamento do imposto, rara serem beneficiados ou acabados, dos casos previstos no
art. 84 c quando tiverem de voltar á propria fabrica, ~crão acompanhados desta gUia com as declarações necessarias.
Os livros-guias scrã.o ürganizados de fórm:~. que a cópia da guia que ficar na fabrica seja feita simultaneamente por meio de
~aaas

papel carbono.

A referenda aos \'Olumes far-se-á quando os proàuctos sahircm assim acondicionados.
E' r:\cultado o augmento de casas e dizeres neste modelo, atim de se lhe poder dar tambem o caracter de nota commercial.

1\.lodelo XI
N......
Em ......... de ..................... ~·.• de 19:: ...
c.iuia de tecidos vendidos a F ........................................... , 1
estabelecido à rua .............. ·•·· ·•·• ... •• I?• •": .. .... • • • ·:
por F ................................ , propnetano da fabnca
tou do deoosíto da), sita á rua ................................. 1

Em ......... de ....................... de 1~ .....
Guia de tecidos vendido:i a F ........................................ .
estabelecido a rua ....................... , u ................... ,
p0r F ................................. , proprietario da fabrica
(uu do deposito da), sita i1. rua ................................ ..

N......

"j

I ·~ :

n ......... : ......................................................
VOLU~!ES

:li arca

Quantidade

I
Nu·
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O prorrietario,

KOTAS- Quando as estampilhas não couberem todas no lagar designado para a rcspecti\·a sellagem, poderão ser empregadas em qualquer
parte do corpo da guu1.
Os tectdos sallidos sem o pagamento do imposto, para o deposito ou para bcneticiamento, nos casos previstos no art. I I r, § c:p, lettra á
~.; quando tenbam de voltar á propria fabrica, serão acompanhados desta guia, com a~> necessarias declarações.
Os livros-guias serão orgamzados de fórma que a cój)ia da guia que iicar na fabrica seja feita simultaneamente por meio de papel carbono.
Nas guias das rendas, fitas, tiras e entremeias bordados serão mencionadas as respectivas larguras em casa especial.
A cotumna do peso é para os tecidos que pagam o imposto I?Or essa fórma.
E' facultado o augmento de casas e dizeres neste modelo, anm de se lhe poder dar tambem o caracter de nota commercial.
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Modelo XII
Guia n •••••••

Guia n ••••••

Em •••• de •••••••• de tq::: •••••

F •••• , estat-elecido um fatrfca de •••••••• , á rua .••..•••.•
n., ..•• remctte para a btrrc~ .••••••• ,de sua propriedade
(ou dttenatncaa dt !tia 1abr.ca). á rua ............... n ...•.••••
afim de serem benetkaadl s, c.u e.catadcs, os seguintes produetos:

Quanticü.de

Em •••• de .••••••••••• de

IC}a ••••

1!' •••• , estabelecido com fabrica de •••.•.•.. , á rua ••••••••• ,
n ..•. -., remctte para a fabrica •.•..•.... , de sua propriedade
(ou dept11.:Jetzcia de sua fabricai, á rua ....••••.•.• , n ..•.•••• ,

afim de serem beneficiados, ou acabados, os seguintes produetos:
1--------~----------

TOLIIUI

Alarcas

o-

VOLUMES

I

Numeração

ESPECIB
DA IIBRCADORIA

Marcas

Quantidade

I Numeração

ESPIICI8
DA MERCADORIA

>

Cl

à

Cll

g

o

t"'(

'ti

..J

g

<

E-

r_:g

::0

=
r_:g
Cl

§

a
O proprietario,

O proprietario,

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

NoTA - Nesta guia s«~ declarará o estado da mercadoria por occasião da sua remessa e qual o beneficiamento ou :lcabamcnto a receber.
Os bvros-gu1as aertl.o orgacizados de Córma que a cópia da guia que ficar na fabrica sejaJeita simultaneamente por meto
de papel carbono.
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ACTOS DO PODEn EXECUTIVO

Modelo XIII
DESPACHO DO SAL

F ......... , esta.belecido á rua •••••••••••••• , n ....... , despacha o sal grosso
abaixo declarado, vindo de ....................... , na embarcação............... ,
procedente de .................. , entrada em ...... de ............ de tQ:z •••

ctl

~

llARCAS

UISCIUMINAÇXO

Q

Q
~

2

~à

UIPOilTANCIA

DO
IKJi>OSTO

!

-P. R. 0 .............. 1\lU saccosde sal grosso, pesando
cada um sessenta ktlos: total
se~>scnta mil kilus a ............
:a A. C. 1\1.............. Qumhcntos saccos de sal grosso, t020
fcsando cada um sessenta
Jlos; total trlnta mil krlos a •• $030
3 A granel ............. Doze mil kilos de sal grosso a ••. 1030
I

t:!looS000
(x)ofi100
14~ uoo
%:040111

Data ~ auignatu,.a
(sobre scllo de a~ooo}

--

·--···----···

..

-··-

l\.lodelo XIV

O)

o

Q;:.

Quacl.ro demonstrativo da quantidade de sal embarcado para exportação, no porto d.e •....• , no ••.••• (nome
da embarea.ção) •...•.
·NV ..tERO I>! ORDIM

NOMES OU NU.MBROS DAS PEQUENAS
.EMBAkCAÇÕES QUS ABASTECERAM
O BARCO 1>8 EXPORTAÇÃO

TONELAGEM

PRO<;E.PElfClA

O&SBRVAÇÕE5

>

~

Ul

8

3r:::1

<'

§

~
In
o
C!
>oi

:;-

0.

Somma.

.

O ea.rrcgamento ào barco de exporta~ão effectuou-se
Carregou •••••• (por extenso) .••••• lulos de sal •
••• (nome da localidade) ......... de •••• de 19J •.•

no;~

di::1s ...... do

me~

de ... de

Hll ••••

O agente fiscal,
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ACTOS DO PODER EXECUTIVO

Modelo XV

N .... .•

Via •••••.

Guia para embarque de mercadoria exportada para o .estrangeiro,
!sonta do imposto de consumo
Sr. Inspcctor da Alfandega, ou collcctor de ...........•...••••
F ••••...••••....••.. proprietario de (nome do estabelecimento fabril
ou commercial) sito ...•..•.••••.••.............. da cidade de ou do
municipio d ••.........•...•• , registrado sob n .•••• pretendendo exportar para .••••..•....••••• , pelo vapor ............. (quantidade c
especie da mercadoria) de seu fabrico, ou recebida de F ............•
fabric.1nte de........... no municipio ou cidade de •........... conforme guia n .•••• , de .•••. de ..•.•.. de 19 •• , a F ...••.....•.••••
vem na fom1a da lettra ••.. , § .•• do art ...... , do decreto n ....... ..
de ••• de ......... de I<J .... submetter a presente guia ao visto dessa
repartição.

VOLUMES

LITROS

Quantidade

Espccie

.Marcas

----1----·------

ESPECIE
DA lllERCAI>OP.fA

Numeração
----~~---

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

.

-~------

Data .........·.............•...............................••
A~'igna tura • •••••••••••••••••••••••..••..••..••••••.•••••••••

Visto
Nome da repartição e data

o .....•..
(fsenta de scllo)

F ......••

6!0

ACTOS lJO PODER EXECUT1VO

Modelo XVX
N ..... .

Via, •••.•

Guia de sahidc. de mercadoria daatina!a ao estrangeiro, isente. do
im}losto de consumo, remettide. a comm9rcianto })Or grosso
Sr. Inspector da Alfandcga ou collector de ..•.....•...........•
F ..... : ..•....... , fabricante de .............. estabelecido em
................... neste municipio, ou cidade, ~i rua ............. .
n.......... , registrado sob n ......................... , prctcnJendo
rernetter a F ................. , estabelecido á rua. . . . . . . . . . . . n...•
da cidade de ..•........••....... ( ...•.... litros, ldlos, maços, etc),
. afim de serem pelo mesmo Sr. ••.................... (firma ou nome
individual) exportado para o estrangeiro, vem, na fórma da leltra .....
§ •..• ,do art ....... do decreto n .•......... , de ..... ele ...........•
de 19 .••.•• , suhmetter a presente g-uia ao visto dessa repartiçao.

rsrE·:·rF:

LI lHO:;

Quantidade

Espccic

Data . ........ ~

fi

.Marcas

.......

DA

~.n:nc.~ Dúl'J.~

Numeração

tt ._ . . . . . . . . . . . . .

"11

..

.....

,

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

,

•••

J\ssignatura ......•..••....•••.•..........•....•........... : ••
Visto

Nome da repartição c cbta

o ..... .
p . ....•
(Is~nt.\

de scllo)

ÃCTOS 00 PODER EXECUTIVO
1.\-.lodelo XVII
Ao collector das Rendas Federaes de ••••••••• o •• o • • • • • • • • • • •
F ..... proprietario (administrador, ou gerente) da salina •••••
(ou do deposito de sal), sita em •.••.•. , pretendendo remetter para
(porto do destino) .•..• ldlogrammas de sal bruto (ou tantos volumes
com a marca •... , pesando cada um ..•• (ktlogrammas á ordem (ou á
consignação ou v(•ndido) de F ••..•.. , estabelecido á rua. • . n ...• ,
vem submetter a presente nota ao visto desta repartição, afim de
poder embarcar a dita mercadoria no navio •.•...
O imposto correspondente, na importancia de ..•.• , toi pag-o pela
g-uia (ou pelas guias) n ...... ,de •••.•• de ...... de 11.)2 ••• , que ora
exhibe (ou o imposto, na importancia de •..... , será pago no porto
do destino, como se verifica da declaração feita na respectiva guia,
pelo que o supplicante se promptitica a assignar o termo de respon·
sabilidade legal).
(Data)

Assignatura

Foi c·dlihida a guia on foram exhibidas as guias com imposto
p:tgo, pelo que póde embarcar (ou foi ex.hibida a guia com o imposto
a pagar, pelo que; depois de assignado termo de rcsponsabilid:tdc,
f~ódc cmb~u c:tr).

O collector,
• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • é\

NoTA.- No caso de pagamento prévio do imposto, deverá ser
apresentada a guia do imposto pago pelo salinéiro ou a do imposto pago
pelo exportador.
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ACTOS DO PODER EXECUTiVO

Modelo XVIII
TERMO DE GARANTIA E FIANÇA ENTRE A FAZENDA
NACIONAL E F .•.• , COMO ABAIXO SE DECLARA:
A .•.••... dia •••.. do mez de ••...• de mil novecentos e ••••. ,
compareceu nesta (1zome da rep:~,rtição), o senhor 14' . . . . . . . . . proprie·
ta rio da fabrica de. . . • . . sita á rua • . • • n.. . desta cidade. . . . . e na
presença do Bt!nhor (cltcfe da repartição), declarou que, de conformidade
com o art. I 1 r, § r, lettra g, do regulamento annexo ao decreto
·
• . • . • . • • • • • . . . . • . • . • . . • . . . • • . . . • vinha assignar o presente termo
de garantia e fiança pela importancia de (réis por exte1tso), correspondente ao imposto de consumo sobre (discriminação dos artigos pelas
quantidades, esjJecies e taxas do imposto), ~ue nesta data, conforme a guia
que apresentou, visada p~lo agente fiscal F •.. :.:., de~pacha pela tnon~e
da empresa de transpo, te) para A. . . . . . . t estdente em. . . . . . obn·
gando-se a prov<Jr, dentro do prazo de noventa dias, sua sabida
do territorio nacional, e responsabilizando-se, na falta desta prova,
pela mencionada importancia ac~rescida ela multa regulamentar,
dando o declarante em garantia e penhor da mesma responsabilidade
toda a mercadoria existente em seu estabelecimento, as armações, mo~
veis, utensilios e mais eiTeitos commerciacs, que constituem o activo
do seu negocio, ficando assim a Fazenda Nacional com toda propriedade dos mencionados bens, sem qualquer turbaç.ão da posse immediata,
si dentro do prazo de trinta dias, contado da data da intimação, não
for pa~a em dinheiro a importancia mencionada neste termo, accrescida
da multa.
.
Declarou tambem o mesmo senhor F .......•. obrigar-se, sob as
penas da lei, a entregar á Fazenda Nacional, representada no senhor
(chefe da rep artição), on em quem de direito, os mesmos bens, desde
que sejam reclamados, si não for satisfeito o compromisso neste termo
contrahido.
·
E para os devidos c lcgaes clfcit03, eu (o escriv.'io) lavrei o presene
termo, qne vae assign:1do pelosenhor (c/l~fe d:'l rep::rrtiç!io) c pelo declarante.

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

(Data e assignatura solwe sello do valor proporcional.)

AdTOS DO PODER EXECUTIVO

~.t:odelo

XIX

'fERl\10 DE GARANTIA E FIANÇA ENTRE A FAZENDA
NACIONAL E F ... , COMO ABAIXO SE DECLARA:
A •..... dia do mez de ...• de mil novecentos e .... , compareceu
nesta (nome da ref,artição) o senhor I" ... , proprietario da salina .•.•
sita em .... (ou estabelecido com 11egocio de sal por atacado á rua • ••••
11. ••• desta cidade) e na presença do senhor (chefe da repartição) declarou
que, de accordo com o despacho do mesmo senhor (clz~fe da ref)artição),
e na conformidade do artigo I I 1, § 6°, lettra g do regulamento baixado
com o decreto n .... de..... de ..... de mil 110\'ecentos e vinte,
vinha assignar o presente termo de garantia e fiança pela importancia
de (1·éis j>vr extellso}, correspondente ao imposto de consumo sobre
(numero de lâlogrammas) de· sal grosso, que nesta data, conforme
guia apresentada, despacha no navio..... para o porto de ....•
a A .... , estlbelecido á rua ...... n ..... , obrigando-se a provar
dentro do prazo de noventa dias o pagamento do referido imposto no
ponto do destino, e responsabilizando-se, na falta desta prova, pela
mencionada importancia, accrescida da multa regulamentar, dando
o declarante em garantia e penhor da mesma responsabilidade o sal
existente e as safras futuras do seu estabelecimento (ou as armapjes,
moveis), utensilios c mais effcitos commerciaes que constituem o acti'vo
do scn negocio, ficando assim a Fazenda Nacional com toda propriedade dos mencionados bens, sem qualquer turbação da posse immediata, si dentro do prazo de trinta dias, contado da data da intimação.
não for pag-a em dinheiro a import:tncia mencionad:-t neste termo,
accrescida da multa.
Dcchrou tambem o mesmo senhor F. . . . . . obrigar-se, sob as
penas da lei, a entregar á l"azenda Nacional, representada no senhor
(chefe da repartição), ou em quem de direito, os mesmos bens, desde
que sejam reclamados, si não for satislcito o compromisso neste termo
contrahido.
E' para os devidos e legaes ctfeitos, eu (o escril1ão) lavrei o pre·
sente termo, que vae assignado pelo senhor (clzife da repartição) e pelo
declarante.

(Data e assignatura sobre sello do valor correspondente.)

ACTOS DO POOF.R 'EXECUTIVO

Modelo XX
Tabclla das marcas e dos preços dos productos da fabrica de.

o •• o

(pe1:[umarias, bengalas, clupéos, obras para adorno ou ornamcuto c
outros .fins, !nOl'eis ozl armas de fogo e suas mzmiçôes) d~ propriedade
de •••
stta â (rua ou outro logra.:louro), na .••..• (CJtbf.: Oll OZltro
o. o.

local) do Estado de ... o • • (nome do Estado).

PREÇOS

, MARCAS

(Por duzias, das perfumarias; por unidade, dos chapéos, beng-ala~ e armas de tbgo ; - por

objecto, par; - por ohjecto estojo, combinação, apparelho, ou
guarnição, das obras para ador-

no ou ornamento ;-por objecto,

grupo, ou mobilia, dos mci~·eis;
-por ldlog-ramma, d:1s bolas ele
ferro c de chumho de muuiç:io).

(ll~t1.

e a~signatun}

Nor1s .- Vide arts. 69 e seus paragrapho-;, e 70.

Hodelo XXI
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1\-J:odelo XXII

Livro do movimento da. prod.'loç~o, do oonsumo e do.s estampilhas c:=. fabrio~ de. . . . da pro:pried.ad.a de F ... , sita-á rua ••.• n •••
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NoTAS- Ao encerrar a escripturação no uitimo dia de cada mez de·.-erá ser fd~o.
~specie, deduzido o consumo, sendo o stock em saldo existente na fabrica l::tncado nas
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na columna das observações, o calculo da producção de cada
respectivas columnas do saldo do mez seguinte, devendo ser o
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mesmo observado quanto ás estampilhas.
::.a- Os fabricantes poderão adLJumr livros sómente com as columnas e dizeres necessarios ao movimento da fabrica.
(r)- ~estas ca.sJ.s deverão ser declaradas as especies do producto, com· todos os dtzeres constantes do ::trt. 4°, e seus paragraphos, bem como
dev~rão cllas obedecer rigorosamente á ordem enumerada nesse mesmo artigo e seus -paragraphos.
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NOTAS

r• - Ao encerrar a escripturação do ultimo dia de cada mcz, deverá ser feito, na columna das observações, o calculo da producção de cada especie, deduzido o consumo, sen·jo o stock em saldo existente
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NoTA- Ao encerrar a escripta no ultimo dia do mez deverá ser feito na columna das observações o calculo do sal recebido
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café, de F •••••• , sita em .••..
I

.umo 192 •••

1\fes

~

-

Dia

BNTJU.DA

Numero
de volumes

CONSUMO

Kilogrammas
de café.
torrado Remeuente

Kilogra.mmns
de ca.fé moído

$060

$060

I
I

YO'VIMBNI'O

Recebidas

DB BSTUIPILBA8

i

~

Empregadas

Saldo

&
I
o

---
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~

rJJ
~

o

g
trl

::0

:4trl
Cl

c:
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NoTAS- Ao- encerrar a escripta no ultimo dia do mez, deverá ser feito, nn. columna das observações, o cauculo dos produc\os
en\rados, deduzido o consumo, sendo o atoelc existente lançado na columna do saldo no mez seguinte.
O mesmo será. observado, rela.tivamen\e quanto ás estampilhas.

rotnm

ACTOS VO

EXECUTI \'0

J.Uodeh• XXXIII_

NOTIFIC!\ÇAO
Aos .....•..•... dias <..lo mez de .•.••••••... rte 1r, .. , tendo veri·
que F ............................ , estabelecido com (.fabrica
ou negocio, fixo ou ambulante) de .•...•.•......•.....•...... , á rna
tic~do

, n .••. , desta cidade ...•..•.•.•
.••••••••.....•.....•••••....•...•.
........ (') ..................................................
.

infring·indo assim o disposto no art. .... do regulamento annexo ao
decreto n ..... de ...... de .............. de 19 .... , Javrci esta notitlcação que vae assignada por mim e pelo notificado (1), depois de lhe
ter dado conhecimento do facto, c assim será presente ao senhor
(o cllc{c da ,·epartição local), para os devidos fins.
() agente fiscal do imposto de consumo .•.•••••••••••••.••••••••

DESPACHO
Tendo em vista a notiticação feita pelo agente fiscal do

impo~to

de

consun1o 1•' .••••••••••...•.. , itnponho a F' .••••••••••••••••••••• ,

estabelecido á rua ..............•........ ~ , n ... , desta cidade, com
(.fabrica ou coiHmercio, .fixo ou ambult11tle) de (discriminação dos artigos por cspecie do imposto) a multa de ... $ .... , por infracção do
art ..•.. , a qual de\'er~ ser recolhida aos ~orrcs desta repartição .iu!llamente com a Importancta de .... $.... relativa aos emolumentos dev1do~
pelo registro do seu c8tabelccimento (ou pela ditfercnça do ,·c:;;istro
do seu cstahclccimento). Fic.:1 avisado que não será acceita qualquer
rcdam;v;ão que exceda o pmzo de .....•.......•....... dias, sem o
previo deposito das mencionadas importancias- -- Jntimc-sc.
·,; ..................... : .. ti c,., ................... llc 19 . ••
()
•

•

e. .. .. "

'!'

""

"

"

•

"

•

.,

.................. .
•

"'

••

"

•

"'

•••••••••

"

••••••••

s •

$

•

(•) Neo,te ~spaço o agente fiscal dir;l:
,l) --~i o contribuinte deixou d~ rcgistra_r o. scn esl.~belecimenl.o c quae 3 a-:
n;pecies do imposto com que negona ou.que I:Jbrtca, declar:wdo, quando se tratar
de fahrica,_quantos opera rios ou qual a torça motora c sua cap~cidade empregados
ua industna tributada ;
. I•)- si l•~?Uve insufficiencia d~ pagamento dos rcspec~h·os emolumento~. qual
a unporla!Jcta paga e qual a d~vtda, descrevendo o motivo por que está s11jcito :1
maior registro do que o que fot pago i
·
c)-- :;l houve altc~ação de categ~na de comt!lcrc~o flll de fabrico, ou se hOU\'C
arldição ao commerc10 ou ao fabnco de cspeCJe tnbutada ainda não rcO"i:;trad·1
~ual a importancia_paga anteriormente c '·ll!al a dcl'ida.; _
"
' ' '
d)--·sl, tendo s1ao, por despacho do chefe da rcrart1çno, de<'larado sem cll'cito
o rcgistto, JJi:10 fqi paç;a.a no.va patcnt!: de regi:;tto, depois d~· intim: 1df) a c1zcl .. o;
t·)-· sr o registro fot nhlldo llldcndarneutc c •(IJal o molti·•• pur q1tc foi as~im
considerad0;
-···,i se trata de registro de fabrk:1 não cxLtcute;
(r) (luaudo o notitkado não csth·cr presentc .. rHr-se-:í; .. " ..•.•... !:' P'Jr F .•...
. . . . . . . . . . . . . . . . , empregado (gac11te dn cstabe/N:pllento), por não se a•:ha r pre,,snt~
o notificél.rlo" --.
NoTAS : 1" ·--A inl.imaçJo elo desp:•dw elo c.hcfe d:1 repartiç;ln ohcrlccr:'1 ;1 0
(HOCf'é<;o da dos aul.os..
.
..
~~-Este modelo r. :-nnple~mcutc. rxcmpltllca lho, P'JÜcudo ser lllais dcscu.
volvido ~eguudo an clr,.umstançJas Yenllcadas.
v~i5 •1,. tr~zJ - vd. u

n
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ACTOS DO PODER EXEGU'l'lVO

.l\Iodelo XXX.1V

NOTIFICAt,:i\o
A.n:, .••••..•... Jias do mcz de ................ de tC) ••• , tendo
verificado que F .......................... -., cstabeledd0 n Jlll •••••
. . . . . . . . . . . . . . • . . . . á rua ..........•..........•..... n ..... dc:.;la
citla·Je ••••..............................•.. ·.•...................

. . .. . .. .. ...... .. .... .. .. . ... . ......... .. ..... ·······"·· ........... ' .

infringido a:.:_~iln o di~;pn~f·J nu :trl .••••.••• dn rcg·ulamcnto atlllf.:\0 ao
decreto n ......... de ................. de 1') . . . . . . , la v rei c0t.1 not ificct·;~•o, que ,·ac assig nada por' mim c pelo notilicado, depois de lhe ter
dado conhecimento do facto, e assim será presente ao senhor ....•.....
• . • . . , .. , ...•........... , rara OS devidos Iins. () agente fhc;tl llO
imposto de consumo ............•••.••..•....••.•.•...•....•..••.
~_lndelo

A\lTO
Aos. . .

dia~>

xx.x v·

UE UESACATU

Jo mcz Jc. . . . . • dll anno de mil novecc.nto:, c .... ,

ás ..• horas ........ , achando me no exercido de minhas fnncc;ões de
a;;entc tiscal do imposto de consumo, na cas:~ de F ... , si la á rna. ....
n •..•.•.•. , dm;ta cidade de ...•••• , fui ahi des<tcatado-( r·') pelo dito
I•' _.•. , ou pot· F .•. , (nu pelo seu c1npregado F .. . , ozt por F .. , á sen
mand(dn), pelo que, de accordo com o art. 152 do regulamento que
baixou com o decreto numero .•• de ... dJ .... de 192(1, lavrei o

presente auto de desacato, qne vae assignaào por mim, pelo autuado c
pelas testemunhas F., F. c F ... , c será presente ao senhor director da
Recebcdoria (mt chC'fc da repartição fiscal do local) para os devidos fins.
O :tg·ente fiscal do imposto de consumo, F •••••
O autuado .•.
;\s testemunhas:

t", q desacate ou aggtc:-o:.!ao dc'e :-.cr Jc~cripto llltuudo:;amcntc, tclalJnrio<;c
ll•dos os factos c circum,;tanci<Js que tiverem occorridn;
za, dever:'!. ser lavrado auto nos termos de:Jte modelo •:ontr<t a pco,soa que, por
qual•tuer fórma, tvmver cmharaçaclo ou impedido a tiscalização;
3,., ~i, em cot1seqllencia do dcsacnto, ~c der dete11ção, será c;ta rirc!IIIV't;qwi:t
lambem mencionada no auto, em que, neste caso, se dirú em cima:- Auto de
desacato e detenção;
4", " deten,ão será ordenada, na Capital Federal, de ordem do ministro d;~
Fa~enda ; nos Estados c 110 Tcrriturio do Acre, de ordem do chefe da repar·
tição liscal do local.

AC1'09 DO PODER. EXECtJ'rl\'0

.l)J:odelo XXXVI
AUTO DE INFRACÇÃO E AFPREHENSÃ_O\
An', ..... dias do mez de ...... do anno de tQz ...• ás ..•.
horas (IJ(lra legan. ,·erificando que F ..... , estabelecido com negoci_u (IJU
f.lbnca) de ..... ; á rua .......... , n ............. desta cidade
de ........... , tinha exposto á venda (ou vendido) as seguintes nH.:rcadonas, sem estarem devidamente estam pilhadas (ou em qual]uer outra
contraFeJtção) tendo (ou não) apresentado a nota de compra, infrin·
gindo assim o disposto no art .......• do regulamento que baixou com
o dP.creto n ..... , de .... de .... de 1920, notifiquei o facto ao referido
F ... e intimei-o para que, no prazo de trinta dias, apresentasse a sua
detesa, p:tra o que deixei em seu poder a respectiva intimação pnr mim
assicrnada. e tiz apprehensão das ditas mercadorias e da nota, conduzinl<J-as cummigo para a Recebedoria (on repartição fiscal do local, ou
deixando-as depositadas em poder de F ..... ott do proprio autuado,

como Ct'll.'-ta do respectivo termo de deposito.ou no posto policial ou
militar de .... ) : do que lavrei o presente auto de infracção e appre-

hensão, que vae assignado por mim, pelo autuado e pelas tastemi.mhas
F .... e F .... , e s~rá presente ao Sr. director da Re<.:ebedoria (ozt chefe
da repartição jzscal do local} juntamente com a nota e as mercadorias
apprehendidas (ou, si tive1· havido deposito, juntamente com o mencio-

nado termn de deposito, a 11ota e um specimett das mercadorias appre-

hetZdidas), p.tra os devidos fins. O agente fiscal do imposto de ronsnrno,
}:'

..... .

(S'fgrtem-se as

assignaturas do autuado e das testemunhas.)
!101!-.f.l

ta, a 1nftac.çlo deverá ser especif•::;ada, declarando-se a q'.lantidade, mate. a,
qual!dade e procedencia das mercadorias em contravenção, i&to é, si havia falta,
insufficiencia ou irregularidade de estampilbamento, si as estampilhas eram ser·
vidas, fragmentadas ou ta!sas, si ·:lS mercadorias não tinham rotulo ou si as
estrangeiras o tinham em portuguez e vice-versa, se havia falta de livro, ir regula·
riliade, ou falta de escripta, ou t.J.Ualquer contravenção punivcl por e&te regulamento;
l\ o auto de iufracção, que envolver acção criminal, será assiguado pelo
agente ti:;cal, pelo autuado e ror tres testemunhas;
-'"• o auto de desacato deverá ser distiucto do de iufracção ;
4", o auto que envolver acção criminal não deverá conter palavras em breve
c algarismos,_c será encaminhado á <I;U~oridade co~peteute, der.ois de extrahida
copta autheuttca, que ficará na rcparttçao, para os hns necessanos ;
5". ~i o autuado recusar-se a assignar o auto, serâ esta circum1:.tancia addltada da seguinte fórma:- Em additamento a este auto, declaro que, apresentando o mesmo ao autuado para assignar, recusou-se elle a fazel-o, allegando (ou
dizendo) que .. ,. o que foi testemunhaâ<? ppr F .... e F .... que commigo assignam
e3ta Jccl<l ra,;ão. O agente fiscal do !llllJOsto de consumo. F ..•..
,\,1 tcstemuuh11s: .....•...
6!, fste modelo de auto é simplesmente exemplificatilro, podel!do oc:r m'!iq
conforme a~ circumstancias do facto ou factos occurrid•J,,,

de~S.:nvol\klo,
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1\Iodelo XXXVII
AUTO DE INFRACÇÃO E APPREIIENSAO
Aos ..• , •••.••. dias tio mt!z de .•.•.•••••. tlo auno de 19.: .•••
áR ••.••••• horas .......... , verificando que ••••.•.... , estabelecido
cont. • . • . . • . . . . de. • . . . • . . . . • á. . . . . . . . . . . n ........•....•.•.•.•
dest •.....•..•.....•............•....•.. •. · · · .••. • · · · · · · · · ·- · • · · •

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

;

...

....... .. . ' .. . . .. .. ... ... . .. .. . ................................. .

infrin!!,indo aRsim o disposto no art. ......... do rcg-ulmnento que
baixon eom o decreto n ..... ele .... de •..•. de 192n, notifiquei o
tacto ao referido ...•. c intimei-o para que, no prar.o de triJJta dias
apresentasse :i sua defesa, para u que deixei em seu poder a respectiva
intimação por mim assignada, e fiz apprehensão da ..• dita. . . . merca
doria .•• conduzindo-a .•. commigo para a .......... ; do que la vrci o
presente auto de infracção c apprehcnsão, que vae assignado por mim,
pelo autuado ••••...•...•..• :e será .presente ao Sr ...• •t jun~mentc
com a. . . . . . . . . • . . apprehendtda .••.....•. , para os deVIdos hns. O
agente fiscal do imposto de consumo, F •..•.•
4

~Jodelo

:x-xx V

J l_l

AUTO UE JNFRACÇÃO E APPREHENSAU
Aos .... dias do mcz de ....... do anno de 192 ••• , As .... horaG
•••.•..•. , verificando que .......... estabelecido com ..•..••..••••
de. • • . . . . • • . . á .•.. : . . . . . . • . . • . . n • • . • • • • . • • . . dest •........•.••

...................................................................
. ................................................. ............ .
'

'

it;r~f~gtn'liô -~~~~- ~- ctÍsp~s·t~· ~~-~~i::::::::::::·.·.·.·.·.·.·.::::::~::::::
do regulamento que batxou com o decreto n ...• de •.... de ..•. de 1920,
uotillquei o facto ao referido ...... e intimei-o para que, no prazo de
trinta dias apresentasse :1 sua dclesa, para o que deixei em sen poder
a respectiva intimação por mim assig·nada, e fiz apprehensão da ...••
dita ••• mercadoria •.• , deixando-a •.• àepositada •.•.• em poder de .•.•
• . . • . . . , como consta do respectivo termo de deposito; do que l;tvrci
o presente anto de infracção e apprchensão, que vae a!';signado por 111im,
pelo autuado ....•.....•...•......• c será presente ao Sr •.........•
. • • • . • • . . • • . • . • . . • . • • • • • . • junta111cntc com o mencionado termo de
deposito.......................................... , como specirncu

da •.••.. mercadoria ...•..... apprehcndida •... , para o:; devidos fins.
O agente fiscal elo imposto de consumo, F .....•

MODELO XXXIX

AUTO DE INFRACÇAO
Aos.... dias do mez de....... do anno de mil noveceutos.
c. . • :is. • • . • horas .••....••••• , verificando que •.....•....••••.••
estai ~elecido. . . con1 •••.•••••••••. , de. . . • . . . . . • . • :í • ••••••••••••
• . . • • . • • • • . • • • • • numero ..•. ·•..•...••• dest ..•.•...••.•..•.•.•.••.

infringindo assim o disposto no .. art •..•....•....•...•.•.... do
reg-ulamento que baixou com o decreto n .•• de .•• de .•. dll 1920, nu~
tili<.Jud o belo ao .•..•. , referido ..... e iutimci-o pam que aprcseutasse
a sua dotesa, no prazo de trinta dias, para o que deixei em seu poder a
respe~ti va_. intimação por I}lim assig-nada~ pelo que lavrei o presente auto
de Jnlract;an, que v:u ass1gnado por m1m, pelo autuado .••........••
. . . . . • . . . . . . . . . . • . . . • . . . . . . . . . . . . e será presente ao Sr.•.....•..••

• • ~ . • • • • • • • • • . • . . . . • • • • • • • . . • • • . • . • • . . • • • • • para os
O at,;entt> ti:~cal do impmdo de cons11mo, P ...•. ,

.1\.lodelo

dPvidn~:1

ti 11 s.

xr~

TEHMO DE DEPOSITO
A os ... dias do mez de •.. do anno de 1()2 ••• , na casa sita á rna .••
n •..•••... desta cidade de ••• declarou o Sr. F .•. , perante mim e ás
testemunhas F ..• e F ... , abaixo assig-nadas, que acccitava o cargo de
depositario das seguintes mercadorias {ou objectos) .... , que f()l"am apprehendidas ao mesmo P ... , (ou a F ..• , estabelecido á rua ..•. n....• )
por infracção do art ••..• do regulamento que baixou com o decreto
rr •••• ele .•.. de •... de 192 r, e que se responsabilizava pela boa guarda
d:1s mencionadns mercadorias, obrigando-se, sob as penas ela lei, a
t~ntregal-as em bom estado de conservação no prazo de vinte e quatro
hon1g, depois de convenientemente notificado para tazel-o, e a inde~
mni.z:tr gualqner damno ou falt.1 que soflhun as ditas men~.1.dori<iS. O
ag·1•ntc fiscal ilo imposto cte consumo, F .. , •.••
O Jepositario ••••••
A~ testemunhas ••••••
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Modelo XLI

INTIMAÇÃO
Fica pelo presente intimado F ................... (1 ), e~tabele.
cido COITI ••••••••••••••••••••••••••• á rua......... n.... , a
defender dentro do praw de trinta dias, sob pena de revelia, do auto
que nesta data lavrei em seu estabelecimento por inti·acção do
art. .......... do regulamento annexo ao decreto n ....... de, •..•

se

Je. , , ...... , , ... , .. , . . dP

I Q~ I ,

de .. , .. , , . . . . . de I u ...

() ae-ente fiscal,

(1) Quando o proprietario do ec;tabeleclmento n:io est i\· e r presente, dir-se.-á:

- "Fica pelo presente intimado F ..................... , na pe5~oa do seu
empregado (gere11fe do e~L?f•,·leriment,!) F ..... , ......... .' ... ,., ....•....•. •.

·-----------~~~~~~~~~~-~--- --~-~-~--

r·------"---N. DO AlHO

I

NOME DO AU'l'li.\DO
E RESIIlENCIA

-~I

PA

I

NATUREZA
INFRACÇlO

NOMB DO AUTUANTE

~

erc:1
$101'>
"(')

o:>•

o

-1
~
IJ•

~

R; O
$10~'>

o

-o

$10<

o

I

_"_______ --""·--·--·"-"' _____"_]__

lli.\STINO
DO PROCESSO

---··-

OJ

o

•-l"l

::»•

o

JMrORTANCIA DA

MULTA

Do rccnrs()

I

I

OBSERVAÇÕES

tl,\ll.ll~J.tL"L~

~

DE'J:Â•'

Da remessa
- - - - - - - - - - - - - - - - - do recurso á
Delegacia.
- - - - · ------Do pagamento
·------------da multa

u:tJ

p.
C%1

~

I
------------------------·

=-=-=---==~=-~:--==--~~ j ·~TA D~

o{I)

t;·

Á REPARTIÇÃO

=--~--===-~=--=----1I

(J)

s::c+

DEG!SAO

··-------~-----

~

U.ilUVJ OU GU. WV

o

a

t!

>
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i;,

=
Q

P•

-~
~

Ji!j

o

(I)

liATA llA EN'l'REGA

-------~
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t-'

==~-~~:~~=~-==--=--==-=-==-1----,.---"--·--"·-· - - - - - - - - - ·
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o
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ACTOS DO POOF.H EXECli'I'IVO

l\fo«le1o XLII(

Directorin da. Receito. l'ubliea. elo Thesouro Naoional

ouadro da t·entla do imUu3to de cunsomn arrecadada em IY2 ... , comparada
com a nceila

nl'~aua

11ara uIHP.smu r.xercicin

I•II·FERENÇA ü.'\
!lENDA ARHEC,\It.~(.)A
!iOBHK A
H 1-:CEII'o\ OR<,:,\lJA

(I)

Somma ,

, .

(r)- Nesta column:1 serlo

deite regutamcuto.

enumerad:.~s

as espcdes

roniit:ltttc~

do

!li t.

re

Nor.1.-Este m1pp:1 de•;e c~ncordu com os dados c·onstantes do annexo XLVI

l\.lodelo XLIV

!:i~e.cto~ia

~nanro
~I:f"I:CJE

I>C lliJOfTO

da lieceita :Publica do 'rbesou:o Nacicnal

nsmonstranvo na renda do imnasta fie
~~

..

"---------------l-----4

IQ •••

'9···

I

.,...

~ansnma drrecadada

~-- ,,...

I "".

no n!ti[O decenniB
iy •••

rq •.•

19···

19...

,_____ ,_____ ,_____ ,____

n>
~
o

CD

\I)

o

o
'-::1

o
o

~

i"'l
~

~

:3

....
.....
·~

Soa:ma. • • •

;1)- Nesta columna são ex:umeradas todas as especies con~tantes do art. r0 deste regulamento.
NoTA- A ultima co.'umna ::!e~te mappa deve corresponder perfeitamente a intitulada c Total geralo do annexo XLVI.

O>
~

:..;J.

~

Modelo XLV

w.

!lO-

Directoria da Receita Publica do Thesouro Nacional C•>
Q~adro demonnraiivo da renda do imposto 4e consumo arreeadaaa r.o ulth:o ·D~&nnio, e relação entre a arrecadaçãO
de eaã.a Estado e a total d.a 'O'nião, t.o ezer=ieio t.e l92 ••.•
''

<

DiFFERENÇAS DE Ifl: •• , PARA
MAIS E PARA MENOS, CO~IPAR.-\DAS

Ig ....

H/l,,.

F.!TADCS

:oM I9···

Taxa

Registro

Taxa

Total

Registro

----

-:'c tal

·=--.:xa

Registro

Total

---- ----

co

:;p<

l3 !t ~
~~~
~~~

~~

"'

;>

J

:)
i_ I}

5
-o

:J

(f-)

~3)

':j

§
::rl
~
~

8

ª
ô

Scmma .

'•

-

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

~:; - Nas estatiHicas dos Estados o titulo será o da respectiva delegacia fiscal.
'") - Nas estatísticas dos Estados esta coh:1mna terá a designação • Repartições arrecad~::,:·ras•.
:3}- Nas e~tatisticas áos Estados pode deixar de figurar esta columna.
. •
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Directoria da Receita Publica do 'T'hesouro Nacional
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Mauua cstatistico dos emolumentos de registro, vetas esuecies do imuosto, arrecadados n9 exercicio de 192 .....
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(1)- Nas estatistlcas dos Estados o titulo será o da re~pectiva Delegacia Fiscal, e nas das repartições arrceadadoras será o da respectiva repartição.
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Dlrectoria da Receita Pu.bllca do 'l"hesouro Nacional (IJ

MaPDa estatisüco dos omolnmontos do ronstro arrecadados no uxcrcicio de 192... ,
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Quadro demonstrativo do numero dt:J fabricas e do valor do imposto pago pelas me~mas fabricas e pelos estabelecimentos por grosso, no exercicio de 192 · · ·
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Nas estat•slicas dos Eatados o titulo será o da L-ospectiva Delegaoia dscal,

(~) - Nas asc~ttst•cu dos Estados e3ta columna lerá o totulo c Repartições art·ecadadorns •.
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Quadro estatistitico do imnosto de consumo de.................. <z>............ no exercicio do 192 .. .
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(1) Nas estatisticas dos Estados o titulo será o da respectiva Delegacia Fiscal, e nas das repartições arrecadadoras, bem como nas dos agentes fiscaes, será o da
respectiva reparti~o arrecadadora.
(2) Designação da especie tributada.
(J) No quadro do cfumo e seus preparados~ se distinguirá o consumo do fumo desfiado, picado, migado ou em pó, vendido para o fabrico de cigarros ou de
cigarrilhas e o vendido para commercio, designando-se, na columna das observações, o empregado em cigarros nas proprias fabricas em que foi desliado, picado
ou migado.
(4} Nessa columna serão discriminados em correspondencia com as demais columnas, producto por producto sujeito ao imposto, fazendo-se a designação
necessaria, quando se tratar de beneficiamento, bem como quanjo se . tratar de imposto pago em estabelecimento commercial por grosso e, neste ultimo caso,
explicar-se-á, na columna das observações, que como •producção• entende-se a •entrada• e que como •consumo• entende-se a •sabida•.
(SI Nessa columna se fará tambem a designação da quantidade de productos fabricados nas repartições publicas federaes, estaduaes e municioaes e respectivo,
imposto pago, bem ClliDO da quantidade de proâqctos exportados para o estrangeiro pelas fabricas.
'
(6) Quando se tratar de producto que paga imposto tambem por verba, dlscriminar-se-ão as respectivas importancias.
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Qnaaro demonstrativo na renda discriminada do imDosto dc consnmo arrecadada em 192.. .. ~ s ~omnaração nas rendas do
nltimo triennio
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Na estatistica do sal o motlelo L ser:\ ~uh~1tituido pelos :~ef:ruintes
resumos:
. 8AL
Reutla tlo imposto :
Imposto do sal de producç:'ío nacion:-~1 ..•.....••..•••••••••
$
Idem, idem 1 estrangeiro .•......... , •.•.......••••••••••••
$
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Idem pelos exportadores ................................•
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Idem na occ:1sião das dr·scarg·as ..........................•
Idem do sal retiuado, estram~·eiro ..........•...........•.•.
Idem para selbr merc::adoria~ :tpprdtPllllid:t~~ e out1 u~ c.:t~o·J .. ,
Sornn1a .. , •••• , , ••••••••••••••••.• , , . • • , •• , • , •.
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I:S r.llil~'lJ·:ctMeNT't JS IJIPOU T. l!JU/V--;8 (rcg-i:;trado3 em
numero de ..•••. )

1\lorimcnto do sal:

Sloâc elo anno anterior, nétdonal •...• , •••
11
,,
estrang-eiro ...•.••

• .••

n;:~donal. .....•.••.•••••••••••
cslr~n1;eiro ..•••••••••••••••••

• •••

Ent1ado,

,

Sotn111a . •• " ••••

(I

•

o • • , • • , ,. • • ! • •

~

Jülo~
J)

)I

Jdlo~
))

....

•••• kilos

! ••••• " •••

))

•••• kilos
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f;C~htdo, nadona.J. .......................
»
~trang-eiro .....................

Siod;. p:u<t n annn ôc trn ..• ,
))

,,

"

..

,

.

..

.

n~donal.......

• ..• ldlos

Jdln:;

l rp .•. , e~traog·P-iro ....

:1nnun:l . . . . . . . . . . • . . . . • • . . . . . . . . . . • . . . • • . . . .

In los

OBSERVAÇÃO-·- Nll entrada do s3l devf'. ser riiscrirninad0 0 re:;ultantr. das descarga~, o entrado por cabotagem, o recebido por via
tern~strc 011 flnvi~l c q rompmdo a o11tro r.:.tllhf"'lP-dmcnto import:vlor.
nESC.1.1U1A
Ren.-1.1:

lJl~

S.·1 lJ (dcspachn:1 em

1mpo~.;tn p:l~fl JH.I p•lll•l

,f,,

dr;·:tifl•),

l!lllllCJO

de .•• )

:~implr>.~ .•..•..•. , .....

crn rfnhrr) ..•....•.....

Tnlal nn inwry;to pr~;::,n fiO porto t{(l destino ............ '.
lmpo.;to que j.:\ tinhi\ :.ido p!lgo 110 pontr1 de nrh.;em ....... .
~)ntnm-1

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

Movlmentn do r--11 :
} )C

»

rrnrhwção nacion:tl .............. , ... ,
"
cst.r!lngeirfl ............... .

Ili lo.;;

nr:3c.:trg:t l'<':tliz:lcf:l .•. ' ' .. ' .•...••••.•.•••

Carga manifestada. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • .
OHferr.nça para mab \Trifk-<ld~ ...... , , .........•..•....

.. ..

li 1 hs

~OIIIIll:\ ..•••..••••.•••••••• , .•••••.•••••• , • , . •

• •••

ldlrr:;

llitk.tenl;:t

par~\

menr,:; rrtificarla (:.1 rkdmir) ............. .

Dcsr;tr~a re.::~lizadét .................

.

Iri ln:1

Movimento de cnnsrlltln:
ldJog de sal (carg-a manil'cst::~cla) a :fjn.:ut.... . . . . . . . . . .
>>
>>
de differcnças para mais veritiradas a $u:!o
Imposto em dobro, sobre ..... l<ilos de diiJcrcnças
para mais, excedentes de ro "/.. da c:trga rwtnif<~r.t.ada, a $o2o. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ln1pnsto rohradn em cxccs~o .......... ~ . • . • . . . . . • . .

Soturna........................................
NoTA·- Na

nrg-ani~:.J<;ãn

dos

quadro~

cstat.islko:;

$
;F
:~

$
$

da:~ P.spedc~ trí·~oncorrtem, per-

clcvc-:~r. ter mnitn em vista que 0;> sem; c:hdns
feitamente, com os en!Jmerados no annexo XLVI.
Relativamente ao sal, além dessar. concordanci:~s. dP.VP-!11 o::: tcsrt~
!IIOS combin;~r entre si, especialmente com rclar;ão :rr1 ;, •;ahiJo ,. dJ:;
~.;;11inas, com impo:.;to a pag-ar, que de\'e combinar com o Hal ,, entrado ,,
nos estabelecimentos e.xpo....,dores, tambem com imposto a. pagar, e o
sal descarre~ado (tb;carga re:tliza~.la), que deve l'Olllbin::tr com o
((entrado)) nos estabelecimentos importadores.

hlJt.:td;t;,

Quahtuer divcrgcncia deve ::;er pcrtcitameutc elu:idada.

Modelo LII

Directorla da Receita Fubllca do lf.hesouro Nacional<''

Relação dos autos do infracção lavrados em 192 .••
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(1)- Nas estatfsticas dos Estados o titulo será o da respectiva Delegacia Fiscal, nas das repartições arrecadadoras será o da respectiva repartição.
(z)- Nas estatisticas dos Estados a columna terá a designação •Repartições arrecadadoras• e nas destas repartições •Nomes dos autuantes•, designando-es
neste caso as suas funcções.
(3)- O total dos autos é representado pela somma dos em andamento, procedentes e improcedentes.
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UE

28

DE FEVI~REIRO IJE

1n21

Fixa ') u1uucro de conselhos que se deverão constituir para julgamento da"'
praças d~ pret da Marinha

q l'n~~Ideulr da llepuiJiiea dos ~~~·;l.ado~ l!nid11s do Bra:->il
resolve, de aceôrdo eom o arl. ~4 tlo Codü:.o dP Organização
Judieiaria l\lilitar, mandado olJservar ;por d~!'l'eto nunHn·o
H. 450. de ~-10 ctc outubro de H)~O. drdat·ar que os Comwlhos
de Justiça Militat· 1para o jnlgamrnlo das lH'itr,as da Arr11ada
devrm ser creadn~ uas :-:PguintPs eireumséripçõrs dP .Ju::'Li!~a,
1Htl em eada uma: I". :2
:la, /1", 5\ 8", 9\ l'll~' n ll ", enm s0.dc,
rrspectivament.r, PHt BPlém, N. Luiz do l\laranhii.o, FIIJ'I<d,~za,
RrciifP, S. ~ahador, ~anl os, l'lorianupuli:'i, cidade !lu H i11
Urande P: Ladario.
3

,

Hio d(' llmwiro. '..'8 dP f e\ erriro de
:t~o da He,puiJI iea.

Hl,~'

nendencia e

EPITACIO

I. I noo da llldr~

l'LSSÓ.\.

Joaqllim Fel'rcira Cho,L"t'.;.

Jvão Pondiâ Calouems.

APPEND:ICE

DECRETO N. H. 506 -

DE

30

DE NOVEl\IBRO DE

1920

Approva a planta e -respectivo orçamento, na importancia de 10:085$019 (dez
contos oitenta c cinco mil oitocentos e dezenove rêis), de melhoramentos
de caracter sanitario, na estação de Faxina, ramal federal de Itararê
da Estrada do Ferro Sorocabana.

O Pt'csid{'ntc da nr-publica dos Estados Unidos do Brasil, •
aUendendo a Qtw requereu a Estrada rlc .Ferro Soroeabana e

tendo em vista as ·informações prestadas pela Im;pctoria Federal das Estradas, decreta:
1~:'1.. 1. o Ficam approvados a planta e· rcspect.ivo or~a
mcntu, na importancia de 10 :085*8H) • (de~ contos oitenta o
cinco mil oitoL·cntos e dezonovP. réis), de melhoramentos àc
caracter sanitario, na estação do Faxina, situada no ramal federal dn Itararé, da Estrada de Ferro Sorocabana, de accôcdo
com os documentos. qne a -este acompanham, rubricados pelo
dirrelor geral de Expediente da Sccrotal'ia de Estado da Via1,~flo
c CH11·as Publicas.
Art. 2. A quantia que, al1'. ao maximo do orç.âmcnto ora
appt·uvado, fôr, effectivamente despendida c apurada em tomada dn cout as rrgular, será l-evada á -eonta do capital do alludido ramal, após a conclusão das respectivas obras.
A.rt. 3. .Fica marcado o prazo d·e ;~ (~:'es) mezes, contado
da data da publicação deste decreto, para a conclusão das obras
de que se trata.
Rio de Janeiro, 30 de novembro de Hl20, ggo da Independcncia e 32° da Republica.
0

0

EPiTACIO PESSÔA.

J. Pires do Rio.

DECHETO N. 14.639-

DE

21

DE JANEIRO DE

1921

Approva o orçamento, na importancia de 36:368$ (trinta e seis contos tresentos e sessenta e oito mil réish para a installação de um segundo fio
telegraphico entre as:estações de Alvares Machado e Porto Tibiriçá, do
ramal federal de Tibagy, da Estrada de Ferro Sorocabana.

O Presidente da: Hepnblica dos Estados Unidos do Brasil,
attendnndo ao que requereu a Estrada de Ferro Sorocabana e
ás in formações pr·csl adas pela Inspeetoria .Federal das .Estradas, decreta:
Art. '1 .° Fica approvado; pa:--a a instailação de um scgulldo fio tolegTaphico entre as estações de Alvares Machado
P, Porlo, Tihiriçá, do ramal federal de Tibagy, da Estrada de
1• (HTO Snro~ahana, u orçamento ap:·cscntado pela referida es-

ACTOS DO PODER EXECUTIVO

trada, na importancia de :l6 :368$., (trinta e seis contos trezentos
e ~essonta e oito -nlil réis), o qual com Hsle haixa, rubri·cado.
pelo director geral de Expediente' da Seer..1ctaria de Estado da
Viação e Obras Publicas. .
Art. 2:' Fica autorizada a inscripç~ão, na conta de capital
do ramal federal de Tibagy, da d1~spesa que, aU\ ao ma;.:imo do
citado orçament.o, fôe effPctuada com a installação ora :Autorizada, depois de apt~'ad:~ em tomada de contas regular. ,
Art. 3." Para a e·mclnsão dos respeetlvo~ serYi(;o~ •. fica
marcado o prazo de C (seis) mczes, contados da dala da publicaÇão deste decreto.
llio de ,Taneiro, ~1 de jnrwieoi de 19211) 100° da Jndt~pen
dencia e 33" da HPJHlbliea.
l~PI'Í'ACIO ·PERSÜA.

J. Pires dn Rio,

FIM DO SEGUNDO VOLUME
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Paga.

VIAÇÃO E OBRAS PUBLICAS - Decreto de f de marco de :l92f - Approva os
.estudos 'definitivos da 5• secção da Estrada de
de Ferra Petrolina e ITherezina, e bem assim
o respectivo orçamento, na importancia de

N. 14·. 695 -

5.589:27f$5,54 •. ~ •••.••••.••••••• -...... .••••.
N. 14.696 "' 1VIAÇÃO E1 OBRAS PUBLIG&S - Detcreto de .t de marco de lf.92f · - Approva o

IProjecto e respe0tivo orçamento, na impor-·
tancia de 126 :3f2$200, de um novo edifficio
:para a estação de Tres Lagô-as, da Estrada
de Ferro ;Nordeste do Brasil. • • • •••.••.• ·~··
N ·~ 1.•4 .697 - iVIAÇÃO E OBRAS PUBLIGAS - Decreto
de f de marco de f 92•1 ,_ Approva os proj eetos e orçamentos para a construccão de diversas obras de arte na Estrada de Ferro Noroeste Ido Brasil • . . ... . . • . • • . . •.. . . •. . . . . . . •.
N-r. 14.698- VIAÇÃO E OBRAS [pUBLICAS- D~creto
de f de marco de. 1.92'1 - Autoriza a construccão de dois ·muros de arrimo e de um boeiro
c.apeado, simples, IIlO ramal ferreo de Urus~an.ga. • • • .•••••......•.••......•...••..•.•..... ·- ...
N,., f4'. 699 - VIAÇÃO E OBRAS PUBLICAS - Decreto
de f de marco de 1.9'2'1 '-- Approva os estudos
da variante de. «Capivara», situada entre as estacas 8.56~ e 8.,69'4! 15m,50, da linha de
Bomfim a Sitio Novo, da Rêde de Viação Ferrea da Bahia, e bem assim o respectivo orçamento, na impo:rttancia d.e :94 :0461$58(7• :(noventa e quatro contos quarenta e seis mil quitrhentos e oitentà e sete réis) ...... -..........

:ti

2

•2

3

4

IV

INnlC!E bOS AOToB

N, _14~ 700.- VIAÇÃO E OBRA.S PUBLICAS- Decreto
de 1 de marco de 192i - Approva os projectos e respectivos orçamentos de tres installacões hydrauUcas pâra abastecimento dos ramaes federaes de Tibagy e Itararé, da Estrada
de Ferro · Sorocabana. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
N. 14.701 - GUE.RRA - Decreto de 2 de .marco de
1921 - Approva o regulamento para a instruccão dos quadros e ~a tropa. . . . . . . . . . . .
N. i4. 702 - GUERRA - Decreto de 2 de marco de
1921 - Abre ao Ministerio da Guerra o credito de. 39 ~099$053, para oecorrer ao pagam~nto do sol~o vitalicio a voluntarios da Patrta. . • , . . • • . • • . . . . • • . . . . . . • . . . . . . . • . . . • .
N. :!4. 703-- AGRICULTURA, INDUSTRIA E COMMERCIO- Decreto de 2 de marco de 1921 - Concede á <Pará Public Works Company, Limlted>, autorização para continuar a funooionar:
na tRepublica, substituída a sua actual denominação pela «Pará Telephone Company, Limi-

ted>.

o

-

o •

•••••

o o o o o o o o o • o o o o .• o o o o o o o o o • o o o o o o o!

N. 14.704 - AGRICULTURA, INDUSTlUA E COMMERCIO-- Decreto de 2 de marco de 192t Coneedb á cBoston Cattle Company, Limitecb,
autorização para fuhooiónar na Republica .•. ,
N. 14.705 - AGRICULTURA, INDUSTRIA E COMMERCIO--- Decreto de 2 de março de 1921 Concade àutorizacão .á «Société Miniere et Industrielle Franco-Brésilienne;) para continuar
a funccionar na Republic~ • • . • . . . . . . • • . • •..
N. 14.706 AGRIOtJiJrURA, J,NDUSTRIA E OOM. MEllCIO - - Decreto de 2 de 'marco de 1921'
- Concede á Sociedade Cooperativa de Responsabilidade Limitada cCommercio de Carnes
Verdes;), autorização para funccionar. . . . . . . .
N. 14.707 - AGlUOULTURA, INDUSTB.IA E OOMMERClO- Decreto de 2 de marco de i921 Autoriza o Ministerio da Agricultur,~ Industria
a ·Commeroio, ~contractar com a 'l.iOmpanhia
Eleetro-Metallurgiéa Brasileira, com séde na
Capital de S Paulot a installacão na cidade de
·Ribeirão Preto, de uma uzina para a fusão de
minério de ferro,' fabricação e laminação de
aço, pelo processo de altos fornos eleetriooa,
de accôrdo com o disposto no decreto numero
4.246, de 6 de janeiro de i92t............ •.•
N ., i-li. 708 - FAZENDA - Decreto de 2 de marco de
1921.- Approva as alterações feitas nos estatutos do Banco Nacional Ultramarino, com
séde em Lisboa, pela assembléa geral extraordinarla de 2 de agosto de 1919............
N. 14.709 -FAZENDA- Decreto de 2 de marco de
192.1 -Abre· ao Ministerto da Fazenda 9. er~

4

5
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63

65
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Par•·

N.

N.

N.

N.
N.

N.

N.

N.

dito de i82 :773$334, destinado a. attender, no.
vigente e~eroJcio, ao augmento de despezas
em virtude da reorganização dos serviços da
Inspectoria de, Seguros. .. . . . . . . . . . . . . . . . .
14.710- VIAÇÃO E OBRAS PUBLICAS- Decreto
de 3 de. março de 1921 - Approva o projecto
e respectivo orçamento, na importancia
de
117:557$278 (cento e dezesete contos quinhentos e cincoenta e sete mil duzentos e setenta e
oito réis) .z de dois encontros · para uma ponte
da Estraaa de Ferro Noroeste do Brasil. . . .
14.7 H AGRICULTURA, INDuts:TRIA E COM-'
MERCIO E F'lAZENDA t- 1Decréto de 5 d'e
março de 1921 -·!Dá novo regulamento ao
Serviço de Industria PastorH. . . . . . . . . . . . . .
1-1.712 -VIAÇÃO E OBRAIS PUBLIC11.S - Decreto
de 7 de março de 1921 - Concede permissão á
Comp\flnhti31 Radotelegraphic~a !Brasileira 'para
installar e trafegar estações radiotelegraphicas ultrapotentes. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
.,:.
14.713 - FAZENDA - Decreto de 8 de março de
1921 - Approva o regulamento para cobrança
e fis·caltl~ação do sello s:anitario. . . . . . . . . . . .
14. 714·- GUERRA.- Decreto de 9 de março de
19:2'1 - Abre ao Minis·terio da Guerra o credi_to de. 495:218$027, para pagamento de venmentos e outras despezas decorr~nt.es na organizn.ção ·~ rJnsti'ça 'Militar ... '.... ·. . . . . . . .
14.715- RELAÇõES EXTERIORES- Decreto de
9 de março de 1921 - Publica a adhesão do
Reino dos Sérvios, Groatas e Eslovenos a ados
internacionaes relativos á protecção da l?ropriedade
industrial. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
14.716 - RELACõES EXTER]O,RES - Decreto de
9 de marco de f921 - Publica a denuncia, peJa
Nicaragua, da Convenção de Marcas de Fabrica e de Cimmercio, assignacla em Buenos
Aires a 20 de agosto de HHO..............
14. 7'17 - F AZ®NDA - Decreto de 9 de marco de
1·9 2f Concede reducção de direitos de im.,.
portação a alguns artigos do .producção belga
14·. 7~.8 - FAZENDA - Decreto de 9 de março de
1921 Concede reducção de direitos de importação a alguns artigos de producção norteamericana . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
14. 7·19 - RELAÇõES MX!'l'ERIORES - Decreto de
9 de março de 1921 Promulga a Convenção
f::anitaria Internacional, assignada em 1\fontrvirléo a 21 de abril flo 1914................
_1ft. 720 AGRICULTURA,
INDUSTRIA E COMMERCIO - Decreto de 9 de março de 192J Abre ao Ministerio da Agricultura, Indusfria

65

6,6

66

134
137

ft18

148

150

1

N.

N.

N.

151

152
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tNDIOE 'DOS AOTOS

Paa•.
e Commeroio o credi tQ de 1. 335 :350$800, para

attender, no corrente anno, ao pagamento das
per·centagens dos funccionarios dos quadros
do referido miisterio, estabelecidas pelo decreto n. 3. 990, de janeiro de 1920. . . . . . . . . •
FAZENDA - Decreto de 9 de março de
Abre ao Ministerio da Fazenda o credito de 2:160$, para attender ao pagamento de
gratificações addicionaes a que fez jús, nos annos de 19'13 e '1914, o ex-servente da Inspectoria Agricola do 1o distri.cto, no 5stado do Amazonas, .João Francisco Fausto. . . . . . . . . . . . .

175

N. 14.721 -

1921 -

17fi

N. ·U. 722 ~ VIAÇÃO E OBRAS PUBLICAS - Decreto
de 16 de marco de 19·21 - Approva o regula-

mento que reO'rganiza os serviços dos Correios
da República. . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . .

RELAÇõES EXTERIQRES - Decreto dA
Promulga o Tratado
entre os Estados Unidos do Brasil e o Reino
Unido da Grã-Bretanha e Irlanda, para a criação 1de uma comnlissão de ·Paz. . . . . . . . . . . . . .

17ô

N. 1·1. 723 -

·16 de março de 1921 -

332

N. 14.'724 - . ·RlJi1f.;A.ÇõES EXTERIORES - Decreto de
16 de ma.rço de 1921 - Publica a adhesão da

Republica t:le Vertezue·l.a á Gonvenç.ão Telcgraphica Internacional de S. Pete.rsburgo. . . .

337

N. 14. 72'5- VIAÇÃO !E OBRAS PUBLICAS - Decreto
de 16 de março de 1921 - Abre ao Ministerio

da Viação

e

Obras Publicas o credito de

2. 860:000$, para pagar em apolices da divida

publica as despezas com o resgate da Es·trada
de Ferro Caxias a S. José das Cajazeiras, no
..•..... Estado do Maranhão. • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
N. 14.726 - AGRICULTURA, INDUSTRIA E COIMMERCIO - Decreto de 116 de março de 19·21Concede autorização á «Bally Limitada (Sociedade Commer.cial) »·para funocionar na Republica .... ·• . ...... : ......•.•.............•,
N. 14.72.7 - AG;IÚCULTURA,
INIDUSTRIA E COMMERüiO - Decreto de 16 de março de 19:2•1.
- Concede autorização á sociedade anonyma
«Los ·Fabricantes Unidos», Inc., para func·cionar na Republic:a. • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
FAZENDA - Decreto de 16 do março de
Approva o regulamento para a fiscadade ICommercial "h tpara funccionar na Rolização dos ban.cos e casas bancarias. . . . . . . .
N. H . 729 -;- FAZENDA - Decreto de 16 de março
de 1921 r Approv:a o regulamento para a arrecadaçãcJ e fiscalização do imposto sobre a
renda .. _ ......... ~ ...........•......... .,. ... . . . .

338

339
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1921 -
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N ., 14.730 - JUSTIÇA! E NEGOCIOS INTERIORES !Decreto de 16 de março de 1921 - Desapro·pria, por utilidade publica, os predios e terrenos situados na área destinada á Exposição
Nacional a se realizar na Capita Ida Republica,
para commemoração do Centenario da lndependencia do Brasil. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
N. 14.731 -VIAÇÃO E OBRAS PUBLICAS- Decreto
de 17 de março de 1921 .,..--- Proroga por um
anno o prazo fixado para ini-cio das obras df'
melhoramentos do porto de P.aranagu:L . .l..
N. H'. 73'2 - VIAÇÃO E OBRAS. PUBLICAS - Decreto
de 18 de março de 1921 - Marca novos prazos
para a Comp.anhia Estrada de Fterro de Vietoria a Minas a abrir ao trafego publico dois
trechos do prolongamento que parte da estrãn
de Cchoeira Escura com destino a Itabira do
Matto Dentro. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
N. 14.733- VIÁÇÃIO E OBRAS PUBLICAS- Decreto
de 21 de março de 1921 - Abre ao Ministerio
da Viação e Obras Publicas o credito de réis
690:500$, para desapropriaãço, indemnização,
aoquisição e construcção de um edifício destinado á. Administração dos Correios, na Pa.-rahyba do Norte. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..
N. 14.. 734 - VIAÇÃO E OBRAS PUBLICAS - !Decreto
de 21 de março ·de 1921 -:- Concede á Sociedade Pereira Carneiro & Companhia, Limitada
(Companhia Commercio e Navegação), os favores de que gosava o Lloyd Brasileiro, como
sociedade anonyma, excepto a subvenção, para
o serviço de navegação regular entre portos do
llttoR'al <fo Bras~I .·. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
N. 14 . 7:3•5 - VIAÇÃO E OBRAS PUBLICAS - Decreto
de 21 de mar.ço de 19121 - Approva o projecto
de
e respectivo orçamento, na importancia
·55 :619$623, de um muro de arrimo a ser construido no ramal ferreo d~ Urussanga........
N. 14.736- FAZENDA- Decreto de 21 de março de
19:2'1 - Approva a nova tabella de vencimentos annuaes dos empregados da Caixa Eeonomica e Monte de Socco:r-ro de Pernambuco. .
N. 14 . 737 - FAZENDA - Decreto de 23 de março
de 1921 - Approva o regulamento para a arrecadação e fiscalização do imposto sobrf' operações a termo. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
N. 14 . 738- RELAÇõES EXTERIORES - Decreto de
23 de março de 1921 - Crêa Legações na PoIonia e na Tcheco-Slovaquia, abrindo os nr'cesf;arios creditos ..... ., .. \. ..... 1•• ,. • • • • ••• • • • • • •
N. 14 . 739 - RELAÇõES EXTERIORES __, Decreto de
1921 ,_ Publica ai adhesão da Tclleco-8Jovaquia
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Convanções de Ui de março de i686, ri}la ...
tiva$ á permuta de documentos officiaas e de
oqt~~ lPublic~ões.

·1· ·•.•.••.....• -•..•... ·I···'

N. 14,7-tO...--RELAÇõES EXTERIORES - Decreto de
23 de março de t92t ,_ Publica a adhesão de
Romania á Oonven~ão Internaeional de Roma
para a -criação de uma Repartição !nternacional
de Hygi~ne Publiéa ....•.....•,... ! • • • • • • • •.• • •.
N. 14.7 4 i --VIAÇÃO E OBRAS PUBLICAS - Deereto
de 23 de março da 1921 -Determina que cesse
desd-e t de janeiro ae 1921, o pagamento dos
Juros garantido~ sobra -o capital correspondente ao ramal de· CurraHnho ~ ;liamantina,
cuja .·enc1.1mRacão foi resolvtda opelo decreto
n. i 4, ~52~ de 3 da novem})ro de ;_ 920 . . . . . . .

N. f 4, 7 42 .,._.. VL-\.ÇÃO E OBRAS PUBLICAS - Decreto
de 23 de marco de. 1921 - Proroga até 12 de
maio de 1922 o prazo fixado no decreto numero 7. 995, de 12 de maio de t9t0, para a conclusão do prolongamento do ramal de Tibagy,
da Estrada de F-erro Sorocobana at.é porto Tibiriçá ....... ·'· .•....... ,., .. ,.......•..... ,..... ·
N. 14 •743 - MARINHA ~ Decreto da 23 de março de
1921 - ~re ao Ministerio da Jl).stiça e Negocias Interiores, .o eredito de 5. ooo :000$,
para attender a despesas com trab~J,lhos desti·nado~ á Comme-IpraÇão do ~Centenario da. Independencia. do :arasil, em i922 ... ,...........
N. H. 7 44-... RELAÇõES EXTERIORES .:....... Decreto de
23 de m~rço de 1921 - Crêa um, Consulrudo em
Hanover .•..........•.......•.. ,......... ,. . .
N. 14.7 45 - GUERRA - Decreto de 23 de març.o de
1J00i ---' A,pprova ~ !primeira parte dor Hegularnento para a Organização do Terreno. . . . . . .
N. 14.746- GUERRA ~ Decreto de 23 de março de
1921 ~ Approva a ~e~unda parte do Regu~a
mento ~ara. .os exerctcios, o emprego e o t1ro
da A:rtllha.rlQ .••.... ·..........
N. 14,747 -!FAZENDA- Peoreto de 23 de março de
- 1921 - Abre, ao Ministerio da Fazenda7 o credito de 8(} :096$1321.. para. attende:r ao pagamento de gratificaçoes addicionaes. correspondentes aos ·exercicios de 1913 a 1916, a. diversos
funccionarios do Ministerio da Agri·cultura,
Indust.ria e Commercio. . . . . . . . . . . ... . .•. . . . . .
N. 14.7 48- GUERRA - Decreto de 28 de marco de
1921 - Altera as bases para a organização do
Exercito Nacional de 2• linha...............
N. 11.149-FAZENDA E RELAÇõES EXTERIORESDecreto d~ 3() de março de f92f - Abre ao
Ministerio da Fazenda, o credito de 500 :000~,
o\.
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Repartiçõe! Inter-

naotonaes, mo1u8ive a Liga das Naçoes nos
texercioiosi fde 1920 e 192{ .. ,....... ·:·. :,.,...
14.750- GUERRA ~ Decreto de 30 de março de
1921 - Declara que fitcam desapropriadas
as casas ns. 19 e i 9 A e ~rreno baldio a ellas
.Oontiguo, situados. á rua José Bonifacio, em
Caçapava, Estado dé S. Paulo. . . • . . ... . . . . . . .
{ 4. 751 - FAZÉNDA - Decreto de 30 de março
de 1921 - Concede ao Banco Allemão Transatlantioo (Deutsohe ú eberse:eiscbe Bank) 1 autorização para estabelec~r mais uma agencia em
Curityba, capital do Estado do Paraná......
14. 75t2 .,....., GUIERRA - Decreto de 31 de março de
i'9'2i - Altera varios dispositivos do regulamento 'em vigor para os Co'llegios Militares.
1L7õ3- VIAÇÃO E OBRAS PUBLICAS E FAZENDA - Dec~eto de 2 de abril de i 921 -:
Abro ao Ministerio da Viação e Obras Publicas
o credito de 1. 000 :000$, em apolices da divida
publica, para occorrer ~ despesas de construcç.ão do armai ldej Montes Claros, da Estrada de Ferro Central do Brasil. . . . . . . . . . .

N. 1.i. 754 -VIAÇÃO E OBRAS PUBLICAS - Decreto
de 2 de abril de 1921 -Abre ao Ministerio da
Viação e Obras Publicas o' credito de 800:000$,
em apolices da divida publica, para oc-correr
ás despesas de construcção do ramal de~ Marianna a Ponte Nova, da Estrada de Ferro
Central do Brasil .............. :..... ·I·.....
N. 14.755-VIAÇÃO E OBRAS PUBLICAS E .FAZENDA - Decr·eto de 2 de abril de 1921 Abre ao Mintsterio da Viação e Obras Publicas
o credito de 1.000:000$, em apolices da divida publica, ~ para occorrer ás despesas de
conclusão da ponte sobre o rio S. Francisco,
Pirapóra, da Estrada de Ferro Qentral do Brasil
N. 14. 756- FAZENDA - Decreto de 4 de abril de
1921 - Approva os novos estatutos da Socie'dade de Seguros de Vida c Monte Pio da Familia », com séde na capital do Estado de São
Paulo, adoptado·s pela assembiléa geral extraordinaria de t5 ·de março de 1920............ .•
N. f 4. 767 -VIAÇÃO E OBRAS PUBLICAS - Decreto
de 5 de abril de 1.921 - Approva o orçamento
na importancia de dois milhões .setecentos e
noventa er tres mil seiscentos e trinta (2,793. 630)
franc.os francezes, trezentos e cincoenta mil e
trezentos (350,300) francos suissos e vinte
contos de réis (20 :000$) em moeda corrente
naci.onal (papel). para acquisição de machinas
motrizes e operatrizes destinadas ás grandes
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offioinas a S_!3rem construídas para <ls serviços
das estrada$ de ferro federaes dos Estados da:
Bahia e Sergipe ....... ,.·. ·.. ,.. ,..... ·I·:· .•• ·l·..
51~
14.. 758- VIAÇÃO E OBRAS PUBLICAS- Decreto
de 6 de abril de 1921. - Approva a nova tabella de preços, e.specific·ações e ·condições
geraes a que se refere a clausula 46 do contracto
de arrendamento ~· -cohstrucção das linhas
f.erreas dos Estados. da Bahia, Sergipe e norte
de Minas Geraes ....•........... ,.1. •.. . . . • • • • •
5i5
14.759 - MARINHA - Decreto de 6 de abril de
1921 - Abre, pelo Ministerio da Marinha, o
.credito de 42:737$992, para pag.amento do augmento dos vencimentos dos funccionarios do
Arsenal de Marin ha do Rio de .Janeiro. . . . . .
·!í4n
14-700- GUflilllRA- Decreto de 6 de abril de 1921.
- A:p·prova a .segunda parte do regulamento
para os exercicios e o combate da infantaria
f:>Lí9
14. 76·1 - GUERRA- Decreto de 7' de. abril de 1.921
- Approva as instruccões provisorias para
Exercito. . . . . ....... ,. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
62'5
14. 76·2 - GUERRA - Decreto de 7 de abril de
.f921 - A:bre, ao Ministerio da Guerra, o credito especial de 26:950$685, para pagamento
de soldo vitalicio à voluntarios da Patria. . . .
625
14.763- GUERRA- Dooreto de 7 de abril de 1921'
- Abre ao Ministerio da Guerra o credito de
~O :'600$, para pagamento de despezas da Escola de Veterinaria do Exercito, no corrente
anno..•..•......................... ·r·J·.. ... .. . 625
14. 764 - GUER·RA - Decreto de 7 de abril de
1921 - Approva o regulamento para as Escolas· de Intendencia. .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
627
14.765 - AGRICULTURA, INIDUSTRIA E COl\1tMERCIO - l)ooreto de 7 de aril deb 1'9•21 Concede á ·~ompafiia Brasilefia de Cueros»-.
Sociedade Anonyma a autorização para func,cionar na Republica.................. ,.. .
14.766 - VIIAÇÃO E OBRAS PUBLICAS - Decreto
de 9 de abril de 1921 -Autoriza a Companhia
Industrial Santa Fé a utilizar-se das faix~a~
terrenos indicadas na planta approvada pela
Prefeitura do Districto Federal e pertence'Iltes
á União, para a realização das obras e abertura das• ruas nece~sarias ao accesso do morro
de Santo Antoni,o. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ô::J9
14.767 - VIAÇÃIO E OBRAS PUBLICAS - Decreto
de- 9 de abril de 1921 - Abre ao Ministerio da
Viação e Obras Publicas os creditos rlc
3 .·650 :DOO$, e 144:000$, para attender, no
·exercic,io de 1921, :'í: reorganização dos serviços postaes. .. . . .....,. . . ... . . . . . . . . . . . . . . . .
6~10
1

N.
'N.

N.

N.

N ·.
N.

N.

N.

J)()

XI

PODEI\ EXECUTIVO

Paga.

N. 1'4. 768 - M!ABIINHA - Decreto de 13 de abril de
192'1 -, Abre, pelo Ministerio da Marinha, cre-:- ·
ditos supplementares ás verbas 1a e 2a do or()amento para o excercicio de 1921, destinadas
ao pagamento do pessoal da Justiça Militar..
N. 14. 7 6191 - IM*RINHA ___, Decreto. de 13 de1 aibril de
1921 Abre, pelo M.inisterio da Marinha,
creditos supplementares .ás verbas 4a e 5a .do_
orçamento para o exercicio de 1920, destinadas ao pagamento do pessoal da Justiça Militar. . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
N. 1.4. 770- VIAÇÃO E OBRAS PT:JBLICAS- Decreto
de 13 de abril de 1921 - Abre, ao Mi11istf~'T'in
da Viação e Obras Publicas, o credito dP
12. OGO: 000$, para duplicação da linha da Estrada de Ferro Central do Brasil entre Mog:v
~ Norte. . • • ·• ••......•...... ·r·<·l· •• ·•·r· •• _......
N. 14. 771 - VIAÇÃO E OBRAS ·PUBLICAS - \Decreto
de 13 de abril de 1921 - Autoriza o contrado
p~ra a construcção das estradas de ferro, de
•que tratam as clausulas 6a, § 3°, do contracto
approvado por decreto n. 14-.326, de 24 de
agosto de 19120 e ta do additamento approva'do
pelo decreto n. 14.530, de 10 de dezembro do
rnesnto anno . . I•.. . • • • • . . • . . . • • • . • • . . • •
N. 14. 772 - JUSTIÇA E NEGOCIOS IN'TERJIORES Decreto de 13 de abril de 1921 _:_ Abre ao Ministerio da Justiça e Negocias Interiores o credito especial de 3:870$. para occorrer ás despezas 31 effectuar, eín -1921, com a educação c
instrucção dos filhos menores do Dr. AstoJpho Dutra, de accôrdo com o decreto numero
4.121, de 3 de setembro de 1920 ....• ·:·......

6!t0

ü1~t

ô41

665

6651

'
MARINHA -

Decreto de 13 de abril de
Altera o regulamento do Corpo de
Marinheiros Nacionaes, na parte referente ú
pTomoção das praças da companhia de artilheiros. . • • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
N. 14.774 - AGRICULTURA, INDUSTRIA E COM.,.
J\1ERCIJO - Decreto de 13 de 'abril de '1'9121 ~
- Concede .á Société Financiere et Commer'ciale Franco-Brésilienne autorização pam
continuar a funocionair na p.llepublica .. ·:. '" .
N. 14.775 - RELAÇõES EXTERIO.RES - Decreto de
14 de abril de 19'21 Publica a adhcsão do
Protectorado hespanhol de Marrocos á Converw;ão Interna-cional de 'RO'ma, para a eroação
de uma Repartição Inte·rnacional de Hygirnf P
Publica . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
N. 'I L 77,6 - FAZENDA- Decreto de 16 de abril flp
1921. - Abre ao Minü;lerio da Fazenda o eredito de 50:000$, para acquisição do uma lan-

N. 14. 773 1921 -

665
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cha destinada ao serviço da· Alfandega de Victoria, ~stado do Espirito Santo. . . . . . . . . . . . .
GUERRA E MARINHA - Decreto de iS
de abril de 192i - Declara extinctos diversos
lagares de auxiliaii de auditor de guerra. . .
N. 1•4. 778 - GUERRA - Decreto da 20 de abril de
f921 - Approva o annexo n. 2 do regulamento para os exercieios e o combate da infantaria. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

-667

N. i 4. 777 -

N. 14. 779 - GUERRA - Decreto de 20 de abril de
1921 - Rectifica os decretos ns. 2. 794 e
10·. 419, de 3 de setemb~o de 1913..........
N. 14.780 - AGRICULTURA, INDUSTRIA E COMME11CIO ~ Decreto de r~o de ~abril de 192:1 -

N.

N.

N.

N.
N.

Abre ao Miuisterto da Agricultura, Industria e
Commercio o credito de 370:000$ para attender ás despezas com a repre·sentacao do Brasil na exposição da borracha ·~ outros productos tropieaes .a realizar-se em Londres, no
corrente anno . , • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
14 ."781 - AGRICULTURA, ]NDUSTRIA E OOMMEROIO - Decreto de .20 de abril de f 921 Concede .á "Anglo-Birasilian Iron' and Steel
Syndi,cate, Limited~. autorização para funccionar na Republica. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
14.782 - VIAÇÃO, E OBRAS PUBLICAS - Decreto
de 20 d~ abril de 1921 - Abre ao Ministerio
da Viação e Obras Publicas o credito de réis
4. 300:000$, em apolices da divida publica,
para occorrer ás despezas de construccão pessoal e material - da Estrada de Ferro de
'Petrolina · a Therezina. . . . . . . . . . . . . . . . . . ..
14; 783 - FAZENDA - Decreto de 20 de abril de
1921 - Approva as alteracões feitas em seus
eostatutos pela . Associação Beneficente Cam(pista - Au:xtilio ás Familias. . . . . . . . . . . . . .
14.784- GUERRA-- Decreto de 27 de abril de 1921
A~prova o Regulamento de Instrucção Physica
Militar, destinado a todas as armas, 1a parte
14.785 - GUERRA - Decreto de 27 de abril de
1921 - Altera o art. •4:9 do regulamento da
Escola ·de Sargentos de Infantaria, approvado
por decreto n. 14.331, de 27 de agosto de
1920 • . . . .•. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . .
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AGRICULTURA, IINIDUSTRIA E COl\1-

MERCIO E JUSTIÇA E NEGOCIOS INTEHIORES - Decreto de 28 de abril de 1921 - Da.
nova
organ~zacão .. á eommissão
consult.iva

para o estudo dos assumptos concerne-ntes aos
seguros contra os accidentes do trabalho....
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!N' •. 1~.,787- VIACÃO E OBRAS PUBLICAS- Decreto

de 30 de abril de f92f-. - .Approva a planta
dos· terrenos aterrados pela CompaDJhia Cessionaria dM Docas do Porto da Bahia, os quaes
são desnecessarios aos fins da sua concessão

72i

VIAÇÃO E OBRAS PUBLICAS - Decreto
de 30 de abril de 1921 - Approva os estudos
definitivos e respectivo orçamento, na importancia de 1184:7,26$05.1, :para o proolngamento
do ramal de Urussanga até ás minas de carvão do ri9 Deªerf,Q •• • • .. •.•.•••..• •.• •.• ... . . •.•

722
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UECHETO N. J L üU!.i --

01~

1 m;

l\l.\111;o

IH:

I w.: I

Approva os e~tutlos ddiuitivu:; da fia ~cq~ão d:t l~Htrada. dn Ferro cln f'nl.ro~
liua :~ TIH~rczina, e LeiU a~::>in1 o n•:;pccLi\'o orçaiuctltt~, Jt:t hup•nf:o11•:i:1.
tk r•. :J:-,!1::!71$!J!í1.

() l 1 l'I'Sidt•lllt! da Ht'Jlllltliea dos E~tados l fnidos dq nrasil,
nll f'lldt•IJ•I•t au que pt·opuz a lllslwduria Ft>• ltoral das J•~slr·adas,

d•·•··r"ta:
..\rUgo uni co. Firam approvados os t•-;lwJ.os drd'i11 i li vns,
org·anizadus pela lnsp('etoria Feder·al das Esl l'adas. da fía s•·ec;flo da l•:sll'ada de .F!'rro de P1~lroliua a Thf'l'••ziJw, t'Otll a
extensiio dt~ (i!lkllJ,'2 W, eornprclwndülos ••Jür·•~ os kilorm>l.l'O~
.J:J '1,\lOO (Oeiras) ~~ fíO 't, 110 (Fazenda Hurprnza), ·~ lH'Ill assi111
o rt•SJll'diYo or~;amento, na imporlaneia f.olal dn n~i:-:
5. 5SU: :!; I *551, ile acr·<lrdo eom os tlo<~lllllf'Jll.ns qtrn (·nm 1•stn
haixan1, l'tJht•it·ado~ pt~lo dirnelm· g·pral d1\ Exrwdil·nl•~ da ~~:
crdaria dn Estado da V ia~.;ão o OIH·as Puhlit·:ts.
Hio ~~~~ .Janf~ÍI'O, 1 de mar1;u de 1!1::!1, 100" da lltdqwudeJH.:ia e :.;:J" da Hevu!Jliea.
J!.;pf'l'ACIO

I'E:-J~•'t.\ •·

J. Pires do

J,eis do

1U~1

-
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ACTOS DO PODElt EXECtJTIV()

DEC11BTO 1\". 1LG96-

nF

J

nE,:\T.\IH.:n tm

1H21

Approva o projecto e respectivo orç~mento, na importancia do 126:312$2001
de um novo ~dificio para a estação de Treti I4agôas, da Estrada de Ferro
Noroeste do Brasil.

O Presidente da fil'tmbliea dos Estados Unidos do Brasil,
attendendo ao qw~ fll'Opoz a Dirl'l'turia da Estrada de Ferro
NoroestP do Hrasil, decreta:
Artigo -unjco. Fieam approvauo~ o pro.ke!.o e rm;peeLivo

n~·()am('n.to

na impol'f:meia de 12() ::JJ .'2~200, ot·ganizados püla

dn·ectorw. da Estrada de Ferro Noroeste do Brasil, os quaes
I'Sit~

ue

baixam, rnbrieados pelo dircduJ' gerul
ExpcdP Estado da Viaçiio ~~ Ohras Pnhlit'as, para
a cunstrul'ção de um novo edifieio para a esla1;ão dl'. Tr1~::; Lagôa~. da J'l'fcritia ·~strada.
Jtio d0 .lanf.'iro, 1 dl' lllarr,o dl' 1W! 1, I 00" da Tndeplm~.:cllcia " :n" da llcpubliea.
I'OlH

.,Jienfp tia

~rni'Pfaria

.!.

DECHETO N. H. 697 -

DE

1

f'ii'('S

dn Rio.

UE ::'vi.\HÇO OE

I 921

Approva os projectos e orçamentos para a conRtrucçilo d~ rli\1 ersas obras-de
arte na Estrada de FeiTo Norocl'1te do .Brasil.

o PI'rsiti<~ntP tia Repuhlica dn:-; E~·:fado~ l~nido:-; do nr·a~j·J,
nt.fpndPntlo ao qno propoz a tlirr.eloria da l~strada de Fer-ro
~'loroesl''

do Bra~il, dnerrta:
Artigo uniro. Ficam approvados os pro.i<·<·l.os n rrSJlCcl ivo~ orcamfmf.os, organizado~ pela dirrlct<wia da Estrada de
Ferro :\'1li'OP.ste do BI'asll, os qmw~ eom n~tc· haix.am, ruhri<·ado:.:; }wlo dirPetor g-<'ral 11f~ Exv,•diPnfe da Rt·<~rl'fal'ia dP Estado da Via(iÜo <' Obras Puhlieas, para a eousiL·ue~;ãu da:-; se-

guiu! ('S ulJras dt> arl<•, na rderida estrada:
ft) (fous. IHJconii'Os e mn vilar crnii'àl. <'.olll dous vãos do
:mm,?O, para tlllHt ponte sobrf' o rio Aquiriauana, no kilomet !'u ~1~HJ +i 70, orca·do~ em 38:1.77 $tJO.'f;
u) duus encontro~; para. uma poute
::!9m,20 de vão, sohl'P a vasante do lado direito do rio Aqnidanana, no kilorndro
1. O Jn, ot·r:ados em :'!0: -156$671;
c) dois eneuntros Jlal'a uma ponte d•• 3Um,~O dt~ vão, sobre
a yasan te <in lado l'~qlWI'dn tio r i o Aqn ida 11:ma. no kilnmetro
1 . O'tH, or~,;ados mn Hí: J 5H$585.
Hiu dn tlandro, 1 de março de~ JU;..> I, I 00" da I ndrpen-

ue

l!encia c

3~3u

da Hepuhlica.
EPIT\1:10

PESHÔ.\.

J. Pires do Rio.
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ACTOS DO PODER EXECUTIVO
IJECHE'l'O N. 14. 698 -

DE

1 DE 1\IAU.Çú uE 1!J21

Autoriza a construcção de dous muros de arrimo e de um boeiro capcado;
simples, no 1·amal ferreo de Urussanga•

•

O Pre:-;idl'tlte da Hepublil'a dos Estado:; Unidos do Brasil,

attemleudu ao

qw~

I"Pquerru a Companhia Carbonifera de
Urussunga. t't'ssioJJ<U'ia, Pm vi1·lnd'• do dP-ITdo n. J;l.()::!/, d(~
:2~ tln maio d1~ l !lI!). du ennlraeto l'f'ldll·atlu mt ~~oiJI'ornJidwl"
do deeroto n. 13.1U~, dP li dP sf'l,•m!Jro. dP l!ll~, p:1ra n
<:unsU·ue~;ão df' um ramal que, parliudo
esl<t1;ão do kilometro :H, da Est l'ada d1~ FerTo d0. TuharJo :1 ,\ t·arallguú. e
passalldo prla nmrgPrn direita do rio Urussau,~-n. at/• a barra
<Jo Cadl11~ e pl'lo vali<· dL•sL1~ riu, Y~t atlingit· a zo11a cnr!Jo-nifl'ra das eaiWl'l'ir·as daqur.Jln. «' dl' aeetn·!lo ~~o1n o qlll' pro--

ua

a Jnspedoria Fefl1'ral Jus 1<"3slmdas, dcerela:
L': Fica v,uLorizada a eonst.I·twção, no ramal ferrou
de Ut·u::-;sanp,·a, aeima t~itado, d('. dow' ruuros dl' anitno, ~eudo
lmt l'llfl'l~ a~; Pslaca:-; 1.:{5:3 -1- 5m, " ·J.:3~í3 -1- ::>rn. t'lll , pL'olorlfgarnc•ul.o. nos dom; ~wnlidos dn Pxisl í~lltP, n <miro PldJ'I~ a,;;
estaeas 1.3G3 -1- 5m e 1.364 -1- 14m. c de um boeiro capoado. ~impl0:.::, <Ull.ll'xn a I'SSO Illlll"(l. na t':ilaea I . :w í -I- J 'l;n,
tu.do de accôrdo com os projeclos ~~ I'I'.SlH'elivos OI'I_'auwlltu~,
aprPSPntados 0. quP o1·a l"iram appro\·ados. os qtra1•:-:. ('(iJlt :~si,•
baixam, ruhdcados w·lo dirPetor g-nral de Exppdi('n[l'. da s~~
crdaria dP Estatln ua Yiat_:ão e Obras Publicas.
Art. :..! ." CotTf'l'fio por ~onta da cnnsfi'tll'~;ão do r·:nlla I dP
JlOZ

1\ ri.

Urus:-;aug-a n st•r·ão aeer·t•scidas ao

Sl'll orç~amcnto

p,l•r;ll, nppt·o-

Yado pp]n t),,~rdo rr. 13.-Hlri. flp 1'2 d1., ff'\·t•rt~irn dP l~ll\1, df'·pois dP llll'didas I' nYaliadas pela Jüwalizarão local as ollra;-;
rca.liv;ada,:;. as cl''"Jwzas qur SP ('ffnctuarr'm eom as crlllsfrucr.:õcs
ora auLnrizada~. a f é ao maximn dos n•fnl'idos ntTillll1'11f n:-:, llH"\
impnrfarlf'ias. l'f'SI lf'f'f ÍY:llllPilh\ di' ·I;,: ',·:.i()!fj\1:1H ( ljll iuz,~ l'llJll o.-<
quatr·nl't'nlos f' Sl's:.::cnta mil novf'Cf'Il'tns I' fl'inta f' nifo rt'isl.-17 :RiD873i (df\Zf'snle (~ontos oitoeentos I' s('ff'tlla ,. ll0\.1\ mil
:--cti'C'f'ntos I' frinl.a" sdP réis), P 2:i0\l*í.H1 (dous I'Ollfns sPff'('Pllfns I' TJ0\"1' mil qnatrocontotl n oitl'nla
e qualru r~·~i::;),
1'ara ~~ada obra.
·
Hi o ele :rallf~iro, I de março de HJ2 L I0'0" da I IJdt~pr~íl-,
dencia c :33" da Rcpublica. '

J. Pires do Rio.

~XttcU'i'lVO

Ac1os t>O PODlm

DECHETO N.

1~.G90- DE

1 og

1UHÇO tJJ~

Approva os estudos da variante do «Capivara », Fitua1b

+

192J

( 1 Jlf,l'f~ a~

cstncM

8.56:3 c 8.604
ló,lll50, da linha do Domfitn a Sitio Novo, da Uêdo, de
Yiação Fc•rrca da Bahia, e ~em assim o respectivo orçamentó, na Ím•
portancia de 94:046$587 (noventa c quat.ro contos «IUnrcnta c seis mil
quinhentos c oitenta c sete réis).

O PrPsidento ela Repuhlint dus E~:;t.adns U11idns do Bra ...
~il, aiJ,•ndt>mlo ao IJUü requei'.P\1 a 1:ui11paguiP dn:-; Chemitts do
h·r

Fédtíraux de l'Est

BJ·ésilien,

eomlL'tH.:Iora c arTenda ..

iaria da Hi\de de Yiadlo Fen·pa da Bahia, rw:; l1~rnws elo eou ..
tr·ae\o celnhrado Plll vü·tud,., ü'o d1'''''''' o 11. I í. OüH. de 1!) Jo
revf'reiro d1~ lU:!O, n alltori7atln". Jll'lo a\i:-'o 11. :!\l, de :!Od~
marco de Hl15, 'lo l\lini~terio da Viaçiio ~~ Obra~ Puh1i1\as, a
Jll'UCedr.r
~itio

aos esLudus de

Ullla

Yal'lanl.f', na liulm de 13uull'im

Novo, trr•·dlO al•'m •lo l\IUJI~'lo !\uvn. c tendo rm vista
a·: infount'lÇ·Õrs ,pt·esladas lH'Ia In~p~·;doria v,~J,~ral das Es ...

a

1r a das, deereta:
Ar!.. 1. "Firam nP·lll'OYadPs ns P~!ud1'S da vat'in:itc d~
« Capi,·ara», sil11ada entr1~ as ps!aeas H,;,c,:) ,. H.!iD'I+ lfílll, :,o,
da 1Íil lJa dp HOIIIfiJH a :-:ilio l'\o\(l, fl'l'l'llil :dl'llt d1~ i\ltl!ldO
1

Novo, rum a r•x.Lpn.-;iio de :!.:!Oi,m(i0, I' ]JI'Jit iL":-!Íili n n•stH'('.ti\•a
uq:ametfto, 11a imrJOrlaneia de !1í::!:)7$'1:..':.'. (rJov,·tJin, ~~ quntro

contos <IUZI'Ill.OH o •·irwoünLa n

~l'le

lllil IJIIalrot'I'TlLos e \ iute

dnlls r1íis), do ar'('Úrdo cnm ns rlorunri'Tllo·s qrrr•. a l'S!P :u·om ...
}mni·JaiJJ, rulJI'i,~ado:-; pelo dit·t·•·lor g-r·ral .(!,. iJ<:xpPdienlt~ da ~e-e
ercf.aria dn El':'lado dn, Viadio ~~ Ohra.c:; l'ulllif'as.
Art.~." o on:amenf.n g·,·r·al ll:Í linha df' HPJtlfirn a Sifirt
J\'ovo (ligw;fío da Estrada do F••rr·o R. Fra111' is1'.o ú Ct•JJtl'al da
Baü ia). t~J;J~Jiri'OV:tdo. cnrn os rr~p,.rf i vos n.'-'f.udns, ·pf'lo df'(\I'fll.•J
11. tl.'iG1, Jr 4 de setembro de HH.?, fil-a ae•'.l'('srido da irnpor ..
tancia de 2!) :3H$~40 (vinte c 11ove 'e(•ntos Lrl·~;,~utus e qua1
torz,c mil oitocentos e quarenta n;i:;). quantia essa reprrsen•
tada 'pelo {'Xecsso do orç.anwnto da diln varialli.r·, rm relação
ao do trecho que lhe correspondc, do traç.ado approvado.
Rio do Janeiro, 1 de março de Hl:.:! l, 1non da Ind0pcn..
l'

dencia e· 33° da Republica.

EPIT,\1:10

PE::;B{J.\ •

.f. l'irr:,~ du Jlio.

Àpprovo O::l pro.Íf'df):'l e rc.•p11r)I,ÍV01 ort;a,tnPtttos <l<! (r-c~; Íll"~lalhçiiC'II hydr:tll•
li~a'4 t>~r::L
l':~;trada

O

ahastr.dmr!nto 1ln:o; l'::\Jn3<):J fe,Jr'n
rlr) f<'r:rriJ f:i<Jr•Jcnl,ana.

Pr·r~~ider!l.,.

da H•'JHthlit'a dn-;

allewlemlu Hf) que n·tiUereu a

·i

rk

E~t;,f},,c;

E~trad;1

Tih:1:~y

c

[f:u;~rr, d~

1'nid''" d11 Ht·asd,

d•· Fr_•i'J'I'

~nnlt\abana

,,

ACTOS DO PODEI\ EXECU'l'IYO

e ne n<'r.êll'dn emn o
tr adn~, c1 .. ,. t•l'ta:

f]LIC

propor. a

ln~pr'rl.ol'ia

t)

FPrlr.rnl

fh~;

}:s-

Arl. 1." Firam aj>proYatin~ n~ pr·ojl'elo~ P. l'I'SJH'('IÍ\-tts •n·r:anlf•n I o~. ap rflsPrll a dos pPl a F.sl.r:l da dl' .Ft•r·r·o Sor·t~ta b:t 11 a.
n:.; qtl:tl's ('1)111 t•.sln haix:nn. rnhr·irad·tts pPh) dirl'l'lor l:(l'ral d•~
l':qlr•dil'ti!P da Sf'Cl'Pf:wia dt' E,~fadn da Yiar,ão ,. OIJJ•a:-; Ptt-·
hlicas. dP ln•s in:-;falla~·Õ·Ps 'ltytll'alllieas para :tltnskl~inu•ttln

dos r·:tttl:lt~s fPdf'riH'S ele 1'iha;:!v t' Jtnr·m·1~. da rdNida t•sl r~a·da.
~Ptuln llllta no kilmnrlr·i, :li:!: i jl'{ ~In r·artt:tl ·dn 'l'ilt:u!~·. tm::rda
f'lll J:::OI:l$8:!:! (ft'I'ZP contos ~PII'nla t' frps rnil oiliWI'nfo-;"
Yinft' t• flous l'l~is:1. nutra rtn J\ilonwfrtt :31H.5't0 dil t··alual ~~~
Jlarad•. orçada 1'111 .'J :-Hl:!*í>81 lqnal ,..., contos qual l'Ort•nfns 1•
dous mil s•I'Ísennlos n oiiPnta n lllll nqsJ, e a ullinta no ]\i]rtntl'fr·o :l/0. dPsiP nu•sn1n ramaL or·1~ada l'ltt 1,::!7:?$!l!í0 (f!ll(lfr·•l ('Ottfo.-.; fliiZI'Jlfii.S I' ,,;;pff'll(a I' •fl(lll.'-; lllÍl llU\'i'('t•Jlln.-4 f' I'Íilelli'Jlfa r···~is) .
Arl. r!." As 1df'sprzas rnm ~::-;~a~ nhras, alt~ ao nwximn rln~
m·t:nntl'lllit.:; or':t nppr·n\':tdilS, ~pr·fín lf'v:Jdas :í r.nn!a. dn l':lJtilal
elo J'i'~·J~~"t'livfl r:tn1al, tli•t~-ttis lll' \l'rifiendw-: 1'111 fillli:trla •I•• ,.,!li-·
tas r·pgiJlar·.
:\Í·t.. :l." Fica mar·f'atlo r1 11razo ·lif' :; (rinrn) lllf'Zf":. par·f\
a f'tiJlf·lttsfín das r'C'I'Prida~ ohNIS, r~oni!Jrlo~ t.la rlata dn ptJillie3efio dP;.;I P dt'f'l'l'ln.

Hin

drnr.ia e

fl~

:t:::•

.TanPiro. 1 d~ março de
da flepnl;l ica.

19~

l, 1nn" d::-: lnd,IJH..'ll··

EPITACIIl PI·:S~i\ '·

J. PiJ•,::s do lU o.

DEr.nETO N. 11.701 -

DE

2

DE M.\nço DE

! !l? I

O Pt·esidrntr da Tiepuhlira dos Estados Unido~ do Brasil,
nsmHin da attrihni1:fío f1llü lllr ('OHf(•J't~ o :u·t. ltH, 11. I. da.
Cmtsl ilnir:fín. T'()snlvP approvnr o rr-gulnnwnlo pat·a a instrun:fin do~ 1Jilt1di'OS f' da fi'Op:l, qtW f~Olll I'SI.t• baixa, :1:-->Signadn
]wlo ll1· ..loiin Pnruli:i Calogm·as, minisl1·o rlt~ F.sladu da ( :llt~t·t·a.

Hin rlC' .lf\Tlf\it'O.:? de mar1_:n di• 1!1?1, !Oil" il:1 llldt!Jll'lltia n''Jltlhl iea.

(]PJW i:1 ,, :{:1°

EPT'T.\r:ro

l•r:s:.;ü_\,

ACTOS DO PODER EXECUTIVO
O presente regulamento revoga:
1.0 Directivas para os Exames da Instrucção da Tropa.

2. Directivas para a preparação de graduados nos cor..;
pos de tropa.
3,o Guia para os exercicios de jogo de gumTa .
.i.o flngulametlto de Manobraf-1 do BxPecilo.
·
5. Todas as prescripções do n. I. S. G .. concernentes á
instruc~ão, qun o contrariam.
·
0

0

Relato rio· ao Sr. Ministro
As prescripçõcs relativas á instrlH~çfín C'nront.ram-se,
actualmentn, nos documentos segnint<~s:
Regulamento para Tnstrncc,:ão n Scrvi~:os GPraes nos Cor ...
pos do Tropa do Exercito:
Regulamento de Manobras do Excrdto;
Directivas para os Exam<'s do lnsfru~ção da Tropa;
Guia para os exerricios do .Jogo da Guerra;
Dirnc.f ivas para. a pr0paração dos gradnado;;; nos corpo~
df~ Tropa.
Em primeiro lognr, torna-se indispcnsavPl hnl'monizar
m;1 pi'PScripçõcs eontidas nesses documenf o f.: eom as dif-\p~si
çõns novas formuladas pPios nossos regnlanwnlos reccntn~. E,
üomo oss('S divrrsos rrgnlamentos tratam pormpnorizadanH'nf n
da. qncstão Qf> instrucç5o para eadn arma, rwssivrl ~~ simplifir·ar as rodifirações f'm vigor.
~or

outro lado, l'arecP de S(lf modPrnizada a eonrrpeão
serve d~ ba~e á.;;; disposieõ~'~ arhHH'R, no s•'nlido da mnis
Yasfa inieiat iva col)l a eonseqnnnf f' rP:;;J)OO<.;ah i Iidadt~ efff~t~f.iva.
;H ais do qtw nnnea, no campo dn haf a lha •' !Wt'ri:-:n apprllnr
para a in!Pllig·fmfe ('Ill'rgia dn mais morlesio cnmhal Pnl n. Por
consPquencia, mai:-; do nne nunea, 1ambmn. ~~ J)I'Priso evitar
rme um regulam,.nto, concPhirlo de man0ira JWI' dcmnis osfi·cita, hahihtf' os quadros H olwdP<~PI'Pm mn is :'t <<IPII'a>> do que
no «nspirito».
Além disso. as fy·ansformaçõí~S profundas sohrnvindas á
organiza~.ão das unidades combatentes, particularmente á Infantaria c Cavallaria, induzAm, no ponto cln visf a ela insfrncção, a duas ronsequencias fnndamentnPs, sobr0 qur importa
t.lUO

in~;.istir:

1o - Uma nnifladn 110 campo de bata1ha va lt:>, n~o RÓ pr,Jos
quadros, rnas pnlo acabado do adrsframrnlo dos respr,ctivos
e.~JJr>dali.<:tas:

2 .. - Não ~e trata dP aflestrar homens qtlf' comhatrm elo
mf'smo modo, rom armas id'·'nt.iras, mas tm·mns:
quer sn refira a' homen~ desLinallos a servir
uma mesma arma, por<'•m r•om fnn<·,~õPs differf'nff'R
fp(lça d~ nrfilharia, pPfrf'rllo rl1' aenmpanh:mwnlo, mf'1r·a l11a•lot·a, l'uz i l-mPfrnlhador),
- qn0r s0 repor· IP :\qw'llrs quP, com arma~ diff0rrntes, frnbalham, porém. 0m eomnmm rg-rnpo do
rnmhatf').

ACTO~ DO PODER EXJiCUTIVO

Da h i, as noções:
1o H a, em cada arma, uma cspecie de «cellttla», quo
tleve f e> r, me~ mo em· tempo do paz, Pf'fectivo igüul ou approximado ao df' guerra, de sorte que possua constanlenwnte a
vida fH'opria, TH·t~essar·ia ao adf'strnrncntv t•f'lativo dos indi-

vidztos.
2o -

As unirl.ar/('s do tempo de paz são const.ifnidas vm·

de ('ellulas eom efft·r~l ivo fixo e mHnPro var·javt'l, notadamenl e, com os rer·ursos do contingentP. Domàis,
~rndo a eombinação o pr·ineipio do nmprego dflstas «celluüu:»
IlO t~omha te, SPII mmwro í'JH umn 11 n idade não dl~VP, •·m gpral,
sr'r i ufer.ior 3 duas.
:r· - O adestramento dos qnaclr·os jnfPriores (callos c
fargcutos) f'az-se, dest.'artP, pelo manejar eonRLantn das «rdlulos:;;. I'OIH Pl'l'<'('fiHl l'ompiPto. O :H.le ...;.(J•anwnto do~ offit· inrs.
lfUe aliás prnsrgw', no decurso do uma longa earrPit·n, po1·
processos nunwrosos e variados (Escolas, •~xPt'ci••io~ df' quadros, manoht·as na eal'l.a, (>(c.), faz-sr), al(·m disso, JH'Ia c•tm;-:;l itui~fio tempor·aria dP nnidades eom pffpcf ivo de gw~rra.
·
Na ln{mztaria, a cellula é (l oru1w de. com.baff· ou a pe(;a,
no coJwPrnenfc a metralharloras (' pf'frl'chos dn aenmpanhanwnl.o. .\ unidadP f[lH' permif I P a combinarão das (~~~llulas,
·i~lo 1í, a inslrnr(:ão dos quadros inferjorPs eom vi~fas ao romha lt:•, (\ o pdn t fio- I'Om rlou s grn pns no m in imo, o 11 a fWec: ãn ( d Pnwtrnlltadoras ou pf'fT'f•rlws) <~om duas pr·rns, lamlwnt nn
minimn.
\'a Al'lillurria, a rP!Iula .~ n JH!<'fl. :\ unirlat!l' ()tlf' ,pr'l'ntift,!
n jiJ.si.I'tll'r:iio dos qnadr·os infPrinrcs ,~ a .'WCf'fÍO de duas pe~.as.
::V a l:fll'a1ff,.,.1·a. fHHIP-sP ronsidP.ear, ao mrsmo f empo. o
]Jf'/nf1io ,., 1111 • ,.,.llnln P unidade para instrueção dos qnadros
üri"I'T'i•wr'~. Com pf~'cil.-•. o pelofãn, no c·ombalo a P•\ t'• a cornbinat.:fío d•~ tt!•Ja nc:.:;1;adra que sene o fuzil-nH~It·al!Jador, t'Sf}Uadr·as dr ravalleiro.:; com o papf'l dP volfeadorf's P r:walleiros eom os t':.rvallos dn mão. Em J'igor·, póde-sP admittir, Pm
nJg·uns r~asn~. IJIII' (' rwlotão dl's(:a ao rninimo dP dnas esquar!J·as --- wna d0 fuzilPir·os r nulra dt• eavalleiro~ vollradorrs
- si lwm IJil~'' C'Sif' effPrlivn SP pr<'Sfi:' mnl :Js e\·ohH;õns a r•avalln .
.1\a l~WJ~''tdtoria. o problema apresenta-se um pouco differPnl•·. por·quP SI' !rara mais df' tmb::llhadorr's do qne rcalment~
''l' t~lmthatr•tJlt~s. J)pvn-st> eonsidPr·ar quf' a mürladn de inslr·u~.
e~.:ão dos l!omt•ns romn a dos graduados (1 a <<Sf'Cçãn dP ~mJl:l··
t!orfl-;-minciY'OR». R «SPeção de radio-tf'legr·aphisfaS>>, a «secção
de (Plt~plJnnistas>> com effcctivo de paz que llw pf'rmifh1
f'Xisf rnrin prnpria. A Companhia de ponfoneiros 1; um fndo
eom ef!Pdivo mínimo 11"" lhP (WY'milln o l:uH:::trnPnfo df' llllHt
ponf n 1Ie t•qui pagPm .
. \lt;Tn di:'lsn. t' f'In lndai'l as armas. pm·a pcrmif I ir· o f'Xrrcir"io do cnrnrnando, (\ nrnes:.;ario pr·nvf'r, df'sdP o tf'mpo rlf' paz,
o pes.:;nal df•sf inaclo n assisti!' nos chf'ft>s om todos o~ nscalõf's
f.', pari i•·tdarnt~:lll~'. a g-m·antir· as lig·at:Õ~'S .. .Lransmissõo..-; (JWinfÕt's 1111 Sf't•t:{íPs ditas rlf' Gnrnmamln, t•lc.).
urn cf'l'lo UIWJeJ·o

Das rnnsidt•rat~Õ••s a!'ima drcntTf'tn:
--- os rffeel iyns I hcoriro:;; d•' paz qur.
para n:;; div,.r·sns armar;;;;

SP

tem tlr•

fH'f'VI'I'
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a rr,part.ir.ão ·rlo eonf.ingente, offeetivnmen!.e recrbido,
organi1.nl-ns logi ...

pnlas divflrsas unirlarlnR, eom o objoof ivn dn
eamfmt.n;

-- os 11wlhndns do im;frnct.:fin.
Os qnallt·ns das unidades nüo eonsf.if11idas fitmm, l)Ot' f'0tl~·oqumwia, disponivr~is. Rão nu.lm·ahncJdo iwli<·.adm; para M{
cursos proft•ss:ulo~ nas ·diversas Escolas, paea dat• instnwção
nos eandidalo:-~ a (•abos e sarg-nnlos c nS})ncialit;~s no interior
tio SNIR Corpos, P, Pmfim, para os Ptn[)l'l'garlos, l'nnfnr·nH• as
-

J!r•ressitlndt~s.

]~sfahf'll'<'l'l' l'f'grns
l'llid~Hle de donfrina n

gorars e nonmmns 1111n

~lS"H'gnrrm

a

df\ nwf.hotln, tnl dnvn Ht'l' o oh.il•t•.Livo
enll imado nos J'l'g·ulamrmtos. No amhil.ü ·dt~sl aR rrgl'as n cnrn
••stt·ieta dhwiplina, eumprc hahilll:\1' ~~:Hia qual a <<J'Pfll'dir·». a.
~·azt'r (~~ron~o «JH~ssoal» dn ülLPil igmwia o fi I~ ,·ontadn, sob a
I i!-l1~nlização ''onslanf n dos clt~ú\s, t·orno meio dt•. jnl I'T'f'ssnt· ~l
jn~lr·uf'tm· (0 o ~oldado eharnadn soh }Jandr\ir·a) :í 1ar·f'l'a quo~ idin11a, mnifas \PZf\~ ingrata, de pi'PfHU'nl' qwlut·n~ P tt·opn.
JHH'a nffrontat· as rt•alidad•~s do eampo <h~ lmlalha rnodt•t·no.
ll'al di'Vt\ snr, f'ffi ~H•sso:-:; dias, o l'f'l)il'ilo q11P anima o F.xereifn

de mna Demonac m. ·

Disposições comm\ms

~

tocl::\S ns

n.-rm~r.

C:\PlTULO I

1 - O Comnwnrlrmte de toda Fnidorle ·(Companhia, Es ....
quadrão, BatPt'ia, e mti<ladf\~ superiores) é o seu. insfrncto'l'
permanente c 1·esponsavel. Cahe-lhc a inst)•w:çlio da t1•opa e
dos quadros. Disposiçõf's espeeiaPs estão, aliús, pt'P\' islas par·a
a formar,ão dos gradmv..log (Cabos f\ Sarg·cnfos).
2 - O Proarmnma aeml de inst1·ur1:rio (lP ea da nn idadP-,
J'O qnadt•o das disposit;õl's rf'g111nnwrílnrr.~. é n~:-;,•nfndo pelo
Comrnandnntn da unidade supt>rior.
Quanto mais ckvada fÍ a unidad'', nwrw~ p~H'I il'ul:n·izndn
st.•r o r•~spref.ivo pt·ogramma.
,
Calw-lhc indkat· 11a pat•fn nfín l'i,ada pnln Ht•gulan\Pilfn a
1>pnea '-'Hl qtw l'ada nss11mpf.o dí\\'1' sr•r· Iltillisft·~'do n p(tdn Sl'l'
fis1~alizado; fixat· oH nwin~ pnsf ns :i di~posit;iío tia unidad1• in'f('t'ÍtW: a"' part<•s -do t>nsino (' as sessões quf\ o Commnndante
da unü.lad(~ r~upet•inr se rPserva. Impor f a ~vitm· a rPproduí•oãn
nn parophrnse das db;pm;i(;Õns rr-~mlrtBH~nf.:u'n~. ··nm'' qualqurq·
dnlnnninncãn IJIIO poc..;.•.;a f'Tllt·avnt· a inieial iva do." suhn1·di-

dt'VI'

11:Hios.

:3 - O Hm·ario, orp;anizado pelo Commandantc do Corpo
para e a da grande . per iodo. fixa as condições g-eram~ da labuta
quotidiana (alvorada, r~fei~,ões. sorviços gcraes. ct1~.); a reparlid\o dos IDI'ios dn insfrnrçãn (loraes, mal Pri:w~, campo dP.
1iro, f•lr.): as condü;õPs do instrne0ão esfll'(~inl dl' nprfa~ ca1f'gorins (<'OlTif)OSi(~fín do~ pnlofiif's de randidnlos a l'aho. f'Ondil:ftf's de iusll'll~'':ão dn.'l saT·g·f'nln~, insfruc•c::io tf,. ,.,.t·l"s I'Spt>-
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~ialistas, et·c),

assim como as sessões que o Commandante do
Corpo se reserva (manobras de conjunto, jogc- r'a gnnrra, f\Xf'r(dcio~ de quadros no campo, marchaR, ('.te.).
Os Commanduntes de Batalhão e de Grupo r.omplefnm as
jnd iea•:ii•'S df~st.e quadro mediante ns informn•~õr•s dn lia tni'f'Za
:.wn YiJga f'OJJCPI'nrnf es ás res}wd.ivas unidades.
Subordinando-se a esta distrilm i(~ão fio f 0mpo, os Capitii••:; nssrmt.am, no fim de mula Rcnwna, o Prnqramma semanal
tlf' instrucçiio de suas unidades, para a semana srgui ntr. (Não
conv1'\m estabelecer (}nadros de servieo para maior dur~;cão,
pois lia qnn altrmder a atrazos rf'sullantrs de ca11sns divr,r'tt;ns,
8fll'\'ir:n."' gPrUI'S, int.r-n1pcrics, de.).
Cnda jornada rio insf.rucr,ãn comporta:
flo~

- um f'xercicio principal, a que assistem, Pm r0gra, fons officiaPs, graduados n soldados (excepto uniPamenfn

OS (':tSO~ })J'flVÍsfos llOS fieg·ulnuwnfos 1', nofaflanii~Tlffl, 110 JH't~
~:pJ1fp): (1}
uma snssfío do iw:<fl'IH't~iio plt~si•'3, igu:llrnt•tdt• nhf'i·galtH'ia para iodos;

·--

•·xer(~ieios

nmwxos;

-- urna formnhn·a diaria da nnidndf', Nn p:1r·l iPula1· pnra
a lnifnra da ordem.
·'t. Além das partes g-Pral, (2.), f.adiea e tp,•ltnka, a instrnn~fio •~omprrhf'indn a parf.f~ mot·ul dí'f-\f i nada a •·h~var as alma!~
,. a I't•fPmJwrnt· os •~:tt•nefrre~. Esta. dir·ü,dda f'S~í~neinlnH~Iltr
JWio~ Off'ir.ia••s, dtWtl mm·eerr-ltws o maior· l'.uidado. St•rú miJiislr:u la não s•í mNliant.e (•.onfcrerwins que pt·o,•.ur·em dl:'sc•nvofv,.t· a. idPia rlr~ Patria e o nspir·ito dn r.orpo, mas ninda P.
t:ohrPfndo, pPio nxnmplo 1~onstante dos Cnmmandrtnl t•s " a pr:t1it•a ~~~~ 11111a PSII·i,~la distliplina.
n,.,.,. ftw romo t•on~nqtH'J\f'Ía o in1~tndr• no P~pil'ifn dfl lnflns a f'OIIi~í·p•~iio •lo nsfor~.:n n do dl'\"1'1', do th'\'Of:llllP!II•• ,, dn
~;wrifidn :1 l':tllsa ('nmnmm.

CAPT'l'ULO H

ri. O 1J1'rpm·n 2Jara a (J11rn·o (: o wnit'O objeclil'o tio insfJ•uda /'rnJW.
J·:·, ali:'ts, •~onenhido pelos Ill'glllarn•m!os dn f:1l m:uwii'a
qnn a. lt·orm mn is J.•·m pl'('paracla pam a gtwr'l'a Inllll)f'lll •\

r:~·,in

l!IIIÍ natm•ttlHlf'lllf', a qun nlf'lltor
~ol••n11i idade~.

s•~

apr·Psl'ula uns ,.,,,

isla~

e

A murcha geral fia insft·tweãn dPvn nmor·dnr· .. sn a similtrnnl.o idflia. n, mn pnrtieul::u·. P•'l'rrtil t ir qut• ~~~\ nltlf'rth:tm
J·apidarnPnfn lwntflns mobilizavni~.
(i. O mmo do i.n~frucr.iin ,~ dividido ('lll 11'1':-l gTnndt•s p0riodn.:;:

(I) Esff' f'XI'l't~if'io principal pt'idP ahrang-Pr flivnrr.;ns mn1r•I'in.; do flnf.iino.
r'~!)

Y••.ia o

~tPJWndiro.
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O Primeiro Periodo dura quatro mezes, ao cabo dos

qnaes os recrutas devem .ser mobilizaveis (2) . ·
Nessa occasião realizar-se-ha o juramento ú Bandeira, no
rn.esmo dia para todas as unidades da Região (3). Convém
aproveifar, tanto quanto possivcl, uma data naeionaJ. Os corpos úa mesma guarnição ou de divPr~ms são renni{los para tal
fim, conforme as possibilidades, de aecôrdn com as ordPn:;;
dada~

pf•los Genrrae~ CommandantPs do Região.
-- O Serrundo Pm·iodo dura, em principio, don.': mezr.~, e
aln·nngn a instrnceão da companhia, n8f!Uadrão, 1• bateria. 1\'n
pt>n ti<•a, a dnração eles te período sPrá r0gulada dP tal snrl P
oun lndn a nnidad(>, aprzal' do escalonamento da incorpnra.-;un
'.f' cxerpfo, cvenhmlmPniP, alguns rrtardafarios)
<:,

possa inil\i:w

imu li :uwameul.f.' o tcr·cciro per iodo.

- O Terceiro Período começa nn dN·m·so do setim.o mez
(lf"'pois da primeira innorpora(jfiO. Comp1'01H•J!f1n a insf nwefio
do Batalhão, Grugo e unidades snprriores.
Durant(~ o sPgnndo prriodo r o frrceiro, H inslrucr.ão individtml que ~~onstitniru objeelo dos esforeos pritwipae:;: do
pr·iml'iro pm·iodo, {> rctomada pnriodicamenf.P, sem quf' jámai~ poRsa rstm· romprehPndida no I'Xf.~reicio pri1wipal da
jornada. Dnrnnl f': n lerr-ciro prriodo, a instrueção da enmpaH h ia, e!'lquadrão e bateria f~ igualmente ape1·friçoada.
No dPeOI'I'f>T' dos tre~ prriodos, todos os t·amos 1la insfrn,rt;ão drvem ser drsenvolvidos paral!elamPnl,•'. ,\Rsim ~~ qtH' o
l'rlnl iYo ao adrstramrnlo pat·a o ,•,ombaf.P P para o ~··t·vif:o l'lll
l':tmpn n h a df'VP PnmPr,at clrsdc a ÍlH~orprwa(;ãn.
A insl1·uc~·iin dos quadro:>: lJNmonr!nlr>s rOI'f'kinr•..; P ..;arf!t•ntos I'PI'ngajados) pt•osegne du't·anft> n rmno htli'Íi'O. E' m ini~fJ·ada s0gundo nm prog1'amma inclepondenl.1• dn da i rnpa.
f:ompol'la, por· r•x:('mplo. dn~d<' o ('onwçn do :tlllW, 1~'\I'J'I·ir•iu ...; 1h'
flllêl•h·o.-;. na Pai·! a 1• no eampp.
7. nuranl<' todo o anno, a h1strurrão srr(l ('onslanl f'mf•nto
füwaliznrla pnlos f!mnmandanii'R llf' f!orpos ,, n•gulnrnH'nle
inspP(·rionada pPio~ Gom'r'afls. F.sl es d0Yrm. 1anf o quanf n lhP.~
rwrmill it'em oR mf'Ío~ dr eomrnuniPaeiio, visitar· f orlas as unidadPs q1w lhrs nstfío ~nhoJ•dinnrlas 11111:1 VP7., no mínimo, pnr
I •·inwsl rn e a~sisl ir· aM f'XPl'f'ir-ios f' manobras d0 regimr•nto e

r.rt ta rnif'fio.

os"

OI'Il0r:H'R d(\ Brigada são CllCUI'l'flgaoos. ma i~ partidl' fisr•aliznr· a iwil.l'tH'f.ân fPrhnirn ,, l:wl ka dP sua
arma. Os Ül'nenws rlr• Di\· i são l'CRflrvam-sn. mais I'SfW.cial;nf•ntr. :í vigilaneia n á alfa dircr.ção da imdrue<,:ão l'f'lativa an
i•mpr0go romhinarlo das diffprent.cs armas: vrlam partieularmPnh~ pm' ftnr não ltaja cntrP. as armas s0parn<:ões estanqnPs o
prf'srr0v0m todns as mPdidas nf'r.cssarias para rralizar· a rommnn idadf' da .insf rurr.fío.
Havrr:í. exanwc; IÍn fim do prim('iro pnrindo ro do sPg-urHlo.
Oc; primf"il'n!'i ~fin ff'ilos na prcRPnça dos <lommandantl's df'
Corpo.;;;: pPlo f!ommrmrfrmf (' flp nnt a]hfln. nn Infnntnrin: pPlo
f~lllnrmrnt0,

(:?)

V f"l'. a Sf'g" ir. as di:::posir,0es P.RpPrinC's pnrn os rfl-

Prul a<:; que só fazem o SP-rvico de .'J mezP-s.
(3) 1\:n qw• ronef"l'D'~ :.l instrtH'I~ão, os

rlf'Vt"l'r·.~

f'

f;o'> Commnndanln:;; da~ CirrlllllSI'l'Íp('rjn::; mililm•f'." -:fio
mos (fUP os (los Commandanlf·~ dl' nrgifío.

rlir1~ifns
11s nlfl"-
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~Iajor Fiscal, na Cavallaria c Engenharia; e pelo Comman ...
dante de Grupo, na Artilharia. Os segundo~ o são pelos Comclanff's de Corpos, f'm presença, tanto quanto possivRl, (fo Gerwral df' nr·iga(la (ou do General df' Divisão para os elemf'nto~
qlH' nfio pN·f rnrPm organiramentP- :'is Brigadas).
11~SI PS C'xamcs não eompm'f.am programmas rspf'r.ifieadoN's d:1s quPstõPs f!Uf' podrm SfW propostos. EIJas serl'ío csr.oihidns no ronjmH~fo dos rPgulanwnlos on nas parf.p,s f(JW drVPJ'am l<•t' sido f'sf,nrfa,Jas rluranfl' o JWriodo Pon~idrr·ndo 1111 no

Jll'f'•'''tlf'nh'\.
Niin lta PX:lmf' no fim do f ercoiro perioifo.
No df'sr>m·oJar do nwsmn, os Commandanf.Ps dP r.orpos
~romp:mlmrn a insf.rur.r,ii.o df' porto ll f'S
Offif'.iaf's liPJlf'raf'.<;;
mnHiplicam, fanln quanto Jlnssivl'l, snns inspnrf;iíPs, soht'Pindo
inopinndns.
~\;"; gJ':tndi'R manohras dl' fim flp anno q1w snn o rorna-

uwnlo da insft'tH'~fio. r, Pm sua falta. as rP,a]izada~ r·nm fndas
nnnas no:;; arredor~~ dns gnar·nif:õPs. pf'rmill,\m avaliat· a
cnprll'iri:Hll' do~ qundros r• a mannln·Pirn da tropa.
~s

nA PTTFLO TTT
fl.-\~!~ Dl1~

'!\'lE"f'fTODO~ DF JNR'l'P.tJf:(!.\0 JlOS (\P.\Df108

g

E~PEf:J.'\LikT.\~l

H. .\ in:;;IJ'twr.fín. dos qnndt'ns I ''111 por nhjPrüo dl'sf'nvol-·
a oplidlío _()m•n rmnmanrlru· r• 1lfO'a 'iusll'llif'.
En1 qnaiqn~·r· r:·w:·.'.fí.n. os Ofriria1's f' Snr·g·1·1llos lllO''Irat·S(~-hiio r•apaz1•s liP rnm;r~~Htdar I' iuslt•uir a imidade i~fll·t't'.~
pondc•nll' a Sí'll {H•::: In !' dr• NH1ll11Ultd:11' a llllidaílf' SllrWl'Ííl!'. Ü~
Ol'fi,~inr·:) SllJWt·ior·~·~ llí•vC'm podnr f~ondu7.it' uma a«wfío .•inlplt•:.:. I'Ontpm·laruh· o rmJWPgo (),,diversas at'llHls .
.\!1;111 da insfriH't;ão rPePhida nn qnadrn da llniundn a quo
1)1'1'1 mw1:Jll, ns O f fie iaPi; f' Sargrntos dl'~envnl vc~m Sl'llS eoniH'cim,•nl P"> gpr·ar·s " profi~sionans nos Cursos prof('ssados nornta.h!H'tlll' rws Corpos UI' lropa, nm f'f'rtas rondicõ()s fixadas
pPio Min islro drr nurna para cada RPgião ou nar3 f.odo o
EXI'r·ei I o, em eonfnrf'JH~ias (no I ad:wwnl P d0 gua r·nif:fío), ql!Pl',
:•mfin1, na~ Bs1~olas.
,
\'1'1'-lll('s

fi. Em prirl(' il)io, f'onstitu0tn-sf':
l\11s corpos rl" Tnfantarja f' Cavallaria:
--- lTnidmi!'S frll'madas, ronforme os f'ffnnlivos, dr· voínntario~ 011 cmt:-;eripfos que só faz,Hn qnalro Inf'Z!'S dr~ R!'l'vi~.:n .. dP Uf'l't'lrdn ''om n arf. 9" do 11. 8. !\I. 'J'ne:;; mlidadf's
(·()fl~f itJJPJ1l-SI', Sf'glJrJ()o US Jll'I'Sf'l'ip(;ÕPS do nn~U)Ulllf\!l(ll I',Í1~HJ1i I' dl' urna JH1Va Jnsl ru(;l;ilo cnncPrnpnfP an nsstl!YlJlln, dt•
rnnm·ira fJllf' possam Sf't' I'Sf.udadas. no dl•em·so dt•siP s1WVi1~o
:·NIIrzido; a~: pr.inr·ipal'R ma(Prins pt·Pvislas no prinwil'n Tll'l iwiP ,, 11o sP~undo.
Os n•cn1 ta:-:: pari kipantf>s dP:·d a 1111 itlad,~ f'~Jlf'l' ia I dt'Vf'lll
JrWrt·tl'l' a nomP:-u:ão de caboR rfe reserva. ou porlPr dosemp!\IIIJ:n· a:; l'ullt'!:fH·s t'lllJfiadns r·m 1•ampnnlta aos soldados dn
I'S('II],

ACTOS PO POPE:R. EXECUTIVO

Nos (!orpos em gorai:
1" -Pelotões de candida.to.r: a Cabo, na razfio dr, um por

natalhão de Infantaria, Hcgimcnln do Cnvallaria, ]i~Kquadt·iio
do trem, Grupo de Artilharia on Batalhão do J1:ng·Pultaria.
l!~stnH p(!loti)es iniciam os truhalhos, o rnais lnrdar·. 110 conH'tO
llo ~~·gundo tnc•z dt"' jtwo,·pornr,.ão do st•gundo t'ollf.ingnnte e
t•ompõem-se da totalidade dos cnndidnfos ftll'lll'<·ido~ P~"lns dons
('O n f ingnnt es.
.
A instrucção durará, em princivio, IJ'c:;; mrzPs.

Os candidatos a cabo são propostos twlos Commnnd:mi.P~

de Companhia, Esqnndrão ou Bateria o dP.sig-nados 1wlos Cum-

rnandanf.es de Corpo. São escolhido~ cnlrt~ os soldados q11n
rnvrlam intelligPnc~in, ra11aridadP dt• leahnlho, rohttslr•z. es{)Ít i! o de disciplina o quo pm·ec(•m I r•t· npt.idun para o Cnm-

m:mdo.
Fixa-se-llws o nnmrro ile nrrl'irdn rom ns lH•nrssidaclrR
fie graduados qnn se podem Jlr('VI'I'. fanfn pal'a o RxPl'nito
nctivo como para a t'I'Sl'l~va, !Pndn t•m ('on!n. ns dírninnitJII''>
inPvitaveis.
Os candidatos a r:1ho ronsrr·vam-sí' nns r.omp:mllias, no
tocante á. vida quotidiana, c podem ns~istir· n t~rrlns f'XüL'ekim~
~mportant.ns nn revista~ prriseriptas JH:'IO~ t:nrnmandanfr-s df'
l;orpo. Siio J'elmidns dinriam~n{f•, as mais da ..:.: \'t•zns d1• manhfi
n dP tal'clP, J)fll'll o adf•slranwnfo P~pnf'ial du !lf'lutfío.
Nn fim do Ctlt'sn. ft~rlns ns t•amlitl:lftH a t·:dtfl d11 Ht•i'Íl'f'Itllidos, fazPm t•·xnnw.
Os mais lwm rla~sifiendns são pr·nnw\·idos a t•al,o:-;, 1\fl limift~ dns vag-as Pxislt~nff's f'. pnslt~riorniPillf~. :í HH•dida qtrP
flllas sp dt!I'i~tll. Os appl't)Yado~. q11n 11fío l'ol't'!ll pl'lllllll\'idus
pnt• f':1lla ti•~ va~·a, JlfHlf•m sc•l-o :10 p:Htr;;at· para a rt•..;í•J·,·a " t·om
Psfa cll'sig·na~:iio, 110 limif,. das yag-as c•<;:i~I.PIIft•s llfl t•m·po nr·l i\n
e no~ dn l'I'R<'l'Va nmTnspondrmfr~.
2° Um Pdotlfo de carididatn.~ n Sar{1('11fn t'm rada fi•'~imenlo dr. Infantaria, Cavallarin, F.squadrfín clf• '1'1'1'111, j\rtilhnria 011 nntalhfío fie :Rng"nnharia.
Comprnlwndn os rand iria f os no J10sl o dP ~arg·l'nfo. rla
pct.iva on da rP~I'rYa, isto é, cabm; r nvrntnalmcutr snltl:niM CJlH',
fPndo o r.nrso dP candidato~ ao de raho, f'.orn hon nla~~i l'iratJín,
ttfín pudf•t'nm Sl't' promoyido::; por falta dn vaga.
1~:-dn JWlnlfín funf'ciona durante dou~ a fl'PS nwzc·s r r·nfl"f'ea. no mininw, um nwz d<'pni.;; dP tr•t·minadn o f'1!1'.;:n tlo
J'~>lntão dP candidafoc; a Cnhn.
Os cnnclidntn::; a RaJ·g·pnfo, qttr 11nrl it•iram rln I'~'"P~'t'l h'o
p0Jof i'i.n, consPrvnm-~n nas C:nmpnnlt ias dl•:::l'mpr•'nltHndo :l~
fllnrri1r~ dr CommandanfPs dn Psqmulrn, c• \'fio ao t''\f'rrit·in
pt•in1·ipnl rlinrio. A i n::~t.rncção f'"'JWt·in I do J>P lolfío r>Olllfll'Plwnrl(l 1111 i r•:mwn f e sp~;;;õp~ pr:.:prC'i:w~ P t'llJ'sn~ cl f' n pt'l' f'p i c.: o amrnf.o.
·
,
liiPIIIo,

A r.ln·~~ificação 6 feita cln Uf~rôrdn rom n rrsnlf ntlo elo
P-xame final. Inflnirá rlccisivamenfc para as promo0ões. AnnJognmenln, neste post.o, os promoçõe::~. qnn se niin fizPram por

falta de vaga, podem f'ffPclu:u-se no monwn!n d:1
rnrn n rr~r.rvn.

pn~R:1g-rm

3° Cm'.~Os tlc r>.~periali.~ta.~. qr>ralmP.IJir disf.inrtns 1)nra
o~ ~olrlndo~. rnbns f' snrgrntnR, f' org-:mizados d0 rnmwirn diffPrNlff•, ennfnrmP as annns. F.m prinr.ipin, ftJI11't'ltn1:1fll f(~t•:t dn~

horas iiorh1ars de exercícios das uni1ladcs a que este.s csver·ialisfas de\·(·m assistir.
1t" Instrucçiio do Pessoal dr? Contabilidade, organizada
· pdo Fi:-;cal n os OfficiaP.s de contabilidade, de accôrdo com as
1ll'di'TIS du Conunaudantc du Corpo c fúra do sorviço quotidiano.
,
tO. O CumnJantlaulc do
·tJild,• llHI'a:
-

tH'ga11izar·

Cu1

o eonw1a11do

v•,,

Lt~ltl

!}p:-;(ps

('tiJJtplt~!a

<~tJiori-

e a

~·:<:Prtwf.o

lll'lnl•)l'~

de "''li:::\ ''Ul'~os, utilizando lodo·s n:-; J'l'elrrsos •Jt• (!li•· dl-;ll,"if' nos . qllad1·os. (.\e'ltam-so
naluralllwiJJI"
i nu ic·adus o:;
Ollir·ia·t"S qt1c ~ahPill da E. A. O. ou que posstll'lll ('tlt':;u.s
l'." llf~(' i êll':::) :
-- fix:a1· a •Pspt'ein do sei·vi•:<~ ~' raxina ..; .tJ.~ qu" ~~~ al'ltH!ll
ist~J!Ios os eaurJidatos a gr;tduado.s, gT.adua,dos ~~ t•..;pt•eialhlas, parti,·ipanl:r•s .dos JH•h)ttíns ~~ dos ·~ul'-;os, dn sot·ln qll~' a
ill:-;ll'llf't.:f\u l:!''l'al lltt•s fraga l!llla YanlagPIIt !JIIll'id t' llla!·~
rial.
I I. O f:nrtllll:mdarün do Cttt·pn, auxili:rdo pPio l•'is1~<JI,
~iii'Í~•-• O l:Uli,Ílllllu da ÍIISll'U!.:l)Ío dtlS (){'('j(•i11l'S I' Jllll' t•lla Ó
l'l'::'pUUsa \·1•1.
.
.
,\ iu;.:ll'llt'l'ilu gt•ral t)t•;.:.,•rtvoh , .. ..,,. t'lllll a l'l't':t1:fiu dt· ldldilillll'l'as l't'I-!J<iiii'Jdat•s, reuniilt·~.; dns OHil'i<ll's ~1,
t;llrpo,
l'tlllil'l't'lll:ia-; ri•~ guaL'IIif'iio. 1':-iiUdo;-;, I'Lt· .
.\ Íll."ll'lll'l.:iln Jli'Ot'l;sit;Ual •.• \'l']ilda ·h~ JlP!'Io rwln ColllJll:tlldalllt• do 1\al.alllfí.o nu do I ;,'tipo, que l'l'tlll'~ III'I'ÍPdi,~a
~llf'llln :->t'IIS Ol'l"i,·ia""• fixa-ll~t•s 11111 pl·ngl'illllllta d1· ,,.,ludu::i

e J'hcaliza os l'l'::iUlladu::>:

llt~

K~.El1CICIIIS

lttdu illfurma u t:uruucl.

1·: J\1.\:\oBH.\:-l

(.\'a r·rn·to, de quadl'os nv cmiiJUI, c com li'OJill}
J)igpo~ir:•J~'S dr~ I'Uiljrllllü

(de \:OIUllale, 11:1. ·~:tl'fa ~~ t11l
app1fÍt':l-Sf' I'Oill I'S'lJI'I'Í;J]jt]adt~ :til l',•dtJ f1;
(los J!I'OI'I'ssos tlu I'Om/Jole r/e ctula lll'fllll. Algun-; W\f'l'r.it·ins
Jl'"'''·lll ~~·~· unie<JlllP!lLe dn:-;linad·'~ ao fllllt'c·iona·llll'lllo 1la.-.: li;.!·:wílr·s f.'. lnllltl,;tl o I!OtllP de J~:~rr'I'I'Íf'ÍI)s rl1~ lil/fll'rio: ,,1111·nc; Jlf!I·!.

.\ p:tla\Ta gr,eJ·,.ido

()tl:ldi'IIS llll l'illliJlll)

dr•rtt

lt•l'

t'lllllll
n11

JII'I'Í:didadt•s

\ pai<J\ rrt
eon1 ·frllJiil,

ohjedivo

o fun•·c·iorraiiii'Jflq da.-;
·dos sl'n·ir:.o:;.

Jfllllflh/'11.

(lla.

l:ill'I<J.

""·

(~uadro..;,

di\t.·1·-.:as
llll

''~

I';J.Illjlll,

l\)annhrlts) tapv•Ji,:a-s".
1'11111 f';.:Jlf'C"Í;tlidadl' ~11) ('~(lltlll do,c; Jil'(II'I'SSOS de 'JIIOI:IIJIJ/'1/, ~~ d:
I'OIIIl"'''~ dt~s diff't'l'I'Jdt•s ar1nas quando :wlll<llll t•Jn .Jigat:iin.
J:l. Os ('XI'J't·if'io:-; na::; nwrtnlll'a", r1u r·a111po ,. 11a t·al't:!,
f;"io dt• si 111 pf, ...,. 1111 dt• dii}J/rl. ll''t'lill.
Ut\

.gttarnif:iio P t:ri.lJJd·r·:->

\o [ii'Íilli'Íl'll 1':1"11, 11 iiJÍIIIÍ.!.!'Il (• ;IJH'li:IS Stlppn"lo.
)•,·"''~ 11:1\t'l" itll.r·r~·:-;..;1', ali·:'ts. ,.,,, Jlllll,:rinli:,nr t'nllt
Jlilidl'/, ll ÍIIÍIIlil-!11 011 d!li' 'JIIHÍS I'ÍJill. ao ·t•sl.tlllo. Para tal
j'iu11ro-su
fl'<l~<;ÕU:oi,

o
{llll\

iuim/rro, srUa pur qu:~dro:-;,
U!Wl'<Nll.

porPill.

COilfllt'llW

t:C:Lljda;:. üu Viredor do cxL•rc:iciu ou da.

Jli'ai.;
rim.

st•.ia. por p~qucnn-;
:Js l'IIHtruc~t:C.H'S I'PJmuwtJra. O Vir~-

ACTOS DO PODER EXECUTIVO

dor ptídt•, aliits, con!:Hwvar o CunuuawJo do par·f,iuu ('stu.Uado ou confiar o ~.:ommà<udo f' velar u eu11juut o.
O:s oxet>eieios P m:;tnuhras d(' at·~;ão simplt·~ pt~rmiUr·nt
<tO Dn-.ndor I'lt~8aH:ae etu.ra,mer~tt• o ·PH::linauwntu .JH'oreur:adu,
estudar pausadamente a nee·essidade 1Jas difl'er·eul ,,~ pltasef
de uma at·1;ão ,. Pvitar· ·as invcrosimillww·a::; ~~ dn~ord·m1::;.
Const.il twnt' o )JI'o,·esso 1101'1/t,al de instl'ucr.:·,;·o. ao lll!'IIOS l'fll-qtJanto o::; quadr·os I' a lropa t•slãll potH'O fanriliarjzado~ r·on1
u applica~.:ão das di-.posicões rf'gU'lament;u·f'~.
üs nxcreieios e manohr.as 1 dl' dupfa or·r:fi.n süo a·t1Uf'llt•..:
"nt tJUn o inimigo está coiwrrtanwntt• reprcsentmlo. r~om s~~u
f fft•ef ivo J't•al.
A vonladl' do;; uois adn•rsario;-; f'Xf!l'l:!'-'i('
com pl1•na indepcndoneia, no árnbito das nrdcn-; dadas IJI'ln
Dirceloi' qUI' VPia pelo resp(~etivo dt'SI'llvolviitlf'JJio.
Uma. vrz o inimigo figui'ado. I! a inll•l'f'SSI' 1'111 t'()JJsl iltJir
um «Servit;u d(', al'bilr.ugelll». }las f'IIl <·t·!'los ''XPI'ei~;iu::; ou
manolwas (notadam(•ntP de quadros) o s1'l'Yi1:n dt• ar·hitJ'au~m vüdn eon.fundir-se coín a l'('Jll'+'SI'Ilta('ão do inimig-o. U
tiüi'VÍ\/0 de arbilbragflm 1.S obrigalorio L' 1''lll tlt•..:f'nvo'lvintt'Jtl.o
completo nos ''xerdeios n man~1h1'as d1• tlu.pla at·r,ãtl.
1 't. Os f'XI'l'l'Ídos " as m:nwlH·a~ .t•xr·eutam-·st• dt~
a<·~
c<ll'llo cnm um 1'/unna -ueg·:.wizado lH'lo Uirt•elur.
Quando ha dupla aet:ão ou uti•smo inimi;;o simpll's1l1PJÜI' figurado, o thmna, em rf'gTa, <~tHuprPIJI_•wle 1lllHt Si-tuaçilo Geralt r·omnttnn em conjunlo aos dous parlido~.
P
urna Situaçilo partirulw· vara {·ada Hlll. ..,(, aHt•ndt~ndo a•1
qnn o pari ido eonsidPrado conheeeria ua J't'a I itladf'. :\s hypot.lwsPs ha::;ieas drwe~·i'io ser tãD simplt•s quan:ltl po'ss·iv~.•!;
todavia, o Direelor· •flSfOI\'<Il'-S<'-Ú pot·. ÜPfinir. t·ont lrJtl:l :t
cxacticlilu, as siluaç:i)f'':'i iniciaf's e as mi~"ÜPs.
As Cont•enr·{)es rr•1lal i\-as :í r:x''l'lldin da man,lhl'il ( llft~':í
inicial, ('Vf'nfwÚnH•nfP final) ( '1).: :;ii'tlilt}ío t·xa,·la ,f,. f)i.ll'fid.a: disliurlivos ·dos partidos; t'flll:-ittmo dt• lllllllif.',-H•s: ali-:
menl at~i'ín; df's1loeamcnl o drpoi~ da manolH'a; T'l'llll ifíiJ l'iU<ll
(]os Offieiaes (o sargt•ntos) PÍ(' .• r·onsf ifw•·Jil n olljt·rlo tk
IHIJ'at:Tnphn P::;íwcial com o titulo: Conr·ençtít·s r/e ( J/1111/ufJr" J.
O Diree~lor' da mannh'ra p(wlt•. f'X"'''Jwin'nalrtlf'rtft•. I'O!IRrt'Vill' lropa dispOilÍVOI I' fazp)-a Ílllt•J'VÍI', llll lllflllll'llto Up}:Ol'ÍllllO, <~lll favor de um dos p::trthlo~: Jll:l~. nr·~·"·'' t·aso. l'sfnr,:<H'-Sf'-ii por aeluar s6mrnl e de modo !Jo;.: Í!'''·
.lúmai::; penlrr·á dP Yisla qu,~ se nilo lrala dt• o!JI,•r· tllll
vrnc('drn· n um Yf'JJeidn. lli'IH dfl Cl'l'ilt' tllll lH•llo P:O:.;pt••·l<u·ulfl
1lf' halalha, mas dn dPsl'JJVtl!Vf"r por Pll(J'n os (Jtmdro~ u t•u .•
uhaim.enlu da JH'O(isslin f'! o habito de lomor deristíf's.
Pôd(• igualmcnt,n modi,fiear, 110 dt•eor.,·rr da rnauobr·a. a
.silnat·ão l'fl:51Jr'eliva dos' doi~ padido:-;, faz1~1Fio i11l Pn·ir· rJoY:t'
ordf'lll nu novo ineidPnt,~•, rr•sull':.:wtn soln'·f'lndo dP. ·tlt·r~i:·;fíl;
arbill'a1.
t:). O~ Exf'J'eieio...; (de eornllatP. 11a r~al'ta ,, d" flllilll.ro,.;~
di'P«~nd.c•Jp da aeção do~ .Commandanle~ de Corpo. n dt) .p.·-·

quena uni'llad!C. Os OffiCmes Gclwraes a
pr.t·~~·.r·t•vrm srmprn quo os julgam uteis.

(~HPs ass1 :-;f Plll

"

~J·:

(n Evf'nluahnflnl.t'. famlJO!Tl, as romlir:iH•S tl·~ infNI'il11rão prPvi:;l.aH da manobra •. q~1n;· para t•s~1Hl~u· 111n easo intel·essantc, quer para porrmltir rf'pouso a t1 opa.
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No 1•scalão Regimento Pmpr·uga-'iH', ('Onformr' os e uso;~
Ext>reic·io ou Manobr.a.
16. A::; Manobras ·eomprrhf'rHIPm ~·nm '"·~pndalidadf':;

--- .\.., d1• utwrnição, na ea.rt.·t ou no eampo. eurn quadro~
r.r1 rorn I r·opa. das qnat•s partieipam l.odu::; ou alg-urH ~~OI'JVli'
ria guar.·ni:;ão PX(•t·ufadas soh a ;:tJ:La ·dh·eet.:fto do Offieinl
mais ;..:rad.uado qw• nella houvf'l' (t~onmJandantt• da guarnicão) . Este vúdf', aliás, algumas yezrs. para fins de inslru-,.,:ão. 1h•L•g;m· ·as fllH<'f'·Õl'$ de Dirt•t•.fot· dr• nnmnhr.a a um clr.J-;
Ofri,·iaf's Ínai's .gra.duados.
Estas ma11ohr.as eo11slilw~m o rJh,jpcto d1• um prograJll··
ma anrmal l'~falwlPeido. pm· proposta dos Comnurndonff's d·~
!ruw·nü;fi.o, pelo GP·neral Commandauf p da Ht•giiio ( :>)
qne
'frm [l)('Jl0S podrres para delJas l'aZ,I't' par(ieipal', (lia lllf>cJjtfa dos eretlitn:-; disponiveisl. os Offieia·t'S dr• Estado-Maior·
t' dn;.; nr·mas não r('Pl'{'S·Plllada~ na guarnir;ãu ou IWI'lt•JJI~r·nl_.
a ou tr,a.
• J•:stf's prng-r·amma·s. organizado~ no
prinwii'O mr•:.r, rh
·nnnn dr instruc(;ão, são ditigidns ao Clrl'fP dt• Estatlo-:'llainr
do Ex,.r·r~ito .
. \s •dt• tJIWdros, de Dic1'sâo (nv(•nl.ualmenll' ·df' Hl·ig-<Hla;,
de E.tcJ·cito ou de Jistodo-J.llttior, quP eomporlnrn dPsloea-·
Jl'('llto vro11ongadu n eonstitui'Til o nhjet'lo
,rj,~
prt•st·t·ip,_:.-ir·~
anll!Hlr•s do Chefe do Estatlo-Maior tlo Exer('ifn.
CIJ<Htmm-st\ enm esprcialiüudc Viaoens de I. :stado-Jioior
aos r·r··t~OIJh·Peiment·os do lrrrrno, 1111 únJbif.o dl' nm 't'aso <·on-ct'f'(o, (.r•wlo <'ltl vista a IJN'JH.H'Ut;ãu d(' mmJObras ou o prr~.
}J:tl'o phra a gnPI'I'(.l.
- -~ ,\s uramles m{lno!Jras eonsl!ituem 11 o!Jjr•r·.lo "" pr<t·St't'i p~íies airnuar-s do Chefe do
Estado-Ma i o r pt•t'llla'llt'Jl'' ia
rfa<S ~r·arrdrs uniüades no campo ~~ f'vt•.nl ualnw11 Ir• nos ar r<·•for'''·" imrn~diafo~ das guarnirÕ~'S. l 'ma parlt• das unidadt•-.:
,tJispilll i\ ~·i~ póde s.er .e uns agrada a manobras de grandes uniil:tdf•s d" t•avallal'ia, 1'111 hypothesPs dn t•xplora(,'ão otr Len'I!J
0111 ,j.,;f.a 1suu. ma:neabi.lidade: a artilharia JH'Opria n apoi•)':'
dn i u f'a 11taria de lias partiei.pam obrig:a1f tJ.r·iamPnl ~~Krer,·idos rspecioes (mannbras t~Spf•ciat~s) qur• Jlll··
()f'IIl ,,.,. pur l'im qut•slões lrchnie:..:.s ou o fUIH~eion<Ulll'nlo dt 1 -.:
~Pt·vit;os

(<i).

.

·

17. Os L'xerei~io·s r. as ma:nolll·as. na c ar! a ~~ 11n I t•r ·
1 r~no, dt•Vt'Ill allt•r11ar-sP de ac~t~ú!'do I'').Jll as t•sl ar~ü"·"· os "" t'ursos " o t•st.arlo dn adianLanwnlo d.a f'I'olHI. :'ião dr'VI'Ill ::J"l'
~orr..:dJidtls indqwnílc~I!Lus uns dos unlros, mas r·r•lhl.if.uir
o
nbjPdo {l1• uma p.rogTessão logica, no c:oJ''fJU. na clllH'Hic;i\n.
ua Hrit-:ada l' na Divisão.
()n<IIHlo ó possivfll, eonsliLue mna boa pratica o prPparar· um L'xerciein com tropa por mnio dB un1 c~x.en~itlio dn
quadr·us ~~ um exr)tTicio no carnpo por tw•io dc) um f'Xt•reiei<J

na carta.
(5.! Em ptinri,pJo, cabe prrwct. para o
df' ill~lnwt;ün, lllll:t manobra rle g-uarn it:i'ío
quinz~~

dia:'-:.

l(•r1~r~ir·o

r·ad::.

J)l'l'iwio

oito

011

(G) ALa'l!Ul) ,. úCifcsa de posiçües urganizadas: sapa.Jores nünúros r. ponlon~ciros; c-:tradas dP- fnJ'l'n; ·SPI'Vir·() ü·~
1saude; funcciDnamcnto g:cral dos scrviç(Js nrJs E.xci:cito..:.
~

..

AC1'0S iJO PODBfi EXECUTl\0

tR. Um exercício (ou manobra) ó seguido .de uma «lletmião Gerab (7) dos executantes (na medida do possível) em
que o Director expõe o objectivo proseguido, manda que os
p.rincipaes executante~ exponham suas ordens c intenções (ou
e!le as res.ume) synthctisa o desenvolvimento da aeção, faz,
finalmente., rosaltar os ensinamentos c, si houver logar, as
faltas commettidas.
19. No fim de cada anuo d~~ insh·nc1:ão, os Co.rnmaw]autcs
cl~ g·uarni(.'ão e de Região mandam ao Chot'e de E~tado-l\laior
do ExPreito (8) uma parte sutnmaria indicadora do numero
de exercidos e manobras de diversas especies cxecu tauas e
as ohservacõcs ou proposições qtH' dellas decorrem .
.No findar das gra;ndes nmno hr as, os Corpos c E. l\f., ao
cabo de quinze dias de regresso á g·narnição, enviam ao Dil'(~ct.or: da manobra cópia de seu diario de marchas e operat;iJI'S. O Dircetor da manobra rcmelt<\ no mez scguintP, um
l'Plalorio snmmario do conjuncto ao Chefe do Eslado-Maiur.
Annnalmcnfe, os Commandanlcs de guarnição (H) n do
nf'giãu (no me:~, )H'ecellcntc ú ineorporacão) e os Direcl.ores
d~ manobt·as (por occasião da rospeet.iva designac.;ão) dão conlweimen{o ao Chefe do Estado-Maior do Ex:crcito oas carta!';
qun llt<'s ~fio Iwccssarias para cxccucão das disposições vre\' istas no prc~~·nl e regulamento. O Chefe do Jj:stado-1\laiol' d1>
Exm·eilo toma as pruvh.lcuda~ ueces!-)arias J>ara prover tac~
nccrssidallcs.

CAl'l'tULO V
I:XEltCiCfOS E

20. Os

••Xt•l'l~kioH

:l\L\NOl~lt\8

NA f::\11'1':\

n Blallllhras na eal'la

con~l.ilumu

utn do5

mell10res nwios de illustrar, mcdianlc casos conerclos,. o es-

tudo dos Hegulameufos, e notadamente a ueção eomlJinada das
diffcrentcs armas. l!~xccütam-se, em principio, «'lll cartas de
1 : 1o. 000 (to) •
\,i)

A palavt·a «ll(•un íâo:) ,suhsl itm~ a 1mla\Ta <<CriLiml).

Pff•~Ho,
~elllPI'e faeil

C1JJn

Hãn

s~

traia

d~

<writieal'» mas do

«•··n~ill:tl'».

E'

ni! kat· pal'tt aqlHo,lle que conhPen ns <lous }I::Jrl.irlos. Tamlwm, alltr.!i de fonnular unta t:L'itira, o I >iJ·•~ef ot.· 1kve
t•ollueat·-sn ·~x<wfaHw!ll.e tJ:Js eowlh:õe:-; em qw! a deeisão ni-

1icutla foi tomada e indicar a solur,ão quo Pile JH'oprio teria
pref,·t·ido. Aef.uamlo d•., oulra maiH.,ira, 11iio :-:;1í sn anil:'l'a. :i
f~!rit· ~;uscP,pl.ihilidades, mas ainda a rcstl'in~-;it· o ~~~Jtlimenln
d1! iniciaf.iva e o senso da acção.
Isto não significa que um Cówmandanf(', dig·no dn fal
nome, hesite em fazer resaltar as faltas realmont.c I'OI11mcf.tiúas e. S(.ll.H'etudo, t'nt apvlicar as sancções que exig-em uma inel!pari•lade mani !'estada 110 Cnmmando.
(8) Os cnrnmandan(e::; de gnarni~,~ãu por iulenw.:dio do:-;
de

Rc~ifío.

(V) Os coummnuaulcs de guarni~ão 110r iulenm:dio dos do

negião.

(10} Excepcionalmente e na faltn 1 na escala de 1:20.000.
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11

__. Sã~ dirigidos pelo Chefe respomavel pela instrucção
cada posto da hierarchia, assistido aliás por um EstadoMaior, sempre que for util.
\ - Constituem o objecto de uma preparação minuciosa,
esforçando-se o director por estabelecer hypothesc logica com
o fito de fazer resaltar o ensinamento que procura.
No decurso do. exercício o Director e os exccutanLos ,devem esforçar-se no sentido de acompanhar as questões de
perto. O Director define ou faz definir pelos executantes a
situação tão exactamente quanto possível, e evita toda loquacidade e discussão esteril. Os commandantes de tropa em tocos os escalões devem redigir ou mandar que seus adjuntos
redijam as ordens, fazendo-se excepção sómente para as dadas verbalmente no decorrer do combate, devendo estas, entretanto, ser formuladas sob a fórma de ordem. O Dircctor
manda igualmente estudar, minuciosamente, ao começar e no
decorrer do exercício, as fórmas do terreno em que se dc~en
volve a acção.
21. Os cxercicios e manobras na carta corrf~spondem, mn
principio, ao escalão Regimento e superiores. Nos infer .i ore~,
serão concebidos como preparação do trabalho no camp('; para
tal fim, cada guarnição disporá de cartas ou plantas na escala
de 1 :10.000 das partes interessantes dos arredores.
22. Em principio, só deve entregar-se a um Official a
unidade immediatamente superior a que elle commanda. Fazfie excepção a esta regra quando se trata de Officiacs Superiores, que devem poder commandar uni Destacameuto de
todas as armas, e de manobras na carta executadas nos J~sta
•Jos-Maiores, onde, ao contrario, ha interesse em encarar problemas da mais alta envergadura._ Os Officiaes Gew.waes dnV('m, aJiús, (~onvocar Officiacs sem curso de Eslado-Mai1J1' a
estes exercícios, dos quaes tambem participarão frequeutnmcntc os Commandantes de Brigada e de Corpo.
O estudo de. cada unidade deve considerai-a enquadrada
em regra, na unidade superior, de modo mais ou menos immedíato. De maneira analoga, não se poderia conceber uma
das armas- actuando isoladamente, salvo o caso eventual de
destacamentos ligeiros de cavallaria; é preciso~ pois, ao menos
figurar outras.
23. Os exercícios (e manobras) na carta, de Regimento,
constituem o objcctu de um programma ammal assentado pelo
Commandante do corpo, durante o primeiro mez de instrucção,
e approvado pelo Com mandante da Brigada (ou General Commandante do Divisão para os elementos não divisionarioH) .
O programma dos exercícios c manobras, na carta, de
Guarnição, Brigada, Divisão, Estado-Maior e manobras por
lllPÍO do correspondencia, é assentado pelo General Commandante da Região, durante o primeiro mez de instnlC!jio, P ~"ll
viado ao Chefe do Estado-Maior do Exercito, a titulo de
parte.
Estes programmas indicam simplesmente de modo g(•t·al:
o num(•ro approximado dos OX('rciciol'; on manôhras n das
sessões destinadas a cada assmnpto estudado (Ac~,ão d{~ ~~a
valiaria, engajamento, approximação, ataque, assalto, d,c.,
flanco, guarda, retaguard~: defensiva, etc.); emfim, a iwJi ..
ca(:ão do effectivo eonsidcrado c da carta utilizada.

em
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A~tes de cada sessão, o Director envia ao ·seu Superior'
ll!ll_!ledtato (Commandante do corpo ao de Brigada ou de Di-VIsao, Commandante de Guarnição c de Brigada ao de Divisão) o t.hcma <~ompleto, estabelecido como sihwção inicial.
Os them::ts dos Commandantes de Di-visão são, do mesmo modo.
tcmettidos ao Chefe do Estado- Maior do I~xereitu.
2-1. Os exercícios e manobras, na carta, são de trcs typos:
de acção simples, de dupla a.cção e po1' meio de cul'resporulencia. Os primeiro~, em que a vontade do Director póde constantemente exercer-se no sentido do ensinamento que prosegue, são os mais fecundos.
·
Os Officiaes Generaes, no decorrer de suas inspecções,
mandarão cxeéutal-os em sua presença.
De qualquer modo, o Director manda redigi.r de antemão,
a situação minuciosa e as ordens iniciaes.
Para os exercicios e manobras de acção simples, o Dit ector reune todos os executantes em uma sala unica. em
torno de uma earta de 1:10.000.
Preeisa e manda precisar a situação nos diffcrcntcs escalües de modo tão minucioso quanto possível (formações dn.
tropa, localização dos Commandantes, ligações c transmissões) ( 11).
,
Crôa uma situação c exige que em cada escalão se redi~am as ordens dadas e as partes ( exccpciona 1m ente formula
JHíUPllas que em campanha não seriam cscriptas devido á urgencia) . Materializa-se a execução, colloeando os symbolos;
de novo preeisa-se a situação e estuda-se o modo de t.ransmí~são das ordens, parte e informações.
Conforme o caso, o Dircctor póde acceitar, sem modifica-!.
ci:i.o, as decisões tomadas pelos executantes c fazrr subrcsahir
os erros commrttidos, regulando, de conformidade com csteH,
a intervenção do inimigo. Pódc tambcm analysar cada decisão,
fazer sobresahir seus inconvenientes, c, para dar· ao estudo
urn desenvolvimento logico, conduzir os executantes á ado-.
pção de decisões racionaes c adequadas :í. Ritüaçfio.
Tendo em vista crear novas situações, o Dircctor intervem:
- pelas informações colhidas graças ás diversas fonte~:
esforç:a-sc, então, por bem precisar, além do texto, o ponto
rtn partida da informação, e a hora e a autoridade a que
chega;
-pelas reações do inimigo (effeitos de seus fogos);
- pela indicação ·a cada exec.utante do quadro que se lh\3
apresentaria dq posto dr observação, ou do conjunto dos dados que teria colhido no posto de Commando.
O Director veJa po"r que se não perca de vista a duração
necessaria para a execução das or<1;ens e dos ~o~i~nentos.
Será conveniente dispor de um relogw, mesmo primitivo, que
nmrque a hor.a fictícia.
.
~
Em resumo, e de modo geral, o D1rector .esforça-se nao
só por dar a todos a impressão da realidade da guerra, como
( 11) No decurso dos ~xe_rcicios na carta 6 indis_Pensav~l
ee.tudar constante e minucwswsamente o terreno, umco me10
de conseguir trabalho fecundo.
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tambem por esmerar a analysc das qucslões vara não cleixu~·
C.3Capar enSiRamento algum.
25. Para os exercícios c manobras de dupla. aailo é nccessario dispor, no mínimo de duas salas c de dous jogos d1~
cartas c de symbolos. O Director vae de um a outro partido.
Algumas yezes ha vantagetn, •Para os e:xereicios importante:',
em dispor de urna terceira sala para a Dirce~.:iio ~~ de um f.t·r·ceiro jogo de cartas e de symbolos: o Dirce Lo r púde, emUlo.
couvocar successivamente cada partido á 8ala da. Dirccçâo, g{J
deixando ver do partido opposto o quo o convocado conheceria
na realidade.
·
O Director procede, aliás, como no exercício de nl'ção sim·ple& - exige a mesma precisão. A unica differenç:a é que- os
incidentes nascem das livre~ decisões tomadas em cada pa'l"tido. Eis a razão por que o exercício d'e dupla acção só dá
bom resultado com Officiaes já familiarizados nos estudos tacticos concretos.
Uma fôrma, intermediaria aliás, consiste para o Director
Nn dispor de um grupo de Officiaes para ropresentar o inimigo, delle servindo-se conforme o caso, como de verdadeiros
adjuntos.
26. A Manobra na carta por meio de correspondencia é
o processo de que se utiliza ~ Commandante da JJivi:,fw par·;t
fazer trabalhar o conjunto de seus Generaes c Commandante.-:;
de Corpos. O processo mais fecundo consiste em estabelecer
uma hypothese de conjunto no inicio do anno do instruccão
e proseguir o desenvolvimento da mesma durante os pcriodos
que se prestam menos aos trabalhos de exterior.
Trata-se, em prineipio, de uma manobra de acc:.ão Himples; mas o inimigo pórle ser estudado por um gruvo de üfficiacs de Estado-Maior.
No começo, os Commandantcs de Divisão emprdH.>ndem
o estudo das acções de uma Divisão, reservando-se o Commando, de maneira que cada um desempenho o rmpcl qne lho
seria confiado em campanha. Estuda-se pormcnorizadamente
o funccionamento de todos os Berviços.
Em principio, não se desce do escalão Regimento (ou Batalhão destacado), '80 menos na correspondencia relativa :~
manobra. Mas os Com mandantes de Co.rpos podem snr convidados n mandar estudar por seus officiacs as parl.icularidad<'.-'
de um episodio e os Officiaes Gencraes ·podem fazer deste
estudo o oqjecto de exercícios na carta, durante suas inspe~
ccõe~. Os Commandantes de Divisão dão assim diversas situações de conjunto successivas, definindo cxactamcntc o~
trabalhos que se devem fornecer em da la determinada.
Quando os quadros superiores estão jú muito familiariz~
clos com estes trabalhos, os Gencracs CnmmandanLcs de Divi\'âo pedem ser levados a emprehcnder llm estudo de Exercito,
cn,jas Divisões sfio commandadas peJos Generaes de nrigida.
As observaç,ões do Director são em regra, formu 1adas por
e~cripto. depois de cada série de trabalhos c no
fim dos
annuaes.
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CAPITULO VI
l1XEROIOIOS E MANOBRAS DE QUADROS NO CAMPO

Viagens de Estado-Maior
27. Os exercícios de quadros, no campo, applicam-se do
esealão Companhia ao Regimento inclusive; as manob1·as de
Q_uadros, ao escalão Regimento, inclusive, e u,nidades supe-.
rwres.
.
~'
. Heaiizam-se,. em principio, os de acção simples; mas o ini~
m1g0 póde ser figurado por um grupo de- Officiaes (que ao
mesmo tempo servem de arbitr-os) e, em certos typos de
manobra, por fraccões pequenas. O exerci cio ou manobra de
Ci!:mdros, de dupla acç;ão no campo, (~ de execução muito diffi ..
ml c póde ser comp,rehendido só com quadros exccpcionat-

m.€.nte ercercitados.
As regras gerae8 formuladas para os exercicios na carta
applicam-se aos de quadro:;, particularmente no que concernc
ú necessidade de uma preparação minuciosa e de mna precisão
e.1:1~·ema.

Os ~xercicios e manobras até 'ao escalão Rf1tJimento estão
previstos nos Horarios. Ha todo interesse em combinar entre
si os exercicios e manobras na carta, de quadr·os no campo e
com tropa par·a encaminhar ou desenvolver cornplnt.amente o
'1.studo cuja realizacão praHca se prosegue imMediatamente.
As manobras de quadros de guarnição, Brigada, Divisão
e as especiae::~ de certos serviços são assentada;, em um programma annual dos Commandantes de Região (12), durante
o primeiro mez de instrucção. Este programma é remcttido
ao Chefe do Estado-Maior do Exercito a titulo de parte (com
o progr,amma analogo de manobras e exercícios na carta. O
Chefe de Estado-Maior do Exercito assenta o programma de
manobras de quadros do Estado-Maior do Exercito, das Escolas, de Exercito e das viagens de Estado..,Maior.
28. Os exercícios e manobras de Quadros no campo são
de tres typos:
a) O Director, conservando ou não o Commando do partido vae com os Officiaes de ponto de observação a ponto de
observação, donde se descortina. ~em o terreno. Crea !J~ incidentes e as situacões successtvms, como no exerciCIO n:l
carta.
~
Durante os deslocamentos, prescreve aos ·executantes o
'estudo miimcioso do cumprimento das ordens c fixa-UlCs os
~ncontros suceessivos onde apresentarão as partes.,
Este processo .~ da ma~s simples realização porque não
c.x~gc funccionamnnf.o effectivo dos meios de ligação..
. .
O Dircctor póde, aliás, servir-se de um grupo de Offictaes
que representam o inimigo c são arbitros nos grupos momentaneamente oestacados.
(12) ._ Si ~al fôr o caso, de accórdo com ag instrucçães
rlo Chefe do .Estado-Maior do Exorcito, para as que exigem
deslocamentos prolongados.,
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b) Os diversos agrupamentos constitt!idos, Estado:-Maior
dn Officiaes, que apresentam as <hffm·ent.es nn tdades,
são rep~rt.idos no camp~, sensivelme"!lte nos !l1es!!los . loga~·es
oue occupariam na reahdade. O servtço das ltgaçoes fnncctonam na medida necessaria. O Official que representa o inimigo e arbitragmn acha-se junto de caoa agrupamAnto e cr~a
os incidRnt.es p as sit.uaçõeR, no quadro assonl.ado de anf,fnnao
pelo Director da manobra.
J~ste typo de exerciclo ou de manobra _carece de nma ~re
t:nrat:-ãn muito minuciosa da parte do Direct.or, para f'VItar
que haja desaccôrdo entre os trabalhos dos di versos agt·urmmentm;. O Director vae de um agrupamento a outro.
Semelhante processo é particularmentfl interessante para
fazer trabalhar os E. M. de Brigada e de Divisão, como procederiam na realidade, de acci'lrdo com as pari.Ps dos exer.uf.antes, postados nos logares de batalha.
•
r) O typo de exercicio ou de manobra talvez mais ferundo tí o que consiste em collocar todos os OfficiaPs constantem(mte na situaçilo que occupariam na ·rra~1:dadc: f'm representrw todas as unidades até' ao <'Scalão pelotão (um Official n
algumas praça~) on bateria (um canhão) {,1 :J): n f'nl {o.zr1·
{unrciouar tód.os os meios de ligaçtio e de .transm.isslio.
A manobra desrnvolve-se Pm srgulda, em grandrs phases
~v.cccssinas, com a~ paradas necossarias para rPst.ahf'lf'r.er a
ordf'm, rada qual dPslocando-se conw na rralidadr, rom a nwsma Y<'loridaclP e de modo identico.
As rnacçõrs do inimigo são rladas pPlo serviço ele arhitragem, r, si houver cabimento, fParções pnqtwnas figuram m;
primeiras linhas adversas. ,
Rm prsumo, frat.a-se de um verdadeiro ex!weicio ( on manobra) dn ncção simplPs, mas Pm QIIP a tmpa (soldarlos) nii.o
fignra.
Este proCf~sso tem a vantagem de poupar as p1antacões
nos terrenos cultivados. PermiUP realizar manobras de nnidadrs importantrs com tropa qüP dispõe só ele l'Pdnzidos pffcctivos do tempo de paz.
.
Carece de uma preparação muito cuidada. algumas ve?.es de execução prévia de um exerci cio (mauohra). na carta.
ou mesmo de um exercício ~manobra) de quadros· do typo a)
em q1w tomam parte os pri.ncipaes ex.Acntantes.
29. A ~st.Ps ·<'xercicios e manobras no campo devem 1ígm·~·~ os E.re1•ci~ios de (u.nccionam,entn dos Estodos-Mai&res. ConSistem. para dada hypothese. f'm organizar um Estado-Maior
como na realidade e fazel-o funccionar de manei1·a QlW se app_r~xime. o mais possivel, das condiçõPs da gnnrra. Taes exer;~tciOs 1.N•m por mira a aprendi?.agem de redacção e tiragem das
ordens, a organização interna dos Est.ados-MaiOJ'f'S, .... af/~ e~rto
ponto, a das ligaçõf'H P. transmissões. O Direct.or erra as rencçõP.s necessarias dos escalões subordinados e do inimigo.
Um rxercicio desta naf!1reza, devP rPalizar-sfl. no mínimo,
nnnualmPnff' Pm cada Estado-Maior ctP Divisão, com o roncurso dos serviços.

e grurw

( 13) flopresmünr igualmfmte as metralhadoras,

netrrd1o~

do acompanhamento, nrtilhm·in do acompnnhamento, ct.r.l '·
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CAPITULO VII
EXERGICIOS DE COMBATE E :MANOBRAR C:OM TROPA

30. Estes ex(wcicios o manobras se rodnzem sPmpre aos
dons typos geraes: de ~i~1p~es o dupl.a .acc_\ão. Como regra, l~a
interossn mn figurai· o minugo, no mmmw quanto a suas primeiras linhas c, em organizar um servit:o dn arhitr·agrm a partir do Batalhão. (14)
.
Aqui ainda, a acção simples permanece como ~ verdad~Iro
meio de adestrar os quadros e a tropa; a dnpla acçao só se JUStifica eomo tropa snfficientemcntc instrnida para saber, por
si sô, evitar inverosimilhanças.
Excoptnadas a!'! manobras imporf.antC's. ha frequente inU:rnsso em dar os tlwmas no ultimo momento, muitas vezes no
eampo, para evitar as indiscripçõns c familiarizar os qnadros
rnm ()o estudo rapido do nma situa~fi.o de gurrra, dando-lhes o
balli to de dC'cisões promptas.
TTma das grandes vantagens da ncç.ão simplf's consiste em
pormittir• qno An dl'componha a opC'ra(~ão estudada em certo
mmwro dfl pltases, que se encaram separadamente flnrante
uma .iomada on !f'Tn diver'sns .f ornarias snccossivas.
Uma ''Rmmião Geral" dos quadros pódc realizar-se depois
de cada pbase.
.
Faeil é mandar repetir uma phasc que não satisfez complntamontc.
31. O exerci~io ou manobra começa ou rer,omeça seja a
nma hora fixad., soja ao toque "Avançar!", dado por ordem do
Dircctor.
Para mandar interromper a manobra, o Dircctor ordena
q1~n se toqnc "Alto!".
A este signal, todo o mundo pára obrigatoriamente e permanece no Jogar, qnalqtwr que seja a sitna((ão occnpada.
Para reunir os quadros, o Dircetor da ámnohra manda tocar "Officiae.:>".
Os Offieiaes om condiç,õf's. ·de modo geral todos os Offiriaf\.c; montados. dirigem-se para junto do signal distinctivo
· qtH' foi eolloeado de maneira bem Yisivrl. Nas escalões, Brir-·ada P R.egimC'ntn. todos os OffciaPs rlevem assistir á reunião,,
No escalão Batalhão. ha geralmenü~ interesse Mn fazer a ella
r'.S'Iist,ir OSf Sargentos; na COmPU}lhia, OS cabos, Candidatos a
cabo'-1. n. a ~umas vews. os propr10s soldado~.·
Para faZf'r cessar a manobra, o direetor manda tocar
cr.fictirár'>.
A tropa, conforme as ordens dadas, reagrupa-se onde
·~stá A dirige-se para o logar do grande alto, óu ·vao directament.n parll o acantonamento. Quando pcrfeitame.te disciplinada, admitte-.se que as companhias, I:'Squadrões o baterias
porssam rngre<::sar conduzidas por um sar~r~nto e os batalhões,
grupos de esquadrões. por um official, de maneira que permittam ao;;; outro;;; offieiaes .comparecer á reunião do direcfor, fWitando, assim, fadigas inuteis á tropa.
,
2?. Uma rlas preoccupaç.ões constantes nos flxercicios e
11~:-J'lnhras consist-e rm evital' as invcrnsimilhançns que fal( 14) Obrigatorio para os exereioCl.íos

acção.

e manobras

de dupla

ACTOS DO PODER EXECUTIVO

23

seiam as idéas de todos e levam a praticas duramente pagas
nos primeiros recontros de uma campanha.
O cuidado de evitar taes inverosimilhanças cabe evidentemmJitc ao diréctor c aos a~bitros; mas, similhant.e acção
ser·á immfficicnte si ·os officiaes e os graduados, em todos.
os cscalõns da hi-erarchia, não tiverem conhecimento das condioürs da guerTa c da pof1encia oo fogo, que llws pnt·miU.a
aquilatar das possi·hilidarlos, tornando-se "t.arhif.ros de si
mesmos».
Importa ~fastar destas questões qualquer sus'~if~ptibili
dadc descabida. O censuravel não (i o facto de um ataque
malograr, mas sim organizai-o ou conduzil-o mal. Mesmo
entre os vencedores, nem todo o mundo avança com identica
facilidade, etn toda a frente, e o proprio succcsso contém
uma parte aleatoria. Na guer-ra, seria immoral a recompensa
que coubesse nnicamente ao exito e não ao -esforço. Nos exnrcicios c manobras todos não podem ser vencedores : o fito
não •í, aliás obter OX1itos irnaginarios mas instruir, c a inst.rucção se alcança principalmente procurando vencer «difficuldades» rada vrz mais consiàcraveis. Importa sobretudo
que cada qual se incline, sem preconceito algum, diante ·das
d~r-isiics do director e dos arbitras.
lim rlns pontos importantes, sohr.c o qual convem insistir, ó que os commandantes e auxiliares se. mantenham exactamente nos logares adequados e se não «mostrem» mais do
que o fariam cff-eet.ivamonte no campo de batalha.
E' o unico modo de forçar o funccionamcnto rogular (]os
mcinf: de ligação e de transmissão.
33. Os partidos oppostos distinguem-se pelos uniformes.
O director reguq a o consumo da munição de festim -c os
artifieios de natureza diversa que se devem prever ennfnt·mc
os recursos. Minuciosa inspeeção das armas é feita anf·í'S do
inicio e do fim da manobra ou exercício.
·
lia interesse em que a a!itilharia, além das salvas, faça
uso de petardos e espelhos (heliógraphos e apparclhos <le
:8ignalizaGüo) dirig-idos contra as fracções em que atira. Como
convf!nção habitual, uma ~ulva indica fogo I'OJit :·.1 in t':mtar:,t
c duas, separadas por pe,queno intervallo. fogo contra àrtilharia.
34. Os eommandantes de corpos pedem aos de guarnição
que quadros c mesmo tropa das outras armas, participem dos
exercícios de manobras dos respectivos corpos. Nas guarni~ões em que não ha todas as armas,
procura-se supprir a
falta,,, utilizando notadamente os officiaes provenientes ;Jas
E . .A. O. o E. E. M.
As manobras de guarnição (15) abrangem igualmente o
treinamento da cavallaria. Destacamentos de desboberta c reeohecimcntos ele official são enviados até ao eontacto das
guarnü;õos mais vizinhas. Estas ficam de prompt idão e, por
sua vez, tornam disposições de postos ruvançados ou 0nviam
outros el'emcntos de ca'Vallaria, de man-eira que justifiqw'm
um trahalho logico dos diversos orgãos participantes.
As gnarnit;>1Õos vizinhas devem manobrar 11mas eonf.ra aR
1

onfrag.

(15) O programma das manobras de guarnição
tropa .~ organizado c remettido com o de quadros.
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Ha pn.rtiúular interesse em fazer executar fr.equent.emente exercícios e manbbras de noite (em principio, uma
VflZ eada quinze dias, a partir do·· terceiro me7. da incorpora<;.ão) : marchas, serviço de postos avançados, loea.lh>:ação de
dispositivos e pequenas üperações. Nas grandes manobras,
ltavPrá muitas vezes int.erf'sse -em não int•lJ'rompm· as operaç.õ•ls dnmnte diversos •lias consecutivos, de maneira que se
mantenha o serviço cmnpleto de postos avançados. no decorrer fie noites i11teiras. Exercícios desta natUI'{•za dervem tamhem realizar-se nos •~orpos e nas guarnições. O director fixa
tWent.ualmente as eondições -em ·que os commandant.rs df' partido podPm, nesses dilvPrSOR casos, tomar a iniciativa. ,ele opera(;.i'íns df:'. noite.
:m. .AprovPitam-se as manobras de guarnição -e RObre1.udo as grandes manobras para familiarir.ar a tropa com o
bivaque. Todas :;ts precauções são, aliás, tomadas para que se
possa armar barraca Pm caso dP máo tPmpo.
f!APTTULO VJJT
SER.VIÇO OF. ARRI'l'R.MJF.M

3ô. O serviço dP anhitragem t.Pm plfmo r.endimenfo no~
exercieios do eomhaln e manobras ('IG) de dupla ar.ção, com
t.ropa.
f:omprehende, então:
-- Um dtef•" do SP.rvico de al'hit.ragrm r,om o nume,ro
nreessario do officiam;; adjuntos;
- Arhitros;
- Arh i t.ros adjuntos;
- Estafetas e ordenanças.
O conjunto fio pessoal Õmprcgado no sorviQo do arbif.ragem wm. um hraçal branco no hr·aço esquer'((Jo. O chMe do
Rervtço o os arbHros são acompanhados de cavalletros um dos
quac~ leva
signal distinctivo branco~
Sli os arhitros são competentes para tomar decisões. Os
adjuntos silo empregados para informar-se da situação e só
f.nem atl.ribuiçõe~ para tomar decisões trmpnrarias, que se
não tornam definitivas si não depois l]lH~ intnrv•~m o arbitro.
37. Gonfo·rmf' o caso, o serviço de arbitragem fi organizado:
po1· zona. O arbitro- conserrva-se no meio da 7-0na, . na
região dos r-econtros prtOvaveis e foma · contacfo com os dous
rmrtidos (infantaria ou cal\'an~aria, e artiJharia) por meio de
~ens arbitros adjuntos.
____:. por un'idc.;de de cada 1Jartido. Um arbitro é alldido a
\'ada unidade importante e com ella marcha. Quando ost..'l
mwontra outra do partido opposto, os dom> arhitros entram
em contacto; o mais antigo toma a dirocção local Dn os dous
se re11artem momentaneamente a zona do rflcontro, como o
prinlf'iro procf'sso.

um

(Ui)

nn

O

P\.lf~'n.sfio

I]Ue

se di1- nas manobras applica-sc

d1•s-ejada, nns

f'X~rei~ios

df•.

eomhat.•~,

igunlment~

ACTOS DO PODER EXECUTIVO

O fo processo correspondeu no caso em que os dous partidos.. dPsde o inicio da manobra sn acham muito proximos: o
ont.t•o. á hypothe~e (•.ontraria (]uando muito afastados.
Nas mano·hras nontra inimigo figurado, (•,orno nas de quadros, a organi1.acão acha-!'le ~implificada, pois ha~ta dar a
eada unidade import.ant•~ do part.irlo ~·st.udado um arbitro,
qtw ~e torna nat.uralmPilt.P, em ~~~guida, arbitro da zoua.
3R. O Dirrcf!or ,da manobra dá ao Chefe dos arbitros todas :1s instrnrcõNI nccessari·as partt o desenvolvimento da
ac~~:fío, fPndo em mira salientar os ensinamentos procura:!~~.
As df'eisõns dos arhit.ros são soberanas. Todos dfwem melinar-sc• diantn della~, som preconceit.o, {~mo mt guerra se
inclinam diante do faeto consumado. Cada qual só deve ter
'Um3J id1~a ('orno <>m. campanha: tirar o nwlhor pal't.il1o da nova
situação creada pela decisão arbitral.
N<>~l.a ordem de ifleitt~, o arbitro t:em attribnioõrs para:
n.) netarclar o movimnnto f)p qnalquet• tmpa;
h) Sustal-o até que:
- l.enha tomado formações meno~ vulneraveis;
-haja organi~Z-ado apoioFõ effica1.es dr fogo (meio~ de infantaria, de~ at·t.i1haria);
- se realize uma. manobra desbordante:
- aleanne oxilo a l.ropa visinha em sHuac,fío mais .favoravel;
·
-ou, finalmenh\ terminmn .os tirabalhos.
c) Pôr· ftíra de .combate os Offi.ciaes e grarlna.dos que se
f!X:ponhnm de maneira inverosímil, e supJlÔr perdas, ( 17) si
o nirer.tor assim o determinou:.
Tonlftda a der.isão, o arbitro previne as unidades intej•essadas; em prineipi.o áquellas unicamente sobre que influe,
de maneh·a que se não supprima o jogo das ligaçõns e pal'tes.
O arbitro dá conta immodiatamente ao seu Chefe de tucl'o qu~
!lw flOSS3 interessar.
3'0. ,\ decisão dos arbit.ros é baseada : \
-- nos possíveis effeit,os da manobra procurada (moviment:os pelos flancos e peJas abertas do dispositivo inimigo).
- na vulnerabilidade das formações empregadas, f enfio
nm conta a potencia effectivamente utilizada dm; fogos flal'l
duas parles.
-no-. resultados que se podem esperar :da r,ombinaçfio
do fogo e do movimento (fogo de infnataria, artilharia) .
-na execuçã.o rapida e methodiea.
Nenhuma ·Consideração fóra do bom senso e dos .conheeimentoo;; tacticos póde guiar a dee-isão de um arbitro. Tamhem .o~ arbilros dievem ser escolhidos com o maior qnidado
entirf' os Officiaes competentes, experimentados e com a neeessaria autoridade ..
( t 7) - - Excepto nas manobraA cspe--eiaes que collimam o
::·uncrionamento ,do serviço de saude, ha interessn em 11ão figurar a.~ perdas drixando {t ret.agu.:'lrda homens isoladlos, por
ser causa de desordem, mas em considerar aniquiladas nnidades r~onstituidas (Fel.otões, companhias). Esf;as ensarilham
armas, .iu!lto das quaes os homens. permanecem em fórma, on
~a hem do campo de hatalh3J para ir a pontos fixos. Arvoram,
~~ P~f i v,.. f' pré\'isfoi um signo. I cllisttnelo oonvencion~l•
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Seria sobretudo em alto gráo im:pTocedente e de pessimo
txemplo para a edur,ação de todos, o basear a decisão no effectivo da tropa em presença.
Não é o effectivo que decide na guerra, mas o empregai-o com acerto e a potencia dos meios utilizados, tendo em
mira uma opera.~ão dlarla; exclusão feita, hem rntfmdido, do
moral dos dous arlvorsarws que não pórJe entmr rm jogo nas
manobras.
'foda decisão arbitral importante é notilficada por escriJito e jus ti fi cada e_m ;poucas palavras. Não deve ser apresentada sob a fôrma de' critica, pois qu.e escapa :i alçada do arbitro.
· 40. Antes da reunião, o Dircctor da manobra deve esdarocer-se com a opinH'io dlos arbitros, acerca dos factos a
·lllC assistii'am. Pôde igualmente convidar um arbitro a expôr, dea11te rlc todos, as observações e os motivos de sua deeisão. Por·~m, ainda neste caso, o ai·hitro não deve dar á sua
c·xpo:'lição a fôrma de critica, que só o Director da manobra
tem nut0riffarlc para formular, si ha roalmonle falta commcHda.

·H. Na anscncin de um nrbitro, os Commandlantes de duas
unidades oppostas se entendem para sustar a acção até que
l'heguo nm arbitro. Si nenhum se apresenta, a decisão é tomada pelo mais graduado (ou mais antigo) dos dons Commanrlantes em presença. Ainda aqui importa ,que a decisão
seja tomada com toda a independencia de espírito e com a
preoccupação unfca de tirar um ensinamento ou levar a
manobra a d(lsenvolvímento logico ou de interesse para a
instrucção.
'
CAPITULO IX
DI8PORJÇÜES

F.SPECTAF.S

PAHTfCULAHES PAHA .~ 8

MANOBHAR

Trafwlhos suppostos e estra(los

12. Os tkahalhos que uão possam

sc,r' tJxecul.ados t'tn
de paz, taos eomo dnstenição do JlOnfe'>, ohstvU'cção do
vias de communicações, etc., serão apr·nas suppostos ou indicados.
43. Os arbitras jnlgam da· opporfunirlad(· desses tra .•
balhos, realizados com os meios de quo eada qual dispÕt\ (~,
em f.ompo eM1vo:nionú•, dão disso aviso ao adversario.
44. Devem ser consid~rados, em reg1ra, L' orno inacce'!>siveis os locaes cuja e,ntvada seja intPrdicf.a, o os terrenos
cultivados, cujos estragos possam dar logar a indemnizacões;
Ri fôlr possível, os arbifros ou ó cnrnmand:mfn da unidade
interessada devrm a~sig;nalar cnnvrninnt.cnwnte esses locars,,
por meio de uma bandeira preta ou de uma inscripção.
Cabe, aliás, ao Diroctor, dnr ant('('ipadamente todas n~
instrucções nccessarias, na medida do possível, e, eventual·.mente, prever convenções com os proprieta,·ios. Para a:;
grMldes manobras, o Chefe do E. M. E. indiu~. em sua CÍl'··
cular annual, à somma disponivcl para o pag-<~mento dos (':;tragos eventuaes ou para as indemniza~.:.õcs que se têm de
regular de anfPmão, amigayelmcnte.
t~mpo
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R TELEPHONICAA

.\5. Para eRtubelm~eJ' a ligação das linhaR frlcgJraphic.as e
folephonicas de (•.ampanha ~~om a rílde nadonul ou ntilizat~
qualqunr linha dPsta, deve-RI' préviamc-nf P l"ntrar Ptn arnôr•t!o
eom a dirMciio do diRtrirlo fclog~raphi•'o mai'i proximo, do
modo quo se ní'io perturbo o ~rrvico.
·~6. E' formahmmte intcrdido !ÍR unidades de
trlcgrnphia servirem-se dos appareHws pertC~ncentes á. rêdo nacional
para tra~nsmittir os seus despur.hoA, salvo oA easns rspecinr~s
ind.icnd'os nus instr~wçõcs do DirPctor da Manohra.
Afim de fal'ilitar a expodição dos rlesp:achos, ins.falla.r·sn-hão po~f.os teleg.raph icm: d0- campanlHt Tia<;:; proprías rstações da rêde nacional ou nas visinhancas.
O possoal dos postos trlogrnphiros e f,.~epllonif'.Oi-'l df~
(~ampanha, Pm rommunicaefío dirorf.n com nA PmprPgadoR ·oo
llllographo on t.elephonc da rêde nacional, é obrigado a guardar o sPgJ'Nio profissional, mnsmn no que diz rrstwilo ao~
dnspa~hos de procodencia parUcnlar.
·17. E' prohibido modificar, cortar ou HtilizaJ' para lig!',r,õrs telephonicas qualquer linha da rêde nacional.
/l8, Todo offieial pôde intordictar a Pxprdi(;ão rle f el•~
grammas relativos üs opera<:õos taef.icas,' caso. ,julgue quo
assim doveria proceder si rPalmenfe estivesse em campa.nh~.
ll~sta interdicçlio será, para cada telegramma, communicada
ao (•.hefc du. f'sfaçouo por mrio dn uma ordem eBcripta ~ U;ii~igna(Ja.

RJWRAS

PARA OS

BIVAQUES E

AC:ANTON.\l\'IENTOS

,H). O Commandnntc do bivaque ou do acampamento limitará n zona até onde· possam afastar-se ófficiaes e praoas.·
50. O commandante de :um destacamento poderá permittir qnc pessoas nstran'has á ttopn visitem o local occupach>
pm· Psta e qur arh i se denwrrm altí certa hoJ'il; poderá t.oJr,rar diversões Pompativeis ~~om a disciplina c hoa ordem, ~.
hHm assim, que n: musica da unidade principal faça tocata·~.
dP.FHle qu·e tudo isto não prejudique os intuito~ da manobra.
A tropa, no deixar o local de estncionan""nl.n, apngnrtí.
t.ndos os fogos ~~ queimará todos os pnpf'is.
TRENS

51. Ao Dil'ecf.or d:a manobra, o, si fo:r o caso, conforme
a'l ordem; do Chefe do Estado MnioJ' do Ex:~reitn, compde
notifirar o modo por que serão constituídos ('m pessoal ~~
material regulamentar os trens das diversas unidades e os
orgfíos dos varias serviços qne entrarem na l'Omposição da
rr.spPetiva tropa.
52. As viaturas e carguPiros dos I rens rw.~dmcntaes c dos
orgãos dos serviços auxiliarf>s devem SPr equiparados e caerPg·ados de conformidade com os princípios rrgnlamentares.
53. E evitar-se-ha, por todos os meios, aue o peso (f:)
matPrial conduzido pelos carros, cal'gueiros, mochilas, etr.,
exceda os limites regulamentares, podendo-se substituir o:~
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ob.iP-ctos dispen.ç;aveis nas manobra!;; por ou1~ros de maior uf.i-·
Jid.ade e peso eq.uivale•nt.e.
54. No período das marchas cada unidade será acompanhada do respectivo trem, o qual, uma vez iniciada a phase
propriamente das manobras, occupará, em geral, o logar normal de combaf.e para asRegurar as verosimilhanças; entretanto, em eertas occasiões, para facilitar a vida material da
tropa, pódo o director regular-lhe os movimentos, conforme
as circumst.ancias, porém sempre de maneira que não embarace o desenvolvimento das operações.
55. Os trens fie estacionamento e os orgãos dos diversos
serviços fnnccionarão, tanto quanto possível, como se estive!~sem em campanha, c o seu commando será exercido nas
ffi(lsmas condiç-ões quil em tempo de gueiTa. ·
fiG. Os recursos de bivaque (lenha, palha, gado em pé) e
a hagagem de tolerancia não devem. durante o exercício, enfJ•ar ~m contncto perturbador com a tropa.. Em todo o caso
Psfe trem de manobras é nent.ro.
MRDIDAA PRF.VRNTIVAS CONTRA ACC:IDRNTEA

57. Não é permittidn atirar a 100 metros ou menos, do
quaesquer que sejam as circumstancias, cabendo
ás forças oppostns, no chegarem a e~~:~sa distancia, apenas simular o tiro.
No caso de um assalto, .as tropas assaltantes devem parar
a 20 met.ros de distancia do adversario.
58. E' prohibido dar tiros ,i unto a edifícios, 'Paioes, etc .
.\ occupação de povoações é simulada: as unidades (ou atiradores) approximam-se das edificações ou de suas cercas,
muros, ele., e ahi os officiaes, de accôrdo com o tempo disponível, ensinam ao pessoal como seria feifa a verdadeira'
occupação ou organização defensiva.
59. Toda carga de cavallaria contra cavallnria dfwe parar a 50 metros, pelo menos, do adversario.
Na carga contra a infantaria esse preceito de segurança
hão impede a continuação do ataque contra outras unidades.
A artilharia póde ter suas 1inhas atravessadas pela cavallaria
.
em f orrageadores.
60. Nos grandes exercícios realizados em época de mni1o
calor ter-se-ha todo o cuidado com o perigo da insolação.
O pessoal será minuciosamente instruido, antes desses
cxercicios, a respeito do modo de proceder em tal situação.
Somno insufficiente, excessos physicos, fome, sêde e
'
principalmente o alcool, predispõem para a insolação.
Como preparação para a marcha, importa assegur:tr o
convPniente rcpon&> noeturno na vespera; consequentementc
marcar cedo o recollwr. A partida realiza-se, em geral, c~do
para que a marcha termine á hora do muito calor.
Finda a marcha, evitar gJ'andl" rll"moi'a l"m fórma por motivo de communicação de ordens.
1\fÚitas vezes, h a interesse em marchar de noite .. Em regiõPs pouco povoadas, onde faltP- agna, ou em exercicios ondt~
~e deva contar com a impossibilidade de seu reabastrrimf'nfn,
:ulv~rsario,

i- pcrrnittido levnr oe

cRrro~

que n transportAm i
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Tambem é permittido, em época de grande calor~ o transporte das mochilas em viaturas.
·
O r-ommandante de tropa que marche independente ou
~solada, tem at~tribuições para empregar essa medida quando
JUlgar necessar10.
·
Por um lado, é preciso não acostumar mal a tropa, com
facilidades extraordinarias: por outro,· justifica-se toda providencia tendente a afastar perigo de saude, e aM de vida ..
SERVIÇO DE POLICIA

62. Nas grandes manobras, o directúr designa um official
para chefe de policia. O pesoal de serviço de policia é constitui do •_:\xclusivamente de elementos da policia local {estadual
ou federal) requisitada pela autoridades militar, ou reforçada
por sargentos, graduados e praças de cavallaria do Exercito
activo, ou exclusivamente por estes.
63; As patrulhas de policia destinam-se principahnento
a impedir que os exercícios da tropa {reunião, marcha, combate, bivaque, ensinamento, etc.), sejam perturbados por espectadores civis. Além disso, auxiliarão a policia local na manutenção da ordem publica, especialmente impedindo damnificações e indicando pont.os apropriados para os espectadores.
Cumpre-lhes tambem manter a ordem no recebimento de generos nos armazens de manobras, na marcha dos trens de estacionamento e mais serviços correspondentes de policia ..
64. O serviço de policia ficará directamente subordinado
ao director das manobras; seu chefe receberá diariamente
desse director as indicações relativas á marcha, aos projectos
de operações c disposições que. se devem tomar, afim de assegurar eonvenientcmente o desempenho de seu serviço.,
6G. Quando qualquer força armada .proceder em desaccurdo com alguma disposição policial, o official chefe do scr.viço de policia deverá limitar-se á· nccessaria observação ao
commandante da força e, caso não seja attendido, levar o facto ao conhecimento de seu chefe hicrarchico, afim de que
este providencie como julgar conveniente. ..
66. O tJelinquente, militar ou civil, empregado no serviço
do Exercito, será immediatamentc remettido pelo serviço de
policia ao commandante da unidade a que pertencer ou de que
ôepcnder, sem que seja preciso abrir-se inquerito, salvo se
ordenado pela autoridade competente.
67. O servico de policia deve prestar todo auxilio ás autoridades Jocaes ·no exercício de suas runcções.
68. Toda <tncixa dada pelos habitantes do local contra
qualquet' pessoa pertencente ou· adstricta ao serviço do Exf~r
cito, ser·á immediatamente levada, pelo serviço de policia, ao
conhecimcnf.o da autoridade a quem for dirigida, desde quo
não seja da competcncia desse serviço providenciar a respeito.
DISPOSIÇÕES DIVERSAS

G9. Sempi'e que for util ao interesse do serviç-O ou dà
inst.rucção, substituir-se-hão as marchas por transvorte em
estrada de ferro ou navios, cspcciah!lcntc para oo ·Estauoa-
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Maiores até ao escalão bl'Jgada ou unidades especiaes e,
quando as etapas são demasiado longas, para a tropa a pé.
A tropà, espe~iatmente a montada, os trens, comboios e
atrelagens diversas et'fectuam os seus movimentos de cot)Centração, deslocamento e regresso ás guarnições, por terra, salvo
ordens em contrario dq. autoridade competente.
• D~ve-se marchar, gempre que for possivel, pelo menos
tious dias consecutivos; as etapas durante as wat•chas serão
fixadas em 20 kilometros, em média para a. tropa a pé ( *)
e 30 para a tropa montada.
Deve--se evitar que a Lt·opa marJClJc c manobre ma:is de
quatro dias seguidos.
70. Nas marchas de concentração, deslocamento e regres~o da tropa ás guarnições, devem-se aproveitar todas as cir.,.
cumstancias para fazer observar as disposições do R. S. C.
relativae aos serviços de informações e segurança e á constituição das columnas de marcha.
\
71. Nunca serão formuladas hypotheses que modifiquem
a natureza topographicn da região. nem pontos considerados.
72. PcrioG.icamente será mudada a região em que se rea..Jizam as grandes manobras uão só no interesses da instrucção
dos chefes e da tropa, como no da população.
73. O serviço do. guarnição durantç. o period 0 das manobras deve ser rt.-..duzido ao numero de homens estrictamente
neQossariós para o da.s guardas inc!ispcnsaveis e outros que
não vossam ser suspensos.
7 4. O cffectivo dos corpos vara manobra;S, sempre que
fOt· possivel, sé ap:proximará do de guerra, por meio da chamnda de ·reservi~tas, de llceõrdo cotn a lei de fixação de forças
c tCom o~ recursos previstos no orçamento .
.Deve-se verificai!' a disciplina, resislencia para a marcha
e instruccã{) desse8 reservi~tas antes de se cffectuar a incorporação,· pelo que serão chamados com a nccessaria antcccdcncia.
7ü. O c'hnfe do EstadQt--Maior do Exer.cito, os eommo.ndautes de Região c de guarnição dão as necessarias ordens para
que :participem de. toda sorte de manobras, e na maior escala.
possível, os offioiaes que não pertencerem no E. l\1. E. nem
aog ~orpos que nellas tomam parte.
~as guarnições, os commandantcs respedivos, valem por
<lU e ·o~ ófficiaes não pertencentes aos corpos" tenham de tempos êm tempos, commando nas manobras da guarnição.
76. O di redor das manobras distribuirá, como julgar
macis conveniente, pelos quartcis-gcneraes das diversas unidades, os officiaes de Marinha, 2• Linha, etc., que tiverem
permi~são para acompartlull-as. Compete-lhe ta'mbem dispor
dns unidnde!IJ de forças auxiliares que forem incorpora,das á
trop1 em manobras e subordinadas ao seu commando.
1i. Aos officiaos estrangeiros, addidos militares ou não,
qu~ tiverem :permissão do ministro dOi Guerra para acomJianhar as manobras, serão fornecidas as respectivas montadas e ordenanças de cavallaria.

{•) Sem que esta disposição supprjma a 11ceessidade do
fazer, de tempos em tempos marchas de longa durat,:ão.
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.Esses offic~a\CS, durante o curso das operações, serão
:lir.ompanhado.5 por um offieial de patente igual ú do mais
~raduado dentre elles.
78. Em todos os exercícios. evolu~;.ões tl manobras, de
que trata Psfc rr.gulamentoz devem ser ·rigorosamente observadB4s as disposições coutiaas uo n. S • .a., no Regulamento
para a Direcção de Grandes Unidades e nos diversos negula-"mentos das Armas; e os officiars <, •praças devem usar o uniforme c o equivamPillo de l'amp<Ullw•.
TITULO 11

Disposições especiaes para cada arma
CAP I'ftJLO I
INFAN'rAltiA

I

lnstrucçiio da tro1Ja
7!J; A instrucção da t1•opa é feita essencialmente na
Cmnpanhia, sob a direcção do Cupitão.
- A escola do so'ldado e a do grupo são ensinadas pelos sargentos, sob a direcção immediata dos Commandantes
de pelotão e responsabilidade dos Commandantcs de Companhia. Os cabos e certos soldados antigos, denominados monitores, secundam os sargentos.
Os movimentos do P·elo.tão, da Companhia e do Batalhão
l'llsina-os o rcspecLivo Commandante, fiscalizado pelo da
Uuidadc Superior. ,
Quando circumstancias cxcepcionaes precisam da. derogação deste-s preceitos, f'ormam-sc Unida·tles de Instruccão:
.seu funcci.onamento, missão c attribuições de seus CommaudanLcs regulam-s1e, em cada caso, por instrucçõcs minucio•sas do Commando.
80. Os pontos principaes da instr~cção da l.ropa são:
i<>, a educação mora'l ·e instrucção geral;
2", o treinamento physico c, particularmente, o treinamonto na marcha;
3°, a escola do soldadD c a do grupo (metralhadoras ou
:petrechos de acompanhamen:t.o) a que .se ajunta o tiro das
diffcr.cntes armas ou petrechos de Infantaria (fuzil, mosquetão, revolver, granadas de mão e V. B., fuzil-mctr-alltãdor, metralhadoras, canhão 37 o mor.Lciro do acompanhamento);
4o, os movimentos de ordem unida do pelotão (18)
o
das unidades sup·eriores;
5o, os exercícios de maneabilidadc desta·s mesmas urtidadrs;
{18) Sec<;ão de metralhadoras ou petrechos de acompa-·

nhamento.
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6o, o conhecimento e a utiliz·ação d:o terreno; o em ..
pregQ da ferramell!t.o de sapa;
7o, o adestramento dos agentes de trai1Smissão vi.ouoi·
'
lros e dLversos outros especialistas·
8'\ os exerci'Cios de comba..te; '
9•, as regras que .se devem observar nas diverass cire~mstancias da vida de campanha (marchas, acampamentos,
bivaques, acantonamentos, embarques, etc.) ;
1o•, as regras ~.sse.nciaés do serviço interno e do serviço
de guarnição (instrucção d~ disciplina) .
81. A instrucção da :tropa deve ser conduzida de accôrdo
com os seguintes princípios:
1o. E' necessa·rio que ~todo ,jlllfante saiba utilizar-se
inesperadamente da qualquer a·rma do grupo de combate c o
maior numero possível dalles da me•tralhadora.
·
Cada pra~;..a deve, pois, conhecer o ernprego tcchnico tle
todas estas arrrl(J,S.
. 2•. Sendo o grupo de cellula do combate, o emprego tacttco de cada p.etrecho da Companhia de infantaria minish·a-se a todos, no quadro do grupo de com,bate; e o das petrechos da Companhi·a ou p.elotão de metralhadoras, a todo
o pessoal dessa unidade, no quadro da peca de me.tralhalhadoras (ou da de petrechs de .acompanhamento).
3°. Ao findar esta instrucção, toda .pra(}a deve !Ser C'3paz
de desempenhar utilmente um papel qualquer no grupo d~
combate; para ue se po.ssa iniciar o adestramento tactico do
,fuctioo do grupo, em li.ga-ção com outros.
4°, Attingid.o este primeiro resul1tado, :trata-s.c de obter
o maximo rendimento dos differentes petrechos de infantaria
e assegurar o recrutamento e adestramento dos espccia'lis,fas (i 9). Para tal fim, designam.....,se os ti tu lares· dos diffcren:t:cs empregos no .grupo, def.initiv,amente, e bem assim os
especialistas no grup:o, definitivamente, e hem assim os cs-pcciaHstas das unidades superiores, tcr..ào. ern ·rn.iro. u trcinrtmento d~t cada qital no papel que lhe é assignalodo.
. 5•. Esta instrucção é aproveitad·a, desenvolvid-a .e coordenada, no ponto de vista tae~tico, ·por meio dos exercicios de
combate.
(10) Para a infantaria: agentes de Ugação -e mensageiros, .signaleiros c observadores, pioneiros, ou operarios, tele:phonis.tas c ra.dios, colombophilistas, enfermeiros o padioleiros. Cabe não confundir ·e·ste\'5 especialistas, que desempenham pape'l .particular como combatente•s, com os emprega-·
dos que ass·cguram os dififerentes serviços: mnanuenses!
conduc.tores, cozinheiros, alfaiates, 'S.apatei·ros, corrieiros,
!ferradores c açogueir;os. Os tambores c corneteiros quo, no

combate, se mudan1 em agentes de Iigação e os musicos, que
se transformam em padiolciros, pm'í~enccm á prini•ra ca-

.~c

tegoria. Os ord·enanças constituem uma categor~a. especial
pois que seguem no combate a sorte do seus Offieiae,s. Os
·cmprcgadons e ordenanças parf.i.cipam da insf,rneção da
tropa nas. condições fixadas pelos tiivcrsos regulamellltos e
pelo Commandantc do Corpo.
Esta distincçã.D ontre c·spccialist.as, e empregados c ordrnanças, ·applica-sc a todas as Drmas.
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lnstrucção dos recrutas
· 82. A inskucnão dos recrutás percorre, eonscquentemente, o cyclo seguinte:
1o. Todos os conscl'iplos ( abrangt>lH1o o~ dnslinados · ~b
unidades de metralhadoras e petrechos de acompanhamento)
:-"ão iiH~orpore:lidos nas companhias ordinarias, c alti armaüos, -equipados c inslruiuus como voiLeadore-;.
RecebPm a inskuc·t.:.ão iwJividual do ltonu'm an11ado d1)
fuzil, a insft'twçãu dos movimenl.os Lia ot··dcul unida e os prí-·
mciros clemmllos da .insLrucção do tim.
O tiro a ·disbancia reduzida
come.ea inunediatanwn!e
para os que chegam ao Regimento :t.razondo noçües suffi Jicntc-; e, o mai·s ced.o po,ssivel, para .os outros.
2°. Na data fixada pc'lo Commandantc do Corpo, em
Jins uo segundo mez da pnmeira incorporação, .os mclralhadorcs e serventes dos petrechos de acompanhamento são
designados por proposta dos Gommaudantcs tk Batalhão o
distribuídos pelas companhias do Batalhão e dist.rihuidils
pelas companhias n pelotõ,m; de metralhadoras 0 pcJ:rcdto:;
de acompanhamento. Os 'meLr,albadoras ~sã;o tneii1ja~tft~S JW.3
diversas funcçÕE':S de serventes drus metralhadoras, c os serventes uos petrechos de a-companhamento, na manobra e no
tiro do eanhão 37 e do morteko Stokes. Além disso, todos
são inióados no emprego dO's diver,sos meios de ae1;ão do
.grupo tio comba·l e oNtinario; os sm'venLes dos pf't.rr'chos d·-~
acompanhamento recebem uma instrucção summaria da metralhadora.
Nas companhi-as ordinarias, a escola do ·soldado ·e o
adestramento do grupo para o combate, proseguem, c·abend~
a todos, por meio de rotação, o:; üiversos earg·os. Os Officiae:-;
observam e notam· as individualidades per,spkazes c díligc~n-
:Les, cujo prp.paro aelivarão eomo soldado8 de escol.
3". No decur•so do tef!ceiro mcz de instrue~.:ão cont.adJ
da primnir·a incor.poração dos conscriptos, o -C.a·pitão attribw·
a cada soldado novo um papel no grupo e con.fia-Jhe o armamento de combate.
A partir doste momento, cada qual é tr.einado no papd
proprio: a instruccão de cornba;t.o do grupo isolado finda
nestas condir;õcs. Executam-se os primeiros exercícios nc
combate do pelotão constituído por dois grupos, c depoL;
por quatro, a.fim de mostra·r a applícação do eomba.te dü
grupo no quadro do pelo tão .
.Findo o 4° mcz, os reerutas devem ser mobilizavois.
4o. A partir do 5o mez, drsGnvolvc-se, nas companhia:;
ordinarias e nas de met,raUl&doras, a ins:t.rucção adquiri{h
duranf.p, o primcir:o período. Formam-se o·s soldados de o~
col. Cnnf inuam os Px:ereicioF~ de combat.c do g-rupo em i1gação P.om outros e, d('pois, realizam-se os das nniondm; snpel'io·res ao gl'npn até ao Ilcgimcnlo inelusivc.
Em resumo:
O homem é nwbilizavel desde qlte saiba batc1·-se nv
grupo de combate, na peça de rnet1'alhadoros vu de ]icf1·echos
de acofnpanharnento.
Entre os pontos principaes enumerados aeima, rS IH'r~es
!Sa·rio que no fim do primeiro prriodo ·ele inst.rueção o '01dado conheça part.icularmente: o serviço de seu armamento
Lei• de 1921- Vol. III

3

I

ACTOS DO PODER EXECUTIVO

individual, a uWizacão do terreno,- o uso t.l~ ferran1m~ta de
·sa:pa e as !l'cgr.ws observavcis nas diversas ca·~;umstancias da
vida de campanha.
Deve ser capaz, na mesma époc!a, de fazer uma marcha
de 24 kilometros com o equipamGiüo de campanha.
E' destes dois pontos que consta em particular .o e.Iame
.de inst.rucção do primeko period·o.

Jnstrucção du homem que sú j'az t{Ualro mezes
83. O recruta que só Jaz quatro mezm; de serviço é
mslruido conforme aos rnesrnos princípios. BnLrdanto, sendo
mais apressada, deve tornar-se mais intl~nsa a rcspediva
instrucção. ,
.
.
_. . . .
Constara, antes do mais, da mstruc~~ao mdtnuual~ no quat'ro do grupo de combate, com aperfeiçoamento de uma .das
especialidades do grupo (fu:tileiro-metralhador, granadmroJançador ou atirador), c depois. findos dous mczcs de instrueeão, da acção do grupo de comlJate no pelotão e na companhia.
Em principio, nenhum destes soldados será instruido para
metralhador ou servente dos petrechos de acompanhamento
da Infantaria.

Jnsli'Ucçiio dos soldados antiaus

s.í. 'A inslrucção dm; soldados antigos vrosegue separadatncnte da dos recrutas, cmquanto estes nii.o são· nmbilizaveis.
A partir deste momento, é froquentemeutn util distrilmil-os
pelos grupos de combate para desempenharem seus papeis
}!articulares, darem exemplos aos soldados mudemos c eooperarem para o aperfeiçoamento da iustrueção destes 11ltimos .,
As sessões destinadas aos soldados antigos são t.~IIIJH'cga
das em prcvaral-os para as func~~õcs de obscJ·vador, patrulheiro, agente de ligaç;ão, pioneiro, supplcnte de certos especialistas, monitor de recrutas, c, para os mais intelligentes o
energicos, com mandante de ('Squadra.
Snmpl'e que for possivcl gTUIJUI-os ~~~~~ numero sufl'iciente,
organizam-se, na companhia ou no batalhão, exercícios de
comuate, tendo cada qual um objectivo hem determinado ..
:peve-sc evitar a recapitulação demasiada dos prcliriünares da
mstrucção c a revetil,;ão dos exercicios simples do comcr.o,
para não arl'iscar lornal-os mmwtonos c fastidiosos.
•
Jnslrttcçõcs dos 1·cservistas
uuat:;

1::15. Os reservistas que podem ser chamados coustitucu1
c~tegorias:

- os que serviram no exercito activo ·
- os ~1ue só receberam ensinamentos ims linhas de tiro
c estabeleCimentos que teem instrucc·,ão militar.
.
Par~ o~- prime~ros, . ba_st~ que 1·cvcjam rapidamente ~
Jnstrucçao Ja recebida, mststmdo-sc nas novidades introduzidas nos regulamentos c no .armamento, de :-;orte que tomem
breve m; logares de sua antiga especialidade. Hi tal for o caso,
no quadro do grupo de combate e ua sccçfw de metralhadoras
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ou petrechos de acompanhamento e, mais tarde, nas unidades
superiores.
,
.
.
Para os segundos, sera, sem duv1da, ncccssa!'lO. repassar
minuciosamente sua instrucção c, geralmente, hm1tar-se a
!H'cparal-os como volteadores no gTupo de eoml.mtc, ante::; da
partida para manobras.
Desig·naçiiv e incorpm·ação dos espeGialislas (20)

Sli. O ConnuandanLe do Corpo regula ·a im;trucção dos especialistas, tendo em conta a necessidade de tornal-os rapida-·
mente utilizaveis em sua especialidade; sem olvidar, porém,
que, por motiVOS UÍVCl'SOS, podem regTCSSUl' á fileira, onde
constantemente devern revelar-se aptos para uma ueterminada
participação nos exercícios uas companhias ou vara organização de exercícios que lhes são espeeialmente destinados .
. Os especialistas do batalhão e do regimento são dcsiguados sómente no fim do quárto mez de instrucc;ão após a primeira incorporação, salvo necessidade absoluta de aprompl aios mais depressa. Os que teern cargo dt>::;ignado no l'fl'twlivu de
vaz da companhia extranumcraria são nclla dislrílmidos na
medida das vag·as existentes.
O Commandantc do Corpo fixa o nunH'l'O de· l'l'Cl'ldas q11e
devem receber a instrucção <.las din~rsas especialidades vara
COl'l'I)Spmider á~ necessidades do Corpo em effceti vo dn gn erra,
levando em conta os especialistas destas categorias que tncm
de ser chamados em caso de mohilizal\ão. Estes são manf ido~
nas respectivas companhias ou rem}idos na exleanumeraria
~lm·aut(~ o per iodo de instruq:ão especial
ou estagio. Tal
mstrm·~,;ão t', em seguida, mantida por oxercieios IWriodicos, e
no decorrct· dos exc1·cicios de eomlmte do batalhão c do regimento.
O Coronnl púde regular, no reginwnto, a insleneçào de torios os I'HlH'cialistas ou dccidit· que alguns (obserntdores,
agentes tio transmissão, etc.) a t·eccbam por batalhão.
11
l;'IIH'l'lWCf..!•\0 DOH QUA1Jltu8

H7. S(•melllante instnwção comprehendc:

a) a dos Officiaes;
b) a dos ~arg·cntos; (21)
<: .l a do::; (}· hos; (2~)
.\, -

INS'l'Rl.Jt:ÇÃO DOS OFFlCIAES

HH. A instrucção dos Officiaes compreh(mde, ante~ do
mab, u estudo dos differc~tes regulamentos da propria arma,
que devem eouhecer pertfeitamente eom capaejdadc vara ex-

( '!ll)

8f-ü<>.

Y l'ja duuuacla

d~

vagiua 7ü, l'el'ercute atJ

:_u·Lif;O

(:21-~~) No toeante ao::; velolõet> vara vrepat·a•:ão de cabos
c :::;argcntus. veja o art. 9-1° e zo.
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;pJical-os c eommenllal-os. No domínio pratico, a base desta
mst.rur•;ão consiste em fazel-os C<?mmandar, tão frequ~nte
mente quanto possível com effeetlvos de guerra, a umdadle
correspondentes aos seus p.ostos c, sempre que for possível,
uma; unidade de posto superior.
Alem disso, 6 preciso que vossuam os eonlweimeuLos IWeessarios á cxeeução das multiplas missões que llws podem
ser ~onfiadas e rehltivos ás formações e á üu·Li<?a dos outras
armas, :í crganiza~.:.ão c funceümamonl.o dos SPl'Vlf.;.os. _aos !.rahalhos de organiza•.~fío do terreno, ao t'lllfllTgo da artilharia c
()la a v üu;ão .
O aperfeiçoamento da instruc(·:ão gPral deve constituir
11-.reoecupação constante do proprio Offieial, IJcm como de seus
Chefes.
li'inal!1tcntc, darão mostras de hahilida:do uo uso das
armas.
A equitação é obrigat.oria para- os .officiacs de infantaria.
E' dada pelos Capitães c Tenentes, quer 110 interior do quartel
co Regimenlo, sob a fiscalização de um official superior d'e!-·i:mado pelo Coronel, quer, melhor ainda, por um Offi.cial de
<.avallari:..;. CH[)ceialrnente designado, si ha uma unidade dessa
arma na guarnição. \.:\. este respeito o Coronel soliclita por via
.hierarcluca instrucções do Commandantc da guarnição.
' ·rambem é obrigatoria a pratira da csgTinHl: c da gy'imastica.
Por uma pratica dtiaria e c.onstantc dos esportes, devem
ns Offwines manfJér o vigor physico neees:-;ario á qualidade
Psscneinl do Official de Infantaria - um trci11ador de homens.
Toda~ as manifrstações espfwtivas, corridas, provas de
roncl!r::;o hippieo, pr.ovas nauticas o campeonatos serão eneo!''ajadas.
Todos os Oflf iciaes devem revelar-se eapaiY.es de ensinar· a
gymnast.ica, demonsúrando 'conheeimcntk>s get·ar~ ,çl'<~ anatomia e phy:;;;iologia.
.
Os 9ffi.ciar~ espeeialistas c, sohmtudo, os qnn rceeberam
li1Sf.J'l1C0<Hl parLwular em cm·sos fôra dos rnsjwetivos corpos
(m~lralhadoras_. prtr~c.hos de acompanlmmenf:o, tclephonio e
1·adw, granadcirOR, pwneiros, educação phy:-;ica e offieial de
informa~·ões) serão utilizados pelos CommarHlanf es de Corpos
P?ra fazer· co!lfcrcncias e dar instrucçõcs pratiras aos Officia•~s. a rcspcll.o de suas esnecialidtadrs.
Tod(~S os Officiacs do Rcgimenlo hahililar-se-hão para,
do um dm a. outro, exercer qualquer das funrgões csrpeciaes.
-lliPS. mdispensavel conhecer per'feitamcntc
a topop-raphm (lo1tura, reproducção c ampliar,·üo dfl car·las e feitura rle um esboço expedido).
·

E:

D -

INSTnUCQ.~O DOS S.\nrmwros

98. _Todos os Rargenl:os mostrar-se-hão capazes de dar
mst.rucçao a.o Rolda.d:o, _no :imbito do gnrpD de combate (23),
~ommandar esta fracçao (23) c ministrar· a insl.rw~ção de ordem ~mda at.é :i. Companhia, inrlwdvr, ~rJb a dir1~ccfío e vi~Jlanem dos Officiaes.
o

(23) -

Metralhadora ou petrecho de acompanhamento •.
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Devem, em quaesquer circumstanc.ias, mostrar-se habilit,ados para scnmdar os Offlciacs em todos os r:amos da
instrncção e do sérviço, e suhslituil-os na eonducta da tropa,
notadamcnl.o no commando do pdotão rm combate C!~), Pm
qu c serão exercit3Jdos frequentemente.
A instruceão theociea dos Sargentos comprchenclc o csh~do <los regulamentos fle infantaria no quP concernc ao grupo de eomhatc, pelotão e (~ompanh ia, (~ tís .divPrsas fnnm:õcs
que lhes podem tocar .
.Devem. poder redigir uma parte ou rclatorio succinto,
possuir rwções do topographia c sabf\r pcrfrit:amcnt.o IPr a
carta, bem como fazer um rshoçn sumnu11·io pat·a PselarP(•.cr
um relaf.orio.
A. instrueção pratica dos f4argontos é feita pelo Capitão,
que os prepara para o papel de ins'Lru!Cf.orcs, em suas fnnc·çõPs na;;;· escolas de pelotão e Co-mpanhia e mis<sões fJUC podPnl f.pr de drscm{Hmhar no srrvkn em (•ampanha.
O Command'ante do Halalhão •fisealiza cnnslaniPHwnt.c
c~t.a instrucção.
F,' de nc•crssidade capital a rrsistcnr.ia physica dos Sargentos.
Deve srr com:;tantcmenU~ dcsrnvolvida. A inst.rucçiio de
gyrnnasLica, que ~ ohrigatorin, p(ídr ronstitu ir o oh.iedo do
um curso dado por Offlcial espf'·cialmf'nf..e dnsignarlo pelo
Gomnwmlantc ifl!o Corpo. Est;c curso comprehendc nma parte
u.cnriea. em que serão ministrarlas, notadamcntP, no~;õcs
muil.o :mmmarias de anatomia e l>hysinlogia.
A pratica doR PRporte_s c do tiro dcvc sPr mH~m'n.iada por
1ntlos ns nwios.
Os ,~:ommandantrs dc Brigada r df' Divisi'ío csforPar-sf'hã.o mui nnd,i.r.ularnwnt.P, nn drrurso dr snns inspN·,r:õf's, por
V r!' i fir·nr
insll'lll~(.lfi.O dos Rargf'nlos.

n

r. -

TN RTm rcçÃo

nos r. Anos

!lO. Os Cabos drwcm sahm· instruir a. Escola d'n Soldado,
parl!ieipar ·eomo monitores dos exorcieins physieos, n drsrmrwnhar as funcçôPs de commantlanff~ ele f'squarlra nos diffnrentes ox1•rririos dP applif'ação.
AI,>rn disso, rlPvrm rPvolat'-SP f'apnzns dn snLsl i In ir os
8arg0T1 t.os.
llf'VPm PSpPcialmen(p rlistinguir-sP prlo vig·m· f' rPsist~ncia physif·,a. lmcyilidad.fl no nso das annas r no tiro, ~' apt.il(]ao para o ·rommand'o .
.A in:~trur~.fio dos Cahos será S·Ohl~P-Indo prat.if•a r rrportar-~c ~h.a :ís divf'rsas fnnctõP-s rPlafivas ao posfn (f~omhaiP,
bPt'vtc:o lllLr•rno P em cam'panha).
Curnprn dC'Sf•nvolvPr-llH's. quanln tHJs~ivPI. a forr·a pltY-sira pt'la prafi.r.a dos esportes.
··
·
A insfJ'Ucf;ão da gymnasfif'rt, rtUP r; ohrigalnria. sPr:í ministrada. Tms sPssõrs diarias rla Companhia ~' por mPio cJc
•~m·sns ..~s!H'·f·inhltPll!P ff•itns lHl :ímhifo do Balalhiío, dir·ig·idos
r;or Oflrrml PSf'olllHlo para lal fim pPln rPSflPr·fivo CrnnmandanfP. Pralizar-~H'-hão SPlTifH'P 1'111 hora diffr•rcttfP .rlla do
exf'rf·ir·io TJT'Íilf'ipal rla jornada.
·
(2-1) On secÇão de mPirn lhadnras on JH'lnf.fío dP J!nlrcchcs dr aeompanhamento.
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CAPITULO

IT

(!AVALLARIA

I
Jnstrucção da tt·opa
91. A ínstrncçãa dos cavalleiros (J [eita essencialmente
po1• pelotões, ern cada Esquadrão.
O e-ommandante desta unidade ficai rcsponsavcl por clla,
prrante o .eapitã.o que a dirige;
1l2. A im;trucção tem por mira, primeiramente fJtW tudo,
o emprego do cavalleiro no combate. A equitação, o uso das
arrhas a! p1~ e a cavaUo, a instrucção individual e o servico
do soldado de ~~avaliaria em campanha eonsLitucrrl-ltw as
partes essenciaes.
Ensinamento:'! 'diarios devem constantmnrnf.c desenvolveP
o gosto pelos exercícios pbysioos; aperfeiçoor o conhecimento
do cavallo pelo cavalleiro e o dos cnidadm; que aquelle mei·eee: a·ssegurt.r a f•onsrrvnçãH .p a. n.insl.agr•Jn dos n J'l't•·ins. o ho1111
estado das aemas, etc.
:A instrut.(:Üo do tiro deve formar atiradores dPstros; capazes de bem aproveitar a justeza c a potencia df~ sua arma.
Todos os cavalleiros sPrão prRparados no I iro do fmdl--me-lralhador.
A instrnreão do serviço em c-amp~nha Lom rwr ob,j cctivo preparar o cavallPiro para toda~ aK missÕPK qw~ deve descmpellhar nu guerra, desnnvolver " diKniplinaJ· sua iniciativa o inr,itar-llto no maiA alto grúo o 'c~pir·ito .dp nffensiva.
93. Os ins.tructores f'srforçar-se-hão, desd'e o !começo,
por conhecer o cara••fm· f' as apt.idõf'~ dt' cada cavalleiJ'o que
!lhe Vtw c-onfiado.
O trabalho regula-se de maneil·a qnc os {'.avalle.iros antigos e recrutas montem, tanto quanto posBivrl. diurinmenU',.
excepto aos domingos.
Antes de eomeçar o trabalho, os inst.rnctores assegur·airse-ão 1!0 Jwm 3S{WCÍO dos Sllh-instrnct.m•e~, eavaiJrii'OS I' cavaJJos.
O uniforme habitual para a instrucç!ão (~ o indicado na
escola; do cavalleiro a cavallo ou o que ~'fHTPspondf' ao exercício do momento. Mas conv•~m cxerei1ar os cavnllriJ·ns desde
lol!o no uso rlo uniforme de campanha.
As sellas rieam geralment11 despidas. s••m alforges, eLe.;
mas lhibit.uam-se f arribem os cavaJlPiros a exPc~ut nr os di ffcrf'ntes f'Xer·cic·ios corn arreiamrnfo P N[llipnrnrnfo comp)Pf.o,
em todas as phascs da instrucção.
Nos exercieios c!c conjunto, manobms ,.. Pvoluções, os
ol'l'i•~hws c sargentos vcstPm o mPsmo uniforme flllí' a tropa.
!H'. E' m;~rncial l'Pgular a marP.ha do~ fl•ahalhoc; dn 3jreílrdo com o~ J'f'C'Ili'~O~ rHsponivri~. dP manPira qnr ~r garanta
Cl maximo rendimento, tanto do ponto df' viRia da~ nxigrneia~
da giwrra como da~ neee~sidadf).~ •lo ~erviço,
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Cabe~

pois, encarar:
1 o - .4. insl1'ucr:rio indil~irlunl c n. do oruJw, abrnngrmdo:
a) n. inslruc1;ão dos rnvalleirns qnr. sô fawm um anno
de S(l.rviço;
1J) a inst.rucçfío rlos ravalleiros fJlW far.rm mais dP. 11111
nnno (\e RPrviço;
c) a instrtH'(ião rlns cs.pPcialidhdes.
A insfruccão dos cavalleiros que só fazem quatro mezP-s
busca-se no mesmo principio da dos da. categoria a, com a
tmica differrmça eRsrncial na progrrssiio accrlrrada do trabalho qufl se lhes dev(l, rxigir.
2° -

A imdrurção de ron.imwtn.

1'' -

A JNRTnlJcç;\o INDlVIDlL\T. E A DO CnTIPO

A-lnsf1•urr;tio dns f'fJ1lfllldt•o,ç df' um. amw de sNm'ro
!)'5. A i nslruc~ão dn rrlll'llf a do~ ca.vallniros rn·osrg-tw
todo o anno, dr nuuwira qur fique tão romplP-1 a quanl.o posflivel.
A i11sf rm·c:kio Pfll!Psf !'r dPVP t•orrtnear dPsdr fi i Iwnrporaç-iio.
Si, por· occasião dos Pxames no fim (!e qnalro nwzrs dP.
inst.rucção, t't~rfos rPerntas nfío são dP·Plarndos mohilizaYP-is,
ar.tiva-sP-lhr~ a instruer.i'io flp ~orfn qu~ po~~am l'l'l'Oill'fiT' o

tP.mp 0 perdido.

96. Considera-sf' mobilizavel o ~avaleliro cuja in~tru~cão
llw pPrmitf r pr<•Rtflr rrars R('I'VÍCOR nn. g-nP-rr·a. lant.n 1'1Hlll3-

f'1ra~rlo

corno isolado.

Por ~~on~oqnPneia, deve:
1°, ser l'apa?. de condu:dr com nmn sô mfío r. em.lotlnR o::~
andamPnl.os, o e avalio de freio;
2", utilizar oonvenientementc as armas;
:1", poR~mir as noçúPs fllementarNl do servir;o P-m r.apanha;
.'f", ·~ri' r.ap:)z rln lwm desempenh:u·-~p no g-rupo d(• (•rnn-:.
ba.t.P a pf';
!'i", salwr rnidnr o ravallo, proparar o arrPiamento de
campanha fl consf'rvnr a::~ armfl.~ r I mia~ a:;; w•0n~ tl.n uniformn r eQuipamrnto.
!l7. O ob.iol'f.ivo qur se rlP-ve attingir

consi~l.e r ·n contar
'na fileira com o maior numero de cavalleiros r<'almentc• aproveit.aveis em campanha.
Para tal rf'8nltado sPr obtido, dar-sr-ha a insh·twção tiio
individuahnenl P quanto po~sivel. P pnrallPl.amPntfl nos ttii•
'rrsos l'amns
Drsd,~ o ·inicio da inst.rlwc:ão ,fi r.avallo, e srmprf• qur o
Jflmpo pfll'milfi,·. addirionam-RP no trnhnlhn ~k pit>mlPiro longos {>DIRRPios no PXLPriot•. EssPs, rm anf.amentos mmlerado~. e
mais os altos que ennl'port.am pnrmi ti em inculcnr aos rllrrutas as primflira~ noc~ÕPH do servir.o nm múnpanha ~ a maior
~1arfr• dos ronlwrimPntns mililat·r~ fl·rlf'flnfn indit'flrln-s (Pnsinanwntos divnrsos) .
l\IaiH tarde srrvPm para prfl[mrnr e JII'ÍIH~ipiat· n trahal!to
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98. Os principaes conhecimentos Q.ue se deveni dar aos
oavalleiros, no ;período que vae da C1hegada. do contingente ao
iniéio do quinto me:7., são os seguintes:
Instrucção a p·é :
Instruoção do grupo de combate;
Treinamento physico;
Trabalho sem armas;
Manejo d'armas;
Uso dàs armas;
Instruccão individual do cavalleiro para o combate a pé;
Tiros individuaes de instrucção;
Tiro do fuzil-metralhador.
JNRTRUCÇÃO DO GRUPO DE noMD:\TE

Jnstrucçllo a cavallo:
Trabalho preparatorio;
Trabalho com bridão;
Princípios de condu cta com frf'io;
Trabalho com armas ,contra o ·manequim;
Volteio:
Participações nas escolas do pelotão e do esquanrão.
Comprehendr tambcm :
a eduoação moral e a instrucção geral,
o adestramento dos metralhadores e especialistas,
as regras essencia8s do servi~o interno e do serviço de
guarnição,
os ensinamrntos divrrsos Crwnso do eavallo, manrira do
consotvar-lhe a pata 110 ferrar. etc.) .
Scrv·ir;o em, cmnpanha - Noções de orientação, conhecimento elementar e designação das differentrs fórmas do terrnno, vias de communica.ção, cursoR d'agua, e te.
Rr.rviço do oavallniro nsc1a.rncpdoe, Vf'def.a, Psfafeta, sf'rYiçó dn patrulhas rnm os rf'rrul.as associados a soldados antigos.
·
Nhmenchl,tura suctinta e eonsrrva~ão rlo t-quitJamcJlto,
nrtnatt1Ptlto e arreiamento.
Aviamentos, maneira de sellàr e dessellar,· rnfrenar e desonfrenar.
O offidàl do pr11otão rsforça-se por t~rnar conhecidos dos
novos cavrtlleiros os altos feitos que illust.raram o regimento e
que constituem seu patrimonio militar. Commenta., rm pàlest.ra ao a1eanr.e dos instrumentos, os f'xemnlns CÍf~ df'votamf'nto d brti:Vttra dt•i'J(adi1s pelos que o~ prr,c~deram, snh a mesma bandriea, e PsmPra-sc rm inspiem·-lhPs a mais clf'vada
id1;a do novo estado qur. tomaram.
A pal'til~ipac:ão ,dos rf'ieruta.s nos exPrcieios de mobilizar,fio
e embarquP em f)Strada df' ferro, e em alguns dos dc p,onjunto
d0 f'Sf{uadrão e rf'gimenfo oomplcfa a inst.rnc1~iio dPsl.e período.
99. No Rf'gundo período do anno (do inic·.io do 5° mez ás
manobras annuaPs) a instrucção prosrgnP dn maneira que
eonftrnw e complC'fr. os r'Tisinamentos do comPc.~o. minisb·e aos
cnvallf'iros o .modo df' Pmnprir as rliffPrPnf1~s mi-.:sfif's (lf' que
rorlf'm sPr incumhidoH no srevi(:o f'm t·ampanlta " ohfPnha a
coltPsfío no trabalho de conjunto.
E' · de todo tlecrssàrio voltar muito frequentemente á
instruc~ão individual, sobretudo no ponto de vista ertuestre.
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tOO. A instrucção dos recrutas que só fazetn quatro mezes de serviço é dada de accôrdo oom os mesmos princípios,
pois sua aptidão para monta1· permitte que seja acceleràda.
A 1nstruccâo do Esqudrão deve; em principio, poder começar
no inicio do 3° mez, -visto como o exame realizado no fim do
~o pcrthHte vet'Hicaí· si a ihstt·uc~ão individual está sufficiontetnetlte .udiant!ida.

B - lnstrucção dos cavalleiros de mais de um mino de serviço
fOi. A ihstrucção dos. engajados voluntarios e rcengajàdos deve· ser objeclo .dê nttenção muito particular.
tra.nto qUanto possivel, é entre eltes que se recrutam di\'ersos especialistas, taes como: esclarecedores, telcgraphistaR,
ferradores, sapadores, apontadores das secções de metralharloras, etc. ·rarnbetn entre etles se escolhe a maior tmrte dos
cnvallrdros ettcârregttdos dà primeira atnansht. dos cavallos
novos e, nn falta de graduàdos, do respectivo adestràmenttJ.
E' essencial preparai-os desde o inicio e dr aceôrdo com
sutts àptidõcs para essas differe.ntês missões. ·
No que respeita á equitação, em particulttr, os engajados
voluntarios devem .receber umá instrucção progressiva, perfeitamente methodica e em que os instructoros não procurárão a rapidez dos resultados.
Cotn effcito, a obdgação de ser mobilizavel om data determinada não póde existir para estes caválleiros que chegam
em épocas differentes da instrucção. Haverá, pois, todaR as
far,ilidades em insistir particularmente na inRt.rur,cfio in ielnl,
tiio importante em ma teria de equitação.
Durante o segundo artno de serviço, a instrucção equestre
destes cavalleiros será ·revista cotn o maior cuidado; devem
tot•nar-sP. perfeitamente aptos para manejar os eavallm1 Pm
to dos os terrenos c em todos os andamentos.
Mui :frequentemente, serão exercitados no m:;o das armas
contra ohjectivos determinados e em exercícios de rombate.
Esta inRtrucção, cuidadosamente ministrada, dPvn dar t•.ombatenles cheios de destrezrt, cohfiança e audacia.
A insh'Ucção dos engajados e reengajados, no serviço de
campanha P no cotnbate, comprehenderá todos os ensinamentos n<'eeRsarios ·para preparar esclarecedores e formar cavalh•lros dr rmttt.ndra,m!entoj a.ptos tmra sP-rvir dr- morüf.nr·es
aos recrutas, commandantes de esquadra c grupo, patrulha,
pequeno posto, e para obter cavallriros de escol capnzeR de
d<'srmpenhnr mit;c:;foes difficeis.
Emfim, a rducação moral dos engaJados volunt.arios deve
mr>rrcer cuidados particulares. A tal respeito, lta noeessidade
de nma direc~;:ão tanto mais aUf'nta o firme quanto sfio elles
mais modernos do que a maior parte de seus camarada~ do
cnnt.ingrnte e wte a época dP ~na ineorporaçfin nfln Jhm~ pPrmif I f' p:PralmontP pal't kipat' dn~ pr·irtJPiras I il:i1Ps JIJioraPs ·dadas ao~ rcct•uL::t8.
C-

lnsh·ur~('lÍO dos PSJJPcialisfas

102. A Instruccão das metralhadoras é dada no pelotão
l'PgimPnftll respectivo. Os recrutas são-lhe aUrthnions, a partir do fim do 2o mez depois da incorporação.
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Os sapadores, ferradores, clarins, telegraphistas, telepho ..
nistas, signaleiros, enfermeiros e padioleirm~ são grupados nn
regimento para a respectiva instrucção technica, que é pautada dP- accôrdo com regutament,os e~peciae!l.
103. o~ esclarecedores, ao contrario, repre~entam, em
~nda esquadrão, um escol cu,ja inst.rucção incnmb~ ao Capitão.
Este designa um official para dirigil-a.
.
Comprehende uma instrucrão theorica e outra pratica.
Dá-se a primeira aos esclarecedores e aos candidatos a
e~~n funcção. Em principio, realiza-se no exterior e ahrange:
A maneira de observar e participar o resultado da observação feita, avaliação de tropa das differentes armas, conhedmPnto dos traços f' indicins. apl'reÍa<;ãn das distarwias. or·icntação, leitura summaria da carta, noções dos uniformes estranr.os, preparo para a funcção de estafeta inclusive, cuidados do
cavallo durante o percurso, maneira dP- operar destruicões
!'!irnples c preparo para as funcções de commandante dA patrulha.
A in:st,rucção pratica comprehende nm t.rahnlho inrlividual
e ont.ro collectivo.
O individual f.Pm pot• obj<'cf.iYo f l'einar o PsclarPcNlor.
rlesenvolvPr-llw a iniciati,,a, pondo-o a vnntadP, m11ilas Vf'ZPS
durante jornadas inteiras,
habitual-o a flpsempnnhar 11ma
missão simples, porém nítida; depois, estando de posse de
uma informar~ão, lPval-a a graml~ distancia f'nt rPgião desconhecida e a desf.inatario algumas vezes movPI. dt~ dia e de
noite, apezar das difficuldadPs do terreno e das iniPtnpflries,
marchando Ptn andamento det(lrminado pm·a poupar o cavallo.
A inst.ruc~ão de conjlmclo, f1'ita pm· official a todos os
esclarcccdorf'R e candidatos, tem por fim vnrificar os rPsultados ohl.idos nas missõf's individua('S. ComprPhnnde f~X<>rci
cios dP applicaçflo em que se encaram sif.naçõN~ particulares
muito simples, comportando a inl.Prvcnção do inimigo P diversos incidentes que f.PndPm a rlPsPnvolvf'I' a iniciativa e o
r·~pirito dos cavalleiros.
104. A insf.rucção dos granadeiros cabf' aos pelotões. Os
granadeiros fie escol podem ser rPlmidos no Rsquadrão para
receber uma instrucção f\Special dirigida por official dP.signado
pelo Capitão.
·
1 O!l. A inst.rnccão dos fuzileiros mPI.ralhadorf's (' camlidaf.os a mPfralhadoi~Ps cabe ao Esquadrão.
Escolhidos Pnf.re os bons at.iradorPs vigorosos. serão reunidos nf\ssa unidadP para recehf"'l' nma insf.r1Wijão cspocial,
complAmentar (t dada nos p~lof.õPs. Jncnmb~-SP della um official rlesignado p~lo Capitão.
ComprehPndPrrt uma parte
f.hPorirn (mmwjo do fnzil-nwf.rnlhndor, mnntngr>m ~" dP~mon
tagl•m, meio de corrigi I' cngn~gamr>nfos. Pf.c.). (• mna parte
pratica (localização conwmienf P, ohjN•t.ivos qlie convem escolher e fogos que se dPvem f•mpregar) . Os fuzilPiros nwtralhadorPs, Jwm como os cnndiflalos r> SP11S suhst.i1.11tns f'VPntnaP~. Sf'I'ão f'XPI'cihtflos Pm nl.irnr fJ'N!llf'nt.emPnte.
106. A insf.rncçãn t.r•chnicn doR grnnndPiros-af.irndore~
c~hP.. !!O Esqundr.ão e ó dirigida por officinl nesignndo pelít
t:aptf.ao . respPchvo. Tne~ grnnndf'iros Sf'I'fio PXPI'cifados no
atirar fl'f'f]llf'llff'nlf'llff" fi grnllada Y. C. C'Oil tm ohjf'Cf Í\'0~ f\SCOihido~,
.
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A instrucção dos especialistas do Esquadrão é regulada
pelo Capitão, de maneira que seja conduzida concurrentemente com a irlst.ruc('ão do ron juncto
f'órma alguma.
·
2.

0

-

Tnstrur.çlin

rl~

P

sPm prejudicai-a rle

conjnncto

Tem esl.a por ohjPcto o estudo dos proeessos de rombate
das unidades superiores ao grupo.
O principio que deve guiai-a, na Cavallaria, é .a combinação constante. no combate, da acção a pé e a cavallo, isto é:
deslocamento (a cavallo); marcha de approximação c ataques
(a pfl); rPeneetament.o do movimento (a ravallo); rombinaçã.o
constante do fogo P do moviment.o, Ptc.
TNR'T'RTJf!ÇÃO DOR RESERVISTAS

107. 08 reserviRtas ehamados .i:í INlm nm pPriodo fie
prP.sença no exercito activo.
Por eonsequP.nria. baRta que rpvejam rapidamente a instrucção jú recebida e insistam nas modificaç:ões introduzidas nos regulamentos e no armament1n, de sortf:' qnP possam
breve retomar a antiga especialidade, Ri for. mistér, no quadro do pelotfio, Psq.tradrão e unidades superiores.
No easo em que r-eservistas' sem instrucçft.o militar alguma fo,ssem ehamados, haveria n~eesidade dn tornal-oi3 rapidanwnt~ eapazPs dP dNwmprnhar as ftmc~õ~s mais simplr~
no p-elotão.
Como todos sabPrão montar, raber:í. immediatamente dar
inieio :'t instrucção essencialmente milit.ar, tendo om vista
permit.t.ir-lhrs aeompanhar o p(llot:ío n maif.i f'Nio lH•s:;;ivPJ,
t~m rnanohras ou .f'm r·ampanha.
TI

TNSTRUCÇÃO DOS QUADROS
10R. Esta instrucção eomprehende:

a 1 a dos officiaes:

b) a dos sargentos;
cj a dos ~abos.
·

A -

INSTRUflÇÃO OOR '0.PFlfliAEA

109. A instrucção dos offic·iaes abrange, anteR do mais.
o f}no nontem os rlifferento~ regulamentos dà sua arma, cujag
parl~~s p.]lles devem saber explicar, commentar r dflmons.t.rar.
Possuirão a fundo todoR os conlwcimentos tlworicos e
'praticos dn um vPrdadeiro cavalleiro.
Além disso, conhecerão as formações e tactica das outras armas (25), l,opographia, organização do terreno e avia(?;})
Todo official cJ.e cavallaria deve conhecf'I', notadarnent.P e dP modo prrfeito. os pr·oepssos de comhaf.P fia infanüu·ia.
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cãoJ' o necêssario parà a !Elxecução das miss·õies mttltiplas que
1

poaem ,recebP.r na guerra.
Certos qfficiaes especialistas, (metralhadores, offioiaM
de informações, de antenna, granadPiros), quo tiveretn recebido uma instrucção particular em cursos fr)ra dos corpos,
serão aproveitados pelos coroneis par~ fazer conferencias e
ministrar aos n~'fi_ciae~ instrucçÕf'S pratieas rl'laliv~,,~ a,) Msumpto em que se Uverem especializado, trndo em mira prepararem substitutos eventuaes.
Os officiaes de todos os postos devem dar provas de habilidade no uso das arma~ e manter-so constantemente na
pratica de equitacão vigorosa e ousada. Todas as manifestações sportivas, oorridas, concursos hippicos, campeonatos,
drvmn ser encorajados.
O preparo e:questre dos officiaes P particularmente cui(Jadn pnlo coronrl, auxiliado pelo major. V01'a tambmn aque11e
chefe por f!llo os officiiws montem regularmontc o pratif!llom, por todos os meios possivei~, Pm terreno variado e no
picadeiro.
·
.
Em principio, e além do proprio cavallo d'armas. cada
t1:1nrntc ou càpit.ão deve ter um eruvallo para adestrar pessoaltnente (dito cavallo de adestramento).
Os tenentes montarão frequrntemento os caYallos de sru
pelotão, pará verificar-lhes o adestramento.
O coronel designa um capitão, particularmente qualificado, para dirigir o trabalho de equitação do aperfeiçoamento
dos tenentes, o que constitue, em principio, assumpto para
<luas ~Sessões espPciaes por semana.
Os officia-es não esquecerão de que o ensino profissional
tira grandíssimo proveito- da. maneira por quo tí ministrado;
esforcur-se-hão por adquirir real aptidão para o commando
e, constituir um exemplo vivo para a tropa, pela attitude
pessoal P. suprrioridado de insf.nwr,lio.
B -

INSTRUGÇ"\0 DOS SARGENTOS

110. Os sargentos d-evem patentear capacidade para instruir as escolas do cavalleiro e do pelotão, secundar os officiaes na instrucção e no sorvi~_;o, c suhstituil-os no rmprcgo
da tropa; nisso são exercitados freQuont.omento.
A instrucção theorica dos sargentos compn~hende as bases da instrucção e os annexos do r0gulamento no qur lhes
diz respeito, as escolas do cavallriro, pelotão o osquadrão, os
regulamentos de tiro, ele serviço Pm campanha no quo conccrne ao posto n :1s ftllH~OÕPs qiw 'T)otlnm tf'J' dt• dt•somr)fmhar,
leitura de carlas, ~. emfim, noções pral.icas de hygicne e
hippologia.
A instruccão pràticil dos sargentos é feita pelo capitão,
que bs prepara no papel de instrnctoros, nas :funcç.õ,l's das
escolas do pelotão e esquadrão n na~ missõt~.s qn-0, lhr>s podem
caber, no serviço em campunha. O capitão drsigna, si for
preciso, um official parn dirigir tal instrucção de quadros.
O .,eoronel póde escalar um offieial para desertYolver a
instrucção equestre dos sargentos, quo P: orirntada no sentido
da equitação exterior, 'vigorosa o ousada'.
Os commàndantes do brigada e de divisão se esforcarão
r.om especialidade no decorrer d.c suas inspecc;ões, por verificar a instrucção dos sargentos.
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C -- INSTRUCÇÃO DOS CABOS

111. Os eabos de}vem saber ensinar a escola do ea\·allriro a pé partieipar, como monitores, da do cavalleiro a ca"·allo, dPsemp·enhar as funeçõlcs de sargentos 1'. c~omnumdar a
e~quadra respectiva nos differcntes exercícios de applicação.
Ili'VI'm, aJ,:m disso. mauifestar aptidão para substituir o sargenf.o no eummando do gntPn de combate. Distinguir-se-hão
PSJWI~ialmenle, por sua habilidade em cquifat::ão, Uf'o das arJnas, tiro e volteio.
A iustniCção pratiea dos cabos comi.n·elwnde igualmente
IlOÇÕ·cs de hippologia e todas as particularidades relativas ás
diversas funcç.ões de seu posto·, no serviço interno e no de
campanha.
CAPl'TULO III

Jnstrur:ção da t1'opa

112. A instrucção da Tropa é
batcJ•ia, sob a direeção do Capitão.

feita es:;cndolmente na

A parte da insf.rucção do artilheil'o especial á Hta anna
é sobremaneira a mais importante. Deve começar dcsue a
incorporação.
·
A equeslre, especialmente dos' conductorf~s e candid;1f os
a graduados, deve, de modo analogo, ser illliciada desde a incorporação e merecer todos os cuidados.
A physira constitue, para: iodos, ·assumpto de ses~ões
nuolidianas.
·
A instructão a pé só é dada ]>ara"quc os artilheiros pr8sam. nv1mLualmnr~,te, apresentar-se a pn numa revista e habituar-se á disciplina da fileira.
A dos aTt,ilhciros tem por base os exercidos indi~'iduaí~S
e como complemento, os dr conjunto.
·J 1:L A J~seola do artilheiro P. a da vnça síw ministradas
pelos sargentos, sob a direcção immediata dos TencnLP~ e
resvon~abilidade dos Commandantes de bater·ia.
Os sargentos são secundados pelos cabo~.
A insl.r·ucção da secção, hatcria e G!"npo (' dada f,Pl•J
respeetivo Comnmndante, sou a fiscalização do da unidade
superior.
114. Os pontos principaes da instrucção da f.ropa são:
1o, a· educação moral e a instrucção geral;
~··, o treinamento physico (rquitat;ão e V•)llrio, ~ymfl'as
tiea) ;
:3", a Inslrucção do artilharia (b33eola de HCJ'vrmtc ~
l~scola de pccu Escola de bateria - Estudo do material);
4", a instrucção a pé (i1mlividual c de ca~junto);
5", a instrucção a cavallo (Eseola do concluctor c do servcn I R a cavallo) ;
Go, a instrucção das batrrias atreladas
qn~..,trucção
•Ja
peça atrelada - da bateria - do GPupo: oruem unida evoluções - entrada em bateria);

18
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io, 1a instrucção pratica do serviço de artilharia enJ campanha;
8", as Escolas de fogo;
'VI", o adestramento dos differen.te~ (•.spl•cialistas;
10", as regras essenciaes do serviço i.uh~I~llf! P do tlc guarnição (i,nstrucção disei pli.uar) .
115. A instrucção da trupa Lleve set· l'onduziua de conformidade com os principias seguintes:
1o,· o maior ammero vossiYd de ~ervc,•te:;; deve pntlcr
desempenha!' uma fune~ão qualquer na pf~ça. ·.rodo condudor•
receberá. instrucção de carregador ou muniçiarlor;
2". sendo a ,peça a. cc;llula da bateria, a instrucção individual será dada no quadro da mesma; .
3°, 100 fim do p.r·imeiro período de insLJ~u'~({íio (iHstntccão
individual), os aTtilheiros d1~vem sel' mobiliza"eis, capa·t,e;.; de
desempenhar, na peçJa, a ou us i'uncções parv. que foram prl3parados, {~ J'evelar-se ap•to·s para iniciar a instrucçã.o da .peça
110 quadro da sec1:ão e da bateria;
·Í:
atUngid'o o primeiro resultado. tral.a--:::.1", de ubt.m· o
maximo rendimento dos diffcrcntes artilheiro•; e asse.g\Ul'ar o
· nJcrubamcnto e o adnstmmc~Jto dos (~.spccialistas (:!6). Jlélra.
tal fim, fixam-se definitivamente os f.itulares ("~7) dos diffr~
:·entes cargos na peça e designam-se os e::;pccialistas das tlllidadcs superiores, tendo em vista o treinanH~rtto int.enl:5ivo da
I' ada qual no paprl q.ue lhe é assignalado. A maioria dos artilheiros deve ademais continuar como p('rmut.av,•is entre ::;i \~
111ostrar·-sn cajlar.cs de d'csempenhr as divcr~ns furw~;õe!:', da
insLt·ueção que lhes foi dada.
G", a instrucção é aproveitada, desenvolvida n eoordemu:a.
no ponto dn vista taetico, por manobras que cotllpreheudt!m
entradas em bateria. e Escolas de fQg!o.
0

,

lNHTHUl!ÇÃO DOS HECiltl'l'AS

1116•. A iustru'f~f:ão dos rt•crutas verconc, por eo.ust'fJlWUeia, o seguinte cyclo:
·1. 0 Na semana snguiutn á dn iJwor·pot·ação. os t'I'I'·I'Ut:ts ~ilo
I'I'PiUtidos em duas eatcgurias, dt) aeer>rdo ~~:JJJI as aplidõr·-:;
í set'\"enlns c conducLores) .
·
Todos recebem instrucção a pé e a eavallo, treinamento
plJysieo, c instrucção de artilharia, no que lhes diz respeito,
de aectmio com as pl'escrip~;õcs dos regulamentos ..
2." Em data fixada pnlo Commandant1~ do Corpo, em regra, no fi 111 do 2° mez, os Com mandantes de llat•wia designam
os soldados que podem reeebcr a instrucção completa de apontador. E' cabivel, igualmente, designar, na mesma data, os
soldados que teem de receber a instrucção de especialistas.
No fim do 1o mez, os recrutas devem ser mobilizavcis .,

(26) Veja chamada rdcrentn ao artigo H!-·~ •
0

(27) Subentende-se que esta repartição póde ser modi-

fioada pelo que a expcrierwia, no curso da i,nsh·uct.:ão, mosf.rar
neeessario. ·
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3. o A partir do 5o mez, desrtnvolve-se nas baterias a in-

slruccão adquirida no primeiro per iodo -- secção c bateria.,
os apontadores .. Formam-se os especialistas
do Grupo e do Regimento. Continuam os exercícios de peça e
executam-se os de Grupo n Regimento. Durante Pstc per iodo,
dá-se importancia particular aos tiros effectuados •.
Aperfei~~oam-se

INS'l'RUCÇÃO DOS SOLDADOS AN'l'IGOS

117. A · instrucção dos soldados antigos prosegue separadamente da dos recrutas emquanto não mobilizaveis .. Entretanto, h a vantagem, mui tas vezes, na instrncção da Escola de
pe~a dada aos recrutas, mandar que soldados antigos desempenhem as fnncções de apontadores.
Quando os recrutas são mobilizaveis, é uW, reunir frequentemente para a inst.rucção soldados antig·os e modernos,
cabendo aos primeiros o desempenho tios eargos cspeeiacs c
servil· de exemplo aos camaradas.
As sessões destinadas aos soldados antigos são empregados, sobretudo, no aperfeiçoamento das Pspceialidadcs rcccl.Jidas ou no ministrar àlguma áqucllPs que ainda não a possuem. Devem snr preparados igualmente para monitores do
rcerutas n os mais intclligentes c crwrgicos para cabos •.
Sempre que for possível grupal-os em numero sufficicntc, org·anizar-se-hão na bateria c no Grupo, exercícios eom
um fim dctm·minado. Evita-se recapitular demasiado os elementos da instnwção inicial, pcm como repetir os exercícios
simples t.lo comcç.o, para não arriscar tornai-os monotonos c
fastidiosos.,
INS'l'fiUGÇÃO DUt; HEHI<~IlVIST,\S

l J 8. Os reservistas chamat.lus já tem um per iodo de prcH!IH_;a no exercito activo ..
Consequcntemcnt.e, basta que revejam rapidamente a
instl'net,;ão já recebida c insistam nas novidades introduzidas
11os J'egulanJeBtos e armamento, de sorte que po::;sam breve
rdomm· a antiga especialidade, ::;i for mistér, no quadro da
pct:a c da bateria, e depois, no das unidades superiores.
1\o easo em que reservistas sem instruef;ão mililm· alguma fossem chamados, haveria necessidade de tornai-os raJlidanwntl~ ·capazes de desempenhar as funcçõn~ mais !fat·:cis d'~
::serventes (trabalhadores, municiadorcs, ajudantct:3 de carrega<.lor, carregadores) ou de conductorcs (quanto possível na par~l~HlJ m0dia), de aecôrdo com as aptidões e empregos na vida
úlVI}.
DESIGNAÇÃO E lNCOHPOltAÇÃO DOS ESPECL\TJI8'l'AH

'·'H:

(~8)

O Com mandante do Co~po regula a inslruc.ção dos
~spemahstas. ·tendo em conta a nPccssidadc df~ tornai-os rapitlamente ut'ilizavcis na respectiva especialidade, sem esquecer
(~8) Veja

a chamada. referente ao artigo 81-4•.
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que, por motivos diversos, podem ter de regressar á fileira
vnde devem permanec~r cons·tantement.e preparados, quer
paz·~ uma. participacão de·terminada nos exereicios do bateria,
.quer para a organização do outros que lhes sejam nspccial;m.cnte proveitosos.
Os especialistas ào Grupo c tlo fieginwnto só são dnsignados no fim do 1" llli'Z de in~lr·ue(jfí.o após a prilncira inrol'pol'a~;ão, c.;aho nccPssida.de absoluta do instruil-os maiH r,Ptlo.
Os que f1eem Jogar desi!!nado no dfedivo de paz do pelotão Pxtrnnumcrario são-lhe distribuídos na medida daH vagas.
O Commandante do Cnrpn fixa o numero de l'f'I'I'Ulas que
Of\Ve reeebrr a inHtrucção das divrrsas es•pe.cialidadrs, para
assegm•ar as necrssidadcs do Corpo mu cfJ~ctivo do guerra,
levando t~Dl conta os 1Tas categorias quo Hn tem de eJhamar em
caso de mohilizaç·ão, c prevendo um excedente que porrnitta
compensar as perdas.
• Durantn sua instruc~ão espeeial nu estagio, ~ãn O!'\ homens conservados nas baterias ou reunidos ao pclof.ão f•xtranumerarto. Esta instrueção é mantida em seguida por meio
dn c~Preicios periodicos, no drcurso das manohras c das ps.coJas de fogo do Grupo r do Regimento.
A insf.rQr{.:ão dos espN~ialistas ÕP.VA ser dada, quanto pos~ivel, no Grupo. Si os effectivos o não permitt.em 1 pôde mi-nistrar-se no regimento, ou parte no Grupo r parte no Regimento, .confórine as espec~alidactes e a tmportancia do numero de pspecialisfas que cumpre formar Pm cada categoria.
Ais metralhadoras são manejadas por homeps rspecialmentA designados na bateria.
·
Do accôrdo com as ordens do Coronel, a instruc~ãr1 lhes ~
dada no Regimento ou no Grupo.

11
INSrrRUCÇ.\0 DOS QUADROS

120. Esta instruoção comprehende:
a) a dnH Officiaes:

b) a dos Sargentos (29);

c) a dos Cabos .(29~.

A -

INSTRtJCÇÃO DOS OF'PICTAEH

121. A instru\Cção dos O'fficiacs abrange. primeiro que
tudo, o flstudo dos differentes regulamentos de sua arma, que
elles devem conhecer perfeitamente e ser e~'lpazes do explicar
e, commentar.
No dominio pratico, a base dessa ingf;rtH·rãu r.onsiste no
commando, tão frequente quanto possível, da unidade corrrspondente ao posto res•p:ectivo, em cfff'etivo oe gi.H'rra, c,
em t.oda occasião opportuna, da do posto superior.
AMm disso, é pre·ciso que possuam todos os eonl!nejmontos necestmriõs á execução das muHiplas missõfls que lhes
JWdem ~cr (Onfiadas, e relaHvos ás formac:õrs c tactica das

(29) - No que conrerne aos pPlotõcs JXtra o preparo de
cabos e sargentos, veja-se o artigo 9.

AC'l1QS !>O PODER EXECUTIVO

outras armas (muito partic)Ularmente da lnfanta.ria.). à organização e func.cionamel).to dos serviços, aos trabalhos de organi:z:ação ·10 terreno é á observa(.ião aerea.

•.A e'i!c respeito é pat·ticularmehte interessante mandar
(!E; üfficiaes de artilharia acompanhem frequentemente or.
e:xerdeiu;:; de eombat:e das unidades visinhas de infantaria..
1Jara Lal i'im, deve haver lUIUa combinação diteeta entre os
Conimandantes de Corpos. Os Generaes Commandantes daR
JJivisõec:; de Infantaria velarão, por isso, com esmero.
O aperfeiçoamento da sua üistrucção geral e technir,a deve
1'-:er preoccupaçã.o constante do proprio Official. .:.:.otno dos
chefes respectivos.
.
Todos os Officiaes de artilharia. praUcarão ininterruptamente. a ~f!Uitlação. Ao Commandante do Corno cabe velat· por
isso.
Os Tenentes fazem um curso de aperfeiçoamento ministrado put' Capitão especialmente designado. Este curso comporta apenas uma ou duas sessões por semana.
Cada offic1al deve ter, em principio, além de seu t'.,a.vallo
lfarmas, um de ade!;traménto.
O treinamento dos cavallos na execução de longos pertUl'SI;S e~n terreno variàdo, bem Como em tudo quanto se refere ::t ~:erviço de guerra, merecerá cuidado igual ao do picadeh'o e adestrament!O.
·.wnlogamentc. a pratica da esgrima e da gymnastica. é
obrigatoria.
Ao::3 úf1Jiciaes cumpre ainda, por uma pratica. diaria. e
persever:mte dos esportes, manter-se no estade de vigor phy~ico neeessario.
Cumr,re eneorajar t.odas as tnanifestaçôe~ esportivas: corrida:,, provas de rpncurso hirppico e nautkas, campeonatos,
et0.
·
~
Finalmenf.e, rJihe-lhes dar provas de habilidade no uso

.:.~ue

das armas.

·

ns Officiaes devem mostrar-rH~ eàpaze~: de P.Ilsinar
;.!yrnnastica. ,. possuir conhet:imenLos geraes de auat.ornia e
Tooo.~

}J!Jysiologia.
Os üffrcine:; especialistas e particularmente os que. rece-

herrm iJ,~truccão espeeial em eursos fóra dm; Corpos (orientadore:c;, observadores, ditos aereos, commandant.es do destacamento d,.. ligação, telegraphistas. ctc antenna, de informa·ções,
edurar:fio 'physiea, ete•. ) serão utilizados pelos Commandantes
para fazer conferencnas aos seus camaradas e ministrar-lhes
pratiea das respo.ctivas especialidades.
A totalidade dos Officiaes do regimento deve, em principio, ser capaz de exercer, de um dia para outro, qualquer
das t'Uil.Jç0es especiaes, na sua quasi totalidade.
Todo.: os Officiaes devem conhecer :perfeitamente topographia.
·
-

B

~ INStnucçõEs nor. 8ARGENTor~

1:2:~. Todo::.; of; Sargentos mosf.rar~se-ão caprv.t:.: dP dar
ao:.; soldadl)s a. ínstrucção da Pl3(i~· ,., command::tl-a.
Em qmwsquer circumstancias, devem .sf~cundar pt·oveifo:c;;IJnr~ntn nç; Qf,firiaes em t.orfoq os ramos da insf~r·rrr~,·ão
P
do s''rvir;rJ. P substituil-os na ~onduct.a da
lru1>a, IJot.arb~
t, .. is

rl• iOZl -

Ve~l.

III
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mente no eommando da secção. Nisto .serão exercitados frequentement;e.
A instruccão theoriea "-dos Sar·gentos .comprehende o estudo dos regulamentos da Artilharia no que concerne á peça,
SOOCãO e bateria, e ás diversas funec~ÚCS IJUI~ podem ter de
desempenhar.
Devem saber redigir uma varle ou relaturio suct.:iuto •.
Possuir noções de topographia, sabeJ' Jer perJeiütmout~.>.
a carta e organizar um esboço summario· para t:~sclarecer um
relato rio.
A instrucção pratica elos ~urgentos é feita pelo Capitão,
que os ptre.para para insLructorcs, em suas JuueçõB-:; nas ~~.:;-.
eo'Jas t.Ia seecão e da bateria e nas missões que 1hes pot.Iem
r;er· dadas no serviço em campanha.
O Commaudante do Grupo vela constantemente vor esta
.ins,ta·uccão.
E' capital a resistencia physiea dos ::;argentos. Se'l';i
ininterruptamente desenvolvida.
Os· sargentos devem montar com regularidade; o Capitão fiscalizará o cumprimento desse preceito .
. Um curso do <~peri'eiço.a~mento,. feito por um Teut>ilLe e~·
pec~alment.e escolhido, sera .orgamzado, .tanto quanto poSSi·vel, por Grupq; sendo a instrucção dada como ua cavalla1riu,
no sentido de uma equitação exterior vigorosa e ouÍ"'at.Ia.
A instrucção de gymnast.ica, que é obriga1toria, .pó•Je
igualmente constituir objecto de um curso a ca11·gq de Offi-·
cial especialmente designado pelo Commandaut.e do Corpo.
Este curso encerra uma parte thcurka em que serão ministradas noções muito smnmarias de anatomia c phy;siologia. ·
A pratica dos éspo1~Les deve encurajar-i)e J)nr luúos o~
meios.
Os Commandantes de Brigada c de lJivisão e::;forçar-~·w
ão, eom especialidade no decorrer dr, sua '-i inspeeções, pu r
vcrifiicar a instrucção dos Sar~ent.os.
G -

IN S'l'HliC().\o Do:5 C•\1:10::-l

123. Todos os Cabos clev·cm ~alH'1r preparai' 11 Escola de
artilheiros e part.i<ci:par, corno moHi.t.on)s, dus exercidos
phys.icos c .Uc equitação.
Devem poder substituir os sargentos 110 cmmnant.Io · da
peca; . e distinguir-~se especialmmitc pnlo vigul', rcsisteneia
physica e aptidão para o Commaudo.,
. A in~trucção dos ·CaJJos deve ser .:-;olH'fll,udo vratiea e
orientada para os porlnenores relativos ús diversas tmm~;õL'I:i
desse posto, tendo em visia o combate, o serviço iut.crno ~
em campanha.
Tem' eahimento de·senvotevt·-lhes á Jort·a pJ•ysiea e ta·inntada para os pormenores relativos ás di-~
A instrucção de equita·cão, que ü dada nu ínLet·iu:r t.Ia ha··
:teria, deve ser acpmpanhada. de modo todo esp.edal llPiiJ
Capitão; analogamente, para a inst.rncção de gymnas·tica.
Em certos .casos poderá haver vantagem nm criar, pm-'
<:iorupo, um curso de aperlfekoarriento de cqui~a~.:ão e gymuastica •.

ACrQS 00 PODER EXECU~lYO
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GAPl'fULO IV
&\IGENHAIHA

I
Htst)'Ucç{io da tru)Jú

12.í. A instruccão daua no::; hatalhões ue Ji"3ngeuharia di.vide-::;e em instruccão militar ~~ teuhnica.
A militar é de9t.i.nada ~ dar á tropa os conhecinHmL(,s
mililat·es indispcnsav·eis, para bem cunljJ.wit· a mi~sã',J de
t}Uc será incumbida em campanha e partioei}mr das c~~romo
nia::; m i'li ta·rcs.
A technica, ·que é a verdadeil'a razão de ser tlu soldado
de enerenhrul'ia, deve ser bastante aprofundada para. que fi.(}UC em condições de executar ·as prcsel'ipçõe::; rcgulameutat'es, ob::;crvll'ndu em todas as circumstaneias e quasi instinctivarueul.e, uma disciplina absoluta. Deve além di·sso desenvolvr•r o sen~o t.echnico a tal ponto que algumas palavras d·)
ehdr•, mesmo em se tratando de novos pt·oblnmas, bastem
J).U l'a indicar o fim que se tem de attingir e a mar·cha qU'.!
~e deve adaptar.
.
Finalmente, ella deve inspirar ao soldado u sangue fri()
c a eonfianç.a em si, pc'la convicção do seu valor ,prop.rio.
1.25. A 'instrucção é ·dada essencivJn~ente na Cmn:~mnhia
~ulJ n dü·ecção do Capitã.o.
hstc es{abelece seu programma pou:menorizado de accurdo com o programma g.eral de instrucção e o lwrario orga'nizado pelo Commandante do Ba.t.alhão; e goza da maior
iniciativa na escolha dos meios para attingi:r o objedivo Ji.xado.
~Cabe-lhr• não perder de vi·st.a <JlW drlle ilept'tHlt~ ('JH ultima analyse tanto o valor technico, eomo militar da Compa'nhia.

A mareha da inslrUcção é dirigitla ur• fórma -tal, que ol:i
recrutas fiquem em condições de entrar em campanha no fim do quar.t.o mez de iucorpora~.ão. e no fim o,~
anno a Companhia tenha percorrido todas as varlcs lla . in-

.strneção.

es~es

·

.Jois pell·iodos, a in:;t.rucc.;ão mililal' r~ . 'l.
teehnica são ministradas .simultaneamente como está indicado no:; art.igos que snguem; a u'ltima eomc<,;arú. poueo de·~vois da incorporação.

Durante.

TNS'l'H.UCÇÃO :MLIT.\B DA THOl'.\

·f·>t.i 0~ I'l"''Ulamento~ l'lll vigol' na lufanlal'Ía
applicam-s~ ·ás difl't~~entes partes lia in~tt·ueç~o miliLa:r, Lheorica
e praLil':t da~ Companhias úe BngPnhaL"ia. rp:-;alvadas as t•xcepçÕP:-; resultantes da exPcw:ão do presente regulamento.
os pontos pl'ineivaes da in~.;trucção militar da ll'opa bão:
l"
J.:duea·t;.ão mo1ral e in::;l.t·uer;ãú gel'al~
Instrucção phy::iiea;
''

0

--

ACTOS DO PObEh. EXECU'í'IVó

3o __.;_ Escr ia do soldado, da qual faz parte o tiro das diffcrentes arma., ou petrechos da tropa de Engenharia (mosquetões, rcvólyer, granadas de mão) ;
4o - Moviment.os de ordem unida do Pelotão e das unidades .superiores (30) ;
5°
Exercícios de maueabilidade dessas mesmoo unidades;
Ô
Conhecimento e utilização do terreno;
r - Hegras que .:,e d~vem observar nas diversas circumst.andas da vida em campanha (marchas, acampamentos,
bivaques, a:ca.ntonamenltos, eLe.);
so - Hegras essenciaes do serviço interno, do de guarnição e o regulamento dis•ciplinar.,
127. A instrucção militar da tropa deve ser. dirigida de
conformidade com os seguintes princípios:
1 o periodo ~ Os .recrutas recebem a. instrucção militar.
na. sua companhia. Esta, a que,-se destina, no .maximo, a metade do numero total de tra.balhos diarios, comprehende :
Treinamentos physicos;
Escola do soldado c movimentos de ordem unida;
Instrucção de tiro;
Exercícios de preparação para o serviço em campanha;
,Exercícios praticas do serviço de guarnição.
A Escola do Soldado é ministrada pelos sargentos, sob a
jirecção .immediata dos Commandantes de Pelotão e fiscalização do Commandante de Companhia.
Os cabos e certas praças antigas, denominadas monitores,
secundam os sargentos.
Os movimentos do Pelotão e da Companhia são ensinados
em cada uma dessas unidades pelo official que exerce o\ respectivo commando, sob a fiscalização do commandantc da unidade superior.
Eventualmente as praças antigas, neRse periodo, torham
parte dos exercicios da Escola de Companhia, de tiro, de embarque em estrada de ferro, bem assim nas marchas de treinamento, etc.
•
_
Os recrutas, no fim do primeiro período, devem 'Ser capazes de marchar 24 kilometros, com equipamento de campanha completo.
·
.
·
2° periodo - A instrucção militar é dada simultaneamente aos recrutas c aos soldados antigos. Comprehonde a revisão dos excrcicios do periodo precedente, as formações de
Batalhão que todos devem conhecer para poder tomar parte
nas revistas é nos desfiles, e os exercícios do serviço em campanaha que não puderem executar no primeiro período.
Abrange, em regra, um exercício por semana, sem contar
os de tiro e de marcha.
0

-

INSTRUCÇÃO TECHNICA DA TROPA

128. A instrucção technica comprehende:
a) Para os sapadores mineiros: trabalhos de campanha,
explosivos c destruiçf5es.
Geralm.ente pelotão cortsLituido de quatro esquade volLeadores.

(30)
dra~
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b) '· Pa~ os pontoneiros: pontes militares.
c) Para os telegraphistas: diversos svstemas de commn-

nicações de campanha.
··
Os processos que se devem empregar estão consignados
.
nos seguintes regulamentos:
- Instruccão para a organização do terreno destinado á
tropa de todas as armas ..
- Manual dos trabalhos de campanha destinados ú1; unidades de Engenharia.
- Manual de pontes ()e equipagem.
- Manual de pontes de circumstancia.
- Manual de minas.
- Instrucção para o esL'lbeler.imento flas comnmnica~.ÕPf1
f'lecf.ricas e opticas.
E' expressamente prohibido rmpregar methodos de instrucção differentes dos indicados ne~ses regnlarnnnt.os. O estudo, a tit.ulo de experiencia, de novos methotlos, sô dnvn snr
frito por ordem do Ministro da Guerra.
129. A inst.ruccão individual é a base da inst.rncção f echnica. Em cada especialidade dever-Ele-á começar familiarizando o soldado, tão completament(~ quanto possivel, com as
fprramentas e petrechos de que· se terá de servir, e bem assim com os meios de empregai-os. Utilizam-s~, como instrnct.ores, para dar este ensino, praças antigas, sob a fiscalização
e direcção dos graduados.
Passa-se em seguida á fnstrucção da turma de grupo, ou
á execução das manobras elementares. Esta parte da instruccão não é s6 indispensavel para a boa execução dos exercícios
de con.iuncto, como ainda tem a vantagem de. remediar quaesquer insnfficiencias notadas em sua prepara0ão.
Os t•xeroicio~ de con.functo, exNmtados no flOlygono. no
lnr,al aprOJJriado aos' exercicios de pontes e ern outroH terreno~. completam A encerram a instrucção technica.
~ntretanto, dado o curto prazo no qual os recrntas <levem
HPr considerados mobilizaveis, nã.o se ficará obrigado a esgot,ar o programma de nm dos escalões que prec••de para pasHar
a.os seguintes.
130. Os exercfcios technicos realizam-se em sessões da
duracão maxima de meia jornada,. São distribuídos, como foi
··lHo acima, entre os dous periodos de instruccão .i á definidos:
1" periodo: Os recrutas executam os· mais importantes e
H?naes trabalhos que todo soldado de engenharia, na sna e~
pncialidade, deve conhecer para poder ser considerado mobjlizavel, soh a direcção dos quadros das rf•spectivas companhias. auxiliados pelas pracas antigas snsceptiveis de servirem
de instructores.
o~ ç;oldado~:~ antigos não utilizados como instrm~tores dos
recrutas, fóra das sessões consagradas á revisão da iw~trucção
individual, são exercitado~ em suas companhias. por quadros
especiaes, nos trabafhos t.echnicos mais importantes n uelicados.
.
2" periorln: Cada companhia exer.nta, com toda~ as praGas
rlisnoniveis, a série completa de trabalhos da sna f'SpPci:llidade;
Regula-se o emprego do tempo df' f6rma que findo o supradito periodo. o Batalhão tenha completamPnte terminado
sua instrucção technica.
4
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1:H. Embora a in~l.rur~ão tnchnira ~eja n. ma i~ imporiant.P, o pouro tPmpo dfl QUfl ~n dispõP. no ~N·vir,o de um anno,
não pí•rmifJinclo dar a f~acla n~cola um dPsf'nvolvimP.nto compiPf.o, o Pn~ino, ··m rf'gra, ·df'Yf> limif m·-~p ao~ h'flhalhos abaixo
inc!L~dos:

a) Srtpadores

mineiro.~:

Manejo das fm•t•anwnüt.s P. pett·echm; do nterro
Teahalhos ele ram- f Trahalbos especiaos do campo dn batalha.
nha .•......••... \ Construcção de alwigos, ~~t<~.
Propa.t·ação de faxinas.
Emprego dos artificios e fert•amentas especiaes.
.
Eseola dP. minas... J Destruiç.õ_es e demolições diversas.
Constrnçoes de poços, ramafl~ e galerta~.
Execnçll.o de perfnraçõe~.

1

Emprego das apparelhagcns dfl ponto.

Pontes de drcnrnstan·
cia • • • • • • • • • • . • • • •

Escola de pontos ..•

Pontilhões e
IJ Passadeiras.
est.ar.a s.

ponte~ de

Pont.es de ca,·aletP.s.
Navegação.

Manobras elcmentaros.
Pontos de equipagem. J' P.onlo no~mal de harf•.os
SUCCeS~l VOS.

Balas.
c) Tele!]1'rt phi.<~.ta.<::
Jn~trncção

I

par a Est.ndo snmmario dos apparelhos t.elephonic. os;
o estabQiecimento
telegraphicos, ràdio-telegraplueos e optkos.
das commnnica-~ Constrncção das Jinbas de campauha.
çõos eloctt•icas e Montagem de postos de toda a espocio.
optica~.
Con~rvaçã.o ~ approveitamento dos posto~.

1 ::>2. A im~trncção é dada por companhia, ~ob a direc(}ão e
•·esponsabilidadP do capitão c fiscalização elo Commandantr dt)
Corpo.
O ,-:,apitãn V f• la pessoalmenf e para que nenhuma praf:a
seja indevidm:·.H~nte.,Jisfrahida das ~H~ssõe~ clP frabalhn c í'erUfica-f·H~ que nos lerrfmos d~ instrucção fl nas turmas, sf\n~ subordinados dn!"empenham, em quaPsquer cirfmmstancia::;, funcções de real aproveitamento para sua instrnrção.
Adopta medidas r:~fic<.ws para flUO as pracas pnRstmm uoeôfl~ theoricas indispensaveis aos trabalhos praticos.
- A instrucç.ão geral technica P, completada por uma ~je
nperfciçoamento flUO ~m miniRtra trndo em mira formar, .e!TI
ca.cta companhia. nm nnclP.o dP. praças d~. con:!provada ha~Ih
dade na execução dos trabalhm; de fort.IfiCaçao ou de mmas,
nas manobras de Jam;amento de. pontes ou de navegação, na
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:-on~f,rnc()ão

das linhns telephonicas P nproveitnmento dos postoda esper.ie.
1:13. R.rre1·dr.ios P:t'teriores. -- Para aperfeiçoamrmto dos
qnadms c, da tropa~ tropa, realizar-se-hão, no ~egundo periodo, manobras com as outra~ armas i:lin f.f>.rreno variado, seguidas dP I rnhalhoR pPat.iroR.
tos fh~

JNSTRUÇÇÃO DOR nE~umVJRTAS

1:14. A insfrucção dos re!'lcrvistas é organizada de modo
fiqw~m em condições de desempenhar ns su.aR fnnccõeg
•~m mBo de mohiliza(:ão.
Quando convocados os reservistas Rão aperfeiçoad1 ~ na
~specialidade em que fornm inst.rnidos quando pumpriram sen
tf'mpo de serviço activo .
·
Cerca de um teroo lias sessões de instrncção, é destinado
(~ inHtrtJr.ção rnilitar, aos Px~rcicios de tiro e dP err1l1arqttP. em
Psl.ratia rlc fprro, ás marchas de treinamento, tudo de conformidadr com o programmn assentado pelo Commantiante do
norpo; ns sr~~ÕP~ restantes sfio ~onsagrndas â in~tru~ção

flllP

fr•clmi~a.

Os reRervistas participam dos trabalhos e exercícios teclmid.-· suas companhias com a mesma qualidade quP as pr·açaH
do rxm•r.i1o art.ivo e (~m condições identicas .
.Porle-RA Pntretanto, por companhia ou especialidade, organi7.ar nm grnpo de instrucção technica especial, formado
pelo~ r·eservist~s. O emprego do tempo desse grupo é regulado
rle maneira que os soldados e graduados repassem as partes
prinripne~ dos trabn.Jhm~ technicos de suas especialida.des.
f~n~

li
INSTRUCÇÃO DOS QUADROS
1 :J!l. Rsta

instrur.~ão

comprehende:

a) a dos Officiaes;

h) a tios Sargentos:
('; a dos nabos.
À -, INSTRl1CÇÃO noR OFFICTÀ.ER
·I :w. Os regftlament.m~ militares e technicos constituem a
haso tia imd.rncção dos Officiaes; adquire-se conhecimento dos
mesmos pelo estudo, pelo ensino dados aos subordinados, pelos
P.xercirios de applicação e conferencias theoricas e praticas.
1\ instrucc.ão é organizada de maneira que aproveite a experintwin part.icular rlP cada Officinl P os conhecimentos por·
elle adquirido~ para desenvolVf'l' os de seu~ camaradas c subordinados.
O Commandante do' Batalhão certifica-se, tanto no decorrPt' dos exercicioA A manobras, como· em reuniõr~ apropriada~. si os OffeiaeR se mant.eem ao corrente das disp,l;;;iPões dos regulamentos militares e t.echnicos, hem como da::;
modificações RObrevindas na organizacão, e dOR aperfeiç.oament.os introduzidos no material de engenharia e das o~tras
armas.
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Os exercícios de applicação constituem a parte mais importante da instrucção doR Officiaes, no que concerne ao prep~ro para o serviço em tempo de guerra. Os Com mandantes
de Companhia dedicam . . lhes todos os eRforcos.
Preparam os programmas eonforme as indicações do Commandante do Corpo que se esforçará para dar a taes exercícios
a melhor ·direcção, conservando-lhes um caracter essencialmente pratico.
Os exercícios de applicaçã.o comprehendenf:·
Reconhecimentos;
Exerci~ i os na carta;
Exercícios cie (Juadros no tt:~rreno;
Exercícios e manobras de toda esprcie, realizado~ rom
fropa.
Os 1•econhecimentos teem por ohjecto dar penetração e
rspirito de decisão aos Officiaes, habituando-os a ver e utilizar o terreno; a conhecer rapidamente as medidas technicas
.que se terão de empregar para aUingir um fim determinado;
a redigir pades claras e precisas. com promptidão; e a fazel',
no t.rrr'eno, esboços de conjunctu eom sufficim1Le Pxactidão
para evitai' erros.
Os e.rercicios na carta proporcionam aos Off'iciaes o habito de roflectir a respeito de uma situação militar determinada e della deduzir ·o papel partienlar ctné corresponde á
tropa de engenharia..
Os exercícios de quadro.~ no terreno executam-se, si foi'
possível, com os dados ~ornecidos pelos exercicios na carta, e
eomprehendem: reconheG,.imentos, estudos de particularidades,
notadamente as que se referem á organização dm; trabalhos,
parte~. rtc.
·
Os f'.rm·f'irios rmn tropa fonwrfln1 aos Offki:w~ OCf~asião
ur aefnar mn condkõeR I'f•alnWillP pratieaR. levando em. eonf.a
as nrcessidades resultantrs da marrha, snhsistencia. f ransportr de ferramenta, . ~provisionamento de mater·ial, t.erreno, etc.
A pratica dos exercicios physicos permitte aos Officiaes
manterem o vigor indispensavel para o exercicio das funcções
de instructor e educador. de homens de tropa.
Comprehende:
Gymnastica racional;
Direocão das embarcações;
Natacão;
Equitação;
Esgrima.
Ot:: Officiaes novos, desáe sua chegada ao Batalhão, receb(lm uma instrucção especial para adquirir noções e pratica
sufficirmte de navegação.
A pratica da equitação e da esgrima é obrigatoria, podendo organizar-se um curso especial de equitacão, dirigido
por um Official do Batalhão ou de cavallaria da guarnição.
Todos os Officiae~. e particularmento os pontoneiros, dev~m adestrar .. se em natação, por cau!Z!a das funcções que lhes
in~umhem no ensino da navegação, construccão e lançamento
np pontes.
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INAT}lUCCÃO DOR SAROEN't'OS

f 37. Os Sargentos devem ser capazes de dar a instruccão
de recrutas até a Drdem unida inclusive, no quadro de companhia. sob a fiscalizacão e direccão dos Officiaes.
Terem competencia para, em quaesquer circumstancias,
secundar os Officiaes em todas as phases da instruccão militar
e technica, e substituil-os no commando dos pelotõeR. Nisto
::;r r fio frequentemente exercitados.
A instrncção theorica ·dos sargentos comprehende o estudo dos regulamentos militares e technicos. Serão treinados Nn
retligi1· relatorios snccintos, razer esboços summarios e levantamentos topographicos.
Part.icipam dos exercícios de quadros e na cart.a, qtw não
comprehendem effect.ivoiJ superiores á companhia, e nellc~s
exercerão commando de pelotão.
Recebem, ademais, noções theoricas e praticas das rormações ·das outras armas.
Esta parte~ da in8truc~ão pódr~ ,Rer organizada por nat.alhão.
A instrncção pratica dos sargentos é feita pelo Capitão,
{JUC os prepara no papel de instructores e nas missões que
podem ter de desempenhar em camp:;mha.
O Commamlante do Batalhão vela constantemente por esta
jnsf rnrção.
O valor physico dos sargentos é capital. Deve ser constantemente desonvolvido pela pratica dos esportes·.

C -

INATIUJCÇ.\0 DOA C:ABOA

1 :JR. Devido á curta duração do serviço acUvo e da muldas funcçõns que c~ahem :i tropa de engenharia em

t.iplic~idadr,

campanha, é necessnrio dar aos nabos instrncção intensiva.
Por ontro lado, imporf.a que nella haJa uma direcção unica.
Os elementos interessados dew•tn cooperar frequentemente em
trabalhos que exigem perfeita harmonia entre os differentes
agentes de execução.
.
Os Cabos devem saher instruir a Escola do soldado, participar, como monitores, dos exercícios physicos e desempenhar as funcções de chefe de trabalho, de posto on de turma,
Pos differentes exercícios de applicação.
Precisam, além disso, disf.inguir-se pelo vigor e resi!1tencia plrysica, e ser capazes de ~mbstituir os sargentos.
A inst.rucção technica lhes é ministrada, em principio,
sob a fórma de trabalhos praticos, sendo que as noções theoric~s r~ferf'ntes serão f'msinadas no terreno, precedendo sempre
:'i exPcnção dos trabalhos a que se relacionam.
Em particular nas Companhias de sapadores-mineiros e
pontoneiros, os Cabos recebem uma inst.rucGão pratica eoncernente:
Ao emprego dos artífices;
A' nomrnclatnra e encaixotamento da ferramenta; cai'ga
e descarga de viaturas e carqueiros:
A' topographia (nocões summarias) tendo em vista o empregü dos instrumentos que entram na composição dos parques de engenharia.
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Esf.a instrucção pratica é organizada de maneira que não
entrave o funccionamento normal do serviço nas f'ompanhias.
Um Official dirige os exercicios, sob a autoridurl~ do C:apit.ão
c vigilancia do Commandantc do Batalhão.
Dá-se a pequeno numero de cabos uma instrucçã.o especial com "o objecUvo de formar inst:rucfore8 experimentados~
No emprego dos artificios;
· Nos exercícios de porítes e navegacão.
Rio de .Janeiro, 2 de marr.o de 192:1. - Joâ.o Pandiá Calooera8,

APPENDICE

NI)QÕes geraos.

I

Ol'ganiza.c;llo gradativamentn minuciMa da. at·ma
Or·ga n i?. ação do 1 até á menot• nnirlade.
F.xereito........ Illvisão militar do paiz.
Serviço c hierarchia militar·.
Deveres tio reservista.
Dist.inr.tivos usados no Exercito e na Armada.
.
Nom~s {)o Chefe da Nação c da8 altas autorirlarle~ milÍfares.
Nomes e rt>sidmwia8 rlos Offieia('S do Corpo n qne pertence o
recrta.
Continencias e signaes de respeito.
Devere:H geraes do so Idado; asseio corporal e lirnpr.za: noções
de hygiene e algumas de primeiros so~corro~.
Canções militares.
Tr~nsgressões disciplinares e crimes.
Pedido~. requerimentos e partes.
•_roques e signaes (só os principaes).
Vencimentos (só os do proprio) .
Rações : de pa7. e de campanha.
No quartel, na rua, noR estabelecimentos puhlibJicos, Jogare~ de diversõe'!, vohiculos, etc.
Em casos especiaos do doença, liccn(;a, destacaProaediment.o
mento, guarda, plautão, patrnlhn, ol'deJ
... · · ., · nanc;a, etc.
Perante as pessoas. e autoridades civis.
Em viagem por mar e por terra (particulnrmonto em estrarla de ferro).
l'rmcipios gemes relativo.;; á pmpl'ieda.de e stt
elos uniformes.
J
Uniformes ••..•.. ~ . No Exercito n na Armada.
Ta!Jella de fardamento.
1Conservação dos unifomws.
De historia, geral e ·militai', geographia e con·
Rudimentos..... . . .
stituição política do nra;.;il.
{ Da historia da unidado.
Rio do Janeiro, 2 do março de !021.-- .Toão Parufià Cal,"J9r:ras.
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DE 1\f<\HÇO DE

'I O'! I

AhrP ao Minif!terio da Guerra o credito do 30:090$053, para Ol"forrPr ao pa~amPnt.o do Roldo vitali<'io a volnntnrioR dn Pat.ria

O PrPsid,,nfP da llcpnhlira elos F.st.arlos Unidos do Brasil,
dn a'~'~twrlo rnm o disposto no art.. :lü •la lPi n. 4. 212, de r; de
,janPÍT'O Ôf' Hl21 " ft'IH]n nuvif!o o Trihuna] df\ Contas, nos
tm·mns do al'l. ~W. ~ 2" n. lV. do l'Pgu\amenl.o apprnvado
por dt•f•rpf.o n. 1:L fWH, dn 12 ()p JtovPmhrh do HH9, resolve
abrir ao MiJristf'rio fla Gtwrm o eT'ndit,o espPeial de réis
iW :O!W*OG:l (trinta r,ontos novPnta n nnvP mil n r.incoenta
o f,rps réis), para or,corrPr ao 'Pagamento 1do soldo vitalicio
f(tw rompPI.P, no pPriodo dP 2'• do ~gosto (!p 1907 a :l1. de
dezembro de HH9, aos voluntarios de Patria, 2" tenente Franrisco João do Pilar, alferes Roberto .Toão
:Ripper de Castro Junior,
forriel
Antonio
Ji'Prnandes
Anha.ia, caho .João de OliYPil'a rlo F.spirit.o Santo P solda,do
F.nsPhio nodoy da Silva.
Thio de .Tanf'iro, 2 de mar.;:o df' 1921. 1 00" dn lnrlep~n
dPnr·ia e 3~" da RPpnblica.
EPITACIO PRRRi)A.

JOt1u Pondüí f!olouPrn.r;.

DECHF.TO

~.

1 'I • 'i O:J -

DE

'2

DE

l\L\nço

DF.

1021

ConMde ã «Pará Pnblic Works Company, Limited •· autorização para con"'
tinunr a funccionar na Republica, substituida á sua actual denominaQão
pPla «Pará. Telephone Company, Umited •·

O Presidente da Rrpublica. dos E~:f·adoF: Unido~ co Bl'asil.
af.t.end.mdo ao que rNJUP.reu á «Par:i Puhlir. Worl\S Company,
lJimif nu», a ui orizada a funecionar na Republ ira, JWio dn('J'Pto
n. u. 828, de 1() dP. janeiro dP 1908, f', devidarnenl r rr.prPsPn'taca, decreta:
•
Arf.igo uni co. E' concedida autorização á «Pará. Publir.
\Vork~ c~ompany, Limited», para funr.cionar
na Repub!ica.
~ubsfit.uida a sua aetual denominação pf'la de «Par:í TeJ.ephonP
Company, Limif rd», de aecôrdo com a resolução votada em
assrmbléa ~f>'tal ·P.Xfraordinaria do~ rr.ospi,ectivos. accionistaJs,
lrf'a.Jizada Pm '!R f) f' novembro dP t 9Hl, ficando, porém, a
Tf'U)it.rtda l'nl :!R dl' TIOVPmhro flp/191 fi. fif•ancJo, port'-m. a
rim·t•s Pxigif~a~ twla IPgisla<:ão f'Jll vrgor·.
Rio de .JanPiro, 2 dP mar~o dP I H?1, HIH" fia TnOt'PpnliPnci:l. P :l3° da Repnblica.
EPITAr:IO PBSRijA.

Simões Dopes.

~CTOff
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~XECUTTVO

2

DE MAnco nm

1921

Concede ' !toston Cattle Company, Limited, autorizacllo para funccfonar na
RepubUca

O Presidente da Republica dos Estados Unidos do Brasil,
nttendendo ao que requereu a Boston Cattle ,Company, Lirnited, estabelecida em Montreal, Domínio do Canadá, e devi\.'RnHmte representada, decreta:
Artigo unico. E' concedida autorização á Boston CaUle
Company, Limited, para funccionar na Republica com os estatutos que apresentou e mediante as clausulas que a este
acom-rlanham, assignadas pelo Ministro de Estado <.los Negodos da Agricultura, Industria e Commereio, ficando a mesma r,ompanhia obrigada a cumprir as formalidades exigiuas
p(~la legislação em vigor.
Rlio de Janeiro, 2 de març.o de 1921, 1001' ela Tndepenclencia c 33° da Republica.
EPITACIO PESSÔA.

Simties Lopes.

Clausulas que ·acompanham o decreto n. f4.704, desta data
I

tm· um
plenos e illimitados poresolver· as quesWeH que
se. -;trscif.arem. quer eom o Governo, quer num particulares,
podP-ndo ser demandado e receber citação inieial pela companhia.
A Boston CaUle Company, Limited, é obrigada a

repre~entant.e geral no Brasil, com
df~r·e~ para tratar e l()(~finifivamente

11
Todos os acros que praticar no Brasil, ficarão sujeitos
Hnicamente ás respectivas leis e regulamentos e á jurisdicção
de seus Tribunaes judiciarlos ou administrativos, sem que,
em tempo algum, possa a referida comp·anhia reclamar qualquer excepção, fundada em seus estatutos, cuJàs dispostções
não poderão servir d·e base para qualquer reelamação concernente á execução das obras ou serviços a que elles so referem.

IJI
Fica dependente de autorização do Governo qualquer al-teração que a companhia tenha de fazPr nos respectivos e~ta
tutos. .
Ser-lhe-ha cassada a autorização para funccionar na
Republica se infringir esta clausula.
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IV
Fica entendido que a autorização é dada Mm pre,juizo do
prinripio de achar-se a .companhia sujeita ás disposições de
direHo que regem as Sociedades Anonymas.

v
A infracção de qualquer das r.lausulas para a qual não
tsl.eja comminada pena eRpecial será punida com a multa de
um .conto de réis ( 1 : 000$000) a. cinco oontos de réis
(5 :000$00C~) e, no caso de reinddencia, com a cassação da
P.utorir.ação concedida pelo decreto em virtude do qual baixam as presentes clausulas.
Ilio de Janeiro, 2 de março de 1!}21. - Simões Lopes.

DECHETO N. H. 705 --

DE

2

DE MAHÇO DE

1921

Concede autorização á. Soci6t6 Miniere et Induatrielle Franco~Brésilienne •
para continuar a funccionar na Republica
O Presidente da H.epublica dos Estados Unidos do Brasil,
attendcndo ao que requereu a "Société Miniere ct Industrielle
Franeo-Brésilicnne '', autorizar a funccionar no Brasil JH~los
decretos ns: 5. 524, de 18 de abril de 1905, -C 7. 148, de 1 de
julho do 1909, c devidamente representada, decreta:
Artigo uni co. E' concedida auctorização á "SoeiéUS l\liniere
ct Indnstriellc Franco-Brésiliennc" para funeeionae na HepuiJliea com as novas rnodifieações feitas nos fiPllS est:~fut.os,
df~ anel'n'do I',Oill aH resolu~·õ~~s viJtadas f~lll assf~tnbl!'a gf'ml ~~:t
traordinaria dos rm;pectivos aceionistas, r1•alizada em 18 de
maio dP '1 H20, entre os quacs inclue a elevação do capital
social a Frs. 4. 000.000, observando a referido sociedade as
mesmas clausulas que acompanharam o decreto n. 5. 524,
acima eitado, c ficando obrigada a cumprir as formalidades
ultl'J'ioros exigidas pela legislação em vigor.
llio de .Taneh·o, 2 de março de 1U2J, 100" da Indopcndencia e 33o• da Repu!Jlictt.
EPI'I'ACIO PESSÔA.

SimõPs LoJJes.

DEORE'l'O N .l-í.706 -

DE

2

DE MARÇO DE 1~J21

Concede 4 Sooiedatle Cooperativa de Responl!labilidade Limitada cCommcrcio de Carnes Verdes •· autoriz&ção para funocionar

O Presidente da Republica dos Etltados Unirlos do Bral'lil, attonó'endo ao .que requereu '-lo Sociedade Cooperativa de
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HeStptOnsa.bilidade Lim-itada ·~Commercio deJ Carnes Verdes>>,
com séde. nesta Capital e devidamente representada, decreta:
Artigo unico. E' concedida á Sociedade Cooperativa de
Responsabilidade Limitn:da «Commercio de Caruee Verdes»
a.utorizacão para 1~uuccionar com os estatutos que 1tpresentuu,
ficando, porém, a mesma sociedade -obrigada a cumprir as
formaJi.dn,t.ies exigidas pela legislação em vigor.
Riu de Janeiro, 2 de março de J U21, 1ii)Ou da lndeveu<.i'encia e 33° da Ropublica.
EPI'l'At.:tu l'.!!:tiSÚ.\.

Simões LupPs.

DECHETO

~.

DE 2 DE ·,1\I.\HI~O

I L 70-;' -

DE 1921

Autoriza o Mínisterio da Agricultura, Iudustr'ia e Cummerdo, a contracta r
com a Companhia Electro-Metallurgica Brasileira, com séde ua Ca.pita I
de S. Paulo, a installação na cidade de Ribeirão Preto. de uma usina
pàra a fusão de mín6rio de forro, fabricação e lami~ação de aço pelo
processo de altos fornos electricos, de accôrdo com o disposto no decreto
n. 4.246, de 6 de janeiro de 1921.

O Presidentt~ da Republica do~ Estados Unidos do Brasil.
tenuo em vista o disposto no decreto n. -1:.246, de 6 de jancÍ'l'o de 19.211, decr·eta:
Art. 1." lnca o .Ministel'io da Agricultura, Industria c
Cummercio, autorizado a contractar com a Companhia Eleetro-l\Ietallurgica Brasileira, com séde na Capital de S. Paulo,
a installação de uma usina para fusão de minério de ferro,
fabrica~~ão e laminação de a~o pelo proces~o de altos fornos
electrieo~. a carbonização de madeira para o aproveitamento
dos sub-productos desta, a . fabricação de cimento com o
aproYeitamento das escorias dos fornos e gazes da madeiea c
aindo a acquisição ou construcção ele uma estrada d•~ ferro
pal'a o transporte da materia prima uas suas differentes in ..
du~t.rias, de conformidade com os termos da 1concessão que,
por intermedio do Ministerio dos Negocias da viação c Obras
Publicas, fizer o Governo á companhi& ..
O contracto obedecerá as seguintes condições.

I
O Goyer11o Fcueral da llepubliea dos Estados U ui do~ do
Brasil eonccdcrá, dm·antc o prazo. de trinta annus, a ;~onLar
da uata da assiguatura do cuntraeto. isenção de diri~if.us de
imporhtt;ão iuclush-e os de cxpedienf.c, para os HeguintPs ma-

tcriae~:

a) machinismo:;, materias primas, e matel'íae~ qu~ !.orem destiuados á construcção1 producção, utiliza~\ãu indus ...

.4C'tOS bó PODEn E:XtGUTIVO

63

tria!, custeio e consen·ação .da usina para fabricação de ff'!rr<:'
gti!sa, aço. I iga~ e suas laminações,. fiem como concentrados;
h) motores q mais materi~t para as installações eleetricas n linhas d1~ transmissão de força quo tiver de construir
para fornecimento de energia á usina e fambem para as
installaçõc~ hydro-eleclricas que de futurn venha a montar,
JJal'a O desenvolvimento ua USilla;
c) fornos, maehinisnms' e materiaes de6tinad(ls ;i rarbo.nização ua madeira c utilização dus sub-produc.tos de:;:la (acetona, a cido acetico. creosoto, etc.) ;
d) machinismos e materiaes vara utilização das eseorias
dos ·altos fornos. para a fabricação de eimento e adubos;
e) machinismo's e material para as suas offieinas dr reparação, quer de material electrieo, ·quer do demais material
da usina de fusão c laminação e annexos.
H
O Uoverno Federal concederá tambem i6enção de f.ocos
os impostos fednraes, qur. incidam sobre a construeção e explora•;ão das minas e fabricas e seus productos, durante o
nrat:ü estipulado na eoudiç.ão anterior.

UI
A Companhia Electro-Metallurgica Brasileira gosar<i do
direito de desapropriação, na fôrma das lei~ em vigor, para
os ~rrenos de que precisar para o eusteio regular e desenvolvimento de seu serviço e para as linhas de transmissão
de l:.'llcr~ia electrica destinadas ao mesmo firrt.
LV
~\. Companhia Eleetro-Mclallurgica Brasileira Lud o direito de ut.ilizat-:·w das qnédas de agua. do domínio fcdcmf.
<IUC J•aru desenvulvimcnLo <!a indm;tria forem julgadas I,r·ecisas, uma Yez que não sejam essas quédas de agua indispensaveis aos serviços federaes, obrigando-:-se, entretanto, a cumprir .todas as disposições que forem nstipuladas na legislaçãú'
,sobre aguas. ora em estudos no Congresso Nacional.

v
O noverrto Fndrral et;f.abeleccrá nas estradas de fet'ro c
navios da União tarifas as mais baixas possiveifl, pal'a o .tran~
port.~. do::: maehinísrnu~, materiacs e pr~HlueLo~ das minas e
officina<S da Companhia, e promovera .Junto as estradas de
fei'ro e omprezas · tle navegação quo gosarem lle favores da
União a -reducção ao mínimo das tarifas vara t.aes artigos.

YI
.\ ;( :ntupanhia E'lerLI·ci-:M_'(\'f.alhJq!'ÍI'tl

Bl'a~'ih\Íl'a

I'IIIJJPl'o-

tnet.lt!-:'3~'·:

o.)

oufros

a cumprir. na exploração de suas jazidas de feno c
e nas iudush1as que iustallar, as disvosi,;õe:::;

melae~.
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do decreto n. 4. 265. de 15 de janeiro de 1921, P. bem assim
os regulamentos que para a sua execução forem expedidos;
b.l a permittir .que todas as suas minas, bem como as
officinas e dependencias, sejam visitadas pelos fiscaes do Governo, aos quaes fornecerá todas as indicaçõer; e esclarecimentos que forem pedidos;
.
c) a fornecer ao Governo, quando for solicitado, todos os
cados estatísticos sobre a producção de suas minas, methodos
empregados, resullados obtidos, etc.;
ll) a admi.ttir nos seus serviços, sempre que for poS6ivel,
pessoal technico e operario nacional, mantendo por sua conta
um nucleo de aprendizagem de technica electro-siderurgica.

Vli
A Companhia Electro-Metallurgica Brasileira. contribuirá
com a quota nunca inferior a doze contos de réis (12:000f000)
annuaes, pagas em semestres adeantados, para fiscaliiacao de
seus serviços.

VIII
O Governo Federal poderá em qualquer tempo, por necessidade de salvação publica, ou caso de guerra, requisitaf
todos os bens da Companhia, de conformidade com as leis em
vigor.

IX
f} Governo Federal e61ahelecerá multas de nm f~onto de
réis (1 :000$000) a dez contos de réis (10:000$000), elevadas
ao dobro nas reincidencias, para a falta de cumprituento, por
parté da C'orrtpa.nhia Electro-Metallurgica Brasileira, das obrigações que forem estabelecidas.

X
O presente decreto ficará de nenhum c! f pifo si, dentro
do prazo de trinta dias, ~.ontados da publicação no Diario 0((icial, não tiver a Companhia Electro-Metallurgica Brasileir.a
assignado o respectivo contracto.
Art. 2." Revogam-se as disposições em contl'ario.
Rio de Janeiro, 2 de marco de 1921, 100" da Indepen-.
dencia e 33° da Republica.
EPITACIO PESBÔA.

SimõP.s Lopes.

&S
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DECRETO N. 14. 7108 -

DE

2

DE MARCO DE

1!}2 J

Appróva as alterações feitas nos statutos do Banoo Naoional t1ltrat11arino.;
oom s6de em Lisboa, pela á.ssemblb geral extraordinaria. da 2 da a.go st..o
de 1919.

O Presidente da Republica dos Estados Unidos do Brasil,
attendendo ao que requer·eu o Banco !Nacional Ultramarino,
com séde em Lisboa, Portugal, e. autorizado a funccionar na
Republica ;pelo deoreto n. 9.90'0, de 7 de dezembro de 191.2,
resolve ~p.provar as alterações feitas1. no~ estat~tos do mesmo
l3anco pela assembléa geral extraoramar1a realizada em dous
de a81osto de mil novecentos ·e dezenove e constantes da acta
que a este acompanha.
Rio de Janeiro, 2 de março de 1921, 100" da lndependencia e 33° di' Repuhlica.
ÉPITACIO P ESSÕA.
1

Homero Baptista.

DECRETO N. 14.709 ---

DE

2

DE MARÇO DE

j

92t

Abre ao MinisteriQ da Fuenda, o credito de 182:773$334, destinado a atten..
der, no viaente ex&roioio, ao augmento de despezas em virtude da reorg.~J.nizaçAo d08 aervioos da lnspeotoria de Se~os.

O .Presidente da Hepublica dos Estados Unidos do Bra.sif
usando da autorização contida no n. IV do arL 68 da lei nu.:
mPro 3.9H1, de 5 de janeiro do anno findo, revigorada no
11. XII do art. zo da lei u. 4 .230, de 31 de dezembro do mesmo anno, e Lendo ouvido o Tribunal de Contas na fórma do
regulamento baixado com o decreto n. 13.868, de 12 de novembro ac 1919, resolve abrir, ao 1\linisterio da Fazenda, o
credito de 182:773$334, destinado a attender, no vigente exer~
cicio, ao augmento de despezas em virtude da reorganização
nos serviços da Inspectoria de Seguros.
·
Rio de Janeiro, 2 de março de 1921, 100° da Independeu"'!
c ia e 33° da Republica.
EPITACIO

PESSÔA.

Homem Bapti.yto.

Leia de tgj)i - Voi. Ill
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DECRETO N. 14.710 -

J)}j

3

DE MAHÇO DE

192i

Approva. o projecto e respectivp orçamento; na. importancia de 117:55712 78
(cento e dezeaete contos quinhéntQa e cincoenta e sete mil duz;ento~ e
eetenta. e oito rêis),de dour; encont.roA para mns. poute tla Estrada de
]'erro Noroeste do Brasil.

O Prt>s!dellt'~ da H•~tmbliea do~ Esladtx;, r nidn~' do Ht·a~il.
attendendo ao qtw JH'OIH)Z a Jiredoria da I·:~ f rada dn. h:'lTIJ

Noroeste «J,, Brasil, decreta:
Artigo uni~''. Fiea.m atJ!H IJ\ adqs o pr·t~jPdu c t'l .SiWdíYn
orçamento, na importancia de 117 :5G7~;:nu (eenfu P tlezesele
contos quinhentos e eincoenta e sde mil •~ duzento;;; e setenta
e Oito réis l, conforme os doeumf~ntos orgallizados pela dirPctoria. da EHtrada ,}(~ FriTo NuroeHtc do Hrasil, I!S qua•~s com
este baixam, rubricados pelo dir~~ctor gt>ral de e~pediente da
Secretaria de :Estado da Yiação e Obras Publicas, de tlous encontros para uma ponte de 3Um.20 de "ão, :-;olJre u emTr!go
das Antas, no kilumetro 1 . O15-l-7 40, da rdl.'rida t.~:3trada.
Rio d'~ .Janeiro, 3 d(~ março de 1:l:.t 1: toon d:.~ lnd':'pendencia e 33u da H.epublica.
1

El'!Ti\4.!10 PJi,8Sth.

J. l'h·es riu lli11.

DECRETO ~. f4. 711- DE ~;

m;

r.ÜI<Ço ne t'J~t

Dá novo regulamento ao Servi!:o de~Iudutitria PaslotH

O Pr~itlenLe da RepulJliea do~ F~Bta'lio8 Unid<JH do Bl'aeil, usando da axtor.tzi3.Ção consta~nte do art. ~8. n. III da.
lei n. 3. 99·1, de 5..~de laneiro doe 1920, revigorv.lld'o IPiHlo art. 61
da lei !Il. -i. 242, :te 5 de .ianeiro do corrente anuo, ~ tendo
em vista. o disposto no art. ·H da ]P,i n. L 230, fie :H de doz~mbro de 1920, fhJcreta:
.
4rt. L" ~· a:ppru,·ado o ro'gul3Jntcnt.o rio ~f:\t·vic.o dr~ Industna Pastoril que a .este acompanha e \>"Yl1f~ as~hmadu p~lo
re.sp:eotivo ministro de Est.ad'o.
:Art. 2. Re'Voganl-se as di~HSÍ{.;ÕüS P..Jll ('_.(Jutrarl{l,
Rio de Janeiro. 5 de m~t·ço d(' t!l~ J, l no·· da lndPpeuden~ia e 33" <ia Republicn.
0

Simões [,ow:.'J.

!lom.r:rn Rapti.'ita.
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:Regulamento a que se refere o decreto n. 14.711,
de 5 de março de 1921
TITULO I
A.ttrlhu.ições geraes do Serviço de Industria Pastoril, sua orga•
nização, attribuições peculiares a cada uma das suas dependencias.
CAPITULO I
ATTRIBUIÇÕES UER.AES DO

~~rio

SEHVlÇO DE 1NDUSTHIA PASTOlHL

Art. 1.1' O SPrvir;o de lndusLria Pastoril, cJ•earlo no l\iinis-

da Agrieult.ura. Industria e Commercio, pelo deereto nu.:aero 11.460, de 27 de janeiro de 1915, tem por fim promover
r:o paiz o desenvolvimento da indm;tria pastorH e das indnsfl:ias corn~lat.iva~. nos termos do i>resent.c regulamento c mediante os estudoR, pesquizas e trabalhos ahaixo especificados:
1", analyscs e investigações biologicas das terras destinadas á cultura das plantas forrageiras;
.
2", analyses, estudos e experimentos dos correctívos e
arluhos utilizados nos terrenos escolhidos· para esse fim; .
3", ensaios c culturas das plantas forrageiras indígenas,
~ua sclecção methodica, tendo em vista a escolha das melhores e a obtenção de variedad·es apropriadas ás differentes J'egiões do paiz, de accôrdo com os modernos processos scientificos;
4°, cultura das forragens exotic:rs, susceptiveis de acclimação no paiz;
5", ensaios de sementes das plantas forrageiras;
6", estudo hotanico das forragens e das plantas f.oxicas e
damninhas que invadem as pastagens;
·
7", estud,ls c experimentos relativos á inflneneia da arluJmt;.fl.o, drenagem c inigaç.ão sohrc a compoRição das forragens,
t~ pratica da formação de prados artificiaes c da. ensHagem;
· 8", analysc das forragens e outros alimentos do gado e estudos e pesqnizas hio-ehimicas das plantas toxicas de qtie trata
2

alinca 6•;

!l", provideneias relativas ao estudo das docn~,;a.s que. affectam as planUts forragciras c a.pplicnçfio dos meio~ rle as
debelar;
i O, nrganizaç.ãn d<' projecf '-'S, planos c orç.amcnl.oR para
consf t•uet;ão de silos cmprcgarlof; Wl. consPJ'Val)ão flc for·r·a.gens o infm·maçõcs ao ministro sobre os })NIÍdos dn anxilios
l,Jara taes cons(T'Ucr:ões;
t f'. estudo sobre o \'alor product.ivo das foJTageus e outros alimento~ do gado c classjficaçfío qne lhes coPre~pnude,
conforme os l'rf'u lf.ados adquh·idos, c determinação dos rcspeclhu:j quocientes do digestibilidade;
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12, estudo das differentes raças de gado hoviuo, equino,
suino, ovino, caprino e de aves de ter~~iro, de a.c~ôrd.o co!n
os seus caracteres específicos e probabthdade~ de acchmaçao
e multiplicação nas diversas zonas do paiz, conforme o clima,
a natureza das terras de cultura, suas condições bydrographieas, as forragens e os recursos economicos de que dispu7.t1rem·
'13, medidas e providencias relativa~ à mt.ltwria uu gado
nacional;
14, demonstrações dos ·melhores proc.es-.,o~ concernentes á
criação de animaes domesticas, mediante as praticas e a expe..
rirnentacão realizaoas em postos zooteohmcos, fazendas modelo de criacão, coudelarias,. postos de selecoão de gado nacional, estacões para a criação de suínos~ ovinos e caprinos, estações experimentaes de avicultura, estabelecidos em dtffel'ePtes zonas do paiz;
15, estudos e experimentos sobre a acclimac;ão dos a.nimaes est.rangeiroR mais adaptaveit-\ ás Gondiç.ões mesologwar;
do paiz;
16, estudo pratico e economico das diversas rac;as importadas e de sua applicaçãó á tracção, como productoras rle leit.e
e carne; '
17, ensaios de cruzamento e selecção das raças nacionaes
mais convenientes, com animàes estrangeiros, tendo em vist.a
os factores economicos e industriaes;
18, adopção de methodos conducentes ao melhoramento
nos anima~8 domesticas pela alimentação racional e pela seleQção;
19, informações aos criadores sobre os mettwdos de hygiene, pouso e alimentação dos animaes, quando economicamente demonstrados pelos methodos praticos adquiridos noa
postos zootechnicos, postos de selecção do gado nacional,
c oudelarias, etc. ;
20, informaeão sobre as raças t.los anímae:-; reproductoret~
que tiverem de ser adquiridos pelo minist.erio ou importados
por particulares, quer na parte t.echnica, quer do ponto de
\ista economico;
21, orientação e orgaui~ação t.le cotwlu·sos, cxpusiçoeb e
feir~s concernentes á industria pastoril;
22, ·estabelecimento de estações ambulantes de monta a
uistribuiY._ão de reproductores de raças mais convenientes pelas estaçoes permanentes, tendo em vista as condições pecu~
hares de cada zona, seus recursos forrageiros e suas necessidades economicas;
23, providencias destinadas a facilitar aos criadores o me.hora.mento d~s raças lo~aes, já fornecendo reproductores putos, Já o_rgamzando servu;o de monta noR estabelecimentos
mot.echmcos a seu cargo:
~4, publicações ~ oonfere·~cias att!ne!_ltes á propaga.nda dos
sy~dzcatos,. cooper~tlvas t: mazs assoc1açoes relat,ivas á industrta pastoril e ás mdustr1as correlativas;
25, estudos, experimentos o praticas referentRs ás applírações do frio á industria animal c á conservação_, dos produdos vegetaes destinados á alimentação do gado·
26, organização de proj ectos, planos e orçat'nentos de matado?ros, entr~postos a quaesquer installações frigorificas, inclusive os me10s de transporte de carnes e derivados;
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27, pTopaganda nos centros de criação sobre a applicação
do frio á industria animal;
28. informações aos interessados sobre os assumptos concernentes ao frio industrial em suas relações com a industria pastoril e as industrias correlativas:
29, estudos techntcos e economicos sobre a utilização de
eouros e pelles, com o fim d.e promover o desenvolvimento
da industria de cortumes, por meio de propaganda dos melhores methodos e nrocessos que Ihé forem applicaveis;
30, escripturação dos livros genealogicos para o registro
de animaes de puro sangue importados n dos nascidos no paiz
de paes melhorados ou selecc-ionados, assim como dos produetos puros ou mestiços nascidos em todos os estabelecimentos officiaes e particulares e daquelles que provierem dos
reproductores das estações de monta;
· 31, escripturação dos livros de registro de marcas e si-gnaes do gado:
32, divulgação, por meio de monographias, opusculos e
outros elementos de propaganda, dos oonhecimentas utei.-. á
industria pastoril e ás industrias connexas;
33, inspecc.ão, por intermedio dos funccionarios teclmicos
designados para esse fim. de todos os estabelecimentos pas·t.oris do ministerio e dos particulares que receberem ou soli-·
oitarem favores da União;
34, collaborar em todos os meios adequados á vulgarização das praticas refet'entes â hygiene animal, reproducção e
ereacão do gado;
35, registro da importação e exportação de animaes de
raça:
36, preparação de capatazes, triatadores d·e animae~ e
praticoR de hwticinios. nos postos .zootechnicos, fazend-as mo·
de lo de criacão, coudelarias, etc. ;
:l7, cursos complementares dos pab·onatos agrícolas, eon-"
fol'rné o~ dis·positivos do re,rulomento que baixou com o dem·eto n. 13.'706, de 25 de julho de 1919, ou' uutros que foi'em
adoptados;
38, contribuição para completa!' a instr·ucção pr'Ofissional agrosthlogica e zootechnica dos diplomados pelas escolas
.Ce a:gricuH.ura, bem como k:Jos criadore8. permittfn.do-lhes
ar.ompanhar os differentes trabalhos realizados nos estabelecimP.ntos zootecohnicos a cargo da directoria geral;
39, conferencias nos centros de criacão sobre os methodos
zootechnicos P de hygiene animal adaptaveis ao paiz;
40. medidas necessarias á propyhlaxfa e á erradicaQão
das epizotias e combate ás enzootias;
41, serviço de desinfecção de wagonR de estradas de ferro,
embarcações fluviaes ou marítimas. destinado~ ao transpm•te do
gado vivo, assim como de estabele"imento~ de ~~riacfto ou de
industria animal, cuios productos se destinarem á exportaci.o
c ao rommçrcio interestadual ou internacional;
42. nrganizacão de pro,iectos e twçr.uneutos para n construcci'io t!e banheiros isolado~ ou r~de de banheiros carrapaticidas e sarnifugos, sunerintendendo a construcelio e admf ...
nistracão daquelles que forem installados pelo Ministerio da

~gricultura;

43, Pareceres sobre os pedidos de auxiltos ou de prendos
para a construc~io d~ banheiros carrapaticidas o sarnifugos:

;o
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44, applicação, distribuição ou venda de vaccinas, sOros

e demais produotos bi{)logicos, desinft"cta•nt.es· e q!naesquar
medicamentos applicados á pecuaria e experimentação de
productos novos destinados aos mesmos fins;
45, informações aos criadores sobre as doencas do gado
e quaesquer medidas de hygiene;
-'16. eollecla de dados que possam sorvit' do base para os
accôrdos que dev<>m ser (~st.abelpcidos .~nh·p a União e os goverrtos loe:1es, relativanwnte ao combate das doeru.;as que
at'fee.tam o gado;
·
47, prop·aganda dos rPcursos hygienicos, propltylaeti.c.os
e tlHlraptmticos usados no combate fis doenças do gado. 110r
meio de confarencias, puhlil~ações pela imprensa, drrnonst.racões praticas, etc. ;
48, propaganda dos met.hoílos de saneamento das Jlastagens c dos melhores processos de erradieação dos ecto-rmeasitas do gado e divisão- dos centros criadores em zonas infestadas, intermediarias n não infestadas;
49, inspp,cção das indnstrias dfl carnes e derivado~. do
ponto de vista hygienieo, industrial e eommerrial, nas fabricas e entrcpogfos de elahm·ação, JH'e})arn, mani pulaeão, guarda, eonserv~H:üo f~ deposito tle earnm; e derivados, desti11ncto.i
ao rommr.rc.io e transporte intr.i'estadual e intfwiJacional;
50, eHtudo~ rP-lativos <Í• producção, industria, transporte
t.: commflrcio rle rarnes e derivados:
'51, im:pecção das indusl.rias tlc leite e t!el'ivados, sob o
ponto de vista hygien ieo, industrial e romnwrcial. na~ fabricas e entrepostos de elaboração, prüparo, tnanipula~ão, guarda, con~e_r~·a~:fio ~~ deposit.o d11 leite e der_ivac~lS, ~lestinailos ao
cornmf'rr,.rn 1 ~ fransporf.o ruterestadnal e mi.Prnantonal;
5.?. Pstndos sohrn a [H'oc~uc~:fin, induslria, li·anspúl'lP e
eommflrcio de lt~ile e del'ivados;
53. adopcão de medidas. destinados a impPdir a entt·ada
por qnalquf'r dos portos ou fronteiras da Republica;
a) dP animam; ata,cados ou suspnif.os de doeneas conta~dosas. assim como dos seus despo.ius, ue prouuetos e forragens
procedentes de qualquer paiz cnde reinem as referidas doen~as ou não haja leis ou regulamentos concernentes á impor1a(:ãn e export.ar~.fin do gado e eontra a invasfío e propagação
de Ppizootias;
b) de quaesquer objectos que tenham estado em contacto com os animaes doente.::. ou suspeitos, desde que lJO~sam
servir de vehiculo á propagação de epizootias;
·c) de animaes procedentes de paizes onde, apezat• de existirem leis e rcgulamrmtos, haja apparecido quaLQuer epizootia
e não tenham sido tomadas as providencias precisas, ou
quando as mesma leis e regulamentos não offel'eçam sufficiente garantia, a juizo do Governo Federal;
d) de animaes transportados em navios que não pos!0;1Jam as eondir;ões rr~queridas pa1·a o tl·ansporte hygienieo
dos mesmos ou que, 1Loudu conduzido, no:-~ tJ·iHla tiias ante~
riores, gado de qualquer procedencia onde ·exisLis.se doença
cwntagiosa. para os anlmaes 1 nãu hajam soffrldo a neressaria
de~iufecoão:

e) de .animaes trans·port.ado':! ·em navios que houverem
tocado em portos de paizes i'nf.ectados;

7f

f) rle animaes que prooRdam de logar·rg qno offici-a lmente ümham sido de~larados infectado.s;
f.í4, inspecção sanitaria dos portos, postoA de fronteira
e instaMaçõ.e·R annex.as, Cir·e~adf\R ou :rna.nlLidus fi~elo (Joiverno
.FederaJ Jl·
.
f e1ra'J
.
55 , insp~r~ção :;anHaria d:os rnercados Hacronai~H,

si·~

gado vivo, expo.sições e installações similar·es;
56, estudos sobre ·as eondições do 4•.ommereio do ga4o
vi v•• e mf',didas ma i~ convenientes .para facilitar 11 r.egulanzaw o Bse.oamruto da produr.ção das zonas pastoris, eom o fim
rit~ 110rmalizar o a!JaR~tecimsnto dos coortrns de f',onsumo;
57, estudos 8obro o transporte de anima1·s "i vos o prorluclos de origem animal no paiz e moio~ dR o m~Jhm·ar, dn
110n:f.o de vista economico e sanH:ario;
.
ú8, estudos ·e ;poi3quizas .~()br·e as düe<ll((O,I!'! in fedo -contagiosas P os meioi! dH as combater·;
59, diagnogtico das doenças dos anima:ea;
60, estudo, sob o ponto de vista pharrnaco-dynamic.o ~
toxieologico, da8 plantas nocivas aos animaes;
til, immunização do ~ado importado;
6:~. inspecção do commercio da~ drogas ~ prodnc•.tos bín-~
JogicoF\ n pharn}'at~entions applicado~ ao gado;
63, med'ida5 e provi'dencia·s relalt:ivas

~o

·~mharqUf'

dos

animaes destinados á expor:t.~ão e ao dnsembaTque dos im-·
t;nr.tados;
tH, medidas quarentenarias, }Jl'f"!\'RS de tuherr.ulin8 e
mnlleina que ~P. fize-rem nec.e:.sarins e npplicaç.fi,o de banhog
carrapaticidas r. sm'nifugos;
65, collectn. de dados parrn a organização da .p,stallistica do
g·ruto existente nos c.entros do criação, engorda e conunereio; do gado importado o exportado; do nsl•ado saniltario dos
u·tmrn.hos; dos banheiros c.arrn.f)atic·idn.:; ·o s:a1rnifugos exisLf'lltes no pai~; da produccão de c:n·ne e derivado·s o de leite
n derivados; da pro·ducção de forragens e dos silos appUcados :J sua consfl·rvaoão; e d.a capacidade d'Os meios de trans-por((~ di>. animar::> vivos e dC' prod1wt.ns de origem ~mimal.
CAPITULO II
nRHANIZAÇji;o

!lO 8F.RVIÇO

m:

INOTTS'l'niA PAWI·nmr~

Art. 2. o .Para cumprimento das attribuicões que lhe são
ronferidas no artigo anf,erior o Serviço de Ind'ust.ria Pas:toFil

terá:

I - - No Disl.ricto
(l)

F'r.de~a.l:.

uma directoria get>ai com as

(Jcguinte~

~ecçõrs ~

1 •, zootcchnia;

~!a,

enzootins n fi:Pi7..oOtia.s;

3", carno3 .e deTivado·s:
t,n, leite e derivados;

5', commerr.io de gado;
6', -expediente;

b) uma estação ·e~perimentQl ide
mente subordinada á i • secção);

~gr<)·stologia

(dirsotc•
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c) um drsP-mbarca<louro e lazareto veterinario (directamente subordinado á 2• aeccAo);
d) um posto experimental de veterinaria;
P) um poRto experimental de avicultura.
H - Nos Esf:ados:
a) zoofechnia:
Postos zootechnicos;
Fazendas m'Odelo de criaçã:o;
Postos de selecção do gado nacional;
Coudelarias:
Estações ex,perimentaes de criação de suínos, ovinos e
caprinos;
Estacões. de monta:
Estações experim~mbte~s de avicultura.
b) enz,ootias e epizootias:
Postos de· ass-isltencia ve'f:erimrria.
c) carnes e derivados :
Inspecções de fabricas e ·entrepostos de carnes e rteriYados;
d). leite e derivados:
Inspeccões de- usinas de pasteurização do leH.e, f8hricns
de la0t.icinios e derivados e entre~postos respectivo~:
e) commercio de gado:
Inspeccões veterinarias de portos e postos rlfl fronteira,
inspeccões de merca-doR e feiras de animaes vívo~, rlPsrmbarr,a,douros e lazare f:os ve1t1erinario~
/) postos experimentaeR de veterinaria.
:A!rt. 3. o Os serviços de todas as dependencia~ acima f'!l!J)ecificadas funccionarão. nos Estados. soh a superínf.AndAn•~ia arlmini~h·a~.iva dA dele.'l'arlos c~o Serviço
<le Industria
Pastoril. que serão designados pelo ministro, mediante pro-·
posta do director g-erol, dentre os funcci.nnarios mai~ graduados ·em cada Estado.
•
§ 1. o Os delegados do Servi·oo de Jndu~tria. Pastoril ttlrlio Réde, sempre que for possível, nas capitaes dos Estado~
da União.
~ 2. o Os .serviços executados em todo o Es:tado do Rio ;i.~
Janeiro, hem assim nas ?.Onas de MinaR Geraes, compreh~r~
di das. no vali e do Para.hyba, e d~ S. Paulo, compJ•ehrndidas
f1ambrm nesse vali I'. at~ Crm~eiro, ~er·fio ~lltPf~rinf Pndidns di'~'P~tament.e _pela Diredoria Geral do Servif}o, e sua~ rrsp8 -·
1

chv.a~ ·R·eecoe~.

Art.. 4. o O actu~l Pos·ho de Observar-ão p, Enfrrmaria VP.terinaria .rlr BeHo Horizonte .passa a funccionar como posto
experimen;tal de v-nterinaria .
•-\TL 5. o A~s f-ahrica" f' rnf.renosf.o~ {}e r.::~rnr>s P dPrivn.flM
P- os mercado!' e feiras de ::tnima·es vivos -serão. para os f>1'feitos do presente regn.lamento, classifi-cados. se~rundo a respectiva imnortanr,ia. do pon'f.o de vist:a ·ec.onomico, comrnercial
e inonstrial. em 1-. 2", 3\ 4• P. n" cl~ssse.
Para~rapho uni co. A cla:'-lsificacão ~erá fPita por portari:t do ministro e proposta rla directoria geral e poderá ser
altP-rada, nas mPsmas condições. SPinnre que forem ampliados ou reduzidos os serviço~ respectivos.
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Art. 6.° Ficam mantidos os postos zootechnicos de Pinheiro, no Estado do Rio de Janeiro, de Lages, no de Santa
Catharina, e, nos termos do decreto n. 8.810, de 5 de julho
de 1911, o de Viamão, no Estado do Rio Grande do Sul; as
fazendas modelo de criaoão · de Tigipió, no Estado de Pernambuco, de Catú, no Estado da Bahia, de Santa Monicá,
no Estado do Rio de Janeiro, de Ponta Grossa. no Estado do
Paraná., e de Urutahy, no Estado de Goyaz. ( 1)
Paragrapho uni co. Passa a funccionar como fazenda
modelo de criação, nos termos do presente regulamento, com
o titulo de Fanzenda Modelo de Criação de Pedro Leopoldo,
a actual Estação de Monta da Granja Riachuelo, na estaç~o
de Pedro I . eopoldo, Estado de Minas Geraes.
Art. 7.° Ficam egualmente mantidas, nos termos do de·creto n .13. 011, de 4 de maio de 11.9!8, as sete seguintes esfacões dr. monta permanentes: Juiz de Fóra e Barbacena, no
Estado de Minas Geraes, S. Mar.cos, no Estado do :Amazonas,
Caehoeira e Soure, no Estado do Pará, Arêas f~ Joazefro, no
Estado da Bahia.
Ar'f.. 8. o Serão installados, d·esde Já.: cinco postos ex.perimentaes de vet~erinada, sendo um no Districto Federal,
um em Fortaleza, um em S. Paulo, um em Porto Alegre e
um em Bello Horizonte (ant.jgo Posto de Observação e Enfermaria Vef.erinaria); um desembarcadouro e Iazareto veterinario, no Districtc Federal; um posto experimental
de avicnitnra. no Districf.o Federal; 19 delegacias do Serviço de Inrlusf.ria Pastoril. !'lendo nma em cada F.stndo, mPnos
o do Rio de Ja.nr.iro: 27 inspecções vef.erinarias de portos,
sendo Ref.e de 1• cla~~e (Belém, Fortaleza. Recife, S. Salvador.
Ilio de .TaneiJ'o. Santos e Rio Grande, duas de 2•
ei<Hiso (FioriaHooolif.'! e Porto Alegre) e fR de '3• classe (Manáos. R. Lniz, Tutoya, Amarrac:1o. Camocim. Macáo. Mos-·
~oró,
Natal. Cahedello, Maceió, . Jlenedo, Aratajú, V iclorla,
Paranagt,Iá. S. Francisco, Ttajahy, Porto Murtinho e Corumbá); cinco inspeccões de postos de fronteira, sendo tres
no Rio Grande do Sul (Itaquy, Sant'Anna do Livramento
e Uruguayana) e dous em Matlo Grosso (onde melhor
convier): tres estações de monta permanentes. sendo duas
na Parahyta e uma no Pará: 20 postos de assistencia veterinaria, sendo um em cada um dos Estados do Amazonas,
Parfl, Piauhy, f!enr•á, Parahyha, Pernambu<~o. Sergipe, Bahia,
llio de .Janeiro, Paraná, Santa Catharina. Goyaz e Matto
Grosso; dou:-1 em eada um dos Estados de S. Paulo P Minag
Geraes, e tres no Rio Grande do Sul; 11 inspecções de fabricas
e entrepostos de carnes e deriva.flos, sendo tres de 1• classe,
tres de 2• cla1sse e cinco de 3• classe; sete inspecçiües de leite
e rlerivados. sendo duas nos Estados do norte (Espírito Santo
a Pernambuco e Parahyba ao Amazonas). uma em cada um
dos Estanos dp Mina~ Geraes. Rio de Janeiro, S. Paulo e Rio
Grande do Sul, e uma comprehendendo os Estados do Paraná e Santa Catharina, e seis inspeccões de mercados e
feiras de animaes vivos, sendo duas de 3• classe, t.res de 4•
classe e uma de 5• classe.
Art. 9. Além dos estabelecimentos e mais dependencias
indicados nos artigos anteriores, poderão ser creados pelo
Governo Federal outros do mesmo typo, de accôrdo com as
0

:\f:'f()p.

no
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necéssidades do Serviço e dentro dos recursos orcamenlarios
e das rendas arrecadadas nos termos do art. 216.
§ 1.0 A creação de novas inspecções de pottos e postos
de fronteira, inspecções de fabricas e entrepostos de carnes
e derivados, inspecções de mercados e feira.s· de animaes
vivos, postos de assistencia vet~rinaria e estações de monta,
assim como a transferencia de taes inspecções e postos de ass1stencia de umas para outras localidades e a suppre~ão das
i nspeccões que se tornarem desnecessarias pela ext.incçã.o ou
fechamento de fabricas, entrepostos, mercados ou feira.:r, serão feitas por portaria do ministro n 11roposta do dírnetor g~
i'al do s~rviço do Indusl.ria Pastoril.
§ 2. o A creação de coudelarias e out.ros estabelecimentos
previstos neste regulamento e não comprehendidos no paragrapho anterior, bem assim a fundação de outros posto!i experimentaes de veterinari.a, postos zooLechnicos, fazendas modelo de criacão, inspecções de leite e derivados o desembarl!adouros e lazaretos veterlnarios, além dos especifü•.adog nos
aJ•ts. r, o n so, serão feitos por decreto.
§ 3. 0 A installa(;ão de taes esLabelecimenlos só terá logar
nos Estados onde a União dispuzer do terr·cnos adequados ~
esse f•im, a juizo da dirMtoria geral do Serviço, on naquelle3
que fizerem doação no Governo Fedm·al de tnrrrno'i na~ con•i ições indicadas.
§ 4. 0 Todo o pessoal dos servicos on nstaholocimentos,
a que se rúferem os §~ i'' c 2''. servirá om nommissãn, salvo
o pessoal technico dos estabelccimontos comprehr.ndidos
nesse ultimo para~Tapho, que poderá ser con trnctado no~
termos do arL 72. leLtra d. e seu nnragt·apllo unico, da lei
n, 2. 544, de 4 de janeiro de 19~2. (3)
'Art. 10. As estacl'fes experimentaes do criação de ~minos,
ovinos e caprinos c as esta.ções de monta só sorfío · installadas em J'cgiões que não pudm·em srr aUendirla~ pr~lo~ postofl
7.ootechnieos e fazendas-modelo de criação.
Art. 11. No caso de organizaoão de estações r~xperirnen
t.aos de avicultura,. o mini!itro contract.ará especialista~ para
as dirigir, e expedirá, de nccôrdo com o direelm· grral, as
respectivas instrucções.
Art. 12. A localiza~ão -dos postos de nssisteneia. veteri ..
naria será feita por indicação da Secção de Enzoot.ias e Eplzootias, com approvacão do director geral do Serviço.
Art. 13. Devem ser preferidos para o fim do arl.igo
anterior, os centros de criação n de engorda, uucleos dr. OX··
ploração agro-pocuaria, estações de limpeza do ''agões de
estradas de ferro, pontos de transito ohrigatorio dM animaes,
est.ações do embarque n d.t:Rmnhar!Jllr. flp nnimaF~. merr:ados
e feira5 de gado vivo, etc.
Art. 14. Os postos de seleeç.ãn de ga.do IJaeioH::tl .tt';diu
organização identica á dos postos zootechnicoB, conforma instrur.ções que forem expe.didas pelo Minist.rn dq Agricultura,,
de accôrdo com o preeente re~l~mento.
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CAPI'rULO III
A'f'J'fUBUIÇtiES

D.\8 DIVERSAS DEPENDENCIAS
lNDUSTRIA PASTORIL

no

SERVIÇO DE

Art. H). São alLriJmições communs ás dependencias te~
clmicas Ju ~el'VÍÇU ue Industl'ia .Pastoril:
·1", elaboraL· memorias, monographlas e instrucções pratieas, referentes aos assumptus de suas respectivag especialidades;
2'', aLLender ás consultas dos gc vernos locaes, criadores e
agrieultur·m·•~s sollrc os differentes assumptos de sua compPtcncia;
:Jo, collalJorar na llevi.8ta de Zootecltnia e Veterirtal'ia;
4°, prestar informações á directoria geral sobre tortos os
as.'iu rnplos inherentes ás suas respectivas ifuncções;
flo, promover, 110 que lhes compet.it·, a coH(~CLa de datlos
l)::ll':t a organi7.at:;.ão {!a estatistiea a que se refer·e a alínea 6:;
do at·t. 1".
Ar·t. HL Competem especialmente ús seccões technicas
da di erc~lm·ia geral as aLtl•ilmições comprehendidas nas alinea~ de 11s. 1 a Gf.i, do art. ·J 11 , assim distribuídas: 1u secção,
ns. l a :Jv; ~~~ secção, ns. 40 a 48, 68 e 61; :~ll secção, ns. 49
o 50; /1" secção, ns. 51 e G2; G" secção, ns. 53 a 57 .
.Paragrapho unico. A' Estação Experimental de Ag·rostologia •·ompctem as pesquizas, onsaios, estudos, experimentaoGAs ·e sfn•vioos comprehendidos nas alineas de ns. 1. a 7,
~t e ·to do art. 1...
Ad. 17. A' Secção de Expedi ente compete:
1°, o expediente da directoria geral que não ficar a cargo
do socrf~Lario o o processo de contas o de folhas de pagamento
qun dependerem da dircctoria geral;
2°. P.. escripturação "da~ despezas da directoria geral e
Anns dependenc.ias, segundo as r·egras geraes adaptadas pela
Oil'(~rtor·ia Geral de Contabilidade do Ministerio;
:Jo, a organização da proposta de orçamento e das tabellas do dislrilmi0ão de ereditos, afim de serem remettidas opperl.nnamf'nte :í. Directoria Geral de Contabilidade do Mini~
t.fwio;
1°, o cxperliente e escripturaçãú relativos a nomeaçõc~.
exoneraçõPs c licenças que, nos termos das leis e re-

fJO~~e,

gulamentos em vigor, competirem á direc.toria geral;
5°, protocollo. de todos os papeis que 1he forem dH~ti nados.
ou que por ella transitarem;
G0 , o registro geral dos criadores do paiz;
io, a rnlleeção de iilinutas, requerimentos, c~artas. t.eiegr·ammas e mais papeis, nonservando--o~ mn ordem dn•ono·Jogira;
8", a actministeacão do archivo da directoeia geral.
A1·t. 18. Aos postos experimentaes de vetPrinaria. i~om
pef.em a~ at.trihuições indieadas nas alíneas de ns. fi8 a 62
do nr·l. 1·• dn pre~c~Iltwregulament.o. b~m assim a produet}ão
de vacdnnsl sôros e cemais productos biologicos, respeitados
os ace.ôrdos existentes entre o J\Hnisterio da Agl·icultnra ·e o
Instituto Oswaldo Cruz.
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Art. 19. Ao desembarcadouro e laz.ar·eto veterinario do
porto do Rio de Janeiro e aos seus congeneres nos Estados,
competem as attribuições a que se referem as a1ineag f1e
ns. 63 e 64 do art. to.
Art. 20. Aos postos zootechnicos r-ompet.em as attribnições constantes ~as alineas de ns. 12 a 19, 23, ::J-1., ::Jô a 38
do art. 1o do presente regulamento.
Paragrapho unico. Além das attribuiçõ·es acima indicadas, caberá aos postos zootechnicos proceder á cultura rJas
plantas forrageiras e outras destinadas a.o -consumo do e"ltabelecimento e aos ensaios que se fizerem necessarios, tendo
em vista os resultados obtidos na E~tação Experimental de
Agrostologia.
Art.· 2i . A's fazendas modelo de criação competem, além
das attribuições constantes das alineas n~. 23, 34, :~H a 38
do art. 1o, as seguintes:
·
a) melhoramento do gado indigena, l]p .aceôrdu üom os
resultados ·adquiridos;
b) criação das raças animaeR estrangeiras mais adequa-das ao meio e aos fins que se tiver em vista;
c) applicação dos resultados· dos estudos comparativos
('Jltre a criação por seleccão e o cruzamento;
d), culturas de plantas forrageiras e outras dest.inadas ao
consumo do estabelecimento;
e) informações praticas aos criadores sobre wotechnia,
hygiene, alimentação e tratamento dos animaes; '
f) preparo de reproductores de raça para serem fornecidos a outros estabelecimentos do ministerio.
Art. 22. Aos postos de selecção do gado nadou ai óompetem as attribuicões const.anteA das aJineas de n~. 13, H,
18, 19, 23, ,34, 36, 37 e 38 do art. to.
Art. 23. A's coudelarias compere:
a) fomentar a formacão de typos da espec-ie equina, adequados, quer aos differentes mistéres da vida civil, quer á
remonta do Exercito 1e dos corpos de policia, empregando,
para esse fim, os processos da selecção, do crmmmento ou
da·s mestiçagens, isolados ou combinados;
b) as attribuicões consignadas nas alineas de ns. 12 a
14, 17 a 19, 23, 34, 36 a 38 do art. 1o f] o presente regulamento, e no para.grapho unico do art .. ~W, na part-e que llH~~
for applicavel.
Art. 24. A's estacões experiment.aeR rle eriae.ão de suinos, ovinos e caprinos compete:
n) a propnganda da utili~ade das especies indicadas e
providencias tendenfeR n prnmovPr sua nria«;ãn, ~fllerr.ão e
cruzamento;
b) a propaganda dos methodos de criação llygienica fl
economia e de alimentac·ão das mesmas especies;
c) culturas das forragens utilizadas ha alimentação do9
euinos, ovinos e caprinos, tendo em vista o disposto no paragrapho unico do art. 20 e o resultado dos estudos e pe2-
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quizas realizados x•a Estação Experimental de Agrost.ologia.;
rf.) providencias no sentido de facilitar aos criadore~, a
acquisição de ~mino~, ovinos e caprinos de raças puras nascicos no paiz;
c) fornecimento ás estações de monta do numero de repl'uducl.oreg necessarios ao serviço;
/) propaganda a favor da creação de syndicatos c cooperativas para a criação de suínos, ovinos e caprinos.
Art. 25. A's estações de monta compete:
a) o desenvolvimento da criação d~s especies animaes
mais apropriadas á região, por meio dob reproductores machos de que dispuz.erem;
· b) proceder á cultura de plantas forrageiras e á pratica
da ensilagerri, sempre que disponham dos recursos materiaes
para esse fim, ·c, na fórma do paragrapho unico uo art. 20 •.
Ar L ~G. O posto e as estações expe!'imentaes de avicul...
f.11ra terão attribuições especificadas em instrucções que sel'àn Bxpedidas pelo ministro, de accôrdo com o dircctor geral
do fierviço.
Art. 27. Aos postos de assistencia veterinaria compete,
além das attribuicões consignadas nas alíneas de ns. 40, 4t.
~3, !t~ a 48 do art. 1", na parto que thes fôr applicavel. o se~
~ntinte:

erradicação das epizootias e combate ás enzootias;
venda de sôros, vaccinas e demais productos biol~
gicos, ühimicos e pharmaceuticos de uso veterinario e distribuição gratuita dos mesmos productos, nos casos .préviameiHe
autorizados pela directoria geral;
c) vigilancia e assistencia veterinudas de fazendas, granjas, pastos, campos de· criação e de engorda. ponto~ de Lntnsito obrigatorio. eRtarõcs de embarqne de animues, etc.;
d) desinfecçfio de cstabulos, coeheiras, apriscos, poeilgat:l, ~alpões, etc.;
Art. 28. A's inspecçõ.es de fabricas c entrepostos de earnes e derivados competem as attribuicões constantes das ali~
nP,aS à e ns. 49 e 50 do art. 1o do presente regulamento.
Art.. 29. A's inspecç.ões de usinas de pasteurização do
lei tr, fabricas de lacticinios o derivados e entrepostos respeetivos competem as attrihuições constantes das alíneas de
ns. 5 J e 52 do artigo 1o do presente regulamento.
Ar f • 30. A's insp·ecções veterinaria.s de portos e de posto~ de fronteira competem ~s attribuif;ões consignadas nas
a lineas d~ ns. 53 e ·54 do artigo i o.
Art. 31. A's inspecoões de mercados e feiras de animaes
vívos competem as at.tribuicões das alinESas rle ns. 55 e 56.
a)

b)
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TITULO 11

Pessoal do Serviço de lndust.rfa Pastoril, seus deveres e van·tagens, nomeações, promoções, substituiç5es e }'enas dfBciplfnares.
CAPITULO I
PESSOAL DO SERVIÇO DE INDUSTRIA PASTORIL

Art. 32. O pessoal uo 8erviço de Industria Pastoril será
o seguinte:
I. No Disf.rict.o Fede~ral':
a) Directoria GeJ•al:
Um director geral. um secretario, desígnado pelo d~..re--·
ct.or geral. dentre os primeiros ou segundos of.fi'Ciaef:; da seeçüo
d~ expediente, um dact.ylographo, um engenheiro arohitecto
e sanHario (especialista ua industria do frio), um ajudante
(engenheiro civil), um microphotographo e r.artographo, um
desenhista'-'photographo. um bib!1ooheca.rio, um encarregado
do material, um auxiliar do encarre.garlo do material e nm
servente;
b) Secção de zoolcchnia:
Um chefe (zoO'f•e'Cihnista), douR ajudantes zootechnL':tas, um ajudante agronomo, dous auxiliares tcchnicos,, um
official do Registro Genealogico e de Marcas de Animaes,
dous auxiliares do H.egistro Genealogico, um dactylographo,
dous servp,ntcs c OR guardas, trabalhadores e tratadores de
unimacs necessarios
serviço, de aecôrdo com os rccur1:1os
orçamentarios;
•
c) Secção de Enzootias e Epizootias:
Um chefe (medico ou ve.terinario), um ajudante (me-dico ou veterinario), dous vcterinarios, um pharmaceuticochimico, dous auxiliares technicos, um servente c os gua.rdas sanitarios e trabalhadores necessarios ao serviço p, t1e
nccôrdo com os recursos orçamentarios;
d) Secção de Carnes e Derivados:
Um chefe (medico ou vetcrinario), um a,iud:ttf.c miero--biologista, um ajudante chimiéo, um auxiliaL' t.cchnico, um
dactylographo e um servente; ·
e) Secção de Leite e De1·ivados:
Um chefe (microbiologista), dous a,judantes míerobinlu-gistas,, um ajudante ch.imico, um tcchnologista, um vclerinario, um auxiliar tcchnico e um servcnt.e;
f) Secção ele Cornmm·cio de Gado:
Um chefe (medico ou v~terin'at•io), um aJull:wfP, um
\·eterinario, urn ~nxiliar· teehnico e ttm servenl.n.

ao

g) Secção de E.Tpcdícnfc:
primeiro~ ofl'iciaes, rlnus segund•_,~ nfficiaes, quatro tereeiros offhiiat·s, lr~..~ d.act:ylograph 1.'3 -e um

Um chefe. dons

eervente.
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h) Portaria:

Um porteiro, um continuo, um correio a um
i) Estação Experimental de 'A{11'ostologia:

s~.ryents;

Um enearreg·ado (agrostologiEta), dous ajudante3 agro-

nomos. um ajudante botanico, ·um ajudante chim.ico vegelal,
um chefe de culturas, um dactylographo, um servente e os

trabalhadores ruraes neoeessarios ao ~erviço ~ de acc(lrdo com
os recursos orç.amentarios;
,i} Posio Experimentar. de Veferinr•ria ~
Um director (hacteriologista), um ajudanLu microbiolo-gista, um ajudante anatomo-histo-pathclogista, um ajudante
chimico, dous vct~rinarios, tres auxiliares technicos, um dactylographo. tres serventes e n numero dl3 guardaR e tratador~s de animaes uecessarim~ a4J !'l'rviço, de aecôrdo cr'm o~ rP.cur f10::l orç;amentarios;
k) Desentbarcadrmro e Lnznreto V r:fr?n~nario tl(J 1wrtn do
Rio df? Janeiro:
Um director (medico ou veterinario). um. >Jssís~enl.o
'(medico ou -vet.erinario), um veterinario, dous auxiliarP.s to{~hnicos, uru capataz c tratadores de animaes, trabalharluroo e
guardas sauitarios, de accôrdo com as m~cP-ssidades do ::;erviço
e os recursos orçamcnt.a.rios;
l)

Posto

E.rperiuzen~al

de A·vicv.ltnra;

Um chefe (agronorno on veterinnrio), um auxiliar t1e..·
c.hnico c o numero de tr~J,adores e trabalhadores ruraes necessa.rios ll4.l serviço, tnndo P.m vi8t.:~ 011 rem.1rso~ orç'lmen~

tariM.

H -

NOS ESTADOS

do SeJ•viço de Indu.strio Poaforil:
Um delegado. designado nos termos do art.. 3", um cscreventc-dactylographo o um servente;
a.) Delegar.:ia.or

Postos Zootechnicos:
Posto Zoot.echnieo de Pinheit•o: urn direetor (agronomo) ;
tres a,íudaute~. Stntdo: um vnterinario: um agronomo c um
cspeuíalista. elll laei:ieinios; um seurcf.ario, um ~~Hcripf.ura.rio,
·um ,a.Imoxari f e, um porteiro-tmntinuo, um me:c-hanico clectricista, lim mestre fm·rador, ea.pata.zcs, feitores, motoristas
operarios, ~erventes, tratadores de animaes, guardas o tra~
b)

balhadores rurac~, de aeeôrdo C<lm as necessidade~ do l'lervk.o
c os recurso:-; ort•.:nnentarios.
·
'
P.osfo Zootf>;~h~lico; tl~ Lu;.;r.•.o.;: 11111 dil'r'et.l.ot: (agt'onomn),
um u.1ud:mte ,·etertnarw, lltlJ SPCl'ntario, lltn r•sernvPnf.r~
dacf.y]ographo, um alnw~~u~irc, um JHH'I ciro-continuo, um
mestre-fe1TadPl', um mecanico-electric.ista, cU~pat.azcs, feitores, motorista:-;, operarios, servent~~s. t.ratadorns de animaes,
guarda~~ r trabalhadores rurae~. de uueôrdo eorn as nem)!:sida-~
dPS d•> pr,rvil;o r c·~ reeursus r:"~r•;anv~ntari4JG;

80

ACTOS DO PODli:R Jtxi:CU'l'IVÕ,

c) F'azenda1 Modelo de Criação:
Um dil'ector (agronomo ou veterinario),

um ajndanf~
(veterinnrio ou agronomo), um auxiliar teclu_1ico, 11m se.c~e
tario, um guarda do material, capatazes, ~e1tores, motonsta~. üperarios, serventes, tratadores de ammaes, guardas e
trabalhadores ruraes, de a~côrdo com as necessidades; do ser~
vico e os recursos orcamentarios;
d) Postos de Selecção do Gado Nacional:

Um director (agronomo ou veterinario), um ajudante
veterina;io ou agronomo), um escrevente-dactylographo, capatazes, feitores, tratadores ~e animaes, serventes, guardas e
t.rabalhadores ruraes, de accôrdo com as necessidades do serviço e os recursos orçamentario~;
c) Coudelarias :

Vm dircctor \agronomo ou v•eLerinal'io), um a.iudahte
\ veterinr..rio ou agronomo), um auxiliar technico, um secretario e o numero de capatazes, feitores, tratadores de animaes, guardas, trabalhadores ruraes, correeiros, selleiros.
pic&doras e ferradores necessarios ao serviço, tendo em vista
os recursos orcamentarios;
.
O Estaçõet Expe1·imentaes de C1'iação d,., Suinos, Ovínos
e Caprinos: ,
Um chefe (agronomo), um àuxiliar technico, um escrevente-rlactylographo, feitores, guardas, tratadores de animaes,
traba1ha(~ores ruraes e serventes de accôrdo com as necessi ....
dades do serviço e os recursos orçamentarios;
g) Rstaçúes de lllonta (pehnanentes) :

Um encarregado (agronomo ou veterinario), feitores,
guardas, tratadores de anima-e.~ e Lt 1abalhadores ruraes
quantos forem neeessttrios ao serviço, de accôrdo com os recurso8 orcamentarios;
h)

l!.'stàções E.rpcrimentaes de Avícultu:ra.:

Um chefe, um auxiliar Leclmieo e o numero de t.l'i:lladores e trabalhadores ruraes de apcôrdo com as necessidarles do
servi~o e os recursos orcament.arios;
i) Postos d.e Assislcnda retcrinarirt:

Um encarregado (vderinario), um auxiliar dP J classe
e tantos a~xiliares de 2• l~lasse, ~uardas Ranitarios e tratadores de ammaes quantos forem necessarios ao ~;e·,rviço P puderem ser . destacados para cada posto ou a.dmitlirlos dentro
dos recursos orçame.ntarios;
R

,j) lnspe,~ções de F'abricas e Ent1·eposlos de Carues e De.....

1·ivados:

·

.

Dom; inspectores Itinerantes (medicos ou veterinarios)',
dous '!ncarr~gados rle laboratorio p tantos inspPctores de fabrica de 18 , 2", 3\ 4" e 58 classes, veterinarios, auxiliares de
f • e 2" cJasse:3 e guardas sanitarios quantos forem necessarios
ao s~rvico, tendo-se em vista o numero e a importancia dos
estabelecimento·s a inspeccionar e os recursos destinados ao
respectivo pagamento;
·
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k) Jnjpccf;ões de leite c de1·ivados:
Set.r~ inspcdorr~s.
ü

quatro vcterinarios. c mniliares do fa

za classes e guardas sanital'ios, distribui dos peia·s di versas

regiÕ(l.S do paiz, segundo a sua irr1port.ancia como produdora~;
de l~itc e d(~rivados e de accôrdo ·com os r0eursos orcamen-tarim;;
"
l) Inspccfões Veterinarias de Pl,rtos:

Portos de 1a classe (Belém, Fortaleza, Hecirc, S. Salvador, flio de .Janeiro, Santos p Rio Grande) : Um iuspecto1·
.(medico ou veterinario), um auxiliar de 2" clasfw e um l!·uarda
ranitario;
·
·
Portos dtJ 2" classe (Florianopolis c Porto Alegre): Um
inspecl.or (medico on veterinario) c mn auxiliai' dn ~,. clnss(~;
Portos dí.! 3,. classe (Manáos. S. Luiz. Tntoya, Arr.arraçüo.
Camoeim. Mossoró, Macáo, Natal, Cabedello, Macflit), Ar:~ca,il!,
Penedo, Victoria, Paranaguá, R. Francisco, Ttajal!y, Corumh:l
n Porto Mutinho) : Um inspcetor (vetcrinario ou auxiliar dn
j !\ on de 2,. elasse, segundo as eonvrnicneias do serviço):
m) Inspccçõcs 'Vete1•inarias dos Postos de Frontcir·a:
Um inspector (veterinario), dous auxilin.res de ia classe
e tantos auxiliares dl} 2" classe, guardas sanitarios, trahalha.dores e fratadorrs do ~.nimacs para cada posto quantos forent
necessrn·io::; e puderem ser admitLidos dentro dos recurso8 orcarrtc n farios; 1
n) lnsJJecçõe$ tie !lfe1·cados e Feiras de Aninwes Vivos:
lTrn insprcfor (veterinarioj, para eada mercado ou feira
e o numero de auxiliares de 1" ou do 2a classe e do guardao;;
smlifarios qne for necessario, Regundo a importaneia de
uwreado on f f' ira c• os recur~os or('.amcntarios;
· o) Postos Expe1'inzentacs de Vctc1·inaria:
Um dircr.tor (hacteriologista), um ajndanl.e mir~roViolo-·
g-i8ta, um ajudante anatomo-histo-pathologista, nrn a,ludanteeltimil~n,
dons vnf.erinarios, dous anxiliarf's t.r~dmh~os, mn
nscl'P\'I'!lte-dactylograplw, um pcrteiro-eoutinuo, dous ser'\·entes f; os tratadores de animacs, trabalhadores o guardas,
que forem necessarios ao serviço, de accôrdo eom os recursos ot·çamentarios;
p) lksembarcadouros e Lazaretos Vetcrinai·ios:
Um dircctor (medico ou veterin:uio), um a,ssistcnte (vetcrinario), um vetcrinario, dous auxiliares teclmicos, um ca-pataz e o numero de serventes. tratadores de anima,es, traba-lhaàore~ e guardas sanitarios que forem neccssarios ao ser-·
viço, ele accôrdo com os recursos orçamcntarios.
Art. 33. Nos portos eu.· que houver desembarcadouros ~
Iazarctos vcterinarios, os dircctores desses estabelecimentos
exercerão tambem as funcções de inspectores do portos.
Pnragrnpho unico. EmQuanto não houver dPisembareadow·ns c Iazarctcs veterinarios nos portos de Fortaleza o
Porto Alegre, :l"· funcções de inspector de porto serão nJli
exercidas pelos dircctores dos respectivos postos expe:rimentacs de veterinaria.
Leis de 1<J21 -
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Art. 34. As funcçõP'S de inspector de mercados ou feiras
de animaes vivos e de inspector de portos de 3a classe e inspector de postos de fronteira de menor importancia poderão,
a juizo do rr.inistro e sob proposta do director geral do serviço, ser exercidas por auxiliares de 1a ou de 2a classrs.
Art. 35. Além do pessoal enumerado nos artigos anlo-.
riores, será admittido em commissão o p(~ssoal extraordinnrio
ou extranumerario que for indispensavcl ao desenvolvimento
do serviço c cujo pagamento possa ser feito com os recursos
destinados a esse fim.
§ 1:• O director ger'a.l do Serviço de Industria Pastoril poderá tambem admittir de accôrdo com os mesmos recursos,
junto aos laboratorios do Serviço, aos postos experimentacs
de veterinaria e ás inspecções de fabricas do carnes e der ivados, com o titulo de praticantes, pessoas com a prncisa capacidade para se especializarem nos assurhptos tcd•nico~;
concernentes a essas dependencias.
§ 2. 0 Para occorrer ao pre-enchimento dos loga.res do vetcrinarios das secções da Directoria Geral e outros exercidos em
commissão nos termos do art. 132, haverá 1..1m corpo d!~ velcrinarios effectivos. cujo nwnero será desde já de 99, podendo
ser augmentado pelo Governo, segundo as neressidadrs do serviço e de accôrdo com os recursos orcamentario·s destinados
a esse fim.
·
§ 3.. Os veterinarios do Corpo de Veterinarios do Scrvi(;o
iniciarão, obrigatoriamente, a sua carreira nos logarcs de ru-can·egados dos postos de assistencia veterinaria, do on'Jc S~'
rão destacados para os diversos logares de que trata o art. 127.
§ 1o, ns. li c III, que serão exercidos em commissão, nos termos do art. 132.
§ 4. 0 Essa dispo·sição não prejudicará o estabdccido no
~ 1o do art. 229, quo se applicará a, todos os cargos Pnunwrados no art. 132.
CAPITULO li
DEVERES DO PESSOAL

Art. 36. Ao dircctor geral, que será o consultor technico
do ministro em todos os assumptos comprehendidos no Scrviç.o de Industria. Pastoril, compete, além das atf.ribuições a
qne se referem os §~ 1°, 4o, So, go, fio, 13°, i4°, 16o, 17o, 18•,
21°, 22°, 23°, 26°, 2.8° c 29° do art. 27 do rcglllamenf.o approvado pelo decreto n. 11.436, de 13 de janeiro de 1915: (4)
to. promover a execução das medidas consignadas nos
dispositivos do presente regulamento e das rlceisõos c nat~ls
emanados do .min ist.ro, em relar;ão á industria paBtori1:
2", yolar por todos os serviços que se realizarem na Dircctoria Geral ou nos estahelecimentos ou rnpartições subordinadas c dar-lhes a necessaria orientação;
3°, prover livremente a repartição, nos limitRs da rcf;prr.tiva verba orçament.aria, do pessoal extraordinario ou extra.:.
numerario, sempre que as necessidades do scrviç-,o assim o
exijam, mediante prévia autoriza('no do rnini~tro, qnnnto ao
numero c vencimentos do pesl'5oal;
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u•l

().)

!io, informar o ministro do apparccimento de qualqll''''

f~pizootia ~m

puizcs que tenham communicações directas ou
in di l'cetas com o Brasil;
5o, chamar á séde da Directoria Geral, em objccto de
Rerviço, qualqucr funccionario das suas dependencias nos
Estados, eommunicando o . Jacto immcdiatamcnte ao miHistro;
Ü", propor ao ministro as bases para accôrdos c convcnins qllt) tiverem de ser feitos;
7", propOr ao ministro, quando fôr conveniente, a alteI'aç.fio da rdaçfw das doenças contagiosas mencionadas no
art. 205, de accôrdo com os estudos c pcsquizas realizados
nos postos e:xperimentacs de veterinaria ou em outros centros scicntifieos nacionaes ou estrangeiros;
R propôr ao ministro a organização <.lc commissõos par:\
cstudoi-! scientificos que interessem directamente ao Serviço,
formulando as respectivas instrucções;
no, tratar directamente com o ministro sobre todos os
assu mptos concernentes ao serviÇo;
10°, fiscalizar, pessoalmente, ou por funccionario que
pam n~sc fim designar, as dependCIJcias do Serviço na Ua1' i !.ai Fnderal on nos Estarlos;
11°, proptn· ao minü:;tro o chMe de secção que deva subsfil.uil-o em suas faltas e impedimentos e designar os ajud<mt~s que devam substituir os chefes respectivos;
12°, propnr ao ministro os funceionarios que <levam
cxPr!·cr as flmcç.õPS de delc{:!'arlo rlo Serviç.o, nos termos do
art. 3", fazendo immcrliatarrwntP, as ncccssal'ias eommunicnções á::; demais an toridades;
1 :Jo, dar posse aos funccionarios da Diroctoria Geral, c,
em caso de ur~encia, aos de suas dependcneias ncs Estados;
11", dirigir c orientar a llcvista de Zootcchnia c \'dvl'itlaria.
·
Art. 37. Ao secretario compete, de accôrdo com as instruc(;.ões do dircctor geral:
fo. distribuir pelas scc~~õcs todos os papms que tiverem
cnt1·acta na Dircctoria Geral c dependerem de estudos, informações e pareceres das mesmas secções, de accôrdo com o
disposto nos arts. 16 c 17, tendo para esse fim os necessarios
protocollos;
2°, fazer a correspondencia telegraphica e epistolar que
o director geral reservar para si;
3°, fiscalizar os trabalhos da portaria, visando o rcspeetivo ponto, e auxiliar o director geral na fiscalização dos
trnhalhos do almoxarifado e da hibliotheca:
:'io, r,nmprir qnal'sqner outras determinações emanada:o;
do dirnetor geral .
. \rL 38. Ao engenheiro arellit.Peto e sanitnrio eompf'f.<'. ·
a': !Wganizar plantas,. planos c orçamentos relativos
a
ins! alla!:ões frig-ol'ificas n ·a estabelecimentos e depemlencia~
do Snr\;ico, quando lhe fôr determinado pelo director gel'al;
b '1 dm· parecer sobre plantas, planos, orçamentos e projPd.os df' emtslrncções de matadouros, fabricas e outro~
~luaes(Jtter estahclccimontos de pro duetos de orig0m animal;
0

,
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r) collahorar nos estudos, pesquizas c experimentos, relativos ás applicações do frio aos productos de crigcm animal, aos lacticinios c aos productos vegetacs destinados á
alimentação do gado; ,
d) proceder á vistoria, quando lhe fôr .determinado pelo
direetor geral, nas fabricas de carnes e derivados c nos esfahelcciment.os de Jactieinios fiscalizados pelo Servi(,'o de Jndustria Pastoril;
e) fi~calizar e superintender todas as obras qw' fnt't'lll
executadas na direct.oria geral e suas dependencias.
Art. 39. Ao ajudante (engenheiro civil) compete allxiliar o engenheiro em todos os serviços a seu cargo c suhstituil-o om seus impedimentos.
Art. -10. Ao rnicro-photographo e cartographo compete
Pxecutar todos os trabalhos referentes á sua cspceialid:vlc
que lhe forem determinados pelo directo~ geral.
Art. 41. Ao desenhista-photographo compete excmt tar
todos os trabalhos de desenho e photographia indicados pelq
dircctol' geral c auxilüw o micro-photographo nos assnmptos
de sua especialidade.
Art. 42. Ao bihliothccario compete:
a) executar e fiscalizar os trabalhos da bihliotheca, recelJ"endo P registrando nos livros competentes todas as pnhlicaçõ~s, impressos .e. 1~1anuscript.os, ou quaesqucr doeu mentes oht1dos por acqms1çao, pe-rmuta ou offerta;
b) fazer a identificação de todas as obras, livros, impressos ou manuscriptos, revistas, jornaes, mappas e em·taf',
estampas, etc .. redigindo as respectivas fichas;
c)
classificar todas as publicações, cartas, mappas, PScriptos, etc., pelas fichas respectivas e segundo o systf'ma de
classificação mais perfeito e que mais se adapto á natnrc•za da
hiJ11 iotheca;
d) organizar os f~atalog-os, geral n s:vstemati('O. d•~ tnodo
a responder eom a rnaior segllran<;a e presteza a qllalqll('lt'
consulta;
e) dirigir a arrumação dos livros nas ·cstantns por processos simples e expeditos, inscrevendo em ntiqnetas no
dorso dos vohtmP~ c no alto das fichas respectivas a indicaç.ão topographica;
f) promover a encadernação das brochuras noyas f' a
reencadernação, tratamento ou defesa dos livros existcnLPs;
g) prestar á Directoria Geral e aos funccionarios teelmicos, todas as informações escriptas ou verbaes; em tudo qne
disser rcflpeito ás publicaç.ões, consultas de obras, catalogas,
etc.;
h) apresentar annualmente ao director geral um relatorio minucioso dos trabalhos da bibliotheca, movimenVJ,
1WCPSSidades, etc .
Art. 1;J. i\ o cncanegallo do material compete:
Ll•, o rec<'bimcnto, a guarda, conservação e distribuição
do material technico adquirido para supprimento da dirt~do
ria geral e suas dependencias;
2°, o recebimento, distribuição c venda de vaecinas e mais
productos hiologicos, de accôrdo com os despachos do directur
geral;
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3", a escripturação, segundo os modelos adaptados, da
entrada e da sabida do material e da renda proveniente da
venda de vaccinas e mais productos biologicos;
4", a organização do inventario do material existente sob
F!tla guarda em 31 de dezembro do cada anno, e sempre que
lliC for determinado;
5", representar ao director geral sobre a necessidade de
novo material, á medida que se for esgotando o existentA ~m
dnposito.
Arl. 41. O recebimento do material será verificado, relativamente :'i quantidade, á qualidade e ao preço, pelo encarregado do material e por dons funccionarios technicos, designados para cada easo pelo director geral. O material rceusado, por não corresponder ás eondições do peclido, será
immrrliatamente devolvido ao fornecedor, correndo pnr sua
conta as despezas l!e tran.;porte.
.
Art. 15. Ao auxili~r do encarregado do material, que será
pessoa de sua immediata confiança, compete executar os ser·vwm; Qllf\ lhe forem. distribuídos rwln enearregndn 1\ snhstifnil-o em suns faltas e impedimentos.
Art. 4ü. São deveres communs aos chefes de seccão:
·t ", superintender os serviços da secção a s1~~-1 cargo,
cxecut.ando-os e fazendo-os executar pelos ajudantes fl dr~
mais fmweionaríos, e solieitando ao Director Geral os fortH'··
eimnntns P. mais providencias que forem neccssarias.
2", dar parecer sobre os assumptos que dependerem da
H"lCt.;fio;
~lo, organizar as instrucções para os funccionarios da secção, quando em serviço fóra da séde, submettendo-as ú apr)rovação do director geral;
,'J", collall11rnr· na ncvista de Zootr?chnia r? Vclr1'innri:r,
V•11do r~m vista os assumptos referentes á secção;
;,o, apn•s,•nlnr ao director-. quando disso for incmnhído,
as bases para instrucções que tenham de ser apresentadas ao
ministro;
ü", providenciar para que sejam attendidas as solicitarões dos lavradores e criadores, em relação aos serviços da
~ecção;

7°, cumprir e fazer cumprir as ordens emanadas do director geral;
8", fornecer ao director geral, cada um na parte que lhe
disser respeito, os dados necessarios á organização da proposta
de orçamento o das distribuições de creditos e á elaboração
do rclatorio ::mnual da directoria geral do serviço.
Art. -17. São deveres communs aos ajudantes de secção:
o) auxiliar o chefe da secção nos serviços a seu cargo c
tmbstHnil-o em suas faltas e impedimentos, conforme designação do dircctor geral;
l1) informar c dar parecer sobro os papeis fJ.UC ll1cs forem
distribuídos;
c) cumprir as instruccõcs do direcLor geral c do chefe
da secção, attendendo, todas as vezes que lhes for d(~termi
nado, aos serviços fóra da séde;
ti) collahnrar na Revista de Zootcchnia c Vetcl'inar-ia.
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Art. 48. Compete ao chefe da 1- secção, além das attrlbuições especificadas no art. 46:
a) superintender os serviços relativos á Estação Experimental de Agrostologia, promovendo a execução das culturas, pesquiza~ ~ experimentos a seu cargo;
b) orientar todos os trabalhos concernentes á determinacão dos quocientes de digestibilidade e fornecer ao ajudante-zootechnista encarregado do respectivo ierviço os elementos necessar'ios a esse fim;
c) orientar todos os. trabalhos zootechnicos executados
nos estabelecimentos pastoris do ministerio;
d) propor á directoria geral os programmas e instrucções
a serem observados nos concursos e exposições de gado, e collaborar na organização dos mesmos certamens.
Art. 49. A um dos ajudantes-zootechnistas, designadL
polo direcLo!' g·,~rat) compete especialmente, alem do disposlc
no art. 47:
a) proceder, de accôrdo com as instruccões do chefe da
secção, aos estudos, pesquizas e experimentos a que se refere
a alínea 11 do art. 1 o e a outros que se tornarem necessarios
aos fins de sua especialidade;
b) indicar ao chefe da secção as forragens .que devam ser
fornecidas para execução dos serviços a seu cargo;
"c) requisitar do chefe da secção os animaes que julgar
necessarios aos mesmos trabalhos.
Paragrapho unico. Ao outro ajudante-zootechnista compc1 e, especialmente, alem do disposto no art. 47, snpcrinl0nw:r os trabalho~ do registro gencalogico c do marcas dn animao~ c fazer oscripturar sob suas vistas e responsabilidade.
p<.r um dos auxiliares technicos da seccão, a entrada c sahidd.
de animàes nas dcpcndencias do serviço, de modo a se conhecm· em qualquer tempo, por idades ,sexos e raças, o numero
de animacs de cada especie existentes em cada cstalwleüim<;;nto, o numero e a procedencia dos animaes adquiridos, o
I!unwro e o destino ·dos animaes vendidos ou transferidos do
uns para outros estabe!eeimontos c o numero de animacR rnts·~
c idos e mortos.
Art. 50. Ao ajudante-agronon;10 compete:
a) inspeccionar os trabalhos agronomicos das dcpendcneias do servico;
b) collectar, em collaboracão com o ajudante agronomo
da Estação de Agro~tologia. especialmente designado para e~sP.
fim, os spccirnens de plantas forrttgeiras c outras dl\slina<la~
oos mostruarios da secção;
c) collaborar com o ajudanfe-botanico da estaçfi.o nos estudos e trabalhos qne lhe estão nffectos, tendo em vista a nrganiza~ão das collecçú<~s da seeção;
d) dar instrucções ao pessoal da directoria ineulllbido do
auxiliai-o na colleef a do material de estudo.
Art. 51. Ao official do Registro Genealogieo e dn l\farN\5
de Animaes, compete:
a) organizar e escrfpturar os livros destinados ao registeo
genealogico do~ auimaeB de pm·o !'lianguc, importados ou na~
cidos no paiz, e assim tamlH•m dos n:w,ion~ws ohf idr1:-; pot·
nr11z·amento on mP:-:tic:ag-Pnl:

b) organizar os livros destinados aos signaes c marcas
do gado, de accôrdlo com os modelos adaptados :pn,ra esse fim,
requisitando a coHahoração do desenihista-Jplhntographo dt~
directoria geral, sempre que mr necessario.
Art. 52. Ao:; auxiliares do Registro Genealogico competem oi:' serYiços de qne forem incumbidos pelo respectivo
official, que será por um dcllcs substituído, em suas faltas e
impedimenfJO'S, mediante dcsig.uar,:ãn do rlir·ecLor g('ral c propnsla do chefe da secção.
Art. 53. Ao che.fe da Secção de Enzootias e Epiz,ootias
compele, além das attribuições constantes dos ads. 12 e ·1G:
a) 1propor á direcLori~ geral as bases para o serviço de
comha;te ás epizootia.s e· para os convenios que tenham de
ser estabelecidos com qualquer IP'aiz, relativamente ao as-sumpto;
b) propôr a aequ isição de vaccinas e mais productos biologjcos e promover a sua distribuição pelas depend!~ncias
da seeção, não s6 para uso ·do proprio serviço, eomo para.
venda aos criadores;
c) aconsolh.ar c dirigir as interdicções e o levantamento
das mesmas, toda.'3 as ve·z,es que se i'izer necess.ario, sujeitando as providencias a tomar á rupprovacão do dirootor gGral.
Ar L. 51: Ao ajudante da s:ncção co-mpetem n,s afJI'ibnições consignadas no art. 47.
Art. 55. Aos veterinario.s corrwotem os serviços de sua
cspm~ia1idade que lhes forem distribuídos pelo chefe fla sereão, inclusive os d'e insp·ecção do•s püstos d'e assis.tenria vefprinaria distribuídos !Pelas diversas ZO'DI'l1S criadoras do paiz.
Art. 56. Ao pharmaeeutico-clhimico compete:
a) o recebimento, guarda, consei"Vação distribuição e
venda, de al(}cô.rdo com os despacho~ do director geral, de
drogas, medicamentos e pl"oducto~s 1de uso veLerinario não
.comp·rr~henllidos na rc~ponsabilirl.a·dc do enrmrrrgado do matf,rial:
b) a esm·ipturação, segundo os modelo.s ado;r)lt:ulos, da entra:da f' sahida do materi'l,l acima indirado c da renda rn·oveniente da venda do mesmo mat.erial;
c) a or~ganização do inventario dos bens r-x•istentcs sob
~ua guarda em 31 de dezembro (lc ca cln, anno, c sempre qnc
lhe f!lt· ·determinrudo;
d) cumprir o que lhe -fôr indi,ca;do pelo chefe da secção
snhre o pr~p·aro de re·ceitas e de todo e qual.quer produeto
que possa ser rnaniplillado pela pharmacia;
e) requisitar do chefe da secçii.o as drogas e o mai~ que
ftw ncccssario á pharmacia.
Art. 57. Ao chefe da Secção de Carnes e ncri·vadof'l eomT•f'.le n lr~m das attribuiçõe•s indicadas no art. ftü do 1presenh~
r r~gulamenlo, a sup,erintende.ncia tf'lclnüea de tortos Oi-; servir:ns rdnrrmles ás flUeRtões de r~nrnes e dcrivn'rlns que intr~rt'S-
~f'm ao Servi1:o rlr~ Tndusfri•a Pastoril, r•nm approvar:fío do
1

dir·r·r~lnr

geral.

-

1\r!.. 5~. Ao a.iuda,ntc microhiologisüt compPLr, alóm daR
afLrib~tir_:ões eonslantes do art. 47, executar as lJesquizas e
r·xpr·nrru-.ntm; derOTTr-mtf's {In. sua P:-twr.ialidarlP, r·oufornH~ n.c;
,,,.,,.,.,,lin:tr~f~f's

1rlo rllefe da SC'lt'Cilo.
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:Art. 5'!l. ~o ajudante-chimico compete, ·além das attrihu:icões mencionadas no art. 47, realizar illo laboratorio da
~eccão ou em qualquer das ft:11hricas ou estabelecimentos su.ieito~s á inspecção, as analyse:s e ·expnrimentos que se. i'izerem
IJCcessarios ao serviço.
Art. 6101. Ao che1fe da ~~ecção de Leite o Doriv.atflos compeLe, além das attribuiÇiõ•es indicadas no art. 4ti, a suporintendencia technica de todos os •9.!ssumptos referentes :í. industria do l·eite e derivados qllle interessarem ao Se.rvico ·d0 Industria Pastoril, com rapipl'orvação do direc•tor geral.
Art. Gt. Aos ajudantes microbiologistas compotem, além
(]as attribuições constantes do art. ft7, os estud0rs, pesquizns
e ~experimentos attinentf~s ás bacterias, leveduras, holorcs ~
fermentos la1cücos, tendo em visfa a producr;ão ~ a n Ulisação industrial do leite.
Art.. 62. Ao ajudante rlhimico compete, além 1hw ntt.rihllir_:.iír,s mencionadas no art. lt'7, o scgni·ntc:
a) analyses, estudos ~ pc:sqnizas sohrt- a Jll'odncefto c
COmposição do leite, a influencia rf]Ufl SObr~ CJlns PXnl't'PTU ::t
nwa, a idade, a alimentação, o tracto, ete.;
b) analyse'S, ·exames o trabalhos df'eO.JTfmt.es .da ins!rwc~1;iio
de leite ·c derivados, do ponto de visLa da ·rmnposi,;ã.n da
materia prima e de seus produrto~;
c) e;oUaborar com o mic~rohiologiskl. no~ nstndns I'Tll cpw
f,)r J~Bclf.l,mada a sua interf.ereneia.
Art.. ô3. Ao technologista compete:
a) f•o.rmular rprojectos. p1ano1i, orçamr.nt.os, Tlarpert·rs r.
info·rnmçõcs sohrc assnmptos rcl'flrontrs ú indusLria dL~ lacticinios;
l1) auxirliar os inspocLorr.s •1lo Ja;r,Licinios nas ftiiW<:;iíns. qtlo
lhos ·0ompeLom, quando designados pelo elwfc· ·da sneçfio;
·c) proceder 111 es~tudos e experiencias sobre a toclmira da
jndust.ria de lacticinios e cuidados ;que exigem o leite dos! inado ao consumo ·o sohre assumptos correlativos;
d) IP·roccdPr a estudos o experimentos sobro a tr~clmiea
da f'abricação do queijo, da manteiga, lnelose, ·casoína c dlf ..
ferentes leites {}'Oncentrados.;
P.) prestar coHaboração ao chimico e ao ·microbiologistanos seus respectivos trabal\hos, sempre que s·e :fizer necrssario;
/) proceder a estudos e pesquiz1as relativos ao tral.amento ·e utilização industrial do leite, transport.e·, venda, conservação IPielo frio e pelo ·calort Coasteurinação e esterilização);
g) f~ormulm· hnse~ P•:t,ra a org-anizacã~1 dn eootwrnt iva~
<Je Iacticinios.
Art. r64. Ao vetcrinario competem estudos e pcSLJuiza~
sobre a .criação do gado leiteiro, escollha das mellllOl'es rar:a.s,
alimentação, tracto, installações mais apropriadas ( estabulo~.
leiteria~~. etr.) produccão do leite, pro•cesso de ·e'X!tracç.fio,
doenças dB.!'l va·ceas leif.f>iras, sua prophyl:!xia o trat.amentn.
AI;f.. (i ri. Ao chefe rlo, st~l~ção do C0rnmercio do G ~.do, al6m
das attribniçõe3 cnn:::t.anf.e.s {)O ~rt. ltG, cornpet.c a :::nprrintendencia t.ec·hnic~a de todos os assumptos referentes ~o cnm-mercio de gado, 1com a ap;p·rovaçã'O do direct,or geral.
Art. r66. Ao ajudante compelem as ~t.tribuit;f~es canstan~
tei do art. 4.7.
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Art. 67. 1\:o v~teriuario competem as attribuições de sua
especialidade, applicaveis aos se,rv.iç.os wff.ectos á secção, inclusive a fiscalização oo,s i.nap~ecoõ~es de portos n po,stos da

fronteira, sempre quo lhe 1'ôr determinad:o.
Art. 68. Aó chefe da Sec-ção de ExpPdiente competem
as attribuicões constantes do art. 46.
Art. G!1. Ao~ offieiaes eompete exe,cutar os trabalhos que
lhes forem distribu~dos pel,o chefe da secção, informando
os respectivos processos sobre todos os pontos indispensavei::;
para o esclarecimento do assumpto, assim como ooadjuvarem-r-;e, prestando informações re-ciprqcas e ,communicanc!o una
aos outros o que 1'!'1r acfe_quado ú perfeita exrcuçfio do:-:; diffrrentes servi~o~.
Art. 70. Ao pol'leiro eompete:
1·•, abrir e fechar as portas da Dirertoria Geral 11ão s(í
nas horas de expediente, mas Iamhem uas qnf' forrm de f ()I'-·
minadas pelo director geral;
.
2", ~elar pela seguranc,;a eAlsseio da Direotoria UcraJ.
fisea}izai]llo o~ sPn·entes e trab!tíltadores encarregad(ls d~ss~~
sernço;
:3?, expedir ou fazer expedir a correspouclencia nffi.r!ial
por meio de· protneollos crn que se possa verificar o rleYido 1'('·r~cbimento;

4", encerrar o ponto do continuo, do correio, dos serventes e do pe~soal traballlador, fi0ando o mesmo sujeito ad
visto do secretario;
;,o, representar ao <:!irector geral sobre o pro.ccdimenlo do
pe:-;soal que lhe estiver subordinado;
. 6", fazer ao secretario as devidas communicações sobre a
sua ausencia e a dos demais empregados da portaria;
7", fazer acquisiÇão, de ordem escripta do director g-eral,
e dislrilmir;ão, de accôrdo com os pedidos assignados peles
ehefes das secções e pelo secretarie, dos artigos de cxpedir:nto
f1estinados á Directoria Geral e do material necessario ao
asseio do edificio e installações annexas;
8'', altender :.í1s despezas miudas da Directoria. Geral,
taes como carretos, passagens e outras de prompto pagamento~
~u.ieitando-as sempre ao visto do director geral;
go, fazer a escripturação das despezas que realizar com
o R adeantamentoR recebidos para attender a taes despezas:
1 tl, ter sob sua responsabilidade, mediantf' inv(mt.nrio,
todos os movpis f' nhjectos da Directoria Geral.
Paragrapho unico. Para melhor desempenho das fnncções que lhe são commettidas, fica o porteiro obrigado a
residir em dcpende:ncia annexa á Direc-toria Geral.
Art. 7L Ao continuo compete:
1", cumprir as ordens do director geral, dos chefl~S de secção, dos ajudantes c dos officiàes, relativamente ao movimento r.!.e papeis dentro da Directoria Geral;
2", encaminhar ao ,gabinete do director geral as partes
que tiverem de tratar de interesses dependentes da dirl'ctoria, observando p:na isso as instrucções CIUe receber do diredor ou do secretario;
3•, receber e transmittir ao gabinete do direc·tor gorai
os papeis, eartas, cartões ou re.cados que as partes lhe confiarem;
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4°, auxiliar o porteiro nos serviços a sev cargo e substituil-o em suas faltas e impedimentoR.
Art. 72. Ao correio compete fazer a P.ntrega da correspondeucia e executar outros serviços que lhe forem determinados pelo porteiro.
Art. 73. Aos serventes compete ouidar do asseio da Directoria Geral c de suas dependencias e executar outros serviços que lhes forem determinados pelos chefes de secção e
das diversas dPpenC.eneias do s~rvi~o. pelo sec-retario, e pelo
porteiro.
Art. 7-L Ao encarregado da E~tação Experimental de
Agrostologia co npef.c, além das attribuiçõcs consignadas nas
alíneas de ns. 3, 4, ú, 7 c n do art. 1o, o seguinte:
a) dirigir e· inspeccionar, de accôrdo com o presente regulamento e conforme a orientação da Secção de Zootcchnia,
os serviços teohnicos e administrativos inherentes :1 estacão;
b) dar informações á fWcção de·- Zootechnia sobre qualquer assumpto da competen•a da estação;
c) realizar excursões pastoris, quer para a coliecta de
sement('S o plantas forrageiras, quer para estudae a ~itua~ão
õas ·pastagAns e os nwios de as melhorar, sempre que lhe f!jl'
dútcrmtnado;
d) propôr ~í Secção de Zootechnia a audiencia de outros
estabelecimentos do ministcrio ou e:dranhos, para o fim de
serem estudadas as C.oeuças e pragas que affecLam as plantaA
forrageiras;
e) ·distribuir os serviços technicos pecuJiarAs ú esta~:ão
pelos funccionarios incumbidos de os exeoutar;
f) enviar á Secção de Zootechnia, de accôrdo com os pedidos que lhe forem remettidos, as forragens necessarias á
detenninaçfio dos quocientes de digestibilidado ou a qunesquer outros estudos ou experimentos que alli tenllam dP ser
feitos;
o) orientar e inspeocionar, sempre que lhe fôr determinado, os trabalhos agronomicos das depenclenei as cto servir~ o.
Art. 75. A um dos ajudantes-agronomos, d.esign::.JLlo prlo
director geral. eompete espeeialmente o serviço de collecta
de sementes e exemplares das planLas forrageiras, toxiira~
e damninhas das divérsas regiões do paiz o o de obs!~l'V<H)ÕI'S
sobre o estado das pastagens.
Art. 7ü. Ao outro aj udante-agronomo coffijpelc:
a) o estudo <!as sementes e ensaios de gcrminacão ;
b) orientar e fiscalizar os trabalhos a cargo do chefe do
culturas.
Art. 77. Ao ajudante-botanico compete:
a) ter a seu cargo o laboratorio do estabelecimento:
lJ l organizar o llerbario dn estação r os mostruarios da
Rec~·,ão de Znotechnia, eom os spccimons de plantas forragetras nacionaes e exolicP.s e de plantas tóxicas e damr1inha~ que
iuvadPm as pa~lagf'u~. ruanteJJdo-os devid::Ulli~I1tt~ c!u~>;ilicadu:-;
u clli bom estado de eonserva<;ão;
c) proceder ao estudo botauico e cla.ssifieação das fnrragPm; ,~ planlas toxir,n:-; P damninhas a qne sP rdf•re a alitw:\
ti• du al'l.

I";
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d)
mn:-;

prestar collaboracão, não só aos

l'lll~arrPgados

do..;;

di\ nr·s•ls sf'I'Yi•:os

ajudantes-agronc.da I'St n1:ão,

'111<1111 <l

aos estudos -sobre aúatomia, physiologia ·C morphologia. d0~
exemplares colleccionados, assim como ao chimieo-vegetal nos
~rabal h os a que se referem as alineas ce ns. 1, 2 e o do
art. 1o do pre.:;enLo regulamento.
Ar· L 78. Ao ajudante chimico-veg·elal compete proc~~~
der ás analyscs, estudos c 0 x:periencias a 'rue se referem a~
alineas de ns. 1, 2 e ~ do art. 1.
Art. 79. Ao chefe de culturas compfS!e o servi1~0 d1~ culturas e rcnovar;ão das eolleccões da e:;ta()ão.
Art. 80. Ao direcLor do Posto Experimeulal do Vn!.1~ ·
rinaria do Districto Federal e aos uoo;; .seus cougent~res nos
Esl~ados, eornpctc alc'~m f.!as attl'il.mições cornrrmns aos elwfe:~
de sec<:ão, na parte que lhes Jo.r applicave.l:
a) dirigir, ori·entar ·e fiscalizar todas as pesquhms, ana~yses e demons:t.ra<:õcs que se fizerem nu estahelr.'cirnentt)
:i
seu cargo;
b) aprc8entar· t t•inwstr·alrnenU', ao di redor geral, rr}lrulo·rio minueinso llas il.Vt)sf:igaçõc::; e c~xpnl'imcnto; realizadt)S
no eslal>elecimenl10 c· das conclusões a que chegarem;
c) pruvideneiar para que sejam at.tendidos pelos vdt~
r·inat·ios o auxiliares do posto os casos de epizootias, quandu
lhr~ for indicado pelo dir.ecitor geral;
· d) euiU:[)J'il' e fazer cumprir as
O·rden.s ·e instl'UCÇÕPí:l
emanadas da dil'ectoria geral, em rela~,;ão aos -_;enir:os a
seu cargo.
Art. St. Ao ajudante microhiclogista competem os estudos, pnsquizas e experimentos de sua especialidade que lhe
forem ctc·t,crminados pelo director do posto e que se ·L"elacionar.em .com as atL.Lribuicões do estabelecimento.
Ar,t. 82. Ao ajudante-anatomo-hislo-pathologisla com-·
pete, além de todos os trabalhos referentes á sua c:-:pecialidade:
a) reunir o material necessario á organização do musc•u
unatomo-llisto-pathologico, principalmente com relação á
pwU10Iogia tropical dos animaes domesticas;
b) snlicitar do respectivo chefe .as providepcias pn;eiosns, pnm que lhe seja fornecido o material necessario :w alludido fim:
e) l'Paliz:u· a~ excnrsõe.s necnE~s.rurias f\ fazer as autopsias
dos animaes nmrtos nos estabelecimentos do ministel'io ou
de propriedade particular, para collecta do material m~ees ..
sario ao disposto na leHra a .
.Art. 8:1. Ao ajudan1t.e-ch.imico competem ns ana.lysr•s e
lrahalho~ atJ~inrnLes ao. dispo-sto em os ns. 60 e 6~ do art. 1°,
além dos qLw lhe forem indicados pelo direc·,lnt· do pu.;fo. rr~
lat.i vanwnt•~ á sua especialidade.
Art. 8·1. Aos vel·nrinarios dos postos expel'imentac·" ~om
JH'I.n ~~x .. eul m· ~~~ serviços de que tratam os ns. 58, G9 e Hi
do ad. 1" t.' auxiliar· o diree.tor ~lo ostnlH~lrcimenf.ü em t.ntlo:o;
os seL"viços lc•t:lmicus que so rclaeiunem ~om as J'uJlc;Jíes ue
seus f;UJrgos.
ArL. 8G. Ao direcLor do Dezembareadnuro
P
Lazart•ln
V•!ll't'ill:tl'Í" dtl Pnl'ln du Hio ele .laneir·o e aos d~· .c;,•ns l'illl-0
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gcner·es nos Estados, compete·, além das aVtribuíções de inRI~-eotor

o

de por·t.o, 1\onsignarlas no art. 12! desfo rpgnlamfmlo,

.sr~guinte:

a) cumprir c fazr;t' cumprie por sru~ auxiliares o dis-

pos,lo na.s alineas de ns. G3 e HtÍ do a·rt. t" do pt·esento r e:; ulamento:
b) dar nxe·cução ás medidas e providencias consignadas
no p1·esenLc regulamen!lo, .sobre embarque e descmlHl.rqur do
gado r oul/:ras detrrm i nadas poi· i nstrucr_:õs ou ord'f'ns da ·t1it ecfnr,ia ge,ral.
Art. 86. Ao assistrnte compete auxiliar o dircctor do
rlcF>nmbaneadouro om tnd·os os serviços a sPn carg-o (' substi-tuil-o em suas faltas e impedimentos, e ao Vf'Lerinario r,ompf'f.em a~; attriuuiçõf's de sua m~p81cialidadr, jlpplicavris ao
!-'t•r·viço af'fecto uos r~escmbarcadouros c la7.aretos veterinarios.
Paragrapho uni e o. Tant-o ao vr:terinar,io eomo ao as.sisf.c•nfn .eomp~.te, smn ]J'rojuizo de .~wus rnearg.ns, a .rxecução
rio qnaf'SQII<'r trabalhos do ~erviçc, concernentrs ús suas cspr-eialidarJrs, rwra f!llf' forem ·flrsignad05 rr1rJo dirP{'.fOr ;!P1'31.

.

A ri.. R'7 . .:\n r-apalaz compete:
a) f.r1· sob sua g1Üwda o imme.dia'l!a rP;;;;ponsnhil irl::ulr as
forragens o tndn o mat·orial dr~ consrrvn<:ão, assPin r• de;-;inl'l'-cção necessario ao serviço do estabelecimento;
b) ter a ·fiOU eaTgo a ·escriptur.acão dos livr'()s indispenfiaveis á l10a ordrrn dos serviços qne lho são affcr:los;
c) cuidar da vigilaneia, com;rrv.a~ão n a~scio do estab~lecimento fiscalizando os tratadores de animaC's, frabalhauoro~ -e guardas c·ncar:rcgados desses serviçus;
rl) cumpri!' r fazor tmmprir as ordens do director c dos
:;;.cns ·immndia1tos auxiliarr•rs, com ro.Jaçii.n ao reechimrnlo B
desfJinn a dar ao gado qtw l.ivnr do ~er inl.crnado no f''\ktlv~
lrc~imrnf o ou dr llo t.rmha etc ~sahir.
Art. 88. Ao chefe do Posto Experimental do Avicult.ura
competem as attribuicões de director de Posto Zootcchnico
que lho forem applicavris, na fórma das instrucf;õrs a que
~~~ refere o .art. .26.
Art. 8D. São dcvcr~s communs aos anxiliarrs frrhntfo:=:::
a) prestar r.ollahoração ao director geral o srms immcdiatns atJxiliarf's Pm todos os trahalhns teehniros colnprehendidns mn suas rosrJPe!,ivas fnncçõos, assim como ac; de
ord·em adminis~ra,tiva. inr.lus·ive trabalhos de escripfa 1• daet.ylographia quando se fizer necessario;
b) realizar excursões, quando lhe for determinado; para
collecta dn mat.erinl dn cst.udo ou para ontrns fim~ nUinrntrs
:'ts attribui~·ões do respectivo serviço.
Pa,ragrapho uni'Co. Um do·s auxi.liares f,e.chnicos do Posto
· Experimenlial dn VefcrinaPia do Digtriclto J?edornl ,, dos sen~
congeneres nos Eslados terá a seu cargo a guarda, ennst>rvaçã.o e distribuição das forragens e do material necessario ao
.r-;erviço do posto ; cabendo-lhe além disso, pedir, eom a devida anlcccdcncia, .ao respectivo C.irector, os fornt•c·.imetd.os
i>recisos ; fazer a escripturação da entrada e da f)ahirla do
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material ; e organizar os competentes inventarias uos termos
da alínea 4" do art. 43.
. Art. 90. Aos .dêlegados do Servü;o do Industria. Pastoril
nos Estados compe.te:
a) ter sob sua superi.nLendencia >C inspecção adminisiLrativas todas as depondencia~ d~ Serviço no Est1ado ou EsLado':i
de súa ,jurisdicção c represcn~tar, dentro desses limites, o
director geral;
b) eorrespondcr-sc com as dependencias do S()rvir.o na
eircumseripção, t.ransm:itt.indo-,Jhes a~. ordens rr,:cchirla .. ., ria
Dircctoria nr-ral e prestando á mesma informaçõt>s ::-;ohr·t~ os
serviços e .commuuicando a solução dos assumptos;
c) dar conhPdmcnto ás auto,ridades locaes da nceessidade do vigUaneia nos pont10s dec·larados inf,eccioTiados o.u
suspeitos e pal-as rcgnlarmente ao corrente da ·rnart~ha cta
doença n das .medidas adaptadas, scientifi:camlo o d irr.'t~l o r
A"eral das providcneias tomadas p ~ll[)ont.ando as HIP4lidas qun
lhe,s pa't'eeercm appJicav,ei8;
d) d:JJ' eonhecimrnto ás autoridadr;:; locat~s ,, ao ·dil'cdnr·
gr.ral <In apparc(~imrnfo da~ iPpizooLias. do:-:'1 r::;Lrag·os Ol'l':1'dnrnados (\ do~ ponhas invadidos pelo mal.
e) fomerer, annualrncnte. até o dia H) dn janeiro, ao dir~r.tor ~PraL um relatorio dos trabalhos feilos, f', f.rinten,salmrnfc, nm holctim minucioso de todas as occorrencia.s f!UC
se tiverPm dado nesse lapso de tempo. apontando as medidns
quo a pratica tiver acont::>elhado como de ÜI'Ccssidadr., ~~ lJl'O··-

vcito;
f)

fornecer ao director geral, em tempo opport.uno, og

dardos 11roessarios ú organização da proposta dlc orçnmrnlo e

das distrllmições da creditas, na parte concernente ans servic~os soh sua .iurisdicção:
'y) autorizar as despczas dos serviços sob sua juri~~dicção:
de accôrdo com os recursos orçamentarios e com as leis reguladoras da <'mltabilidade publica, ohservanrlo c fazrndo
r.hservar as in:-3lrtJrl:ões c ordens superiores concernentes ao

8•%umvto:

h) promovnr· os fornecimentos necessarios aos :mesmo.~
scrvieos, nos termo" da alínea anterior;
I'f'quisi!ar ás l'f'pal'tiÇÕ(lJS compef.fmtes O paganwnlo daH
dcspezas an fnrizadas 0. das folhas de vencimentos do P''Ssoal;
.i) promover a concessão dos adeantamentos necessario;:;,
ás dep,endcncias do serviço no Estado sob sua jurisdicção;
k) impor as penas disciplinaros em que inc-orrerem os
funccionarios sob sua .iuri~dicçã.o, submettendo ao dircdor
geral do serviço os casos Que escaparem á sua alçada;
l) conceder licew:a, até 30 dias, aos funccionarios de sua
jurisdicção, respeitadas as disposições legaes em vigor;
m) requisita!' passagens para si c para o pes.soal sob sua
.iurisdicção, em ob,jecto de Berviço, c hem assim os transportes que :f0rcm necessarios.
Art. 91. Aos d,Irectores dle post.o zootechnic.o compete,
além das attribuiçõcs communs aos chefes de secção da Dirccf.oria Geral do Servi co, na parte que ~hes fôr applicawl:
1", cumprir e fazer cumprir as disposições constantes das
Hl ii~caf1 12 a Hl do art. 1o do presente regulamento;
~". rlirigir o flkc;calizar todos os trabalhos do posto dis . . .
trilmindo-os pelos funccionarios administrativos e techÍ1icos
~egundo suas rcspntivas espeooalidades;
'

n

3", fornceer ao dirrctor geral, em tempo opportuno, os
d&do.s n<Jcessarios á organização da proposta de orçamento e
das distribuições de creditas, na parte concernente aos :;crvicos do postD;
1n autorizar as despezas do serviQO do posto, de accôrdo
C'Olli os rccur.sos orçamentarios e com a8 leis reguladoras da
contabilidade publica, 1.1hservando e fazendo observar as
instrueçõcs o ordens em vigor concernentes ao a~nmpto;
5", promovm: os fornecimentos necessarios ans mesmos
~ervíç.os, nos termos da .alínea anterior;
6", requisitar áFJ r·epart.içõe~ competentes o yJagament.o
das despeza,s autorizadas c das folhas de vencimellf.us du
ucssoal;
.
7°, promover a eonce.gsão de adeantamentos que se fJJl'Parem necessarios á hoa execucão dos diversos serviços do
posto;
8°, impor as p.enas disciplinares em que incorrerem os
fcnccionarios do estabelecimento, submettendo ao direct.ur
geral do Sl"rviço os casos que escaparem á sua al~~ada;
~~~. ret]uisHar pas.'la~cns para ~i e para o pessoal do posl.o,
Nn objcct.o r!e &Serviço, e hem a~sim os tranRportPs rpw formn
ncr.€f..Sarios;
Joo, fornrcer annualmente, até o dia 15 de jnneiro. á dircctoria gr.ral, um relatorio dos trabalhos feitn~, n, 1dmensalmentc, nm holetim minucioso de todas as occurrnncia~ que
se tiverem dado nesse lapso de tempo, apontando ns mNJida(o';
quo a pratica tiver arons,elhado como ~lo necessidade c proYeito;
11°, organizar projectos e orçamentos para e:xecuçã.o dos
trabalhos a realizar no posto, sujeitnndo-os á approvaçflo da
direetorin. geral:
.
12°, dirigir o plano dos campos de cxpcrim1r.ia, dcmon.
strar,ões e ensaios de culturas do posto;
13", dirigir t.odns os trabalhos ronecrnenf.cs ao cruzamento, srJ;f'rr:fto, acclimação e explorac,ão economiea dos alliimaM:
.
1•4°, Yl)lal' prJa boa CXI'C,Il~fío do rr.gisLro gcnf'alngieo ti~S
~\llim~tcs do por;Lo;
·
15°, estudar os melhores processos áe acclimação dos animaes e sua exploração na região em que estiver localizadn o
rwsto:
i 6°, organiznr n!) tabellns de racionamento dos animaes, de
modo a manter ou melhorar as aptidões e caracteres e~pe
ciaes de cada raça;
17°, eflcolher, mn ~por.a propria, .os animaes que devem
~ervir em estações de monta on ser vendidos em l"lilão:
18°, responder ás commlfas que lhe forem feitas pelo~
eriadorns eobrc assumptoE: de sua competencia;
19", fazer experiencins sohre n alimentação com forragl'ns naciomtPs. ·tendo em vista n ('ngorda, a producçfl.o do }f'Íf.Po ?. c. ri acilo d OFl ind ividu.os 11ovos:
zoo, ·admittir e dispensar o pessoal assalariado e diarista,
d8 accôrdo com o~ recursos orcament.arios;
21 o, designar dous funccionarios technicos cu arlministrativos para~ juntamente, com o almoxarif.e, procederem á verificnç3o o o mat.erial forne~ido ao estabelecimento.
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Paragrapho nnico. Compete, especialm~nte, ao director·
do Po~to Zootechnico de Pinheiro, auxiliar a Directoria Gel'al
do Seryiço na organizacão
concursos e exposiçõps do animaes no Districto Pederal.
Ar-t. 92. Ao aj ndante vete11inario compete:
1°, irmpcccionay· diarjament.e ns anima.es estahnlado::;, e,
no mmws n·m1s ~C'ZPS pnr semana, os anhnae.s de campo;
2°. f\xnmmar c submetter a tratamento o~ animaes doentes;,
:r·, atfesf.ar a morte dos animaes, indicando as cHusat~ qm~
a dPterminaram:
,í<. informar sobre o estado nm que encontrar os animaü-;
n«s v-isit.as a que deve proceder;
5o, ter ~ob a sua guarda e responsabilidade todo o material da enfermar~ia e d.os gabinetes de veterinaria;
()", api·esPntar men~alment.e ao dirertor um boletim dn!i

de

trahalho~.

J\ rt..

93. Ao ajuda11te agronomo compete:
. ·1°. fiscalizar· ns B8rviços das ravalla~iça..'3, vaceana, J, '-·
CJlga, r>tJ· .. rlP ner~ôp1o com as instruccõfls do directnr;
;2o fisealJzar dtüriamente a distribuição (~Os aliment.os, de
ac:--ônln r:om a tahnllr~ mensal organizada pelo director;
:3", :1r~omp:mllar, do aecôrdo com as irJRtruccõeH do direclnr, os ttnh~llws d8 selecção, cruzamento, acclimaç.fi.o r. ;-x-plnr:H:fin rronornica -dos animaes do posto;
1". fiscalizar a8 culturas de campos ce experiencias, nnnofanrt'~ dinrinmenfl~ os trabalhos e ns respPctivos gastm~;
5", prnpôr ao ctirector o pessoal necessario aos serviço::;
de campo e do zoot.echnia;
6". auxiliar techntcamente o direetor em todo:3 os s~r
viços de sua especialidaàe;
7°. ::mnotar todas as occurrencias normaes c anorma:-'s
rcfcrrnf.,~ :los S8rviços, taes como: nascimentos. cohert.ur~~.
mortrs e accidl:'ntec:, enviando-as diariamente á secretaria de
:post.o;
8", zelar prlos :mimnes estabulados e do campo e manter
nos divrr5os departamentos a maxima limpeza;
9", assistir ao preparo das forragens, requisitando--a"' do
almoxarifado semanalmente;
1 o, fiscalizar o ponto dos trabalhadores;
11, examinar assiduaznenle todos os abrigos c potn~ii'IY;,
infurnwncu-se dQs respectivos encarregados sobre o anrla-nHmto dos trabalhos;
12, ter soh a sua guarda o material dos serviços agrieolas
do posto.
Al't. !I í. ;\o a,i'!dante especiali3ta ern lactieinios com-·

pele:
1", :illuoiaJ· diariameuf.e a vroducção de leite;
:!", manter a n1axima hygiene na leiteria;

;Jo. ensinar a hhrieaç,ão dél manf8iga aos menore:"J no
curso cn!llplemC'ntar e pratico, quando :mtoriza\lll l'f'lo dinctor;
-í'', {d'('::'Ítlir 7\ todo o trabalho ca matlipulação do leite;
G". tnz8r ctiariamentc a analyse do lrilc, para determinar
a ~ua · l'iiJUeza em gordura, conforme as nt~:as productoras ;

~fi
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ô" effeetuar a yr•nda do leite e dos producl.os nmnipuIados;'
7°, assistir ú orclenha êas v:;~.ccas;
8°, ter soh a ~ua g·nnrda e responsabilidade todo o mate-·
rial da lcif.erJa.
·
Art. D5. Ao secretario compete:
1°, redigi!', de neet)rdo com as instrucçóes do dircdor,
~o da a correspondencia do estabelecimento;
2°, far.er a f'scripturaeão do estabclecünl~nlo, na pa!'lc
relativa ú admiuistrar_:üo e contabilidade;
3", recebf'r n encaminhar, depois de protocollados aos
funccionarios a (lUe forem dirigidos, todos os papeis cont~ndo ordens ou instrue-f;ões do director;
<1", receber. informar f~ encaminhar ao director todo3 (JS
papE."is que tiven·m df' :;c r submettidos ao seu despacho;
5", organiz~n' o aticstado de frequen(jia dos funccionari.:l~;
6", regi si r ar em livros proprio~ os assentamentos re!a-·
tivo~ aos ~funccionarios;
7'', proce:-:sar as coulas <.Ie fornHcirmmtos que Ihu forem
rcmettidas, submcfteudo-as ao estudo e approvação do rlirer.tor:
so, eollabur~H' na onr:lnização do inventaL·io dt1S hens exi:'itPIJtrs no posto em 3t de dezembro dP cada anno, e sPn,nr~
qtw lhe for ctetc~rminado;
·g··, organizar os balancetes que houverem de ser rcmeUidos á Directoria (lera! de Contabilidade e ·á do Serviço cl"
Indusf.ria Pastoril.

Art.. ~Hi. Ao almoxarife compete:

1", o recebimento, a guarda c a conserva(;ão rle tod1_1 o
adrp1iridll pa1·a sup.primento flas diversas dr•pendP.~l
eias do }JOSto f' qw• nfio estiverem sob a r1.~sponsabilidado do
outros funccionarios:
2", o forneeirnenlo ús referidas dnpendoncias, 1de at:(~úJ·do
eom ~ts o1·drn~ do dirl'dol', (]e todo o material ner·essario:
:Jn, a escrirtura~~ão dos livros indispcnsavflis ú boa ordem
dos st>rviços a scn cargo;
.to, a organização do inventario do almoxal'ifaLlo em 31 de
t)P;,emhro de cada anno, e sempre ,que lhe for detPrmiiPH~:_,;
5", a requisição ao director de todo o material d~ COI!-·
.sumo c mais artigos indispensaveis ao serviço;
ü•, requisitar do director a nomeação de funceionario~
para 9 recebimento do material f: verificação do mc3mD,
•1uanto á quantidade, (L qualidade o ao preç.o.
Art. 97. Ao escripturario eompete:
a) auxiliar o secretario em todos os serviços a seu cargo
c substituil-o nas suas faltas e impedimentos;
b) ter a seu cargo o registro genealogico do posto r o
registro de culturas.
Art. 98. Ao porteiro-continuo compete:
1", abr~· e feehar o edifido do posto c :cuidae da ti\\gU~·
matf~rial

rança e asseio do mesmo;
2°, ter sob .sua guarda o material e moveis da sE>Cretarm

e suas dependencias;
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3". cxveuir toc!a a. corres(.JoHJencia officiai e IJU!Jlieat;ões
do posto;
4'', ordenat· e .fiscalizar os trabalhos dos serventes, propondo ao direl'f.or a dispensa dos que não servirem bem;
ri", t.ransmiU.ir os papeis e reeados denlro do eslabelc~i
mento.
Ar· L. UU. .\•J tueeanico-elecll·idsta compele:
1", furut•e•·t· diat·iamentc luz. aos diversos ceparlamenfa8
du posto;
:.!''. zPiar· pelas ntaehiHHs e material a. seu cargo, JJ~ln~
tJUaes .~ r~>spouHavel;
3", t'étZPl' 8CCÍOllUI' as 11HteltitHl8 l.Jeueficiadora~ de lei te,
milho, r,auna, ele.:
·1", lPt' ~oh a sua guarua as offieinas e t·espeelivu material.
:\ri.. I 00. An lltf'sf.re f•'L'l'adur· COHI}Jeln:
.l" ft•r·rar· o:" auillli.H~s qu•~ lho JorPHI atH'e~wHf.adoH pelo~
capata?Ps
:2", faz•·r· qui rtZ('Ilallu•·Hlt• a ltygi••tw dos easeos dos aní·maes;
.
::Jo, ''·"""I:U' an~ mrnores do mn·so eontplemertlal' w; t l'almllws eoiH~<'l'lll~lltPs ú arlc dr~ fet·rador, quanuo autorízadCJ
pelo dirPetm·;
4", auxiliar o veterinario, quando incumbido pelo dirc ...
c to r, em serviços de cirurgia;
ú", ter sob sna guarda e responsabilidade todo o matct·ial
do serviço que lhe está affeclo.
Art. 1Ol. Aos capatazes compele:
1 o, tomar o ponf.o dos trabalhadores;
2o, fi::;calizar os serviços feitos nos campu~ tle cria•;i'i•J c do
agrícnlt.ura;
3°, percorrm· diariamente as pastagens;
4°, acompanhar com o encarregado do campo, u~ anim<w~
que se d·~~tinam aos banhos e ás coberturas.
Art. 10::?. Aos dil·ectores c~e fazendas modelo de niação
compele, all~m das atf l'ibuições conHnmts aos chefes do sec•,;ão
da dirertnria geral do ~P.rvico e aos directores de postos zootechnico~. na parf~ qne llu)~ for applicavel, rumprir e fazf3.r
cumprir ns diRpoRiÇõf's ·r·onst.aniN1 do art. 21 do preRcnte regularnrntn.
Art. I O~!. Ao ajudante-vete.rinario compP,te:
t•, ·\'cJar pela saudc do~ animaes da fazenda;
2". promover de accôrdo com o director da fazenda, t.oda3
as medida~ prophylatica!5 contra a invasfto de epizooUas;
3", dirigir e orientar todos o~ servicos de bygiene animal
da fazenda;
4'\ Yf"ln•· pP.In !'laneatmmtn dos campos, tcnrlo Pm vi~ta o
cornbatP a0 carrapato f' outros ecto-p9rasitaR;
5r, atV~ndf'r ás def.erminaçõe;, do õir!"ctor PDl f•p:Jn que
disser rf'soeit.o aor:~ nssumptof-1 de sua especialidad~. inclusive
a~ rea•t isições f'Tll flllalqnf'r caso de urgenc.ia,
det.erminada~
por dcrw:a gravt:' 011 accidente em animal da circumvisinha~ça.
Lo~ie
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Art. 104. Ao secretario compete :
t•, a escripturacão de todo o movimento financeiro d3

laz.~nda;

2•, a organização de folhas de pagamento, o processo das
contas e o preparo da correspondencia offmial do e..stabelP,oimento;
3", a guarda e conservação do archivo;
4•, o registro genealogico dos animaes da fazenda.
Art. 105. Ao guarda do material competem as attribui.
•;ut~::-; mt1icadas uo art. 9ü, na parte que lhe lór appticavel.
Art. 106. Aos directores de postos de seleccão do gado
nacional incumbe, além das attribuicões communs aos chefea
de secção da directoria geral do servü.;o e aos LiírectoreH dr.
postos zootechnicos, que lhes lorem apphcaveis, as meneio ·
nad.as no art. ~2 do presente regulamento.
Art.. 107. Aos ajudantes competem as attribuicões eou-~;ignadas no art. 47.
Art. 108. Aos directores de coudelarias compete, além
das attribuicões dos directores dos postos zootechnicos quA
lhes forPm applicave1s:
a) velar, quando veterinarioss pela saude, hygiene e ali-mentação dos animaes da coudelaria, quer incumbindo-se do
respectivo tratamento, quer orientando as medidas de hygiene
f' prophylaxia que lhes lorem apphcaveis;
b) attender, no caso da alinea anterior, ás requisições que
lhes t·orern feitas em qualquer caso de urgenc·ia ou accwentes
em animal da circumvisinhanca da coudelaria;
c) velar, na mesma hypothese da referida alinea. pelas
medidas de prophylax1a e combate contra o carrapato e outroR
ec-to-parasitas ao gado nos camp9s da coudelaria;
d) cumprir e fazer cumprir, quando exerça as funcções
de agronomo, as ordens do à1rector geral, relativas ás culturas propnas da coudelaria e quaesquer serviço~ de aua espeeialidade attinentes ao estabelecimento.
Art. 109 .. Aos ajudantes compete:
a) auxiliar o director 'em t{)dos os serviços a seu cargo
c substituil-o em suas faltas e impedimentos;
b) cumprir, quando veterinai'lO, as ôl~posicões das alineas a, b e c do artigo anterior, e, quando agronomo, o disposto na alínea d rlo mesmo artigo.
Art. 110. Ao secretario compete cumprir ,as ordens do
director relativamente aos serviços de expediente e eontabilida\Íe da coudelaria. fazendo~o de modo o. mantel-oR Remor-com regularidade.
Art. 111. Aos chefes de estações experlmentaes de. cria
çã.o de suinol'i, ovinoH e r.aprinos, compete, além das attribuicões dos direetores de fazendas modelo de r.riação que lhes
forem applicaveis, cumprir e fazer cumprir:. as dispusiçõer,
constantes do art. 24. do presente regulamento.
Art. 112. Aos encarregaGos de estacões permanentes dQ
monta competem as attribuicões dos chefes das estações experimentaes de criação de suinos, ovinos e caprinos que lhe:;
forem applicaveis •.

Ar i . U J. Aos chefes das estacões ~xprrim~ntae~ rle ''''I··
eulf.ura competem attribuicõeR idPntieas M do~ ctiref:"f0rf',j Õf)
fazPnda modelo de criacão.
:\r f. f 14. Aos encarregados dos post.ofl dn assistenc\a v c-,
terinaria mmx1ete enmprir c fazer eumpt•ir· n:~ dü~pn~if.ivQr. rla~;
alinea:; df! ns. 40, H, '-3 a ~8 do ad. 1° do prm~f'nfP rP.gnlanwnto e das letrras a, b, c e tt do art. 27.
Paragrapho uni co. O pessoal dos postos de assishmci~
Yeterinaria poderá ser deslocado temporariamentP. para CJnal-quer logar ondA a sua presenca se tornar necessaria pf.•ra
combate e erradicação de epizoot.ias e enzootias ou para o
uso de medidas extraordinar1as, a juizo do director geral .
Art. 115. Aos inspectores itinerantes de fabrieas c ~~n ·
t.rcposos de carnes e derivados cqmpee:
a) visitar periodicamente cada uma das fabricar.\ fisca.lizadaH pelo Govorno Federal, para o fim de verificar n rnodn
por que srio executados os trabalhos de inspecçíl(• pelr•J
funccionarios competentes;
b) ('nmmunicar á seccão de carnN; t-- derivndo~ nr;:; '"rllll ..
tados do stias observações sobre og mrUwno~~ r. t.P~hn ka f'Tll ,
prPg-<Hios pelos mesmos funccionarios;
.
·
c) transmittir aos inspectores do fabricas a~ nrdm1s A
mstruccões do chefe da secijão respentiva. no sentidp d0. nnifirarem os a Iludidos methodos ~
Art. 116. Aos encarregados de laboratorios das inspeccões de fabricas de carnes e derivados compete proceder aos
exames chimicos e microscopicos ·das carnes e demais produetos elaborados nas fabricas e entrepostos de carnes e dcrivartos.
Art. 117. Aos inspectore~ de fabricas compete:
a) inspeccionar, nos termos da.s respectivas instrucções,
as fabricas onde forem elaborados, prepar':Irtos, manipUla.oos
e conservados carnes e derivados. destinados ao eommRre in ~
transporte internacional e interestadual;
b) inspeccionar os entrepostos e depositas de carnes ~
derivados, destinados ao comrnercio e transporte internacional
t~ interestadual.
Art. HS. Aos veterinarios das inspecções de fabricas da
carnes e derivados e auxiliares, compete auxiliar aos inspectores de fabricas em todas as funccões que lhes disserem
respeito e proceder, nos termos das respectivas instrucções,
aoil ~ervicos de inspecção Que lhes forem distribuídos.
Art. 119. Aos inspectores de leite e derivados r.ornpete:
a) inspeccionar, sob o ponto de vista hygienico, os edifícios e as differentes installacões das fabrieas, o pessoal, a
ma teria prima e os pro duetos elaborados;
b) observar o estado de saude dos operarios empregados
no serviço da manipulação, l)reparação e conservação do leite
e derivados;
c) recolher amostras da materia prima dos IJro<iuct,,s elaborados para remetter á secção de leite e derivados;
,
d) apresentar relatorios minuciosos ao chefe da secção
de lrite r> rterivado~. enumerando e justificando as providenciaR quP rkvcm st•r adaptadas a bem da hygiene dos ditos esta-
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belecimeritos e seu perfeito apparelhamento, d~ accôrdo com
o estado actual da industria de lactieinios;
e) fazer intemm propaganda das applicações do frio á
industria de lacticinios;
() . protnOYfl' a !Uhl'!'eUlillÍZaÇfÍU, }lülOS vetel'ÜJUrlü8 Ú85
insptTçiles de> lPih• ·~ derivndt.'S ou por fuucc.ionarios competentes da S!!CÇfiU Uü t:llZODtiRS e epizootias, dOR animat~fi }Jl'Oduetorcs do leite empregado nas fabricas;
g) solicitar informações minuci0sas e cornpletaf. t;obrc a
procedencia do leite e outras quaesquer materias primas em~
pregadas nos e-stabelecimentos a seu cargo;
h) informar-se sobre o destino dos produetos prnparad&Jb
~m cada fabrica;
"
i) recolher todos os dados e ínforma~.;.ões posstvelf' sobre
os ass1,1Inptos úa eompetencia da Secção de Leite e Derivados.
t!e modo a facilitar o conhecimento exact.u da. aetual situação
da. indust.ria de lacticinio~ e derivados e coHCOI'l'el' para me-lhorar a sua organização, ~oh o ponto de vista hYt~íenico, indu;;trial e eomnw1·cial;
j) informar-f)c da~ condições cconomicas c hygi.-mteati tio
leite e der· i vados na~ respectivas zonas, inspecciommdo, par:\
esse fim. os vngõe~:~, frigoríficos ou não, de t:~stradas de feno,
camarns frig(trificus ou não, de embarcações fluviaes ou marítima~:~, de~tinados no transporte de leite e derivados;
k) proceder ás aualysmJ f1! cns:.dos d!l materiaf; pl'imàs c
productos 8mpregados nas fabricas de ~~~ctieinio:; f~ derivado~,
que estejam uo aleance dos elementos d•~ pesquizas e materia.~
de laboratorio lle que di~puzcr, dando conta dos rmmltadoH
sos proprietarios ret'Peeti vos e á Hecção de Leite n Derivadus;
l1 f8Z(ll' füllferendaH publica.!:! ita~ . ZOTlllS do :ma::; Jut'Í.R··

dicções ~oltr'' a impol'tancia da hHdcnn cl(l leitt~. furmaçãn 1k
l;OCicdades cuoperativan para fabricação de rnantldga. q1JcijoF~
e varios sub-pr-odnctos do leit.e;
nt) fazer a distribuição dB impret>so:--; (' prosp,!cto~ organizados pela Dir,~etm·in (;~ral do Servico de Indnstria PaHtol'il.
sobre os assumpt.os que interessam á 8eecão dP- LeH.e ~~ Dm·i··

vados:

n) commuuicar ás autoridades competcnto::.; a cxJsteucia
de máf.eria. prima ou producto t'alsifiea<lo. adulterado ::tecidental ou fraudulentamente, de modo a 1mpr~dit· qnP. sejam

utilizados na alimentacão;
o) propor á Sec~,:ão tle Leite ~ Derh·auus o uso de. l:tHtrea,s,
carimbo o, signaes, etc., de identifícat;.ão tia m8rcadol'ia, dt~t_;li ·
nados a assignalar que u

e~tabelecinttmto

de undf.\ proeedcm

está sujeito ;i insp1~ecão do Governo F~d~rnl:
p) colher informações sobre o estado saniturio do ga,Ju
leiteiro c promover ã tubcrculinização do mesmo;
q) cullectnr amostras ue forragen8 })ropria~ da:; regíõe~
leiteiras que ,·i:;ilarem. Hfim do serem Rubmett.idas a estudrJq
na Sec•;ão d~~ Zooteelmia.
r) solicitar a cnllabrJra\·ilo dn~ nwJir.u:~ qtJI' ft'llll1:1J!! •_'X.t~r
cicio naH dh •.:r:;a~ U'cJH'llUCin:ia~; d•.J ~eJ·,·ivfJ ,. u d1l wedir•.'S do
Departmnento Naciuual d,. SauoJe J-'uulica, do Exerci to A do
eutros Serdçu:J Ft~<kr~ws ['ara a hôa. uxeeu•.~ão d11 disposto
nas alincas o ~· b 11a varf•.; ref,~rr.:nte ú llygi~.:n!J f; ;.••J estado
d8 saude do pessdnl dt~~ f~Lríe;.lu.
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Art. 1~0. 1\os VP.terinariot1 das in:mecçõc:1 de leite P dAr·iva.dos nos J~~tados competem a.~ nUribui~õt•s lndicaflaA no
art.. G5. na parte que lhes for applicavel.
1\ rt. 1 ~ l . "'Aos inspectore~ de porto~ e posf.o:~ dca
fron . . .
t rira. compP.te:
a) impedir a t>nLrnda, pm· qualCJUt:r don porto::; ou fron.:.
feiras ria nepublit~a, de animaes atai: ~dos ou ~uspeitos da
dot>nça'1 eontagiosm~, ns:dm como dos ~fms dr-Ppojos, do produeto~ e de
forragens proeedentes dt! qualquer. paiz onde
r~;inem a~ refPridas rloençag ou não haja leis on rf'gillament.os
rohcernnnt.e~ á importação (~ á exportaçí1o fl;; gado fi cont.ra a
i nvn::lfio n propagação {lf~ epizootim;;
h) impedir a entrarla rle quae::;quel' objeet.os que tt:.nharn
estado í'm contacto com os animaes doentes ou sn;:,peitos, desde que possam l'lcrvir de w~hiculo~ á transmissão dr germen~
infrduo~os;

c) impedir a entrada tlr• animac~ procedente·~ d1~ paizM
(Jndc, apczar de Pxistircm taes leis c regnlamrntoR, haJa apparecido qualquel' epizoot.ia e não tenham sido tomadas as provideneiaR prer.i~aR, ou quando as mesmas lei3 e regÜtamentos
não offrrPl2.am GiUfficiente garantia, a jnizo do llovflrnn FedPral;
d) impedir a entrada dl" animaes importadns ~rn navio~
f{ue não possuam as enndições requeridas para o transporte
hygienico •ie animaes, e tenham conduzido, dentro dos ::w dü\R
anteriores, gado de qualquer prnceclcnr.ia onde exic.tissA doP.n•:a rontagiosa para oA animae~;
e) impedir a entrada de animans transportadoH f:m Dfl.·.;ioH qne hajam 1or.ado em portos de pn.iws infectadoR;
jmprdir a enf.rada do animaes que procedam dt'. logares
fJlH~ officialmcnte -tenham sido declarados infectados;
v) inspeccionar a importação e a exportação nos port.os
c• JH•~I.n-; ti·~ fmnteira, de prodncto8 de origem animal:
h;· PXpNhr ~nia-, ~~m triplicat.a para os animaes l'Xportudos. nas quae~ eerú declarado estarem nlinienment~ isenf,os
ou insnP.pritos de doenç.as contnglo~as e qur. foram !JubmrtLidns t'i~ oh~rrvnções e pesquiza~; .inJgadas neceslólaria~;
i) enviai· mensalmente ao cheif,~ da sceção de eonüw~rt"?io
n Gado nrna. relação do uwvimr:nto de~ importn~.:ão e exportação de animnes, com espP-cificacfto da m;p~cir>, munP.ro, ra.ca.
sexo, edade, procedencia, desti.no~ nomea de propriet.arios r:!

n

quaesquer occurrencias;

j} exigir a apresentação do cnrtifimtdo respectivo. ·passado por autoridade competente, pnra. a cxporta.cão de produetos de origem animal.
Art. 12.2. Aos inspecf.ore.;; do mrrrado.;;, :• 'ir,ü•n.t: dt·· ani-nmr.s vlvos compete~
a) providenciar para que sejam excluidos dos merr-ados e
fcira.s de gado, anlma~s atacados ou ~uspeitos de cloençaf> con ..
tagiosa~. as.slm t~omo seus despojos, forragens, A te.. proce-üeutes de propriodades, distríctos, municípios ou F~slacln., onde
r~inem a~ rAspectivas coencas ou não haja leis ou regnlam~ntos_ tendenten n impedir a invasão e a pi'opngaçâo de
€JHZc:ohas:

i02
b) promover a9 medida9 necessarias para im~Pedir a entrada nos recintos dos mercados ou feiras de gado, terrenos
e installacões annexas:
I. De quae~qner objeetos que tenham estft'do em contacto com os animaes doent~s ou suspeitos. desde que possam
servir de vehicuJos á transmi~são de germrns infectuosos.
IT. De animaes procedentes de territorios onde, apeznr
de existirem leis P regulamPntos de policia sanitaria animal,
haja aprparecido quaJqunr epizootia e não tenham sido tomadas as providencias precisas. on q11ando as mesmas J,~is e r·e.
~ulamentos não offereçam sufficiente garantia,
a juizo do
Governo Federal;
JTI. De animaes tr::msport~rlos em vP.hicuJos e embarca(:Ões que não po~suam as condicões requeridas para o transporte hy~if'nico de animaes. ou tPnham conduzitin Rem prPvia.
desinfe~-c§o otJ o emnrr(!'o de qualquer outra medida pronhylacf.ica post.erior7 gado de qualquer prooodencia onde exi~tisse
doenca contag-iosa pnra os animaes.
rv. De animaes transportados em va~rms de PStradas de
ferro e qnae~quAr vehiculos que hajam tocado em ponws de
territorin~ inf~rJRdO~.
V. nA anima A~ tJUf' nrncrdRm dA log-ares
mente tPnham Rido declarRdn~ fnrActados.

que

official-

c) PXil!fr C(lrtifi,.ado de outnridade comw~tr,nf.e dP que
transpnrfnrPm em. tndn n SPIJ nflrrnr~o. nnim::tAS ·dPi=:tinarlns Rns mercndni=: 011 feiras de 2'adn. foram nrPvf::~mPnfr rfpsfnfpf'fPrfnq m1 f::nrrrPr~rn a anrJi,.nr!in rfn" mPins
prnnh't•'artirn~ Af'nn~f'Jhados pPla nfrectoria Grral do Srrviço
de Industria Pastoril;
d) P~pt>rlir sruins !lO~ fnf PT'Ps~ados pnra o livrA transito
do ~ado ~nhfrfn r?ns AstnbfllPr,imPnfn" qttif'ltos á ~na immPr.rilo:
P.) f'PT'tifif'AT' qf oq ~nhnnns snhirfnq rfnq p~fRhPlPf'imnnfllf-1
snit-ffns á ~na fi~rnli?.ncão for~m suhmettidos á appJfcaçfio do
hanhnR rarranatiridM e Anrnifn!!n~:
f) tPr qoh qml immPI'Jiat::~ rfirPrr~n os hnnhf'iroq Nlrr::~na
tiridas P s~rnifn~?ns. Pnfermnrias. lazaretos e dPmais fnsfttllarríPs ~nnifarf~Hl f'Xiqfpnff'~ nn J'Pcinfn ou annexos aos mercados. PXf)nqfrl'íf'S n rf'frn~ fip l!fltin vivo;
q) fR7.Pr o ~Prvfco rle vf!Z'ihtncfs e ohMrvacrto veh~rina
rfM df' tnrinct· os nnimRr>s PXiqfpnfpq nM e~t:lhPlr>rimPnfm< ~ob
os ~PUS rnfrhuinc:t. f.Prrnnnct P in~fR11RrÕPCl ::lTinP-,c~~t rnmnflf.incfn-lhPC! nrninnvPr :l nnnlirnr-iln rfn~ m"'dirl~~ h,·~iPTiif'AS. nrnphylar-tirAq P t>nrntlvnct rrnP fnrl:lm necessariM. dh acc~rtin com
os fP-rmnct rfpC!fp T'Prg'lll:lml"ntn:
h' fnfPrrli,.far P rPRhrir. nnr rlPf.P.rmfnMíto do rlirMt.or
2'Pr"T rfn ~Prvicn rlP Tnrln~trin Past.oriJ, qualqner estnbeleci·mP.nfn ctlliPlfn á ~nn fict,.~li?:~tri'ín:
i) imnn~ act mf'rlfdR~ hvvi(Jnira~ P rornr~n!=l prnnhvlnr~tiros
ttl'nnqpJhnvPi~ THH':l n~ :mimnr>~ rPrnlhidns
:tn~
mPrr,ndn~
e
fPirnct P hP.rn n~c::im VPl::tr nPln hoa rnn~Prvaçfio. hv!Z'iPnn H
limnPr.a dn rPf'.infn e in~fall~tcí"P!o1 annrxas ao" estabeleci-·
mPnfnct qlliPffn~ ~ qnn fictrnlir.nriln:
i) trnfnr P. mPrlir~w n~ nnimRP~ 1111<' fnrPm rP.rnlhirfnct ~g
enfPrmarin~ nn lo~nf>s quarentr.narios nnnexos aos mercados
e fPirn~ rlP R"nrio:
k) proceder ao P.Xame vet<:'rinario de todos o~ 11m. -<~t'3
o~ Vf'hfrnlo~ mu~
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que entrarem nos recintos ou terrenos annexos aos mereado!

e feiras de gado ou delles sahirem;
l) Rcientificar aos interessados dos resultados desses exames e bem assim de todas as medidas que julgarem deve1·
usar em cumprimento do disposto neste regulamento, ou em
leis, decretos, regulamentos e instrucções expedidas pelo Go-verno Federal.
Art. 123. São deveres communs aos dactytographo:-< ~
·~scrPventes-dactylogra.phos daetylographar o expediente do
serviço a que pertencerem e executar os trabalhos de escripta
e contabilidade que lhes sejam distribuídos por seu9 respectivos chefes, e aos porteiros-continuas ·dos Postos Experimentaes de Veterinaria os do porteiro da Directoria Geral
que lhes forem applicaveis_.
Art. 124. Aos auxiliares de f• P 2• classes incumbe,
além das attribuicões indicadas no ~rt. 8'9, cumprir e fazer·
cumprir as ordens emanadas dos chefes e funccionarios technicos do departamento a que pertencerem, e aos guardag
sanitarios cumprir e fazer cumprir as determfna.çõe!'l que lhes
forem dadas peJog funccionarios technicos e sem1 immediatos
auxiliares.
Art. 12G. A todos os funccionarios technicos em Rerviço
no5 Estados incumbe apresentar aos respectivos delegados
boletins mensaes dos trabalhos a seu cargo e collaborar para
a coJiecta de dados estatísticos que _interessem ao servico
CAPITULO III
NOMEAÇÕES, PROMOÇÕES E SUBSTITUIÇl~htB

Art.. 126. A nomeacão do director geral do Srrvico õe
PastoriJ será 'de livre escolha do Governo, mas deverá recahir sempre em pessoa de reconhecida compPtencia,
pelo menos em uma das principaes e~pecialidades de que ·se
occupa o mesmo servi co.
Art. 127. A nomeaGão dos demai~ funi~cionarios technícos
será fPitn por concurso~ tendo preferencia, em e~aldade de
cnndiçõe~. o~ candidatos oue .iã pertenCP-rPm ao quadro efrectivo do Serviço de Industria Pastoril; em se~undo Jogar,
os diplomados pela Escola Superior de A~icnttura e 1\fedieina Veferinaria: e. finn lmPnte. os dinlnm:uio!' por nntra.s
escolas rle agronomia ou veterinaria, escolas de medicina,
escolas dé engenharia. ou cur~ns de chimica industrial. mantidos nu snbvencfnnnrios nela UnHío e pelos Estados, tendo-se
em vista a especia.lidade Indicada, para cada cas.o, na·s di~
versas nllnPas do art. 32.
~ 1.• 'Exceptuam"se da regra instituida no prA~entP at···
rndu~trin

Ugo=

I. As nomeacões para os carJ?os de chPfe de sMcãn da
dirertoria geral. encarreJ?ado da Estacão Exoerimenta1 Ide
Ag-roRtolog-ia. direet.nrPs de. posf.ofl exoerimentaes de vete-rin~ria ,. •· fh~ desf:1ntharcadouros e 1azaretos veterinarios. dirf:1r.torN; de nostos zoot.echnicns. fazendas modelo dP criacão.
pcsto~ de sAieccãn e coudelarias e os inspectores itinerantes
d~ fahrica.s e entrepostos de carnes e derivados, que serlio
prPenchidos por promocã,o de ofuncciona:rios de categoria inferior.
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li. As nomeações para os cargo~ dP. inspectoreR veterinarios de portos de 1• e 2• classes, inspectores de meroado~
e feiras de animaes vivos ele 1°, 2" r 3• classes, inspectores de fa!brir.as' B entrepostos de carnes e derivados de i•,
2• e 3• classes, de vet.erinm·ios das st'r6ões da direct.oria geral,
veterinarios dos ode~fllrnbarcadouros e lazaretos, postos experimentaes de veterinaria, inspecções de fabricas í~ entrepostos de oarnrR e drrivados, inspecções de leite e derivados
e para os cargos de ajudantes veterinarios dos postos .zootechnieos, fazendas modPlo ,de eriação, postos de seleeção ~
condelarias, quP serão prPenchidos por escolra ent.re os en~
rn negados ·dos postos de assistPm~ia veterinaria.
IH. As nomeaçõPs para os cargos de inspectores Vf~te
rinarios de portos dP :1 classe e postos de fronteira e inspectores de ·fahriras r. mereactos ou feiras de 'la e 5a dasses.
cmr srrão feitas poe escolha entre os mesmos ~ncarre.gadoR on
f'lntrr. o~ anxilim·eR trchnieos P auxiliare~ liP 1" e 2" ·classes PspPrialista~ Prn veterinaria.
IV. As nomeações para os cargos de auxiliares de 1• e
2• classe, .qun serão feita~ mrdiante r.xamr dA habilitação, de
nrrtu·do eom as inst.rucçõrs qup regnl:HPrn o assmnpto.
§ 2. noncorrPrn ús promoções:
I. Para chrfe da SPcção de ?:oot.r>ch11ia:
rt) os n.iudanlr~ zoolrrhnislns P o ajudante agronomo da
secção;
b) m; clirectores de JHlsf.os zoolPchnicos, fazendas modelos de criação, posf.oR de selAc~.ão de gado P eoudelariag,
quando l'orPm agronomos on wotechnistas.
n. Para chPfe da Recção ·clP gnzool ias r F.pizoot ias:
n) os ajudantes da srcção;
IJ) os dirPr.lorrs do~ drsPmharc·nd~urns P lazarnf.os YrfPrinarios;
c) os vetrrinarios servindo dr. inspectorrs dr. portos d~
1• classe ou que fPnham rxPrcido rssPs rargoR sem nota que
os desabone;·
d) os ajudanlfls mil'rnhiologi!'itas do~ posl.us exnerimentaes de veterinaria.
IH. Para chefe da Recç.ão de Carnes e Derivados:
a) () a.iudantc miorobiologist.a. da ser.cão;
b) os inspeet.orr.s iLinerantr~s dn •fat1riem1;
c) os veterinal'ios servindo. de inspect.ores ch~ f'ahrica.
de 1• classe ou qur. lf~nham exr.rcirlo e8SP~ cargm~ sem nota
que os desabone.
IV. Para chefe da ~cção do I.flife o nerivados:
a) os ajudantes da secção;
b) os inspectores -de lactici:ni os.
V. Para chefe da Secção de Commercio de Gado:
a) os {lirecf.orPs rlr. dnsemhnrr.adonro~ r lazazrfo"\ v~te
rinarios;
b) o ajndanl.e da secção;
c) os veterinarios servindo de tnspedores de portos
de 1• classe ou que tenham ~xercido es~e~ cargos sem nota
que os desabone;
8
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ri) os VPfArinario,g ser~i:ndo ·de inspectores de fabricas
de t• r.las~e on qnA tenham r,xercirto es~e~ cargoR sem nota.
que o 'I dPsabone. VI. Para pnrarrPgnrlo
T·~~f ação Expr,rimr,nf.al de
Agrost.ologia:
a) o~ ajudanl ns agronotnos ria Serção dP 7:ootechnia ~
rla prnpria estação rxperimPnt.al.
YJT. Pnl'a diJ'f'I'IOI'rs dn:". pn~los c>xpflrimPnlat•s de Vf'le-

na

rinaria:
a) us\.a.Judanlt\8

lf'gi,st.as

tuicrobinlo~dt\fas f'

anatomo-histo-patho ...

rlo~

postos;
h) os ajudantes microhiologisl.a:-; da~ srr1;õns dP Carnes
e Df'rivarlos e rle Lrit.n n Dnrivadm~.
VITJ. Para dirf•rtoros dr cfpsemhlll'l~adouros f' lazaret.os
VP!Prinarios:
a) OR a,jurlanf,flS tlas Sf'ei;~ÕP.S t.}(' ffinr.notias e fi:pizootias e
f!omnwrr.io de Gado;
h) os assisfpnf.Ps vniPrinarin~ dos proprio~ desembarcadouros;
c) os vPt.erinarios sflrvindo dr inspPctores rle porto~ de
1a classn OH (]lll' I fl;n.ham t''XPJ't•ido f'SSPS t•tugos :o;pm nota que
os desabone.
IX. Para ·dirr.r.lores nos postoH zoot.echnicos:
11) os ajwJanl.r.s zoot ochnist.as r. agronomos da Secção <te
Znotenhni·a n da J~:-d.açãn .RX[H'rinwnl.al dr. Atuostologia; ·
IJ) os íliJ•er.torr.s •laR fazPmlas morlelo de r.riacão. postoR
íh~ sr•lt•cção r. eoudelarias;
c) ns ajndanf.p~ agr·onomns on ypf.rrinnrios dos pr·oprio:;
post.os.
X. Para directores de fazendas modelO' de r ri ação, posto~
dP seln1~çãu do gado ;nacional c condelarias:
ll) os ajw1anf.es zootechnist.as, agronomos e Vf'tf:~rinarios
rlos po:o;t.os zoQt.echnicos;
b)
os ajudantes agronomos ou veterinarios daquelles
mesmos estabelecimentos.
XI. Para inspecf.ores itinerantes de fabricas:. os veteri'narios servindo de inspcctores de fabricas de t • classe ou
que tenham exercido esses cargos sem nota que os desabone •.
§ 3.6) Os concursos para o provime.n.to dos Jogares teP.hni~~os obedecerão aos programmas e instrucções elaborados
pelo director geral do Serviço e approvados pelo ministro.
§ '"'·" Os programmas e instruccões adaptados nos termo8
do [lal'agraphu antei'ior, quando alterados, só vigorarão para
os eoncursos que tiverem por fim o preenchim~nto de vaga\1
lH~í~OI.'J'idas após a pulJlicai)ÚO das alteraçtfes.
Art. 128. O logar de chefe da Secção tle Expediente e
os de 1" official, official do Registro Genealogico e de sel:retariu de posto zoutechnico, serão preenchidos por funccio~
narim; de eategoria immedialamente inferior, das diversas
repartições do ministerio, te:ndo preferencia; em igualdade de
eondi•:ôm~. os da directoria geral do Serviço.
w
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Art. 129. O provimento dos. cargos de segundo offieiaJ
8erá feito por merecimento den.tre os terceiros offfcfaes e o
dos oargos de bibliothecario, ~terceiro official, sêeretarfo · de
fazenda modelo de criação e de coudelaria, escripturario de
posto zootechnico e de auxiliar do- Registro Genealogico, mediante concursos, de a.ccõrdo com o disposto nos arte. 45 a 48
do regulamento approvado pelo dP.ereto n. 11 . 436, de t3 de
janeiro de 1915. (lU
Art. 130. Serão ·substituidos em suas faltas e impedimentos:
a) o director geral pelo chefe de secção que for designado pelo minjstro, sob proposta do mesmo director. e, eru
falta de designação, pel1:1 mais antigo;
b) os chefes das secções technica~ e directores de postos
experimentae~ de Yeterinaria. pelo ajudante deshrnado pelo
director geral, e. Pm falta d~ designação. pelo maiA antigo
da secção ou posto respectivo:
c) o chefe da Secção rle Expediente pelo t• o~fir,J.al de~
·signado pelo director geral. e, em falta de df:lslgnacão. pelo
1• O'fficial mais antigo;
d) o director de desembarcadouro pelo seu assi~tPnte e,
na falta deste, por um dos a indA,nfP.s de sPcr.ão. dP~hmAdo
pelo direcfor l!eraJ ou nPlo vP.terinario do desembarcadouro,
quando não houver desi~mtcão:
e) o encarreJrado da E~tac!'io F,xperimental rle AJn>osto,
logia. por um dos aJudantes da e~t~n!'io ou da !!lPcefio OP 7ootechnia desil!r..arlo neto dirP.~for I!Pral. e. na falta de designa .
cão, pelo a.fndante mais anHQ'o díl PSfac!'io:
f) o dfrector do Posto 7,oof.erlmir.o de Pinheiro pPJo aindant.e do posto desiQ'nado nelo director geral, e, na falt.a oe
designação. pP.lo mais antiJ;m:
fJ) os dirMt.ores de fa?:P.nfias. pM:f.os de selfwcão P conde.
larias e o dirroctor do Posto 7.ootpr.hnir.o dro T;R12'PS neln a.indnnte resnecUvo e. em sua falta. pelo funccionario deslgmHlu
pelo director JZ'P.ra:,:
·
'
h) os rhefr.s d:~s Psfnp.f'íes PXpP.riment~~~ fiP. ~1·i::~rno d~
suíno~:~. ovinot1 ~ caprinos. dn nnsfn P. rln!: Psf~rl"ie~ P.Xnr>rimmlfnr>!=! de avirnHnra P rnr::~rre!"Arfos rl~~ esfnr~"~ dP mnnfa. os
delr>rrar:Joq rfo RPrvico. os insN•r.torPs dP portos. rle fahriMs. de
postm~ dro fronfeirn. rfp rnerr.~vfn!'! P. rle lJtr.t.infnios. P. dPmais
m~ssoal n!'io P.sner.ificado. nelos funccfonarios que forem des~.
ignados pelo dirMtor ~eral.
Art. 131. SP.rR.o nomMdos nnr dPrretn o dfrpf'for l!'Prnl
do ~·P.rvfco e todos os fnncr.innn1~ins pffertlvos cn ins venci ..
mfmfog forem SUpP.r}OrP~ a 7 ~,00~ annllàPS: TIOT' nnrf.:lria ffo
mini~tro os fnnr,cfonAr1o(: effer.tivo~ on~ nPl"f'PhPrPm vPnr,r.
rnPnto~
~lJDPriorp,s fi 3 =ROO~
P 'Tl!'in PXf'POPnfp~ R 7 :,00'
e
todos os fucncionarios P.m rommiR~Ro anP nPrrr>illPl'Pm m:l.i~>~
de ~ :600$ annuacF;: e prlo director geral os rl~maiH fnnr.r.ionario~.
,.
Art. 132. SP.rão PXPrcirio~ Prn enmmiRs:in. rtl~m dM f'Aru-os
a qnP. sc rcfercm o ~ ~o dn :ll'L 9" P c) nrt. 3ri. M lnQ·nrr~
esppr.ifir:ldos no art-. f~Y7. ~ 1". n~. TT P TTT. n~ df' Pnrnr·reg-ados do~ postos de A~~IRtPncia vPtPrin:lrfn f' tortos aqnplfp~
para os quaes, na ta.bella de vencimentos ·annexa no prP
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sente regulamento s6 se estipula o abono de gratificaçt;es,
respeitada, entretanto, a situação dos funccionarios já existentes.
CAPITULO IV
VAN'rAGENS DO PESSOAL •E PENAS DISCIPLINARES

Art. 133. O pessoal do Servi co de Industria Pastoril
terá direito aos vencimentos eonstantes da tabella annexa
ao presente regulamento.
§ 1. Os funccionarios e demais pessoal que se ausentarem da séde de suas repartiçõeR em objecto de Aerviço
terão direito, além dos respectivos wmcimentos, a aJuda de
custo, diarias, passagens e transportP- d~ bagagens, na conformidàdé do regulamento nnnexo ao df>CrRto n. 11 . 436, de
13 de janeiro de 1915. (6)
§ 2. Os inspectores itinerantes de fabricas tle carnes e
os inspeotores de leite e derivados, •além dos respectivos
vencimentos, só terão direito a passagem e tra.nsporte de
bagagens e a uma ajuda de custo semestral de 500$, como
auxilio para despezas de viagens.
/
§ 3. 0 Os funccionarios que, pel·a natureza de suas funccUes, tiverem de sahir, seguidamente, da séde das suas reparticões, só terão direito á aJuda de custo quando a ausencia da séde se prolongar por mais de &O dias on quando
se tratar de commissões f6ra do paiz.
Art. 134. O pessoal do S•ervico de Influstria Pastoril
gosará das vantagens de licenças, ferias, aposentadorias e
montepio, na conformidade das disposições legaes em vigor
e ficará sujeito ao ponto e a descontos de vencimentos e
penas disciplinares, na •~on fol'midade das mesmaH dispo-0

0

sic~ões.

Paragrapho uni co. Os delegados do Serviço de Industria
Pastoril e o pessoal em eommissão de que trata o art. 127,
§ 1et,. ns. li e tU, quando lieencfadoe, s6 terão direito dR vantagens de licença em seus cargoR effe.ctivos.
TITULO Ill

Disposições diversas
CAPITULO I
AUXJLIOS E FAVORES EM PROVEITO DA TNDHR'l'RIA PAS'l'OI\IL

Art. 135. No intuito de Pst.imular o desenvolvimento da
industria pastoril no paiz e de 'accôrd'o o'om os rf.lAcursos
annualmente votados pelo Congresso Nacional serão conceôidos aos criadores ou lavradores registrados mo Ministerio
dt1 Agricultura, os seguintes auxílios e favores:
I Auxilio para a importação de reproductore~.

{08

li. Transporto g-ratuito d~ reproduct.ores no interior do
pgiz.
III. Jmmunizacão dos reproductores importadoR.
IV . .F'ormecimento, pelo preço do cmsto, dr. rr.produr.tores
import:adoR 11 já immunizado8.
V. Venda, em leilão, na sP.do dos r.statHlleciment.os do
Servico de Industria Pastoril r. em loealidades de . zonas
criadoras préviamente annnnciartas, ·rle rPprorluct.orrs importados ou nascidos no paiz.
VI. Serviço de monta nas e8tações ambulantes fJU permanentes destinadas a eflsp, fim f~ , nos postos zoot.echnicos,
fazendas modelo dr c:riação, postos· de seleec.ão, noudelarias
e est.açõrs oxprrimfmt.ars de criaç.ãn rir suinqs, nvinn8 e caprinos.
VII. Premias aos proprietarios rle T'Apt'odnetorr.s ou
animaes de córte que mais se distinguirem 'Jl as exposit;:ÕAR de
gado federaes, estaduaes ou municipaes.
VIII. Garantia de preco mínimo para eguas nascidas no
paiz que concorrerem fÍ8 exposiç5es federaes de garlo com a
condicão de serem ahi vendidas em leilão.
IX. Auxilios para a ~~nnsl.rneç-ão de banhei roR carrapaticidas ou sarnifugos.
.
X. Anxiliofl para à construcção de silos.
XI. Assi~hmcia vnt.erinaria graf.uita; informações sobre
as doenças rlo gado; ennRPlhos para evitar e. combater essas
do,mças.
xn. Jnsl.rtweõr.s gratuitas r-obre 0!'1 melhores mnthodos de
criação, SPIOCÇãO crmr.amento; SOhT'P a Cllltura de plantaS forr!.lgeiras, saneamento rlas pastn~ens e processoR dP erradümção de cet.o-parasit.as, c sobre os melhorr.s processos dP conservacão dr. forragens e outros alitmmt.os do gado.
XJIJ. Analyses, a J)fPÇOS redm:ido~. rlu fnrJ•agf\ns n outroA
nlinwntos do gado, terraH ~~ aduhm~.
XIV. Forneeimento, n prcç.os redn:7.idos: dr. MmenteF} e
mudas do plantas forrageiras; adnhos e r.orrr.ctivos; vaecinar.,
sôros e mais prod11ctos hiologico8; flesinfecta.nf.es P inRectiei-·
fla8; mndifmmenf.m; o rlrogalil dcst.innd•)~ ao t.rat.:unfml,., rlo gad0;
r•ro,if\dos, planos n or~.am~nt.os para a inst.nllaç.íi.n dn banlwiroR
carrapaticidas on sarnifugos, nst.ahnlo8, pocilgas, UJ1riscos, P.S··
trmneims, silos e outras con~trncções rnraeR npplieaf]ns n crin··
~ão do gado; e de JH'Ojf\ctos, planos e orçament.oR de installa~ões para o fahrico de lacticinios e cte insf.allaçõc~ frigorifica~
dest.inarlas á eom~nrvaf.~ão de prodnef.o!"'! de ol'igmn nninial P flo!~
Jll'odnct.nH vngdaes de!"'!Un:ulns tí. aliment.ação do gado.
XV. Fornecimento, pelo preço do custo, de machinas, ap.
rarelhm; e instrumentos agrícolas 11tilizados na cultura e colheita de plantas forrageiras; arame para cercas; e material
P .ntensilios ll!i!arlol-1 na peqncna fahrir.aç.ão rlP. quei,ios P manteiga.
.
XVI. Informações gratuitas sobre quael-\qnm· ·assumptm~
não m;pecificarlos nas alíneas XJ o XJJ, mas que possam inte-"
t·essar aos criarlorm; e q1w He achem compr~henrlirla'i na"'
al.rihni~.ões gPraes elo Scn·iço rln Jndm~tria Pastoril.
Art.. 1:lô. O au"ilio para a importação de reprodncf.,we~l
consistirá no pagamento do fret.e dos animaes, do porto d•~
embarque ao porto dn desembarque. ou, tratando-se de animaes procedPnfes dn Rio da. Prata. do frt'te nas E"frarlss cto
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ue

ferro que os transportarem aUi u pu:-;Lo
feouleira por owJe.
~ntrarem 1w ]Jaiz.
.
.
_.
.
~ t.u A ueuhmu criatlm· sera euucndHlo aUXIliO para a. nnpurtà~;ão
mai::; de df:>.z aninmes rnprotluctorm; de eada espe('Íe clent.ro do mesmo anuo.
§ ~.o Os eriadores que tiverem n•eet.i<.lo auxilws uurante
tr·e::4 mmos :mceessi vos, só poderão ter novo auxilio após o clecunsu dH um muw, t-ialvo si os reeursos clestinados ao rcspedi vo pagamento permittircm a concessão depois de integralmente aUendidos todos os prct.emhmtPH que, havendo _requerido o anxi I i o em annuf\ anteriores, não o t.~nham recebido vor
fal bJ. ').ele v crua .
.
~ ~1. 0 As condil,.'ües qu1~ o~ mt.ere!:'sados tlcverão sattsfazer
uara a <..'btm10ão d'~sse auxilio, iuelwüve as ra~ms de c\ada es-jJeci·~ de anhnacs qun pudcrfio SPl' importadoR eom o mesmo
auxilio, ~el'ão iwJicatlas annuah1Hmt.n em editam~ publicados
pola Ufroctoria. G1>ral do Scrvic;.o de Industrüt Pastoril, no começo dB r,iada. :umo, no IHar-io O(f'idal e em alguns dos p-rincipaeH jPt·na•·~ 1ln Capital da. Hnpuhli•··a e dos Estados.
Ar·L t:n. o trauspur!.e gmtuito de rr.produetores nu in~
t.l.'rit'r tlo paiz será eonecdido:
a.) A todos oH :mimaes importados noH tennos fio artigo
al!t,~rior, tio porto dt~ dcsetnlJarquc ou do posto rle fronf.mra.
1.OI' onde h•nluun enf.rado, até (L propriedadn do criador que os
t1ou \' Pr i rupnrtado;
b) AoH reprnduetorBS importado!; que, por falta de vel'lm,
nã•1 LPilha.rn :-;ido l'nntcwplados <~om o <Juxilio d1~ que fl'af.a o
artigo :111tnrior;
~') A quaesquc1· •·•~JH'odudot·ns qu1.: t.enham de sct· u·ausfe1 idos U'' uma pai'H out.ra propriedade por f.erent Rido adquiridos por um l'l'iadoe u outl't) eriadOI' n desde qun pertençam a
qnalqucl' da:.; r·aças indicadas WJS etlif.ae8 u qlH' ~c referi~ o
~ 3'' do artigo anterior, ou a •·a~;•u; naciouans snleeeionadas.
§ :1.'' Os l.l'ansportes U(~ que truta o presente artigo serão
concedidos pela. Dircctoria Geral do Serviço de Industria Pastoril ou suas delegacias nos Estados, mediante requerimento
dos inter·e:;;sado~, bastando um attest.a.do de dnas pessoas idoneu~, ::1. jnilo <las me::;mas repartições, para comprovar o preenehiment.o uas condif.~ões f~xigidas na aJinea c deste art.igo.
§ 2. 0 A uenhum criador será concedido transporte graf.uito para. mnis de der. rt~productores do eada C!"ipe~ie dentro
do UlCSTllO 31lJH) ..
Art. 1~l8. A imruunisaÍ.·ãn dos rep!'OdlH-,tOl'CR importados
nos lermos tlo art. J 36 scru. feita sempre qne Ofl importadores <\ n•qu,oiram :1. Diroctoria Geral ou· ás Delegacias do Serviço de lndusf.r·i:t Pastoril, correndo por conf.a do Minist.m·io
da Agricultura todas as despezas, menos as dP- alimentação dos
nnimacs, que eurrerão pm· conta dos seus proprip,tarios.
§ 1 ." O Sm·vit:.o d~~ lndust.ria Pastori I poderá Re incumbir,
r.;as mesmafl eo11diçõcs, da immunisa('ii0 dn nntros animaes reproductorcs. R~"rn prcjuizn, porPm. rins )rnpnrf.ado~ nos {Prmos
do art. 136.
§ 2." A mcrf.c de qualrpwr reproduetor ~ujeit.n a•J nerviço
de immun_izaç~o não dará direito a in~emnir;ação alguma ao
seu propl'letarw. salYo se resultar dr unpertew. ou falta de

ue

elo dos funccionarios incumbidos de tal ser\'iço. raso em que,
feita: a indemnização pelos rofres publico~. "erá a sua importuno a cobrada dos responsa' eis . d" 11 ma 8r). ., c-~. ou em nres-

'l

ACTOB VO PODU'I. .IXf.CUttVO

t.ações mensaes desconladas 11os respectivos vencimAntof•, ~
em partes proporcionaes ás responsabilirlarlfl$, f.ltdo a jnizo dn
.Ministerio da Agricultura.
Art. 139. o preço rlo custo dos reproductores a. que SP.
refere a alinea IV do art. 135, será o preço de compra accres-eido do frete, seguro e mais rlespezas até o porto rle rlPsem ,
barque ou posto cte front0ira por onde tenha Pntradn n ani ,
mal.

Pa:ragrapho uni co. A venda de qualquer reproauetor
pelo preco do custo será sempre precedida dA informar,.ãn dll.
Dirrctoria Geral do Serviço de Inctust;ria. Pn~:tnnl ~."t"T <1 ::wt
conveniencia e possibillidade.
Art. 1M>. As vendas de reproductores em lei!Ho serão
~emp·re pll'ecedidas de annuncios no Diario Official o em outros jornaes. de modo que a eHas possam rmworrr>r fnrlP~> ofl
criadores interessados no a..c:;sumpto.
§ 1. O ministro da Ag.ricultura, quando julgar c;on veniente, poderá estabelecer a clausula de não concorrer(lm ~w:=~
loilões sinão os criadores registradoR no minisV~rio.
§ 2. O mini~fro podPrá tambem fixar os pr~ços wininos para as vendas em leilão, ficando entendido quf' não
3endo previamente publicados esses preços, não poderão srr
~stabelecidos no acto do leil!ão.
Art. 141. O serviço de monta nas estações ambulantes
ou permanentes e demais estabelecimentos a que se ref~re a
alina VI dn art. 135, oberlecerá á~ instrurçõe8 flUe forem estabt'leridas pda Dircrft'rin Clnrnl do 8rrvi~o de Incfustri:J Pas-·
0

0

lt~r·il

l'

:-;pr;i

~ra!uift',

~L'Il tados rorr'L't'ti por

ma~

:1

alimentn~~rw

do8 animat•s npre-·

eonta dos seus proprietarios.
Art. 142. As exposiçCies de gado serã.o consideradas f e··
deraes, para os effeitos das alíneas VII e VIII do art. 135,
quando se realizarem no Districto Federal, por iniciativa do
1\finist.-rio dn Agricultura e sob a sua exclusiva dirccção, ou
por inieiati\'a de insLituiçõcs idoneas, com annuencia e com o
auxilio do mesmo ministerio,, representado na organizaçii.o n
direcção do certamen .por pessoal technico do Servico ct~ Tn ·
dustria Pastoril.
Paragrapho unico. A garantia do preço mínimo a que
se refere a citada al'inea VIII, para as eguas nascidas no paiz
que concorrerem ás alludidas exposições com a condiçã.o de
serem ahi vendidas em leiLão, comprehenderá o numero de
eguas indicado com a necessa.ria antecedencia em edital publicado pela Directoria Geral do Serviço de Industria Pastoril~, especificando toda~ as ~~ondicões exigidas dos animaes
para que os sem:; proprieta.rios possam gosar de tal vantagem.
Art. 1.43. Os auxilios para a construcçã.o de banheiros
ea.rrapaticidas ou sarnifugos P. dA silos poderão ser dados Pm
clinheiro ou em materiaes.
§ f. o O valor doR auxilios será, para os banheiros, de
;j00$ e, para. os silos, de 500$ a 5:000$, eonforme ~. imuorlancia da. insta Ilação.
§ 2.. Taes auxilios deverão ser requeridos antes de ini-ciadas as inst.allacões cujos projectos e execução ficam sujeitos ao examo e fiscalizacão do Ministerio da. Agricultura,
por intermédio do Serviço de Induetria Pastoril.
0

~ :1.; Afl mesmo criador ou
lavrador nii.o SP conc.Arlerá
auxilio para· mais de um banheiro ou de um Rii'O aimla qne
imda.llados em propll'iedades differentes.
Ar·t. t44. A assistencia veterinaria gratuita mencionada
na. alinea XT do art. 1.35. cornprehende a vaccinação e revaccinação d(l gado, correndo por conta ôos interessados o fornecimento da vaccina, e, excepcionalment;e, a applicw;ão de
:4occorros vete r inarios de accôrdo com as disponibilidades do
pessoa'l do Serviço de Industria Pastori.l e com a imporrtaneia dos casos a attender, a criterio da Directoria Geral c rle
:-;uas delegacias nus Estados.
Art. 145. Os preços das analyses e fornecimentO:i a que
:-;c referem as alíneas XIIJ e XIV serão adoptados mediante
portaria do ministro da Agricultura, sob propm;ta da Dirod.oria. Geral do Serviço de Industria Pastoril.
~ 1. Esses preços poderão ser augmentados ou diminuidos segnndo ag 0trcmmstancias o aconse~harern, ma~ os augmAnt.os f>Ó entrarão em vigor ()O dias dr.prHs dn puhlie<t~.~~io
fia portaria que os houver instituído.
§ :.> ." Os fornecimentos a preços reduzidos ou pelo preço
rio misto serão pagos á vista. sempre que o ministerio estiver habilitado a fazel-os immediatamente. Quando, poll'ém,
dependerem de encommenda no paiz ou no estrangeiro, a
importancia será préviamente depositada no Thesouro Naeional ou em alguma de suas delegacias, não podendo ser le\aÍlt::lda sinão mediante pedido do Ministerio da Agricultura.
~ 3.° Como preço de custo considera-se o preço de com1-'t'a ou. !ralando-se de material importado pelo Ministerio da
Agricult.nra ou por sua conta, esse p·reço accrescido do frete
•~ s0gUJ'O até· o paiz.
Art. 11t6. As disposições constantes dos arts. 1 ::J6, 137,
I :IR r 14~~ são nxtensivas aos estabelecimentos de criação
mantidos ou subvencionados pelos Estados ou municípios o
~s assoria~õ'es, companhias ou ~mprezas ruraPs ou agro-peruarin~ r0gi~tr(ldRs no ministerio.
0
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r:

A~ nH'didas df' proph,vlaxia f' I'I'I':Httear.ão da~
r.pizootius. pogf.as mn pr·atir\a pelo Snrviço ·de Industria Past.oril, não preJudicarão as medidas do mesmo ca-racter que hajam de ser tomadas pelos governos Hstadu~s
ou m11nicipaes, dentro dos limites de suas compet(Ancias, des -dn que nrín contrariPm as consignarias nn prf':-:flnt.A re~n!Jt
mento ou não ~ejam menos rigoro3T~~.
Art. i 48. 'Todas as autoridades, oH cidadãos em geral, e
P,speeia.lrm~ntr os proprietarios, detentores, ou t.ratadore~ de
anim:H'S I' 1)~-; mnrlif·.os v.etrrinarios qr11' Pxnrepr·rm sua pro-.fissão uo tcritorio da Republica deverão fazer á sautoridaf]m; comprtnntm'! a d~claracão do !Jpr,u·f~·:irnronto (1;1_"' dnnnças
qnn, lhes nare1wrem transmissivd 1.:i.
Paragrapho uni co. A declaração de que trata o presente
artigo toenar-se-ha ohrigatoria nas zonas e casos opportu...,
namente determinados p·elo Ministerio da· Agricultura.

Arl.. 1 ·Íi.
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A·rt. 149 •. As autoridades 'federaes que tive.rem recebido a
declara{;ão a que so refere o artigo. anterior deverão transrnittil-a ,immediat81Ill.etnte, ao funccionario competente do
Serviço de Industria Pastoril que lhes fique mais proximo,
mórmente no -caso de quail\quer das doenças enumeradas no
art. 155.
Avt.· HiO. Os animaes atacados ou .suspeitos de ouenvas
contagiosas manter-se-hão isolados até á chegada do functlcionario competente ou o recebimento das instruccões ema-nadas ·do mesmo funccionario.
Art. 1'5•1. Hecebida a commmücaçãu, deveró. o funeciunario t:ompetente do Servit;o de Indu.stria Pf.l,storil eompare·eer urgentemente ao local onde se achem os ~IJ.imaes que foram objectó de denuncia,. e·, verificada a doença, indicar ao
!proprietario n ás aut.oridades locaes as medidas exigidas pelo
t?.aso, como sejam: · isolamento, seque·stro, intcrdicção. matança, tratamento dos doentes, immunizar;ão, combate aos
agentes transmissores, etc.
Art. 152. Nos Estados ou municipíos ondn rvigor·at'Prn
medidas de prophyl.a;x:ia contra as doenças que ai'fcctam o
gado, o funccionario do Serviço de Industria Pasto-di a quem
competir, entender-se-ha com as autoridades respectivas para
n communicação re.ctp·roca dos e.aso.s morbidos.
Art. 153. tQuando o apparecimento de uma doença contagiosa •resulta.r da i:IlJtroducção de anim~es ·estranhos ao ostabe'leCimen.to, o proprietario ou seu represontwnte será obrigal(lo a informa{' ao i'unccionariu do .Serviço de Industri·a J>astoril, -encarregado da verificação, a :procedencia dos referido~
animaes, assi1m como a dnla da comp.ra ou do recebimento
tios mesmos.
Art. 154. Os proprietarws, tm.tado·r·e:s ()U ti:et.emol'es de
anirnaes devem facilitar, por todos OS meios ao seu alm.t,.JWC,
o exame dr. seus animam;, cocheiras, estabulos, :pasf,os,
curDa:Os, etc., aos func.ciouarios do Serviço de' Jndustrin, Pastoril, quando om exerci cio de suas funiCções.
:Art. 155. As doQenças transmissi'Veis, ,que, por motivo
de interesse da saude publica, podem pro:vocar o sacrii'ic i o
obrigatorio dos animae·s são : o mormo ( int.crno e o tamparão), a peste bovina, a raiva ou hydrophobia, a tuberculose
de fórma contag·iante, a cravagem maligna, a pneumo-enterite do~ porcos (batedeira), o carbunculo bactcridiano, o ear-.
bunculo symptomatico c as trypanosomiases.
Art. 156. Os o.nimaes atacados ou .suspeiLos da.~ doenças eontwg:iosas enumeradas no artigo anterwr n ·cujo ~acri
ficio fôr requisitado, serão abatidos pe·rante duas testemunhas idoneas, no prazo mKit'ili·mo
.
de '24 horas depois de ·eihegada ás mãos do iproporiet.ario ou detentor dos animaes a ordCin do matança procedente do direetor geral ou do delegado
do Ser'Viço de Industria Pastot•il.
Art. i 57. O director geral du ·Herviço, qu·ando o regulamento o obrigar ou quando julgar eonveniente. !,'JJ:romov·et'á o staerifi.cio dos animaes atacwdo:.; üU suspeitos dP, um.t~t
da~ doenca~s 'citados no art. 155, cabendo-lhe a ineiat.iva de
tal medida rJn todos os ~~asos não rnumerados no al't.. t 5R.
Art. 158. As autor·iuades eomtpdcutes do Rerviço 1dP. fudustria P·astoril de:ve·m promov.er o sacrifi.cio immeJdiat.o ·e a
incineracão duti a,nimaes clinicamente ataoot<loH de 1o~sto ho:vina, ~p_9rmo, hydropltol;!ia, c;lrbunculo })acte.l'i'liimo e car~
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bunculo symptomatico, assim como dos carnivoros suspeitos
de estarem atacados ou contaminados de hydrophobia (raiva).
Art. 159. Em todo o Estado ou muniei.pio onde haja organização de um serviço similar ao ;prescripto neste regulamento, poderão ser R,pp.Iicadas medidas identicas, e, em tal
caso, a matança ohrigatoria poderá ser executada por ordem
das :autoridades estaduaes ou municipaes, á I'f'Jf!tris·ir;fío do
func.cionario do Serviço de Industria Pn,storil.
Art. 160. Não estão sujeitos ús medidas {',onstantes dos
arts. 157 e 158, os animaes atacados ou suspeitos de doenças
eontagiosas que, no inte!jesse 1da sciencia, sejam cons·ervados
nos lazaretos o estabelecimentos
de ensino ou institutos scien1
tificos.
1Art. 161. Si o proptietario de um animal, cu..io sacrifício se impuz1er, •contestar o diagnostico cli.nico da doença,
poderá !provocar, no prato de 24 horas, a. visita de um veterinario de sua escolha ou especi~lista de ·sua confiança e de
competencia com;p~rovada.
Paragrapho unico. E·m ca.so de desaccordo de diagnostico, o director geral do 8erviço de Industria P·astoril indicará um profis.siont:I,l desempatador, determinando o prr.az:o
maooimo vara o exame, e, durrante Hsse tempo, as medidas
SA,nitarias regulamentares serão ·rigorosamente Oibservadas.
Art. 162. As autoridades, municipaes, estaduae·s e federaes competentes, e os veterinarios diplomados, poderão
respectivamente ordenar ou requisitar o sacrifício de todo o
animal atacado- ou suspeito de uma das doenças especificadas
no art. 1~5, sempre que o encontrarem em condiçõ~s que
indiquem violação das medidas de sequestração, isolamento
ou intcrdicção prescriptas no presente regulamento ou de
quaesquer ordens expedidas no sentido; de evitar o contagio
de taes doenças.
Art. 163. O Governo Flelderral indemnizará o proprict.a~
rio de .animae.s equi,hos ou bovinos .que' forem abatidos por
ordem das autoridades competentes, nos casos de môrmo, tuberculo,se contagiante e trypanosomiases, ourvido o direetor
ge'ral do serviço e de accôrdo eom as disposições do art. 164.
Art. 1;64. A indemnização será no maximo igual á memde do valor 'comme·rcial do animal na respectiva zona.
Paragrapho uni co. Tratando-se de bovinos, se a carne estiver em condições de servir para a alimentação · httmana, a
indemnização será reduzida 1á .quavt.a parte do valoi' com- 1
merci,al acima indicrado, ficando a carne em 'PO·dor do prnprietario.
Art. i65. Não será conce.cftda indemnização alguma em
caso de contrav·enção de quaJ,quer das disposições do ;presente
regulamento ou das respectivas inêtruccões.
Parag~pho unic·o. O sacrifício, por nrdem das autoridades, dos animaes em estado c.aClhetieo, ou em estado adeantado de dnença contagiosa (~animaes ab~1Mdos in-extremis) ,
não dará direito a indemni:zação al1g·uma.
Art. 166. A Directoria Geral do Serviço de Industria
Pastoril or~nizará um servico de desinfecção syste'mat.ica de
todos os earros das estradas de ferro, ernharcaçõies ou outros
vehiculos, bem 'como boxes, curraes, galpões, emba:rcadouroR,
etc .. qrue servirem IP'ara o transporte, embarque e desembarque dos anitnA,es.
Leil!l de t92t - Vol. JII
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Art. 167. Para execução do disposto no artigo anterior,
ficam as companhias de estradas de ferro e de navegação
obrigadas:
to, a usarem o antiscpf.ico que a directoria geral do Serviço de Industria Pastoril approvar e que não occasionar
estragos nos carros, embarcações, etc., em que fôr empregado;
.
·
2°, a não utilisarem embarcações ou quaesquer vehicnlos para o transporte de anirnaes sem prévia desinfecção
dos mesmos;
3°, á raspagem, pulverização ou outro qualquer pr,o . .
cesso de prophylaxia em uso adequado ao caso.
Art. 168. Decorrendo em alguns dos meios de transporte· c i t.ados no artigo precedente qualquer caso de doença contagiosa, o vehiculo será submettido, no priméiro ponto de
inspecç.ão veterinaria, á mais éompleta desinfecção.
Art. 169. O Governo ~,ederal, por intermedio do Minisferia da Viação e Obras Publicas· e de conformidade com os
recursos orçamentarios. promoverá o melhoramento gradual
do material das estradas de ferro da União, destinado ao
transporte do gado, e entrará em accôrdo para o mesmo· fim,
com as estradas de ferro arrendadas e com as emprezas de
Viação Sllhvencionadas, terrestres, marítimas ou fluviaes.
Art. 170. O Governo providenciará para que todas as
cmprezas de navcgaç.ão ~c estradas de ferro que transportam
gado jcjam dotadas do material necessaçio a esse fim, tendo
em vfsta a segurança, a hygiene e as accommodações apropriadas a cada especie de animal, prescrevendo-lhes igualmente as re~Tas attinente$ á desinfecção das embarcações e
qnacsqucr vPhiculos de que se servirem.
Art. 171 . Todo o animal que tiver de figurar em qualquer exposição ou feira poderá ser det~do em observação,
isolado e dcsinfectado nos portos, fronteiras, estações de embarque, estradas, etc., a juizo da autorid<!-dc veterinaria competente ou d0 seu representante.
Art. 172. Na fôrma do art. 150, fica prohibido o tran ·
sito ou commercio entre os Estados, por via marítima, fluvial ou terrestre, de animaes atacados ou suspeitos de doenças contagiosas.
.
Art. 173. Todo o vehiculo que tenha servido para
transportar animaes nas condições mencionadas no artigo anterior ficará sujeito ás medidas dé desinfecção ou quaesquer
providencias de caracter pr<Jj)hylactico adaptadas pela Directoria Geral do Serviço de Industria Pastoril, com approvação do ministro da Agricultura.
Art. 17 4. No intuito de evitar a propagação da tristeza,
o Governo Federal fará estudar, consoante o accôrdo que
fôr estabelPeido com os governos locaes, as diversas zonas dos
centros eriadores e exportadores de gado, de modo a dividil-as em tres categorias, isf.o é, zona indernne, zona intermediaria e zona infestada, na f6rma da a1inea 48 d0 art. J '', dpvendo ser observadas no caso as seguintes condições:
1". as pesquizas e estudos sol;>re o assumpto serão con ...
fiados, nos Estados, aos postos experirnentaes de veterinaria
·e aos technieos da Secção de Enzootias e Epizooths, anxilia-
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dos pelos vetcrinarios do Serviço e por vetcrinarios especialistas nomeados para esse fim;
2n nas linhas divisarias das zonas referidas serão estabelecidos pelo floverno FederaJ banheiros insec.ticidas, I?el?s
qnaes passará o gado da zona mfestada para a mtcr~nedtarm
c desta para n indemne, não podendo ter livre transito smao
o quo estiver isento de carrapatos ou de outros ccto-parasitas;
3n, a directoria geral do Serviço de Industria
astoril
desig-narú as linhas divisarias das differentPs zonas c os pontw• intrrrnediarios que lhes corresponderem e estabelecerá
as medidas necessarias para o saneamento dos campos invadidos pelo carrapato e' as regras para inspccção dos mesmos
ou dos anirnaes que dclles procederem;
~n, os dispositivos da condição anterior não se applicariio aos animaes procedentes de estabelecimentos da zona
intermediaria onde existam banheiros e inspecção sanitaria,
rlflslin que os r(lferidos. animaes possam ser transportados dirPd,;uncntc por Yia fluvial, marítima ou terrestre;
fia, a juizo do dircctor geral do Serviço, em período de
cal'cstia de carne para o consumo, poder-se-á dispensar cxerpcionulmentc a c.xecução do disposto na condição segunda,
desdn que o transito se possa fazer directnmcnte, por via
m::tritima, fluvial on .terrestre, mediante as cautelas prescripf,as p(•la directoria geral, devendo os animaes transportados
em tacs condições ser desembarcados nos matadouros c imnwdintamentc sacrificados.
CAPI'l'ULO III
:M EDIIHS

E PH.OfmSSOS REFEREN'l'ES Á INSPECÇÃO DE CARNES E
DERIVADOS

.Art. 175. Serão obrigatoriamente inspeccionados todas
as fabricas e entrepostos de carnes c deriYados, onde forem
elaborados, manipulados, preparados ou· por qualquer fórma
trm1sformados e depositados carnes c quacsquer productos de
or-igem animal~ de uso alimertticio, des,tinados ao cornmercio
~ transporte internacional e inter-estadoal.
Art. 17 6. As fabricas, onde fo:r:em elaborados, manipulados, preparados ou transformados productos derivados, total ou parcialmente, de bovinos, suínos, ovinos ou caprinos.
não destinados a uso alimentício, ficam isentas de inspecção
permanente obrigatoria, mas suJeitas ãs disposições do presente regulamento que lhes forem applicaveis, a juizo do
·Governo.
Art. 177. Ficam sujeitos ã inspecção de que trata o arLigo 17G elo prc:sente regulamento:
n) a producção industrial (qualidade, preços, preparo,
fahrieac;ão. <'laboração, consumo e transporte) da1" fabricas de
earnf~S p, derivados, destinados ao commercio e transportp, intcrnaeiunal e inter-estadoal;
b \ o eommereio de carnes e derivados.
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Art. 178.- Entmli...:::--2:' por fabrica, parà os effeitos do
artigo anterior, todo o e:: L::belecimento que produzir carnes e
derivados destinados ao commercio internacional e inter-estadoal, e por entreposto todo estabelecimento onde se faça deposito ou conservação dos mesmos productos.
ParHgrap h o uni co. Todas as fabricas de carnes e deriYados sujeitas á insp.ecção e fiscalização do Serviço de Industria Pastüril serão registradas na Dir·ecf!Joria Geral do
mesmo Serviço, ·e, desde então, designadas officialmente pelo
numero que lhe·s eouber no .acto de .J'legistro.
Art. 179. A inspecção de caTnes e der·ivados eo.mprehende:
a) exame do animal vivo (inspecção ante-mortem);
b) inspec1;ão da eascassa do animal abatido (inspecção
post-mortem) ;
c) rcinspecção

de todas as carnes e derivado-; destinados
ao consumo, após preparações especiaes de COllS8rVação (inspecção de earnes e derivados conservados) ;
'd) fiscalização rigoTosa no ~.cabamen!bo, incluindo rotulagem ou designação commereial, de ttodas a.s earnes 1e deii'ivados, afim de imp-edir fraudes commerci!l!es;
e) inspeiCção, do ponto de vista hygi·enico, dos estabelecimentos (fabricas), edificios, installações, accessorios, machinas, apparelhos, utensílios, instrumentos, etc. ;
f) -inspecção dos processos de manipulaçãü e ;preparação das ~mruterias primas e dos productos;
g) inspecção sanitaria dos operarios das fabricas do
earnes e derivados, observada a disposição. da al inea 7' do artigo 11D. tanto neste ca'3o como no da alinca e do presente ar:igo: ·
h) c.lassificação comme.rcial das materias primas e dM
productos, com o fim de .eSibabelee>er ltypos e padrões;
Art. 180. Si, no !l!Cto da inspecção ante-mor tem, apresentar o animal symptomas (signaes) de doença .que possa
occasi·onar a a.pprehensão ipa'rcial ou total da carcassa na
inspecção post-mort.em, será separado e marcado com etiquetas de m·etal, numeradas, apposltas na orelha, com a inicial «81>, que lt!I'aduz suspeição.
Art. l81. O animal a qlle allude· o artigo ante!I'ior será
posto ·em custodia, ·sob as vistas do lfunccionario fed-eral corn-~
petcnte ·C abatido scparadamenLc, pa1ra o fim de ser subnnttido a minuciosa inspecção post-mortcm.
Art. 182. ToJ}o o animal que, no ar;to da ins:p·ecção antemortem, for julgado passível de appr·ehensão, IPOr ser portador de doença que torne as suas <Ca'I'nes por qualquer fórma
impropnas para consumo, será assignalado com a marca
<Conde.mnado».
Art. 183. Os animaes .ruLa,ca;dos de qualquer das doenças
contagiosas mencionada~ no art. 158 serão incinerados, conforme preceitua o mesma artigo e os restantes do mesmo lote
ou tropa serão abatidos como suspeitos, em matança especial,
executada rom cuidados qne evitem a contaminação, ainda
mesmo que não tenham revelado signaes da doen~'a.

ACTOS DO PODER EXRGTJTIVO

117

Ar L. 184. As caTcassas de animae-s julgados sãos ·e ap'tos
para a alimentação do homem, após a inspecção post-mortern, serão marcadas com ca-rimbo, sello ou etiqueta, com a
inicial cl», que traduz inSJpe-ccionada, S·eguida do numero
que, na fór.ma do paragrapho unico do a.rt. 178, corresponder ao estabelecimento em que rforem preparadas.
Arit. 185. As carcassas suspeita~!!, ou parte deUas, ;que
exigirem exame mai'S demoTad'o, serão sequestradas em instt.allação .tfsp.ecial, sob cuSitodia da inspe.cção federal junto ao
estabelecimento.
Art. 186. Até a inspecção final de cada earca•ssa, se1rão
obrigatoriamente- conservadas, em sua integridade, todas as
suas ;partes componentes, ·como ·S•ej.am: fígado, rins, pulmões,
cor:açãJo, thymus, epip.loon, baço, e,s:Lomagos, intestinos, e tc.,
de modo a facHittar .a insp·eccão final, no caso de suspeição
ou doenç,a.
Art. 187. Na hyppthese de condoemnação, .seTão assignaladas a:s r,es.pectivas carcass:as, ou partes de.Jlas, com a mar_ca
«Condemnado}) e, em tal caso, a carne será transforma{Ja em
graxa, adubos ou fertilizantes, 80b fiscalização do fnnccio ..
nwrio federa.!.
Art. 188. A preparação de carnes e derivados, .por qual-·
quer m8..,thodo de conservação, ser.á f,eoilba sob a vigi·lancia da
ftmccionario federal! com~pe~ente do Se~rvi~co de IndusrLria
J>astoril e •com exclusão do •emprego die drogas ou qtmesquer
subsitancia·s não admittid·as pelo mesmo Serviço.
Art. 189. Todas 'as mate-rias primas ·e productos elaborados, manipulados, transfoTmados ou preparados ;por qualquer fórma, em fabricas de carnes e derivados :sujeitas á
inspecção federal e s.ahidos de qualqueJ." des~es estahelecim,entos, se-rão acompanhados de cerNficado orfficial, sem o
qual nenhuma agencia de ·estrada de fer,ro, companhia Je
nave,gação fluvial ou mariltim.a, revartições fi.scaes arrecadadoras, municipaes, estaduaes e federaes, deverão consentir
no embarque, trans.pode ou d:e,sembarque de 11 acs ma terias
primas ou productos.
Art. 190. Os funcc,ionarios do Serviço de Industria Pastoril incumbidos da inspecção d:e carnes .e deriv:1dos te.rão
livre ingr·esso em quaesquer fabr~cas de carnes e derivados
sujei,tas á inspecção fed,eral.
Art. 19-1. As caTnes e qua,esquer productos de or·igem
animal frigorificados 'e de.~tina:dos ao commercio in~er-esLa
dual (ou consumo interno) serão caTimbados ou marcados
com a data da entrada para as camaras f·rigorifieas, de modu
a impedir a permanencia delles em 1taes lo·caes além do prazo
flstabelecido nas instrucções que forem expedidas a respe·ito
do assuml)to.
Art. 192. Todos os couros, pelles, crinas, chifres, cascos,
garras, cabellos e demais productos de origem animal, quando
provierem de animaes atacados ou suspeitos de se acharem
atacados de doenças contagiosas, mas não comprehcndidas no
art. 158, poderão ser utilizados ou constituir objecto de com:ner·cio inter-es.tadual ou internacional, desde que tenham sido
desinfectado~ e tlygtenicamente elaborados, de modo a impedir a contaminação de doenças ao homem e aos animaes.,
1
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CAPirtULO IV
MEDIDAS CONCERNE~TES Á IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO DE
ANIMAES E PRODUCTOS DE ORIGEM ANIMAL

Arft. 193. A importação de bovinos, equinos, asinin1 JS,
suinos, ovinos, caprinos, e aves de terreiro, pelos portos e
postos de fronteira, fiea subordinada :ís seguintes condi-.
çõ.es:,
a) apresentação por par't1e do prop•rietario ou .seu representailte, ao ins·peclt.or do ·porto ou posto de fronteira, ao
direcLor do desembafl'Cadouro ou ao r.eprese-nJLante de qualquer dessas autoridades, de uma guia ou attestado de 1saude
dos animaes importados, firmado por au'toridade competente;
b) apr.esentação de at.ltestado official de tuberculiniza0âo, trWf.a:ndo-se de bovinos, ou de malleinização, no caso
do cavallos, jumentos e seus hybrido·s;
c) serem os animaes reconhecidos sãos pela inspecção
Ynterinaria a que forem suhmettidos;
d) serem su.Jeitos, em ca·so de necessidado e durante o
tempo fixado pelo presente regulamento ou por instrucçõo~
(•xpP.didas pelo director geral do serviço, á observação A <ís
medidas prophylacticas estabelecidas, inclusive a tubereulinií':ação e a malleinizacão;
e) ser dado aviso, com antecedencia minima de 24 hora~.
á autoridade veterinaria competente, da data exac!.a da eh~
gada dos animaes.
Paragrapho unico. O Governo Federal providenciará par·a
CJUl~ o aviso sobro a importacão de gado referido na Iettra e
do presente artigo, seja f1~ito pelo inspector da alfandega ou
nrlministrador da mesa de rendas, independentemente da communicação do interessado.
Art. 194. A guia, ou attestado de saude, a que se refere
~ lettra a do artigo anterior deverá !:.er passada por veterinario official do paiz de proeedencia, sendo a respectiva
firma reconhecida pelo consul ou agente consular do Brasil.
Art. · 195. A guia ou a~testado de saud-e deverá conter:
a) declaração de boa saude dos animaes no dia do cmbar.que;
b) declaração de que nos 40 dias anteriores não gra~sava
no logar de procedencin qualquer doença infecto-contagiosa;
c) declaração de que nos dous annos anteriores,
!lão
o.ccorreu no Jogar de procedencia caso de peste bovina, bah?siose e trypanosomiase indiana (surra) e de que, nos ultimo~
seis mezes, não reinava, no referido logar, a peripnenmonia
contagiosa, a febre aphtosa, o mormo, a variola ovina ou a
raiva;
d) declaração, para os animaes importados pela fronteira,
Je terem sido subniettidos a medidas prophylacticas contra o
PRrrapato r. outros ecto-parasitas dos animaes.
Paragrapho uni co. A guia ou attestado de saude a (JUe
se refer-e o presente artigo será entregue ao funccionario d~
industria pastoril incumbido do desembarque dos anim1es,
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devendo-se mencionar essa occurrencia no certificado ou guia
de livre embarque ou sabida a que se refere o art. 198 •
. Art. f96. No momento de se proceder. á inspeccão sanltaria dos animaes e productos de origem, animal importado;:~,
d,everá o respectivo proprietario ou seu representante apresentar :i autoridade competente, além dos documentos exigidos pelo art. 193, os seguintes esclarecimentos:
a) nome do imrwrbrlor;
b) profissão;
c) residencin;
d) declaraeão das especfes de animaes ou productos de
origem animal importados;
e) procedéncia;
f) destino;
g) quantos dias trazém de viagem;
h) para quem e para que são importados.
Art. 197. Os animaes que vierem acompanhados dos documentos exigidos pelo art. 193 do presente regulamento ~t'
rão submettidos n uma inspecção summaria antes de serem
entregues aos seus destinatarios, c os que forem importados
sem esses documentos deverão ser postos em observação quarentenaria estatieledda de accôrdo com o período de incuh:"tção de cada doença.
Art. 1H8. Os animaes ou productos de origem animal
importados. assim como as forragens, boxes e quaeequer
utensílios transportados conjuntamente, não terão livre &ahida dos meios de transporto que os conduziram sem um
certificado ou guia sanitaria passado por autoridade veterinaria cncnrregada da respectiva inspecçã.o.
§ 1. o A inspecção de que trata o presente artigo poderá
ser feita, excepcionalmente, quando ,as circumstancias o cxtgirem, após o c!csemharque, mas sempre em pleno dia.
§ 2. o O Ministerio da Agricultura provideneiará junto a
quem de direit.o pnra que as autoridades fiscaes (aduaneiras~ não consintam no embarque o no desembarque de gar!o
ou productos de origem animal, sem que se.iam inspeccionados e acompanhados de guias ou certificados passados por
funccio:r1arios competentes do Serviço de Industria Pastoril.
J\ r-t. 1 99. Não havendo doença infecto-contagiosa entre
os auimaes que tiverem de desembarcar, nem tendo occftrl'ido caso de mort,e por doen<,:.a infedo-contagiosa durante a
viagem. os animacs snrão rceolhidos ao desmnhnreadouro ou
t.rrüo li\'1'1~ fl':msil.li, si assim prPfr~rir·cnt 1is srus propri11lnrio,'3.
Ar!. 200 Si o funccionario incumbido da inspec<,:ão Yt}rificat' a oxisteneia. nos animaes importados, ou em alguns
delle'3, de dor,nça infecto-contagiosa, ou· tiver conheeim~~nf.o
de ltav1~I' morr·ido, durante a viagem, algum :-mimai de docnç::t.
infcefo-eolllagiosa, providenciará par·a que lodos os anima·es
que tiYerem de dcsPmbarcar sE'jam immediatamente recolhidos ao laznrelo vE'tcrinario.
§ 1. o Si a doença for a peste bovina, todos os animaes
serão immf'diatflml·nte Racrificado~ ou reexportacos no mesmo
navio, srm qw~ o proprietario tenha direito a iwJemnizadí.C'
alguma.
~ 2. o Si a doença for a tuberculose. a pleuro-pneumonia
conta~ iosa, os carlmnculos, a hydrophobia, as anemias per1
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ni.ciosas, · o mormo, a durina, o t.ypho, a peste suína ou o eholera das av~s, serão sacrificados ou reexportados sómente os
animaes atacados.
/
§ 3. o O sacrificio dos animaes, nos termos do pr·esent.e
artigo, será executado perante um funccionario ·competente
do Serviço <!e Industria Pastoril e delle será lavrado um auto,
que será assignado pelo referido funccionario, pelo dono Otl
consignatario dos animaes e por duas testemunhas ..
§ 4. o No caso em que a nec,.ro.psia do animal sacrificado
não assignale as lesões ou elementos pathognomonicos característicos da doença que motivou a providenci~, caberá ao
pl'oprietario · do animal indemnização em dinheiro, c·.orre.spon<1-ente ao valor integral do animal, quando importado, de aceôi·do com todas as prescripçôes do presente regulamento, e
tornar-se-ha extensiva aos objectos destruidos_, deduz-ida a
importancia correspondente á parte não prejudicada.
. § 5. o A necropsia de que se trata deverá ser requerida
ao director geral do Serviço de Industria Pastoril, quando
a importação for feita pelo porto do Rio de Janeiro, e aos
delegados do Serviço ou inspectores veterinarios de portos e
postos de fronteira, quando a providencia occorrer no·s Es...
tados.
§ ô. o Quando a nRcropsia requerida deixar de se realizar
dentro de 24 horas, a:· contar do momento em que for sacrificado o animal, por falta de providencias do fumccionario competente, ficará reconhecido o direito do reclamante á indemnização de que trata o § 4°, sendo responsavel pela me~ma
o dito funceionario.
·
~ 7. o No caso de ser o diagnostico confirmado pela neeropsia, as despezas i'espectivas correrão por conta do inteiwssado que a houver requerido.
§ R. o As despezas de que trata o paragrapho anterior serão arbitradas nas instrucções que regerem o caso, devendo ~
respectiva importancia s.er depositada na repartição arrecadadora federal mais proxima do local ondle for requerida a
necropsia.
§ 9. o No caso do § 1. o todas as despezas correrão pDr conta
do Governo .
. Art. 201. Nos casos previ.stos no artigo anterior, ·o director geral do Se.rvit;o de Industria Pastoril nomeará uma
commissão de tres membros, da qual fará parte o proprieri<r ou um seu representante, para arbitrar a indemnização,
cabendo recurso voluntario para o ministro.
Art. 202. Quando o interessado não concordar com o re~ultado da necropeia, poderá requeper novo exame cadaverico
apresentando, nesse• caso, profissional de sua confianca pari
acompanhai-o. Si os dous profissionaes não chegarem a accôrdo quanto ao novo examP., r,scolherão um terceiro profissional qun decidirá a duvida.
. Art. 203. O Governo poderú prohibir a importaç.ão de
ammaos . de qualquer especie, assim como de forragens.
carne, lmlc, couros, lãs, pclles, ossos, adubos, etc., qnando
pror:r>derPm d~ paizes onde rPinr>m docnGas eontagiosas on nos
demais easos da alínea a do art. 121.
Art. 204. Ficam obrigadas as em prezas de navegação e
as ~estradas de ferro que transportarem gado estrangeiro ~
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exigir dos interessados, no ponto de embarque, os attestados
de que trata o art. 193.
Art. 205. Par~ execução das medidas concernentes á
inspecção veterinaria dos portos e postos de fronteira, são
consideradas doencas contagiosas:
'§ 1 . • Nos animaes mammiferos:
a) Nos solipedes: o môrmo, em suas duas fórmas clinirns, a durina, o mal de cadeiraB, o typho;
b) nos bovinos: a peste ~ovina, a febre aphtosa, a peri~:meumonia contagiosa, o carbunculo symptomatico, as pneumoenterite·s dos bezerros, a babes i ose;
c) nos ovinos: a cravagem, o pietim, a febre adhtosa, as
sarnas;
d) nos caprinos: a' febre aphtosa, ais sarnas;
e) nos suinos: a febre aphtosa, a raiva, as pneumo-enterites, a peste verminosa e as trypanosomiases;
f) em todos os mammiferos: a tuberculose, a hydrophobia. o carbunculo bacteridiano, as anemias perniciosa·s de origem verminosa e as trypanosomiases.
§ 2. Nas aves: a diphteria, o cholera e a spirochetose.
~ 3 . " A prre~ente lista de doenças poderá ser
alterada
pelo Ministerio da Agroicultura, mediante proposta d'o director geral do Serviço de Industria Pastoril, conforme os estudos e invesf1igações feitas pelos scienhstas nacionaes e estrangeiros.
Art. 206. A importação de animaes e de productos deri"t:·ados, da,s especies cavallar, asioriina, bovina, ovina, caprina,
suina, dos muares e de qualquer especie que o Mimisterio da
Agricultura, por proposta do director geral do Serviço de Industria Pastoril, determinar, só é permittida pelos seguintes
portos e postos de fronteira: Manáos, Belém, S. Luiz, Tutoya, Amarraç.ão, Camocim, Fortaleza, Mossoró, Macáo, Natal,
CabedJello, Recife, l\faeeió, Penedo, Aracajú, S. Salvador, Victoria, Rio de Janeiro, Santos, Paranaguá, S. Francisco, Itajahy, :Florianopolis, Rio Grande, Porto Alegre, Santa Victoria, Jaguarão, Sant'Anna do Livramento,S. João Baptista,Quarahy, Uruguayana, Itaqt11y, S. Borja, Porto Murtinho e Corumbá.
Paragrapho uni co. O Governo Federal, quando julgar
conveniente, poderá restringir o numero de ·portos ou postos
de fronteira a que ,se refere o presente artigo ou extender a
medida nelle contid~, a outros portos do paiz e pontos da fronteira que, a seu juizo, reunirem as conndições n.ece'Ssarias.
Art. 207. I~:rnlluant.o não forem instaJiados lazaretos Vl~
terinàl.'ios, nos _pórtos e pontos da fronteira acima indicados,
o servica --de inspecção ficará a cargo dos respectivos inspectores de portos e postos de fronteira.
Art. 208. A exportação de gado bovino, cnvallar, ovino.
suino, etc., eff.e.ctuar-se-ha pelos mesmos portos e postos da
fronteira designados no a.rt. 206, e será fiscaliz:ada pelos inspectores de portos e po~tos de fronteira, qne subBcreverno a~
1·espectivas guias ou attestados de saude.
Art. 209. Os documentos a que se refere o artigo antel'ior serão identicos aos exigidos pttra a importação, devendo
ser reconhecidas as firmas dos funccionarioo que os subscreverem, pelos agentes consulares dos paizes a que se destinam ..
0
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Art. 21 O. O Governo I<'ederal, por intermedio do Ministe:rio da Agricultura, poderá prohibir a exportação interestadoal e internacional de anima~s e de productos de origem animal, no ca.ao de epizootia que exija tal medida, conforme par·ec•.T da Direcforia (~eral Jo Set viço d<' I~dustria Pastoril,
Art. 211. De accc'!rdo com ~ rormalidacte preseripta no
artigo anterior, o Governo Federal poderâ appliear á exporLa~flo, n\edidas idP-ntiens ~ls que são exigidas para a importação, quanto á prophylaxia das dol:lnças infecto-contagiosa!5.
Art. 212. Os animaes destinados á exportação dcvctn ser
ôcompanhados de gU-ias :S:anitarias e maís documentos passados pelas autoridades veterinarias dos lognn~s de proeedencia, attest.anào quer a saude dos referidos auimaes, cj'uter o estado sanitario das mesmas regiões .
.Art. 213. Os animaes destinados á exportação serão submettidos a observação nos lazaretos do porto de embarque ou
nc do posto de fronteira.
Art. 2U,. O embarque de animacs em estradas de ferro,
ou por via marítima ou fluvial c o transito pela fronteira,
nos pontos em que o serviço de Industria. Pastoril dispuzer de
pessoal, não poderão ser feitos sem a apresentação aos
funccionarios competentes de guias de livre embarque ou sabida.
Art. 215. A autoridade veterin.aria competente deverá
velar pela fixação da lotação de animaes nos respectivos meios
de transporte, assim como pelas oondições de saude, seguranra, alimantaÇão e trato dos mesmos, na conformidadP das
ordens o instrucções expedidas ~para esse fim, pela Directoria
Geral do Serviço de Industria Pastoril.
CAPI'l'ULO V
DISPOSIÇÕES GERAES

Art. 2HL As guias. attestadns e certificados expedidos
pelo Serviço de Industriu Pastoril, referentes ao estado sanitario dos animaes o ás cnnrlições de sanidade dos productos
~e origem animal, ficam isentos do sellq exigido pelo decreto
n. 14.339, de 1 de setembro de 1920 (Hegulamenlo do sello),
mas p~garão, de accôrdo com o art. 44, da lei n. 4. 230 de 31
de dezembro do mesmo anno,. um sello especial calculado proporcionalmente ao numero de anirnaes ou á quantidade, crn
kílogrammas, dos. productos a que se referirem. (7)
§ 1.0 Na éobranca do sello a que allude o presente artigo serão observadas as taxas indicadas nas seguintes tabellas.
t. Guias, certificados ou attestados de mude de reproductorcs estrangeiros (por cabeÇa) :
Por ocacsião
do

Equinos
........................... .
.......................... .
Asininos
l3ovinos
........................... .
Suínos . . . ............................ .

Em

outras

desembarque

o·~casiõ<lS

20$000
10$000
5$000
:3$000

10$000
5$000
2$000
1$0•JO
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Por oceaatio
do

deacmbaqque

Ovinos .............................. .
Qaprinos........... . ................. .
Outros animaes ....................... .

2$000
1.$0Q-l)
i!f;OOO

Em

o1Uraa

occasiõ~

1.$000
$500
$500

H. Idem, idem de reproductores nacionaes em transito
no paiz (por cabeça) :
20$000
Eq.ui.nos ....................................... .
i\SllllllOS

..•. · · ......•.••.........•.•.•.•....•...
1

Bovinos .............. ·..............
Suinos ................ ·........................ .
Ovinos ....................................... · ..
Caprinos ....................................... .
Outros anirnaes ................................ .
}

IH.

~ii~il~~~

Id~m,

••••••••••••

20$l)OO
10$000
5$000
5$000
5$0.uo
5$000

idem, de animaes de trahalho (por cabeça) :

................................................... ::::::::::::::

!'.Iuurcs ....................................... .
Bovinos ............................... · .... ·. · ·.

10$000
5$000
5$0ll0
3$000

IV. Guias, certificados ou attestados de saude de animaes
destinados a commercio e transporte interestaduaes (por cabeça) :
-

$500
Vaccuns ........................................ .
$300
Suínos ...... · · .................................. .
$200
()vinos ................................... · · ..... .
$20't1
Car,rinos ....................................... .
$200
OnLl'os animaes (excepto aves) .................. .
V. Guias, certifioados ou attestados referentes a productos dn orig-('m animul:
Car·ne do bovino e ovino por qualquer forma conservauas (por kilogramma) ................... .
$002
$005
Carnes frescas (verdes) (por ldlogramma) ....... .
Carnes de porco por qualquer fôrma conservadas (por
kilogramma) . . . . .......................... .
$010
Materias graxas em nature7.a (por kilogramma) .... .
$002
Couros seccos (bovinos, cavullares e muares) (por
15 kilogrammas) .. . . . . . ................ ..
$200
Couros verdes on salgados (bovinos, cavallares e
$100
. muares) (por 15 kilogrammas) ............. .
Pelles (caprinos, ovinos) (por kilogramma) ...... .
$200"
Extract.os de oarnes, pós de .carne, caldos de carne
(por kilog-ramma) . . . . . .................. .
$100
Lãs (por kilogramma) ..........................•
~050
Chifro-;, crascoR, Unhas, te.ndõ·es, umbjgos, sabugos,
garras, n~rvos, kola, ossos em natur·f'za (por kilograJnnla) . . . . . . . ...................... .
$002
SalchieiJarias (por kilogramma). . . . ............ .
$010
Crina~, cabcllos e corda.c.; (por kilogramma) ....... .
~025
Adn'hos d.r~ ossos, de sangue, qom.mnns, (tanlmge)
( po~' kilogramma) .......................... .
$0{)5
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Tripas finas, limpas e seccas, destinadas a uso alimentic.io (por kilogramma) •• ·-· .•....... _......
Materias graxas beneficiadas, de uso alimentício- (por
kilogramma) . . . . . ........... -.............
'l'ripas grossas e bexig·as limpas e seccas (por kilogramma) . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Oleos animaes (por kilogramma) . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Materias graxas de usos industriaes (por kilogramma)
Mit.idos frigorificados, seccos, Slalgadtos, defumado8,
. ou por qualquer fórma con~ervados (por kilogramma) .. _...... ..• . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Queijos, manteiga, caseina, leites conservados (por
kilogramma) .......•...... _. . . . . . . • . . . ... . . . . ...
Producto·s não especificados (por kilogramma) . . .. . .

$010
$005
$010
$005
$002
$002
$'u05
$002

§ 2. 0 A renda proveniente do sello desses atte:stados, guias
ou certif-icados e de outros firmados pelo pessoal technieo do
Ssrviço de Industria Pastoril, que exceder de mil e quinhentos contos de réis, em cada exercício, reverterá em proveito
do desenvolvimento do Serviço, deduzida do valor de cada
attestado, guia ou certificado a importancia de 600 réis que
será recolhida aos cofres publicos como receita da União.
§ 3. 0 A applicação da renda destinada, nos tern1os do para.grapho anterior, ao desenvolvimento do Serviço, 1será feita
mediante autorização prévia do ministro, ouvidas as Dir,ectorias Geraes de Industrias Pastoril e de Contabilidade e sem
prejuízo do disposto no art. 61, e seus paragraphos, da lei
n. 4.24.2, de 5 de janeiro de 1921, de modo a serem attendidas equitativamente todas as regiões ,criadoras do paiz,
quer por meio de assistencia veterinaria, augmentando-se,
quanto p-ossível, o numero de veterinarios, guardas sanitarios e tratadores de animaes, quer IJela rigorosa fiscalização
das fabr-icas de productos de origem animal, feiras e mercados de gado vivo, admi.ttindo-se para esse fim o pessoal technico necessario, quer, finalmente, pelo desenvolvimento dos demais serviços pr·evistos neste regulame1to, reforçando-se as differentes consignações e sub-consignações orcamentarias e de preferencia as que se referirem á compra
de reproductores, á fundação e custe·io de estações de rrjonta,
á aequisição de vaccinas . e mais productos biologicos, á concessão de auxilios para. construccões de banheiros e silos f\ :'i.
concessão de premios a.os criadores que concorrerem ás (~X
posições de gado, federaes, estaduaes ou municipaes. (8)
§ 4. A cobrança do sello de que trata a presente disposição só terá inicio 60 dias após a publicação deste regulamento
no Dim·io Official, continuando em vigor at.é Pntão as taxa~
.actuaes.
§ 5. O referido sello será cobrado por meio de estampilha~ cujo·s valores, formato e signaes característicos serão es-tabelecidos pelo ministro da. Agricultura, que requisitará do
Ministerio da Fazenda a fabricação, na Casa da Moeda, das
quantidades que forem s·endo necessarias.
§ 6. 0 A fiscalização da app!ieação desse scllo e a sua. vrnda
aos interessados obedecer·ão ás regras gera.es adoptadas no de-·
cre,f.o n. 14.S39, de 1 de setembro de 1920, podendo ser inc_umbidos da venda aos criadores os funccionarios do Serviço
0
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de Industria P~storil e de outros servicos do Ministerio da
Agricultura designados pelo ministro.
§ 7. O referido decreto n. 1-i.339 será extensivo ao sello
ora instituído em tudo que lhe for applicaveJ.
§ Ro Para os effeitos da fiscalização da renda do sello de
qtw se tra.La, as guias, attestados ou certificados sujeitos ao
1m~smo sello, serão passados em folhas destacadas de livroS-:-·
talõPS, mencionando-se no canhoto a importancia dos sellos
applicados na ·ta via e quaesquer outr:as indicações que forem
neeessarias ao serviço, sendo tudo datado e asfdgnado pelo
funccionario que passar a guia, attestado ou oertificado.
§ f). o Além da 1a via destacada do livro-talão, serão cnf regues aos interessados tantas vias ·avulsas quantas forem
neccssari,as, assignalando-se com carimbo, em cada uma delIas, a importancia do sel1o applicado á 1" via e mencionandose. tanto nesta como na·s demais o numero de vias extrahidas
erú cada ca,so.
§ 10. Os Iivrns-tal6es. obedecerão a tantos modelos quan-tos forem necessa.rios tendo-se em vista a natureza dos attestados, guia:s ou certificados; de cada modelo haverá tantas
séries numeradas seguidamente quantos forem os annos a que
corresponder~m, a:ccre·scentando-se ao numero da série, a lettra r·epres,enta.tiva do modelo (série 1" -- A, série 1 a - B, série 1a - - C, etc.) ; cada série comprehende.rá t.a.nto·s livrostalões tamhem seguidamente numerados, quantos forem exigidos pelo desenvolvimento do serviço; cada livro terá 25 fo-lhas - todas ellas rubricadas e numeradas, correspondendo a
cada sórie de livros, uma só numeração.
§ 11. Pc]o·s eanhotos dos livroS-t.aiões será discriminada
a renda do sello da industria pastoril que, nos termos do § 2o,
deverá ser recolhida aos cofres publicos como renda da União
da que ficará reservada para ser applicada ao desenvolvimento do serviço.
§ 12. Nas folhas desse·s livros que não forem usadas dentro do anno a que pell'tencerem ou que se inutilizarem por
qualquer cireumstancia serão feitas e assignada.s pelo funccinnarln responsavel, as declarações necessaria·s.
§ 13. Qg livros- talões seJ:>ão apresentados nos primeiro.:
cinco rlia.s de cada mez á repartição arrecadadora mais proxima f.los loga,re'S em que se acharem os responsaveis. afim
dr> serem rAgistradas a.s importancias dos sellos cobrados e
desde Jogo discriminad:u:; as rendas, nos termos do § H ..
§ 14. O serviço a que se refere o paragrapho anterior
será sempre conside;rado urgente e os livros apresentados deverão ser immediatamente. restituídos aos seus portadores,
lançada. no verso de cada documento (do canhoto) a declaração de ter sido feito o ['egistro acima indicado.
§ 15. Cada funcciona.rio responsavel pela cobranoa do
sello da industria pastoril fica obrigado a apresentar á ['espectiva Del'egacia do Serviço de Industria Pastoril ou á Directoria Ge,r·al, um boletim mensal, segundo o modelo que
for a,doptado, das importancfas dos sellos cobrados.
§ 16. Em caso algum s.erá cobrado sello · inferior a 600
réis, nem fraeção inferior a 10 réis, ficando entendido que os
documentos sujeitos a menor importancia, pagarão sempre
aqn~llas taxas.
0
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Art. 229. Os cargos que não tiverem de ser preenchidos,
na fórma doE! artigos. precedentes ou por funccionarios addidos, serão providos por concurso, nas condições do art. f29.
§ 1. o Nas primeiras nomeações, necessarias á in3talla~ã.o
dos serviços, poderão ser aproveitados, até que se faça o concurso, os funcoionarios effectivos de outras repartições ou os
f:xtranumerarios que exerçam cargos equivalentes no Serviço
de lndustria Pastoril ou em quaesquer reparticões do ministerio, e os agronomos e veterinarios diplomados pela Es-.
cola Superior de Agricultura e Medicina Veteri'naria e eseolas agricolas ou veterinarias registradaf; ;no ministerio c
outros especialistas de reconhecida competencia, a juizo do
Governo.
§ 2. o' O Jogar de engenheiro-architecto (especialista na
industriá '.do frio), recahirá em engenheiro que se haja especialisado no assumpto em centros onde mais se tenham desenvolvido as 3JPplicações do frio ás industrias de productos
de origem animal.
§· 3. o O ajudante do engenheiro será engenheiro civil
escolhido de preferencia dentre os que se tenham occupado de
construcções ruraes. Os que já pertencerem a0s. servicos technicos do ministerio serão preferidos em igualdade de condições.
§ -i. o Os auxiliares de t• e 2• classes necessarios á installação dos serviços serão nomeados independentemente do
disposto no § 1°, alinea IV do art. 127.
Art. 230. São extensivas ao Serviço de Industr'ia Pastoril,
na parte que lhe forem applícaveis, as disposições constantes
do art. n. 20'2, da Lei n. 3.454, de 6 de janeiro dt1 1918,
dos arts. 30, 4'9~ 50, 51, 53, 54, 56 a 84, 90, 9f e 95 .a 98 do
regulamento approvado pelo decreto n. 11. 436, de 13 de janeiro de f915, e art. 2°, ns.. 5, 6 e 26 do regulamento annexo
ao decreto n. 14. f84, de 26 de maio de f920. (10)
Art. 231. Ficam transrferidos da Directoria Geral de
Agricultura para a do Serviço de Industria Pastoril o regi:;;tro •genealogico de animaes e o registro e archivo geral de
marcas de animaes a que se r~fcre o art. H, § 2°, n. IV, do
regulamento annexo ao decreto n. 11 . .i36, acima citado;
sendo arproveitado o respectivo amdliar desenhista como
auxiliar do Registro Genealogico da :Secção de Zootechnia. (111)
Art. 232. O Serviço de Industria Pastoril, dentro dos recursos de que dispuzer, collaborará com o Serviço de Inspeccão e Fomento Agrícolas, nos casos previc;tos no art. 42 do
regulamento anncxo ao decreto n. 14.184, de 26 de maio de
1920, Rcmprc que a~ mcrlidas rlc qne trata a mesma disposição se applicarem a prados naturaes ou culturas de plantas
forrageiras. (f2)
Paragrapho 'l.mico. Fóra desses casos, o Serviço fie Industria Pastoril rprestará sua coUaboração, tanto ao Serviço
de Inspecção e Fomento Agrícolas, como aos demais serviços
do Ministerio, sempre que isso fôr possível, sem prejuizo das
suas proprias attribuições.
Art. 233. Em instrucções elaboradas pela Directoria
Geral do Serviço de Industria Pastoril e approvadas pelo ministro da Agricultura, serão estabelecidas as condições de
if'unccionamento de qruaesquer trabalhos e serviçoo rprev istos
no presente regulamento.
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Paragrapho uni co. Nas instrucções que regerem oa serviços de analyses de forragens e outros trabalhos de laboraíorio, serão fixadas pelo ministro, sob proposta do director
geral do S'erviço, as taxas a cobrar dos particulares q,ue solicitarem taes serviços.
Art. 234. A Escola de I.Jacticinios de Barbacena continuará subordinada ao Serviço de ll:1d1Ustria Pastoril, até que
seja organizada a Superintcndcncia do Ensino Agronomico a
que será incorporada.
Art. 235. As duvidas que porventura se suscitarem na
execução do presente regulamento serão resolvidas por decisão do ministro c proposta do director geral.
Art. 23 6. O presente regulamento entrará em vigor
.
desde já.
Paragrapho uni co. Duran1tc o primeiro anno de sua
execução, poderá o Governo redtnir como f{;~· conveniente, os
valores do sello dos attestados, guias c certificados, estabelcchios no § f o, do art. 2Hk
Art. 237. Ficam revogadas as disposições em contrario.
1

Rio de Janeiro, 5 de março de i921. Lopes.

'l'AP.ELL.\ IH~ VI~NCI.MI~NTOS A QUE SE REFEHE
PHESENTJ<;

Ilde{onso Sim.(Jes
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Ordenado Gratificação

1-·--llircct.oria'r.üral:
Dh·ector geral .....•..•...•..••
Chefes de s~cção ...............
Engenheiro arcbitecto e sanitario
(especialista na industria do
fl'io) ....•.••••..••..•..• · •
Director do desembarcadouro e
Lazareto Veterinario •.••••. ·
Encarregado da Estação Experimental de Agrostologia .•..•
Ajudantes do secção ••..••••.•••
Ajudante do engenheiro (engenheiro civil) .••••....•...•.
Technologista ••...••..•...•...•
Assistente do desembarcadouro e
l.azareto Veteriuario ...... .
Ajudante da Estação Experimental do Agrostologia •.•...•.•
Ollicial do Hegistl'o Genealogico
e de Marcas de Animaes ..••

!

l

Micr~tf~~~~~~~~:~~ .•o•• ~~~~~~~~~ ·}
Primeiro otllcial. ......•••••••• ·
Leia de 1g21 -

Vol. UI

12:0008

6:ooos

Total

ts:ooosooo

8:000$

4:0008 f2:000SOOO

7:200S

3:600S !0:8003000

6:4001)

3:200S

~:6oosooo

5:600S

2:soos

8:4oosooo
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Ordenado Gratificaç11o

Total

Desenhista-protographo .....•...•
Auxiliar tecbnico .....•..•.•...•
Bibliotbecario .••...•. ~ •••..•..•
Segundo official ••.•.•.......•.•
Encarregado do material •.••.•.
Pharmaccutico-chimico..••.•••..
Chefe de culturas da Estação Experimental de Agrostologia.

4:0008

2:000$

ô:OOOSOOO

Auxi~i~~- -~~ .~~~~s~~~ .•~~~~~~~:
Terce!ro official. ............•••
Porte1ro .••••••...•....••...•.•

3:2008

f:600$

4:800SOOO

.........

3:6008

3:600SOOO

........

2:0008

f:OOOS
3:000)

3:000$000

........

2:000J

2:0005000

f:6oos

$800

2 :!100SOOO

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

f:SOOSOOO

l

Capataz de desembarcadouro ... -~
Dact.ylographo .••.•••...•..•...
Dactylographo da Estação Experimental de Agrostologia ..•
Auxili&L' do encarregado do material ..............•..•.......
Secretario ...................... .
Veterinarios das secções e do
desembarcadouro e Lazareto
Vetcrinario ..•.••..•.....••••
Continuo ••..••••..••••.•...•.... )
Correio •.•.•......•..••• , • . • . . . )
Serv~nte

( salario mensal de
!50$000) ..........•.....•...

3:ooosooo

li-Posto Experimental deVe·
tcrinaria do Districto Federal:
Director.•....•....•.........•..•
Ajudante ..•..••........•.•... :.
Auxiliar tecbnico •.....••..•.•...
Veterinario ..................... .
Dactylographo .....•.....•....•..
Servente (salario mensal de 1503).

s:ooos

4:ooos

........
········
.........

6':400$
4:ooos

3:200$
2:000$
2:000$
3:61)08

......

f2:000$000
9:600$000
6:0005000
2:000SOOO
3:600$000
1:800$000

2:4008
2:000$

7:2005000
6:000$000

1:200$

1:200$000
3:0005000

UI - Posto Experimental de
Avi cultura :
Chefe .••.•.•..••..•...•...... ~ ••
Auxiliar technico .•.•••••••..•...

4-:800$

4:000$

IV-Delegacias do Serviço de
lndustl'ia Pastoril nos Estados :
Delegado ..•••••••••...•.•.......
Escrevonte-dactylographo ........ .
Servente ( sala rio mensal de
150$000) .•••••••••••...•••••

:3:000;)

1:8005000

ACTOS tio PODEn EXECUTIVO

Ordenado

Grat.

Total

V-Postos Zootecbnicos:
8:0005
Dircctor •.••••••••..••••••••.••.
Ajudante (agronomo ou de lactici5:600$
nios) .•••••.•..•..••. ; ...•...
Ajuda.nte-votorinario ••......•.•..
4:00e6
Secretario ...•........••........•
Escripturario .................•.• )
2:400$
Almoxarife .•...............•.... ) \
1:600S
Porteiro-continuo ........•...••..
l\leca.nico-electricista ........•..••
Mestre-ferrador.•.•.•........... )
Escrovente-dactylographo •...•... )

4:000$ !2:000$000
2.:8008

2:ooos

2:000$
1:200S

soos

3:600$
3:000$

8:4008000
2:0005000
6:000$000
3:6005000
2:400$000
:l:600$00()
3:0005000

VI - Fazendas modelo de criação - Postos do sclccção do
gado uacioual- Coudelarias:
Dit·ector.••..•.........•.•......•
Ajudante-agronomo ..........•.••
Ajudan te-vetcrinario ..•.•..•....•
Auxiliar:technieo ....••....••.••. )
Secretario ........ ;-....•..••.... )
Guarda do material. •.•.•.•......
Escrevente-dactylograpbo ....•...•

6:400S
:):600$

3:2005
2:8005

3:2008
2:0003

1:6003
i:OOOS

3:ooos

9:6005000
8:1-00SOOO
2:000SOOO
4:8005000
3:000$000
3:00JSOOO

4:800$

2:400S
{:600$
3:000$

7:200$000
4:800$000
3:0008000

2:000S

2:ooos

VII - Estações cxperimentaC;'S
de suínos, ovinos e caprinoo:
Chefe ...•...•.....•...•.......••.
Auxiliar-tochnico ..•...•••.•..•..
Escl'evonte-dactylographo ..•..•.••

3:200S

VIII - Estações de monta Estações oxperimentaes de
a vicul tu r a:
Encarregado .........••...•..... )
Chefe ...•..•...••......•......•• )
Auxiliar-tochuico ...•..••..•..•••

4:000$
3: 2008 '

i : 60:)8

6:000SOOO
4: 8005000

3:200$
2:400$

1:2008
:1:6001)
1:2oos

1:2008000
4:800$000
3:600SOOO

6 ooos
6 ooos
4 soos

6 000$00()

IX - Postos de Assistencia Veterinaria:
Encarregado .•.•••••••••.•••••• ·"
Auxiliar de 1a classe ..••.•.•..•..
Auxiliar de 2 classe ••.....•..••.
11

Inspecções de fabricas e
entrepostos de carnes e dorivado3:

X -

Inspectot· itinerante ....... , .•..••
lnspector de fabrica de ia classe .. .
Inspector do fabrica de 2a classe .. .
lrtspc~tor de fabt'ica de 3a classe •..

3 fiOO$

() 0008000

4 800$000
3 6008000
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Ordenad-o
Inspector do fabrica do 4• classe ...•
lnspector do rabrica de !jl\ classe .•.
Veterinarios.••.••••••.•.•....••.
Encarregado de laboratorio ••.••..
Auxiliar de i a classe .••••••••....•
Auxiliar de 2" classe ••••••.•••••••

Grat.

Total

2:000$
i:200S
2:4008
3:2008
1:6008
1:2008

2:000$000
1:200$000
2:<100$000
9:6008000
4:8008000
3:600$000

:12:ooosooo

3:2008
2:4008

4:0008
1:200$
1:600$
1:2008

3:0008000
2:000$000

2:400$

3:0008
2:000$
1:200S

3:200$
2:400S

3:0008
1:6008
1:2008

3:0005000
4:8003000
3:6008000

3:0005

3:0008000

2:ooos

2:000$000

1:2008
1:600S
1:2008

i:200SOOO
4:800SOOO
3:6008000

ô:4oos
3:2008
2:4008

I

XI - Inspecçõos doi leite e dorivados:
Inspcctor.•.....•...••.••.•••..••
Veterinario •.•.••..••.••...••••••
Auxiliar de 1a classe ...•.••••.••••
Auxiliar de 2a classe •..••.••.•••••

8:0005

1:200SOOO
4:8008000
3:6008000

XII - Inspecçõcs veterinarias
de portos:
Inspector de porto de ia classe •••.
lnspcctor do porto de 2a classe •••.
Auxiliar de 2't classe ••.•••••••••••

3~6008000

XIII - Im~pecções veterinarias
de postos de fronteira:
lnspector ••••••••••••••••••••••••
Auxiliar de 1a classe .•.••••.•••••
Auxiliar de 2a classe ••••.••••••••
XIV- lnspecções de mercados
c reiras de animaes vivos:
lnspector de niet·cado ou feira de
1a classe ••.•••.•..•..•.••..•
Inspector de oercado ou feira do
2a classe .•..•.••.•...•••••.•
Inspector de mercado ou feira do
. aa classe •••...•....•••..••••
Auxiliar de 1' classe .•.•.••..••.•
Auxiliar de 2a classe •.•.•...•••••

3:2008
2:4008

XV _;.. Postos~xperimcntaos de
veterinaria nos Estados:
Directot·............•.•••....•..•
Ajudante ••.•..•...••....•.•••..•
Veterinario •......•...........•..
Auxiliar technico ...•...•........
Escràvente-dactylographo ..•......
Porteiro-continuo ..•.......
Servente (salario mensal150S) ...•
u

••••

XVI -Desembarcadouros e lazaretos veterina.rios nos Estados:
Director ••.............•••.•••.•.
Assistente .•••••••..•..•••••..•••

7:200S
6:4008
4:0008
2:000$

7:200S
6:4005

3:6008 10:8008000
3:2008 9:6008000
2:000$ 2:0008000
2:0008 6:0008000
3:600S 3:600SOOO
i:OOOS 3:0005000
1:800$000

3:600S 10:800$000
3:2005 9:6005000
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Ordenado
Vetot•inario ...•••....•....•••..•
Auxiliar technico ..•.••.• ~ •.•••..
Capataz •.••••••.•.•..••..•...•••

Grat.
2:000S

2:ooos
3:600S

Total
2:0008000
6:0005000
3:600$000

XVII - Corpo de veterinarios :

2:ooos 6:ooosooo
Veterinario • • • . . • • . . . • . • . . . • . .. .
4: OOOS
XVIII - Praticantes :
Gratificação mensal de i 50S a 300$000.
XIX -Pessoal assalariado:
Guarda, guarda sanitario, feitor ou capataz:
Salarlo mensal de 2005000.
Tratador de animaes, trabalhador rural :
Salario mensal de 60S a :1.8.08000.
Ferradores, selleiros, correeiros, picadores, motoristas, mecha-·
nicos, electricistas e outros opera.rios:
Sala rio mensal ele f 50S a 3008000.
Observações
I - O pessoal do Corpo do Votorinarios, quando no desempenho das
funcções especificadas no art. :1.27 ~ 1. 0 , ns~ 11 e Ill, perceberá além
dos vencimentos estipulados no n. XVII da presente tabella as gratificaçOes correspondentes a cada caso, fixadas nos nurneros untoriores.
·
li - Os delegados do .Serviço de lndustria Pastoril perceberão,
além dos vencimentos dos seus cargos effectivos ou das commissOcs
que estiverem exercendo nos termos do art. !27 § i 0 , ns. Il e III, as
gratificações de delegado fixadas no n. IV da pt•esente tabella.
III - Os dircctores de desembarcadouros c lazaretos veterinarios
e os directores de postos experimentaes de veterinaria exercendo
funcções de inspectores de portos, não terão direito, por tal motivo,
a nenhum augmento de vencimentos.
IV - As funcções de inspector de porto de 3a classe e de inspector do mercado ou feira de 4a o 5a classes não darfto direito a gr·atificações especiaes.
V-0 numero de praticantes .a que se refere o§ to do art. 35
não poderá. exceder de i O em cada cxercicio e nenhum praticante
será mantido nessa situação por mais de dous annos.
VI - O pessoal extraordinario ou extranumerario admittido nos
termos do art. 35 perceberá. gratificações iguaes aos vencimentos do
pessoal ctl'ectivo de categoria correspondente, e, não havendo correspondencia de funcções, as gratificações que forem estipuladas pelo
ministro, sob proposta do director geral do Serviço.
VIl- Os actuaes inspectores veterinarios que forem aproveitados
como inspcctores de portos, perceberão, além dos vencimentos a quo
tinham direito naquelles cargos, a gratificação annual de 2:000S o
quaudo exercerem as funcçoes de delegado do Serviço do Imlustria
Pastoril, mais a gratificação de t:200S000A

f3i
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Vlll - O pe!ISoal dos Cnrsos Complementares dos Patronatos Agricolas annexos ao Posto Zootechnico de Pinheiro e á Fazenda Modelo
de Cria.QA.o Santa Monica continuará a perceber os vencimentos fixados
no decreto n. i3. 706, de 25 de julho de f9i9; ficando supprimido o
logar de auxiliar agronomo do Curso Complementar do Pinheiro,
cujas funcções serão exercidas pelo ajudante agronomo do Posto,
observado o disposto no art. 228. (J 3)
Rio de Janeiro, 5 de março de 1921. -

Jldefonso Simõet

Lopes.

DECRETO N. 14.712

--DE

7

DE MARÇO DE

Hl21

Concede permfssão á Companhia Radiotelegraphico. Brasileira para inst.allnr
e trafegar estações radiotelegraphicas ultrapotentes

O Presidente da Republica dos Estados Unidos do Brasil,
attendPndo ao que requereu a Companhia Hacliotel1~gTapl1iea
Brasileira e de accôrdo com o art. 3° do deereto legislativo
n. 3 .29(), de 10 de julho de 1917, modificado pelo dececf.o
n. 4. 262, de 1 ~j dn janeiro do corrPnte anno .• !cer·eta:
Artigo uni co.
J~' concedida permissão ú Companhia
Radiotelegraphica Brasileira para installar c trafegar estações ullrapotcntes radiofclegraphicas em pontos apropriados
do lif.toral do Brasil, nos f.prrnos das elansula~ qth~ ('om (•sf.e
baixam, assignada~ pdo ministro do Esladn da Via~ão e
Obras Publicas.
Rio de Janeiro, 7 de março de 1921, 100° da InrlPpenden-cia e ~33" da Hepuhlica.
.I!~Pl1'ACIO PESSÜ.'\.

J. Pires do lHo.

Clausulas a que se refere o decreto n. 14.712, desta data
I

E' concedida á Companhia Radiotelcgraphica nrasiloir·a,
nos termos do art. 3° do decreto Icgis lati vo n. 3. 2fl6, de 1 o
de julho dn 1017, pPrmissiio pelo prazo de lt5 annos. Hf'm monopolio ou privilf'gio de f'SpPcic alguma, JHU'a inslallar n frafogar PstaçiiPs ultrapof.entcs radiotnl('gr·uphicas, dos sysf.mnas
mais aperfeiçoados, destinadas a commtmir.ações dil'Pcfas
com outras esf açõos radio-internacionars nas A nwricas e Eut'opr., nom as qnacs possa cstabelccPr con vcn i o dP teafe;;o.
I<_,ica rntr•ndido QUP a cnncf'ssão se rc:;fringP ao direito de
utilizar as ditas nstaçõPs no Herviço intrrnaeional, nlio podPndo a conc~ssionaria Psf:üw!Pcnr eonununieaeõPs radiofelq~r·apl!iea~ l'Jt(!'(' ponf.ps do LPrritorio mwional.·
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li
De accôrdo com o disposto nos arts.. 3° e 22 do decreto
legislativo n. 3.296, de 10 de julho de 1917, a presente conw•~.;são J'iea su.icHa aos rcgulatnentos que vierem a c;er expedido~ pelo Governo Federal para a execução do mesmo decrcto, 11?:\m como aos regulamentos e convenções intcruaeionaes já agsignados ou que vierem a ser adoptados pelo nrusH sobre o serviço radiotclegraphico .,

III
A roncessionaria estabelecerá as suas duas prirneirao:; estações na~ cidades do R i o de .Janeiro o Belf)m do Pará, ou
suas cnrcanias, conforme a technicã indicar. Caberá smnpL'e
ao Governo Federa! approvar a escolha dos 1ocaes em que as
cst.açõC's hajam de Sei' installadas .,

Quando, por necessidade teclmica, as estações de transm is.c;fio e rccrpção forem localizadas nas ccreanias das cidadns, a concf~ssionaria terá o seu balcão de recepção c ent.I'ega
do nulios para o publico ligado por linhas aereas 011 snhterJ'llJ!CaH ás estações de transmissão e recepção,,

v
A concf'ssionaria suhmctterá ao Governo Federal, donf.ro
do pr·azo de seis mezcs da data da assignatura do r~ont.mcto,
as planf.as. I'SfH~cifica~.õcs, orçamentos c todas aH dmnais infornt:t~~ÕI'H f)(' ordt•m tcclmica concernentes ás insf.allaçõcs.

VI
1
Tl'I:'S mezcs apôs a approvação das plantas e domais documentos, serão iniciadas as obras, que deverão estar conclnidas dentro do prazo de tres annos. As plantas o demais
documentos considerar-se-hão approvados ·por omissão si,
dcf~orridos
60 dias depois do sua aprcsent.açõ.o .á Dircdoria
(:c,·al dos Telcgraphos, o Governo nado. sobre c1les l10uvcr
resolvido.

VII
Em igualdade de condiçõcB, a .ltltzo do Govorno Ji'ederal,

.n concpssimmria dará prefcrPneia ao pcssonl c rnat.crial nacionacs.
VIII
A conc0ssionnrin ohriga-so a suhmf'Ucr á npproyaçfto do
floyr•r·w1 Ft>tleml nç; t.axas para o ptit,lieo, ÍlliJH'«'llsn «' govPr-
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nos estadunes, as quaes serão revistas em cada quinquennio,
a contar da abertura da primeira estação ao trafego.
O Governo Federal gosará:.
a) ábntimento de 50 o/o sobre a tarifa ordinaria;
b) prrferencia na transmissão dos seus radio-telegram-

mas;

c) transmissão gratuita de radio-telegrammas communicando o apparecimento de epidemias ou relativos _a qualquer calamidade publica.

IX
A conccssionaria pagará ao Governo, a partir do quinto'
anno da abertura da .primeira estação ao trafego, dez centimos por palavra dos radjo-telegramm,as particulares.
X

A eoneessionaria fica sujeita á fiscali7.ação do IG.overno
Federal, por intermedio da Repartição Geral dos Telcgraphos,
ce aCicôrdo f'om o art. 7o do decreto n. 3.296, de 10 de julho
de 1917. Para as despezas desta fiscaliza.~~ão, a coneessionaria
contribuirá eom a quantia de 12 :OOO!B em duas prestações
iguaes. venciveis em ao de junho c 31 de dezembro de cada
anno, as quaes deverão ser rpagas, respectivamente, até 30 de
março e 30 de setembro do mesmo anno. Esta contribuição
tornar-se-ha effectiva desde a data da apresent.ação da~
plantas e f'specificações de que trata a clausula· V. salvo si
fôr excedi.do o prazo de seis me!?Jes, marcado na mesma .clauFula, ~,aso em que a contribuição será d~vida a enn1.ar do dia
da expiraç.ão do referido prazo.
·

XI
Excedendo qualquer dos pr-azos marcados nas clausuh1s V
VI, a concessionaria, salvo pr.oroga.ção por motivo de forca
maior, a juizo do Governo, ncará sujeita á mult:a de 200$ por
mer. até Feis me7.cs, a qual deverá ser paga denf.ro do :prazo
de 10 dias da sua intimação. Decorrido o prUAzo da 'JW·Oroga~ação ou os seis rnczes com applicação aa multa, poderá o
Governo de plerio direito d1eclarar caduca a concessão, independente de interpellação ou acção Judicial. Dedara,da a cacucjdade, a ,concessionaria P·erdei'á em favor da Fazenda P'u.:..
blica a caução de q'U!e trata a clausula: seguinte.
Pela inobservancia de outras obrigações, a concessionalia pa~ará multas até 500$ de cada vez .e o dobro nas reinciaencias, incorrendo em caducidade a ,concessão, nos termos
desta clausula, se forem repetidas as mult:as por infracção
da meo;;ma natureza.

P

XII
Como caução do contracto, a concesswnaria depositará
no Thesouro Nar.ional a quantia de 10:000$ em rlinhf~iro vtt
ti tu los da divida JHlh1icà federal. Esta caução, ~Sempre nun
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fôr desfalcada por, qualquer motivo, deYet'á ser' completada
ficntro do pra1.o de df\z dias sob pena de caducidadP da concPs'Jíio, a qual sflrá declarada nos termos da clausula XI.
XIII
No caso .de execr.sso rle praw marcado para o pagamento
JJe f}ualf]ucr contribuição ou multa devida ao Governo em
virfude da presentP concessão, a concAssionaria fira constituída em móra e sujeita por isso aos juros de 9 o/o ao anno.
'l\ cobrança destes ·pagamentos em atra·z.o poderá ser feita por
via f\X?;~utiva nos termos da legislação em vigor.

XIV
F.m raso de guerra ou revolta, o C:overno t.cr:í. direifu de
()ceupar as estações da concessionaria, sendo esf a indcmni7a.da oe arcôrdo com a renda liquida mrdia ·do ultima triennio, ou do prriodo decorrido a partir da data da ahrrfrura {{o
trafe~o. desde I'"(Ue ta: ncont.cra
drntro do primeira trif'nnio.

XV
Qnalquer questão suseitada sobre a applicaQfio da~ prPelausulas, excluídas as relativas a multas P :í ·caduri,.Jade da {'oncf\ssão (.olausulas XI e XIT) podrr:í. SPr tl!widida
r~m· meir) de arbitros nomoados por ambas as partrs dPntro
rlr no dia~ a contar do protesto pela solução arbitral. No
<..:aso dn divcrgcncia entre os arbitros, será nomrado um ter""
Cf\iro arl>if ro oscolhid.o pelas duas partes. Fica, . entretanto,
1 irmad0 que, expedido o regulamento para exec'ucão da lei
n. :l.29G, fln 10 ,de julho dP HH7, prevalecerão as rrgras que
{!f'PP con~hircm para as d-ecisões por juizo arbitral.
O mrn para todas as questões em que a ronr,Pssionaria
seja autora ou rfi, será o Federal.
flio de .TanPiro, 7 de março dA 1921. - J. PirPs do Rio.
~;rnfPs

DEGRRTO N. 14.713-

DE

8 nn: MAHiÇn

DE

HV?1

Approva o regulamento para cobranea e fisoaliza~§o t!o sello eanitario

O Presidente da Republica dos Estlaüm; Unid'os d.o Brasil,
usando da attribuição que l·he confere o art. 48, n. r, da
Con~lit.nirão Federal, c á vista do disposto no art. 1", n. 10,
da lei n. 4. 230, ele 31 de dezembro do anno findo:
nrnsolve apprnvar o regulamento, que a estP acompanha,
nam f~nhl'ança "'' riscalizac.ão ,(J:o Rello P-anHar•io t•rt>Hdo pflln
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art. 1'2, Iettra e, da lei n. 3. 987, de 2 de j an:eiro do anno
findo, o qual vae assignado pelo ministro de Estado dos Negocios da Fazenda.
Rio de Janeiro, 8 de março de 1921, H:lOo da Indopendenr,ia c 33° da Rrpubl ica.
EPITACIO PEsstiA.

Ilornero Baptrista.

Regulamento par~ a cob,rança e fiscalização do sello sanitario,
a que se refere o decreto n. 14.713, desta data

CAPITULO Í
DA

INCIDENCIA

Art. ro. O sello sanitario creado pelo art. 12, Iettra e, e
paragrapho unico, da lei n. 3.987, de 2 de janeiro de Itpo, recac
eobre os seguintes productos: nacionaes c estrangeiros:
I. Opotherapicos, de qualquer especie c semelhantes ou
identicos;
11. Sôros therapeuticos ;
III. Vaccinas, de qualquer especie e semelhantes ou identicos;
IV. Especialidades pharmaceuticas.
Paragrapho unico. Esses productos são isentos do imposto
de consumo.
Art. 2°. O sello de que trata o artigo anterior terá gravada a
ephigie de Oswaldo Cruz e será applicado sobre o~ prou uctos na
conformidade do 9-ue prescreve este regulamento.
Art. 3°. Serao devidos emolumentos de registro para a producção e venda dos productos enumerados do art. 1°, constituindo
taes emolumentos elemento de fiscalização c estatística.

CAPITULO li
no

MODO DA INCIDENCIA

Art. 4°. O sello sanitario incidirá sobre os preparados enumerados no art. 1°, do seguinte modo:
1°. Parà os preparados indicados nos ns. I a TH do citado
artigo as taxas serão :
a) productos acondicionados ou contidos em ampoulas de
qualquer qualidade c tamanho, a saber :

até 6$ a duzia, cada unidade .
de 6$ até 1 ~$ a duzia, idem .
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de 15$ até 2o$ a duzia, idem •
·de 2o$ até 6o$ a duzia, idem .
de mais de 6o$ a duzia, idem.

$o6o
$100
$200

Paragrapho unico. Considera-se cada ampoula como unidade,
para o efiéito da incidencia da taxa, podendo, no caso das ampoulas
virem guardadas em caixas, ser nestas colloéados os sellos, desde
qll:e correspondam á totalidade das ampoulas que contenha cada
caixa;
b) productos acondicionados ou contidos em garrafas, vidros
ou frascos, botijas, latas, caixas, bocetas, potes, carteiras, saccos,
pacotes ou· quaesquei- outros envoltorios ou recipientes semelhantes, a saber>
preparados até I 2$ a duzia, cada unidade .
idem de mais de I 2$ até ~4$ a duzia, idem
!dem de ma!s de 24$ a!é 36$ ~ duzia, idem.
Jdcm de mats de 36$, Idem, tdem • . .

$o6o
$iOO

$IÓO
$200

2°. Para as especialidades pharmaccuticas indicadas no n. TV
do referido artigo as ta.:tas serão :

Productos de preço até 5$ a duzia, cada unidade.
Idem de mais de 5$ a duzia, até Io$, cada unidade
Idem de mais de IO$ a duzia, até I 5$1 cada unidade .
Idem de mais de I5$ a duzia, até 25$, cada unidade .
Idem de mais de 2$$ a duzia, até 45$, cada unidade .
Idem de 45$ a duzia_, até 6o$, cada unidade . . .
Idem de mais de 6o$ a duzia, até I 20$, cada unidade.
Idem de mais de I20$ a duzia, cada unidade . . .

$020
$040
$o6o
$o8o
$IOO

$200
$500
J$000

Aguas mineraes naturaes medicinaes de fontes do paiz ou csgazeificadas artificialmente por gaz que não seja ela
propr1a fonte:

trang~ira~,

por
por
por
por

litro .
garrafa .
I/2 litro •
I /2 garrafa .
São isentas as aguas mineraes naturaes medicin~s de origem

nacim~al, gazosas ou nâo, ou supergazeificadas coin o gaz da

propna fonte.
Art. so. Constituirá base para a cobrança do sello, em se
tratando de productos nacionaes, o preço de venda da fabrica ou
laboratorio, dos depositas exclusivos de seus productos, dos depositas pertencentes á mesma firma da fabrica ou laboratorio, ou
ainda dos depositas dos mesmos productos, pertencentes a
lirmas das quaes faça 2arte o respectivo fabricante.
Em se tratando Cle productos importados, scrvirú de base o
rrc<;o calculado nas ammdegas, por OCC:1si;Jo do despacho.
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Para esse calculo as repartições aduaneiras leYarão em conta
apenas o valor das mercadorias, inclusive o frete, ao cambio do
dia, e os direitos.
, § I 0 • Não serão computados os descontos feitos sobre os
preÇos de venda, .deixando de ser comprehendidas nestes preços as
âespezas de embalagem, seguro, commissão de agel}tes e outras
(salvo o frete, nos productos estrangeiros) até o ponto do destino
dos artigos, desde que sejam facturaoas distinctamente.
§ 2°. Os productos vendidos em hasta publica ou por concurrencia, e os vendidos em leilão nas alfandegas ou quaesquer estações fiscaes, pagarão o sello segundo o preço da arrematação ou
venda.
§ 3°. Os fabricantes de productos nacionaes deverão remetter
ás estações fiscaes competentes as tabellas de preços de seus produetos e respectivas alterações dos preços já fornecidos, sob pena
de multa de so$ooo.
§ 4°. Os estabelecimentos novos remetterão essas tabellas antes
de começarem a funccionar e os já existentes, nos mezes de janeiro
a março de cada anno, sob pena da multa acima comminada.
Art. 6°. Comprehendem-se como especialidades pharmaceuticas sujeitas ao sello sanitario todos os remedios officinaes, simples
ou complexos, assim como quaesquer outras formulas medicamentosas e froductos pharmaceuticos licenciados pelo Departamento
Naciona de Saude Publica e indicados para o tratamento, P?r uso
interno ou externo, de doenças, affucçoes e estados morb1dos de
qualquer natureza.
Serão ainda incluídos entre tàes especialidades os productos
licenciados e destinados a serem usados' como antise_ptlcos, e as
aguas mineraes naturaes medicinaes, de fontes do pa1z ou estrangeiras_, gazeificadas artificialmente, por gaz que não seja da
propna fonte.
.
·
Paragrapho unico. As reclamações sobre .Preparados, que
os fabricantes julguem não sujeitos ao sello samtano, sob fundamento de se não enquadrarem na categoria daquelles a que se
refere o presente regulamento, serão apresentadas ao Departamento
Nacional da Saude Publica, que deverá solucional-as, no prazo
maximo de go dias, remettenáo o resultado directamente ás estações fiscaes• competentes, para a arrecadação e fiscalização do
sello sanitario.
Antes de solucionadas, taes reclamações não teem o effeito de
sustar as exig(mcias do se11o, por parte dos representantes do fisco.
CAPITULO 111
DO REGISTRO

Art. 7°. O registro consiste na patente expedida pela repartição fiscal competente, mediante o pagamento do emolumento
devido, e sem a qual ninguem poderá fabricar ou cxpôr á vend~.
preparado sejeito ao sello sanitario.
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Estao sujeitos a esse emolumento, annualmente :
1°, os que fabricarem preparados sujeitos ao sello sanitario,
tenham ou não estabelecimentos commerciaes ;
2°, 08 negociantes de taes preparados, ainda que o negocio
seja feito por meio de amostras, encommendas, ou á consignação;
3°, os agentes commerciaes ou prepostos de estabelecimentos
situados fóra do paiz, ainda que negoc1em por meio de 1mostras
ou só recebam encommendas, valendo o registro neste caso para
toda a União.
Art. 8°. Os emolumentos de registro serão pagos, de ac·
córdo com a seguinte tabella :
a) FABRICAS :

I. Trabalhan~o com operarias até seis :
Emolumento.

H. Trabalhando com mais de seis operarias até
Emolumento.

6o$ooo
12 :

1so$ooo

111. Trabalhando com mais de 12 operarias ou com força
motora ou apparelhos de capacidade de producção superior á
desse numero de operarias :
500$000
Emolumento.
b) COMMERCIO POR GROSSO:
Emolumento.

c) COMMERCIO A VAREJO :
Emolumento.

6o$ooo

§ 1°. No computo dos operarias serão levados em conta os
que trabalharem fóra do estabelecimento.
§ 2°. Os depositas das fabricas, onde se façam vendas, pagarão
como commercio em grande escala ou pequena, attendenâo-se ás
operações que fizerem.
§ 3°. Sempre que houver alteração de negocio, sujeita a
maior emolumento, será apenas exigivcl a differcnça verificada.
§ 4°. São isentos do pagamento do registro :
a) As pharmacias das instituÍçócs de beneficencia ou de caridade
'lue funccionem no interior dos estabelecimentos para uso exclustvo dos associados ou fornecimento gratuito dos necessitados; e
os laboratorios c pharmacias dos estabelecimentos publicos
federaes, cstaduaes ou municipaes.
b) Os que trabalharem no interior de suas casas, sem operarios, nem aprendizes, não se considerando como taes a mulher que
trabalhar com o marido c os filhos solteiros.que trabalharem com
o pae ou mãe.
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Paragrapho unico. Nos casos de isenção, a repartiçao fiscal
expedirá a patente gratis, -cuja falta será punida com a multa de

5$000.

Art. 9°. O registro será concedido pela estação fisL:a 1 a cujo
estiver a fiscalização do commcrc10 ou do fabrico ~ na qual
scra vendido o sello sanitario.
Paragrapho unico .. O prazo para obtenção da patente será:
Oito dias para os que iniciarem suas operações, a contar da
data da abertura do estabelecimento ou do iniçio do fabrico ;
De 1 de janeiro a 31 de março de cadá anno, para renovamenta das patentes ;·
.
As differenças verificadas ou que occorrerem serão pagas
dentro de I 5 dias.
Art. 10. O adquirente de qualquer estabelecimento onde se
commercie em preparados sujeitos ao sello sanita.rio, ficarú responsavcl pelas dividas existentes, d~ rcicrencia ao mesmo scllo ou
emolumentos do registro, ainda que consistam em multas, excepto
si houver adquirido o estabelecimento em hasta publica judicial, ou
de espolio ou massa ·rallida, desde que o titulo de acquisição o
exonere da responsabilidade do antigo possuidor.
Art. I 1. As tran~ferencias de nomes, firmas nu locaes, referentes a estabelecimentos onde existam artigos que incidam no
sello sanitario, devem ser requeridas no prazo de 6o dias, sob pena
de multa de go$ooo.
car~o

CAPITULO IV
DO SELLO E SUA VENDA

Art. 12. O deposito geral do sello sanitario serú na Casa
da Moeda, onde, em livro proprio, far-se-ha, na devida ordem,
a escripta do movimento de entrada e sahida.
Art. I 3. As repartições c estações fiscaes encarregadas da
venda e supprimento do sello sanitario reqL,isitarão o fornecimento necessario da Casa da Moeda. A escripturaçâo de recebimento e da venda desse valores, nessas repartições deverá ser
effectuada com a maxima clareza e regularidade nos Jivros competentes.
Art. 14. O sello será vendido, mediante guias em duplicata, onde serão discriminadas as taxas respectivas, c mencionado o numero da patente de registro do comprador. Não
ser~o fornecidos sellos a quem não ti ver pago a patente de
registro.
Art. 15. Ninguem poderá vender ou ceder por qualquer
fórma os• sellos adquiridos, excepto no caso de transfercncia
do estabelecimento ou fabrico, perdendo os possuidores dos
sellos o direito úquelles cuja procedcncia legal nâo provarem.
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CAPITULO V
DA SELLAGEM

Art. 16. A applicação do sello será feita por meio de gomma
fórte, de tal modo que a adherencia do mesmo seja perfl.~ita nos
productos, seus envoltorios ou recipientes, nao podendo ser retirado ou aproveitado.
Paragrapho unico. O sello será apposto de maneira que fique
completamente inutilizado ao serem abertos os envoltorios ou recipientes dos preparados.
Art. 17. Consideram-se de nerihum valor e sem effeito legal
os sellos fragmentados ou collados de sorte que possam ser, sem
cslorço, retirados e aproveitados.
Art. 18. Os sellos serão inutilizados a tinta, carimbo ou picote, com a firma, simples iniciaes desta, ou a marca da tàbrica,
pelos fabricantes dos preparados ou importadores destes, devendo
Jicar visíveis a inutihzação e o valor dos sellos.
·
Art. 19. Serão reputados não scllados os productos que
tenham appostos sellos de que já se houvesse feito uso, não
inutilizados de accôrdo com o artigo anterior, que contenham
emendas, rasuras ou borrões, ou nas condições do art. i 7.
Art. 20. Todo o producto sujeito ao sello sanitario não poderá sahir da fabrica ou laboratorio, nem ser exposto á venda ou
vendido, sem que eRteja sellado, de accôrdo com o presente regulamento.
Art. 21. Ficam sujeitos á fiscalização todos os productos que
se acharem dentro dos estabelecimentos ou nos Jocaes obrigados ao
registro, embora se trate de casas particulares, onde se fabriquem
os referidos productos.
Art. 22. Serão inutilizados os sellos encontrados em quantidade superior ás necessidades dos artigos existentes por sellar, em
cada estabelecimento ·respectivo.
Art. 23. Todos os fabricantes de productos st~eitos ao sello
sanitario deverão ter em suas casas ou estabelecunentos livros
devidamente sellados, e rubricados e authenticados nas estações
fiscaes competentes, nos quaes farão, com clareza, asseio c exactidão,
os lanc;amentos do movimento do consumo c dos sellos adquiridos
c apphcados nos productos, lançamentos que deverão ser encerrados até o quinto dia util de cada mez.
Art. 24. No caso de suspeita, por parte do representante do
fisco, da veracidade da escripta a que se refere o artigo anterior,
poderá ser exigida por esse representante a exhibição dos livros da
escripta geral, c, s1· estes forem negados, será cntrto requerida a
ex hibição pelos meios judiciaes.
Art. 25. Todo o fabricante ou commerciantc que vender,
para commercio ou em grosso, productos sujeitos ao scllo sani·
tario, deverá fazcl-os acompanhar de uma nota, discriminando-os
pcb quantidade, especie e âcclarando estarem estampilhados.
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,
Art. 26. Todos os. fabricantes de productos nacionaes, sujeitos ao sello sanitario, sáo obrigados a rotular seus preparados,
declarando no rotulo o nome do fabricante, o nome do producto c
mais a situação da fabrica ou local em que o producto é feito.
Parag$pho unico. Para ·os casos previstos no decreto
n. ~·742, ae 17 de dezembro de 1897, e de r~ferencia ~os produc~os
a que se refere o presente regulamento, contmuam a vigorar as disposições do mesmo decreto, devendo, p<?rém, as multas estabelecidas no art. I I desse decretd ser. applicadas ao fundo especial
de que trata o art. I~ do decreto legislativo n. 3·987, de 2 de janeiro de i 920,, cit •. in princip.

CAPITULO VI
DA ARRECADAÇÃO E FISCALIZAÇÃO

Art. 27. O sello será vendido nas reparti~ões e estações fiscaes do Ministerio da Fazenda, sendo os suppnmentos para o Districto Federal e município de Nictheroy feitos pela Recebedoria do
Districto, Federal e AHandega do Rio de Janeiro.
Art. 28. A fiscalização será feita pelos agentes fiscaes dos
impostos de consumo, com a neeessaria superintendencia das repartições a que estes estiverem subordinados, das quaes receberão
ordens e instrucções convenientes. A esses funccionarios não caberão. outras vantagens pelo serviço da fiscalização além da quota
parte das multas applicaáas por effeito das notificações que lavrarem
e dos vencimentos a que teem direito pelo vigente !'egulamento
dos impostos de consumo, ficando, entretanto, sujeitos ao regimen
do mesmo regulamento, quanto aos respectivos onus e obrigações.
§ I o. Compete· ainda a fiscalização :
a) ao Departamento Nacional da Saude Publica, por inter•
medio de todos os seus funccionarios ;
b) ás autoridadeS e quaesquer funccionarios publicos da
União;
c) aos particulares, ~ue poderão denunciar qualquer facto que
constitua violação dos dtspositivos do presente regulamento.
Art.- 29. ·Nenhum estabelecimento, onde existant preparados
sujeitos ao sello sanitario, será vendido em hasta publica ou posto
em leilão selll que seja sólicitada quitação da repartição fiscal competente, e, si houver debito, será deduzido do producto da arrematação.
A falta de observancia deste preceito importará na obrl~
gação do leiloeiro satisfazer a divida existente.
Par3.g!'apho unico. Os tabelliães e quae~uer serventuarios
do officio da Justiça não lavrarão escriptura alguma de venda de
negocio sujeito ao sello sanitario sem quitação deste.
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Art. r;o. Em caso de fallencia. ou inventario, em que do espóJio ou da massa falllda faça parte estabelecimento de artigos su.leitos ao sello sanitario, os juizes não poderão ºroferit sentença sem
a quitação respectiva, pas'lada peJa repartição fiscal.

CAPITULO VII
I•AS INFRACÇÓES E DAS MULTAS

Art. 31. Constitue infracçâo a falta de observaucia de quaesquer dás disposições do presente regulamento, sendo punida a que
não for capitulada particularmente com a multa de 2oo$ a 500$,
conforme a maior ou menor gravidâde da falta, mult<J. que será
Plevada 30 dobro em caso de reincidencia.
Art. 32. A· falta de pagamento do registro nos· prazos marcados será punida com a multa de 100$, além da obrigação do
pagamento do emolumento em debito. Si se tratar de differença de
registro, a multa será igual á differença devida, com obrigação de
ser esta satisfeita.
Paragrapho unico. Si o interessado, antes de notificado para
pagar ó registro e a multa·, vier espontaneamente cumprir a obrigação fi~cal, ser-lhe-ha recebido o emolumento com a multa de
móra de 20 °/o·
Art. 33· Verificada da escripta respectiva qualquer sonegação
do sello em produétos vendidos, além
obrigação de entrar para
os cofreA publicas com o valor da sonegação, incorrerá o àefraudador na multa de 500$, si o valor da som~gação não for maior
que esta quantia, e si superior, a multa será igual á importancia
da sonegação apurada.
·
Art. 34· As autoridades ~udiciarias qi.le não cumprirem o
art. 29 incorrerâo na multa de 300$, que só poderá ser imposta
pelo Ministro da Fazenda.
Art. 35. Servi.rá de base para imposição das multas a notificação feita pelos funccionarios que constatarem a infracção, devendo
daquella constar com clareza o lacto, nome do infractor, local, dia
e hora da occurrencia. Todo e qualquer producto achado em infracção deverá ser apprehendido sendo remettido para a estação
fiscal competente, e, na impossibilidade da remessa, poderá ficar. em
deposito, sob as penas da lei, em casa do infractor, ou de qualquer
outra pessoa, desde que haja quem desempenhe as funcçt,es de deJositario, assignando o necessario termo, em devida fórma.
·
Paragrapho uniéo. A notificaçâo será entrep-ue ao chefe da
repartição fiscal, que ottvirá o notificado, dando-lfie o prazo de 15
dias para defender-se. Findo esse prazo, depois de ouvido o notifica!l!e,, <~entro de igual la.J?.SO d~ tempo, será proferido d~.spacho !la
notlhcaç~tO. Havendo diltgenctas a serem eflectuadas tora da ctr·
cnmscripção fiscal, os prazos acima poderão ser contados até o
triplo. As petições apresentadas fóra dos prazos estabelecidos não
serão acceitas.
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Ar. 36. Nas denuncias offerecidas por particulares observarse-á o mesmo processo,
Art. 37.. Proferida a decisão, . será publicada no jornal que
inserir offidalmente o expediente do Governo da União; e no
prazo de. 1 5 dias, contado da publicação, si houver imposição
pena, o multado poderá apresentar recurso, mediante deposito
da multa imposta. Fmdo esse prazo, nenhum recurso será ~~dmit
tido, considerando-se a decisão como passada em julgado.
Dos despachos tàvoraveis á parte haverá recurso ex-otficio,
interposto pelo chefe da repartição para o Ministro. da Fazenda, na
propria decisão que 9rofenr.
.
Paras-rapho umco. Os productos apprehendidos e não reda~
mados, tnnta dias após o julgamento definitivo dos processos,
serão vendidos em hasta publica e o producto convertido em renda
do sello sanitario.
Art. 38. Os recursos serão interpostos para o Ministro .da
Fazenda, quando versarem sobre despachos proferidos pela Recebedoria do Districto Federal, Aliàndega do Rio de Janeiro e estações fiscaes do Estado do Rio de Janeiro; quando se tratar de
despachos proferidos pelas autoridades fiscaes nos Estados, o
recurso será dirigido ao respectivo delegado fiscal, e, na hypothe~e
de ser a decisão em primeira instanda proferida pelos delegados
fiscaes, o recurso será tambem para o Mmistro da Fazenda.
Art. 39· No ~caso de apprehcnsão de productos por suspeita
de falsifica\·ap, serão os specunens nccessanos enviados ao Depar..
tamento N acionai de Sauâe Publica, q_ne, examinando os mesmos,
transmitirá o ]audo respectivo ao Mimstro da Fazenda. Apurada n
falsificaçáo! será remetttda cópia authentica do processo á autoridade judicial competente, para promover a responsabilidade criminal do falsificador, que incorrerá, no fôro administrativo, na
multa de s:ooo$ a to:ooo$, sem direito a recúrso algum. Não
sendo paga no prazo de dez dias, deverá ser promovida immcdia..
tamente a cobrança da multa· por via executiva.
Par~apho unico. Reservados os specimens necessarios, será·
inutilizado todo o slock dos productos reconhecidos como falsifi·
cados.
Art. 40. Os funccionarios de repartições estranhas ao Ministeria da Fazenda poderão entregar directamente á estação fiscal
respectiva às notificações que lavrarem.
Art. 41. Das multas impostas e cffectivamente arrecadadas, em
virtude de· notificações ou de denuncias apresentadas Eor particulares: será e~ttregue a quota de so 0 /o ao respectivo notificante ou
denunctante, st o requerer det_ltro do prazo de seis mczes contado
da data do pagamento da multa. Findo esse prazo, será a import~nc}a i~corporad_.a á. renda, perdendo aquelles interessados qualquer
drretto a perccp<;ao da quota parte.
Art. 42. 1~.s t?ultas f:1áo p~as scrâo cobradas amig3:velute!1~c,
dentro de 30 dtas tmprorogavcts, contados da data em que a dcctsao
se tornar definitiva, segumdo-se logo' após a cobrau~·a excu1tiva
para as que não forem solvidas por via amigavel.
O mesmo procedimento será observado com. rclaçáo a qualquer
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debito proveniente de falta de pag~ento do sello, -uma vez findo
o prazo pàra a cobrança á bocca âo cofre ott ll domicilio.

CAPITULO VIII
Dl~POSIÇ-ÓES G-ERAES

Art. 4.1· Nas estações flscaes tar-sc-ha a escripturação do
sello sanitario de accôrdo com os methodos c preceitos adoptados
nas mesmas, sob o titulo: - Renda com applicação especial Custeio da prophylaxia rural c obras do saneamento do interior do
BrasiL Mensalmente será enviada ao Departamento Nacional da
Saude Publica uma demonstração da renda do seJlo, incluidas as
multas pagas.
Art. 44· As guias para a venda do sello destinado a productos iinportados trarao o·<< visto » do funccionario encarregado do
desembaraço da mercadoria.
Art. ·45· As repartições arrecadadoras organizarão as cstatisticas do sello, que serão apresentadas até 28 de fevereiro ao
Thesouro Nacional, que preparará então a cstatistica geral.- cuja
cópia será enviada ao Ministerio da Justiça e Negocias Interiores.
Art. 46. As autoridades municipaes e policiaes são obrigadas
a prestar o auxilio necessario, quando lhes fôr solicitado, para a
cxacta observancia do presente decreto.
Art.· 47. Para a es~ripturação do sello sanitario, a que se
refere o art. 2s, é 'permittido o aproveitamento dos livros ent que
era fuita a cscnpta ôas especialidaaes pharmaceuticas, relativamente
ao imposto de consumo. .
,
Art. 48. Os casos omissos serão resolvidos pelo ministro da
Fazenda, que aos mesmos applicará, quando cabíveis, as disposições do actual regulamento aos impostos de consumo, expedindo
para esse fim as ordens e instrucções que entender convenientes,.
no sentido da boa execuçãO' do presente acto regulamentar c exacta
arrecadação do sello samtario.

CAPITULO IX
f)ISPOSIÇÕES THANSITORIAS

.Art. 49· As mercadorias existentes nos estabelecimento~
conunerciacs ao tempo em que foi expedido o decreto n. I4.355,
de 15 de setembro de 1920, -não poderão, . depois de 1° de julho
do corrente anuo, continuar expostas á venda', ou ser vendidas, sem
que tenham appostas o sello sanitario, pela forma prcscripta neste
Regulamento.
Paragrapho unico. Decorrido o tempo marcado para a regularização aos stocks, nos termos do presente dispositivo regula·
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mentar,- os preparados encontrados sem as formalidades exigidas
seráo considerados em fnmca contravenção c sujeitos ás penalidades
Jegaes.
Antes, porém, de qualquer procedimento fiscal poderão os
interessados requerer os sellos precisos para applicação nos produetos'.
Art.
Revogam-se as disposição em contrario.

so.

Rio de Janeiro, 8 de março de

DECRETO N. l L i I í -

DI~

1921.-

H

Homero Baptista.

DE J\IA!IÇO rn~

I H.?.l

Abre a.o Miuist.crio da Guerra. o credito de 495:218$02'/, para. pag;~.ment.o de
vencÍmPntos c ouLras dcRpczas uecorrcntcs da, reorganização (]a
.luatiça Militar

O Presidenl.1~ da IkvuLiiea dos :1~:-;.f.ados Unidos (lo :Brasil,
usaudo d:t autori:t.ação eont.id1t no art. ~:1. 11. XV, da lei Ilu~
IaPro 4.2'12, de 5 de .iaiwiro ultimo resolve aürie ao Minisierio
1.1u Uuerra o l'l'Cdit.o de fl9f> :218$02'7, de que trata a inelusa

demünstrução, para pagamento .de vencimentos e outras dcsdceoncmte~ da rnorg:.mi7Jação da .Justiça MiJit.a,· effec~ltiada ,pelo deereLo 11. 11 .1GO, !(]'e :w ~de outubro dn tl'U20,
:-;cndo 119 :f>18$ü27, destilmdos úquellcs c 1f> :700$ a estas.
Hio de .Taneiro, 9 de març.o de 1H~?l, I llO" da llld~'!H~Hdcn
da c a3" da Hepubliea.
JH•zas

.luâv Paudiú

J)EGHE'l'O N.

J.'t.'/IG -- ))]•: ~}DE

t'alou,~ras.

1\L\III)l IH:

JH2l

Publica a. adhesão do H.eino dos S6rvios, Croatas o Eslovenos a a.otos iu·
ternacionaes relativos á protecção da. propriedade industrial

O Presidente da llepubl ica dos J~stados Unidos d1• Hrasil,
faz publica a adhesão do Reino dos 8érvios, Croatas ~~ Eslovenos: 1°) á Convenção Internacional, assignada em Paris a
20 de Março de 1883, para a protecção da propriedade industrial, revi si a em Bruxellas a '1 i do tDrzembro de HWO e em
\Vashington a :! de .Junlln lle 1·9J 1, eom os aelns incic;tdos no
artigo 18 da referida Cnuven~ão e o Protot~ollo dr~ cncerra~
mento annexo á mesma; 2") ao Aecórdo do Madrid, dr_· lfl do
Abril de 1891, relativo ao registro internacional de marcas
de fabrica ou de commercio, revisto em Bruxellas a 14 de
Dezembro de 1900 c em \Vashington a 2 de Junho de 1911; ~
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conforme r.ommunicou ao 'MinisLerio das nf~lat•.iics F.x.teriores a Legação Suissa nesta Capital, pot· Nota (},;· 2ti dt~ ]~'evt~
rciro ultimo, r.11j:a teaditH~t;:ão official acompanha cRtn decr.eto.
Rio de .Janeiro, 9 de Mart.=n dfl ·J O?. f, I 00" da Tndependencia e 33" da Republiüa.
EPITACIO PESSÔA.

J. M. de Azevedo Marques.

1,raducção.
Legação da Suissa no Brasil - f. 69812 - Rio rlA Janeiro, 26 de Fevereiro ,ele 1921 -·. r.aixa pti:-;l.al, '11i!t.
Senhor Ministro,
Tenho a honra dt~ 1~ommuuiear a Vossa Exedleuda q:ue,
por Nota datada de 1: de .Janeir·o de Hl2t. o <lovt-t•no do Rei11o
dos Sér·vim::, Croatas e Eslovenos nol.ifieou aü CnnsPlho fedei·al
:misso que, de conformidade eorn o adigo 77 da lei de finanças paea o armo fiscal Hl20j.'~1, fui autorizado a adhPt'it·:
1°, á Convenção Internacional de Paris. dn 20 de Março
de 1883, para a proteccão da propriedade industrial, revista
em Bruxellas a 14 de Dezembro de 1900 e em \Vashington a
2 de Junho de 1911, com os actos mencionados no artigo 18
dessa Convenção e o Protocollo de encerramento á mesma
annexado;
2°, ao Accôrdo de Madrid, de 14 de Abril de ·{891, reJa ...
tivo ao registro internacional de marcas de 'fabrica ou dn
commercio, revisto em Bruxellas a 14 de Dezembro de 1900
e em \Vashington a 2 de Junho de 1911;
3°, ao Accôrdo de Berna, de 30 de .Tun11o (!o 1920, rf~la
f.ivo á conservação ou au rcstáhelecimentt, dos dir·cilo~ dn
propriedade industrial attingido~ pela gucna trutndial.
Quanto ao. segundo ac.cürdo do Madrid de 1 ,'t Je Abril dA
1891, para a repressão das falsas indicações de proef~deu<:ia,
o Govet·no lleal reserva--se para a elle aecedcl' depois.
No que concerne á contribuição para as despezas da neparticão Internacional, o Reino dos Sérvios, Croa f as e Eslo-venos deseja ser collocado na quarta classe.
Esta adhesão produzirá os seus effeitos um mez após a
data da notificação dirigida pelo Conselho Federal Suisso aos
Estados membros da União Internacional, isto é. a 26 de
J.i'ew~reiro de 1~~1.
Rogo a Vossa Excellenc!ia queira tomar nota desta adhesão, e aproveito a opportunidade para lhe ri~Huvar. .Senhor
1\liuistt·o, as seguranças da minha alta .. ~um:t P. da minha
mai::; distiuef.a cousider~u;:fío. - -- f:I'J'tsdt..
A Sua Exerlleneia
O Sr. D1·. José Manuel tle Azevedo Mat·qne~~.
'l\linhdm df' Eslatlo dac; HPhl~iíP~~ l~xfel'ior~>~:.

iãO
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nEnn ETO N. 1". 716 -

nr. n nF. 1\rAnço nF. 1u21.

Pnhltt1a a denuncia, pela Nicaragua, da Convenção de Ma.roM ele Fahrica.
e de Comml'rcio, assignada em RuPnos Airm1 a 20 de A::;osto de HHO

O Prc:o;idPntc da fif'puhlir.a dos Ji~sf.aclos Unidos do Brm;;il
far. }mhlira a ciPmmcin, ff~ila pelo Governo de Niearagna, fia
Convf'n~ão de .Marcas de Fabrica c de Gomnwrcio, assignada
nm Bnf'nos Ait·f's pot' orcnsifio da ~· Confcrcncia Tnf.f'I"nacinnat _'\nu'rieana, a 20 de agosto de 1f) 1O, - conformA commn.
nicat)i'io dirig·iua ao Ministcrio das Relações F.xtPriorcs pelo
novf'rno Argentino, por Nota de 11 de Ontnhro nltimo, (',IJ.ia
tmducçf.io offieial arompanhu este Decreto..
Rio de Janeiro, u· de Mar~o de 1U2t, · iOOo da Jndcprndcncia e :l:-1° da Il~"'pnhlica.
•
EPI~CIO PESSÔA

J. M. de Azevedo

Ma.N)Uc.;;.

TnADUCQÃO
Hr·pl'thl ica Argentina Ministerio elas Helacfips R'\:fr·t'iorl'~ o C11ll.o -·- l~IJf'nos .t\irr·~. 11. de Oululwo dt; 1H:lf),

Sen lwr l\'1 inistro,
Tenho a honra de me dirigir a Vossa Excellencia para
ptn· em seu conhecimento que o Governo de Nicaragua so
dirigiu a este Ministerio, por meio da nota que transmilto
nHl c(,pia legalizada, commnnicando que, não convindo no
Governo de Nicaragua continuar fazendo parte da Convcn~ão
sobre Maecas de Fabrica e de Commercio, sanccionada ·na
Iva Confel'encia Internacional Americana, reunida nesta Capital, em 1U10, se acha no caso de a donuneiar, como o fnz
por meio, da referida nota.
Em consequencia e de accôrdo com o estipulado no ur·t.igo 19 da mencionada Convenção, transmitto esse neto a
Vossa Excellencia, para notificação e conhecimentos do sen
f:overrio.
Aproveito esta opportnnidade para offerccer ,a Vossa E~
rcllencia as segm'anças de minha distineta con~idrra,:ão.
P. Torello.
A 8. Ex:. o Senhor ~I inist.ro das Relações Exteriorrs fio
nrnsil.

Hf"!)Uhlira de Nicm'ag·na - Palacio Nacional -· ~rr(•:ío
J)iplomal.iPa ·-- N. :n ·-- Manngna, 1H df' .l11lho "'' 10°0..
Excellpnr,ia,
Tenho a honra de aecusar o reeebimento de sua alt~nta
nota, de 18 de Maio ultimo, na qual se serve participar-me
que o Governo de Guatemala se dirigiu ao de ,Vossa Excel-.

](1-nr.ia, p0r no I a que aenmpanha, mn e!', pia, n. sna -.eit.adn.
(•.ommuni0nl'ão, pn.r·a Jhc participar qne, não convindo aos
inf.m'f'SSf'S 'do Gnat.emala continuar fazendo parte da
Con\'Cfl('.:ío sol.re Marcas de Fabrica e de Commercio ~nnccio
narla na nrn (~onfcreneia Internacional AmPI'irana, reuniria

1wRsa. Capit.al Pm HHO, S•' nr.hn.va no

en~o

dn

err.~rtuar

a

dflnnn~in

da di.l.a Conwmção.
Ao tomrn· nota dos termos da ímporta.nt.e no{ a de Vossa
E Xf't•llt~nrin, f•umpro o dr~w·r· dn lhfl manjfest.nt· qlll!, r~xh~
t indo lHH'a ~iem·agua igmws motiyos aos •~xpnsto~ pnr flna-t .. mala: n mr.u Gov•!rno allhere á denuncia, jnterpm;t.n por
l111atenmla, da rilada Com·enc:ão sobre Mnreas de J.:'alwka {~

Cnmmereio.
Valho-me desta oceasião para reit0rar a Vo~sa Excellonria os pl'Otf'stos da minha mais alta c ctistinrt.a ron~ictPrnção,
rnm que me subscrevo.
sr~n mn i att.fmto c ~egur_o servidor. J. 11. MillPL
A S. Ei. o Senhor 1\finisrto da~ Relaç.ões Exf+~riores,
•b~

11110nns Aires, Argentina. ·

Con~edc

redu('.çâo df.' direitoR de importação R alguns :.trtiy,o~ iJn prnrlue9ão boiKa

dn Rf'pnhH•~n. flqR Est:Hlo~ Fuidns do Hl'Usil.
da twt.cH·izar::to eonstanlt• do art. U, da. lt·i n. ~l. f)-U;
•lc~ :~J flp dPzmnhro dP HHR, J'P\'i~rora.da fWlo a,rl. tiO, da h·i
H. L~:}O, cln :1·1 I!P dezrruhro do n:nno
IJJ·oxirno findo. fh'O

p,.,,~idPrt1.n

WHHtdo

t.'l'Pia:
Art. 1." No corrente I''XI'I'r~kin, os :n-t.i1g:of', :thaixo mr~n

c;ioHadoR, ()p pJ•odurçfío da Hc•l!-dea. ~ozarilo, no::- dirPi1ns dt>
i mpol'f.ação para. eonsumo, da. l'euuet~ão dn ;:,n % : halanra"
•~aixas frigol'ifir.a~. eimento. esparf i lhos, mannf:1tfm·ns .. df;
borracha, elo art. 1.D33 da Tarifa; piano~, t-intas. do artiog·
I ·nt. (]a 'Pnri:fa. oxcopt.o Untas para e~cJ'eYN' n Yrt'nizPs.
Al't.. 2." Hevog:un-sf' as disposiçõe~ em í•ontmrin.
Hio de .Janeiro, 9 dP marco di' 1'0'~1, tOO" dn IudrrH·nd,,nf'i~l t, ~t3" da Rennhlica.
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DECRETO N. H. 718-

Ül IJ })E 'IAilÇO DF.

t9':!1

Concede rcducção de direitos de importação a nlguns artigos de producçfio
norte-americana

O Presidente da Republica dos Estados Unidos do Brasil,
usanldo da autorização constante do art. 12, da lei n. ~~.6H.,
de 31 d:e dezembro de 1918, revigorada pelo art. 60, da lei
'11. 4. 230,· de 31 elo dezembro do anno
proxl mo findo, df~
ereta:
Art. 1. o :No corrente exercício, os artig,os, abaixo mencionados, de producçã.o dos Estados Unidos da America {~11
·N!orte, gozarão, nos direitos de importação para eonsumo, das
seguintes reducções: de 30 %, a farinha de tri-~o e dt> :~O o/c,
o leite condensado; as manufachi,l'as de borracha do artigo
1.033, da 'J'al'lfa; os relogios: as tintas do al'l.. t;:J da 'Par·if3,
excepto tinta para Pset·evpr; os vct·nizes; as maehinas fh~ h;erever; as eai:xas ft•ig·orifieas; os pianos; as bahwça~: ns
moinhos fle vento; o eimPnto; as cspartmws; ns I'I'tll'tas
scccas; a mobilia escolar, e as. sr~retúria'l.
Art. 2. o Hevogam-se as disposições em conlr3rio.
Rio de Janeiro, 9 de março de 1921, ·100" da Jnrlependencia e 33o da Republira.
EPIIACIO

PESSÔA.

Homero Bapf1'sta.

DECHETO N. 1-í. 719 ---

·DE ~l_ nE 1\IARÇO DR Hl~~ 1

Promulga a Convenção Sanitaria Internacional, assignacla em Montevidéo a
21 de Abril de 1914

O Presidente da Republica dos Estados Unidos do Brasil:
Havendo sanccionado, pelo decreto n. 4.170, de 30 de
outubro de 1920, a Resolucão do Congresso Nacional que
approvou a Convenção Sanitaria Internacional, entre os Estados Unidos do Brasil, a Repllblica .Argentina, o Paraguay e o
Uruguar. a:::.:;ignada em 1\Iontevidéo, a 21 de Abr'il de 19U, e
tendo sido depositado no Ministerio das Relações Exteriores
do Uruguay. a 18 de Janeiro ultimo, o instrumento brasileiro
de ratificação da referida ConvenÇão;
Decreta que a mesma, appensa por cópia ao pre,sente decreto, seja rxecutada e cumprida 1ão fielmente como 111~lh ~e
contém.
Rio de Janeiro, 9 de M~n·(~n de 192'1, 1000 d::t IndepPlldencia '~ 38° da Republiea.
EPITACIO

PES!JuA.

J. M. de AzevedL1 Marque3.

ACTOS DO PODER F.XFCUTJVO

EPITACIO PESS(tA
Presictcnte da Hcpuhlica dos Estados Unidos do Brasil:
Faço saber aos que a presente Carta de Ratificação virem
que entre os Estados Unidos do Brasil, a Republica Argentina, a Republi<'a do Paraguay e a Hepublica Oriental do
Uruguay, pelos relspectivos PHmipotenciarios, foi concluída
e assignada em Montevidéo, aos vinte e um dias do mez de
Abril de mil nover~Pntos e 1qnatorze, a ConvPnção do teôr seguinte:

(:1 )NVENÇ;\O SANITA RIA

f:ONVRNCióN SANJTAHl :\

IN'T'~~HNACJON AT,

rNTRH.N:\CIONAL

Sna ExrPllí'ncia o Sí'nhor
Pl'PHidenl.n da Ht\pllhlica Ar-

~~~ K'\rP)í'rwia f'l Hnííor
BidPlll.t~ dt\ la Jl1•pt'tlllif'a

gt~ntiim;

gt•nl.ina;
,
Rn Excelencia el Seii.or PresidPnte de la Hepúhlica de
lo R Est.ados Unidos dei Beasil;
Su Excelencia el Seii.or Presidente de Ia República dl'l
Paraguay;
Su Excelencia el Seii.or Presidente de la República Orif'llt.al del Urnguay;
Drsoando salvaguardar la
salud pública, sin t.ram· inútiINl obstáculos
á las transacciones r'.omerciales, y ai fránsito do los viajeros, han resuelt.o celebrar una Convrncirín Sanif~aria ai eferto. y han
nomhrado como sus PlPnipot.Pnciarios, á saber:
~n Exr.elPneia 01 Sefíor Presidnnte de la nept'lhlica :\rg'f'llf.ina;
· Al Docf.or Ninolás Lozano,
Rrrl'ef.ario 'Tt;cni1~o dnl DPpae1:-tHH'nlo Nnrinnnl dP Higif'!lfl;

Sua Exccllencia o Senhor
Presidente da Republica d(os
Estados Unidos do Brasil;
Sua Excellencia o Senhor
PresidPnte da Republica do
Paragnay;
Sua Excellencia o Senhor
Presidente da Republica Oriental do Uruguay;
Desejando salvaguardar a
!·mude publica sem trazer
inuteis obstacnlos ás transacções eommerciaes
e
ao
transito dos viajantes. resolveram celebrar uma Convencão Sanitaria para esse effeit.o. e nomearam como seus
Plenipotenciarios, a saber:
Sua Excellencia o Senhor
Presidente da Hcpublica Argentina,
Ao douter Nicolas Lozano,
E;ecrefario Technico do Departamento N3eional dt~ Hy-

Pr'r1\t'-

1

gimJt',

Ao dou to r \Vencesláo E.
Acevedo. Director da ·Divisão
de Sallidadr• Marítima *' Flu\'ial;
Sua Exct~llencia o Senhor
PrPsidentr da Republica do!l
Estados Unidos do Brasil,
Au Doutor Oswaldo Gonçalvn~J Cruz, Director do In-~titnto "Oswaldo Cruz",

A I Doctor \V enccslao F..
Aet'Yedo, Dil'ccf.m' rle la DiviRiôn dn Sanidad Madt.inm y
Fluvial;
Su Execll'neia 1•l Scfíor Pr·esidente de la Hepública. dP
lus Estados lJnidos drl Brasil;

Al

Doctor

Oswaldo Oon-

çalveg Cruz, Director df:'l In-

stituto ''O::>waldo Cru?";
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no

PODER F.XI:OlJTIVO

Ao Doutor Alberto \Baez
Conrndo, Consnl Geral e Adrlido :í. f .r•ga~fío f'm Mont~·\'i dt;o;
Sua J~xf'Pllf>ncia o Senhor
Prf\sidr.nte da llP-pnbliNl. do
Jlnrllgnay,
Ao Dontm· Benigno l~seo-'
hat·, Direetm· da Assisf.encia
Publica e do TloHpital d~ f:aridndn,
Ao Doutor Manuel Pérez,
Cirurgião do Jlospif.nl de earidade ;
Sua Excellencia o Senhor
Presidontc da flepuhlica OriPnf.al do Urllguay;
Ao Doutor Alfredo Vidal ~·
F'ncntes, 'Presidente do Const•lho Nacional ~e Hygicne: .
Ao Donf.or Ernesto Fernánf)P.z Rspiro, Dü·ect.or da Salnhridadc e da Repartição Infprnacional
de
Hygiene e
Membro do Conselho Nacional
dn Hygicne,
Ao Doutor Jaime H. Oliver, Professor da FacuJdade
de Medicina e Membro do ConSfl!ho Nacional de Hygiene;
Os quaes, depois de so terrm communicado os seu~
Plenos Poderes, que acharam
em hôa e devida fórma, r.onvir.ram na~ rJir;;posições ~e
ll:Hinf.P!õl:

cn la~ · di~po~ir.imw~ ~i~njen
ffls:

CAPITULO I

CAPiTULO I

Disposições

gerae~;

Al

Barz
y
.Ap:rrga(lo ú. la lj~gal'.ión dí>l
HrasH en M ont,evidéo;
Su Exct~lrncia el Sefior Pr.esidrnte dfl la Uí~pl'lhliea tlel

Doct.or

Alhcrt.o

Conrado, Cónsnl

General

Parng-uay;
Al Doct.or Brnignn EFwobar,
·oirretor do Jn Asisf.encia
Jlúblira ~· del Hospital rl1~ C.aJ•idad,
Al Docf.or Ma1mel P•~rcz.
Cirujano dei Hospital de Ca-·
ridad;
Su Excelencia el Sufíor Presidente d{\ la Repúhlira Ori-·
ent.nl del Urnguay:
Al Doct.or Alfredo Vidal y
Fuentes, Presidmtt.e del flon·"
sr.jo Nacional· rle Higiene;
Al Doe to r Ernesto Fcrnán ·
dez Espiro, Dircctor de Salu·~
hridad y de la Oficina Intet>nacional rle Hjgif\no y .!\fiem-·
hru dcl Con~ejá N:-wional flrlfigiene; .
AI Doctor Jaime H. O tiver,
Professor de la Fncull.ad <te
Medicina y Miembro dfll Consejo Nacional de Higiene;
Quienes, después de haberse
eomnnicado s11s Pleno<:; PodeI'es, que hallaron en hucna y
<lehida forma, hnn eonvcnido

Disposiciones

g-enerale~

AnTmo 1.o

f!ada um dos Governos con ..
tracfnnf.es sr. comprometf.c a
rommuniear aos ont.ros a nppnri.;',fío do primeiro ou ptinwiros rasos da eolet·a asiat.ica, i' dos ile poste f{r) Orienf.n on fehrn nmarella, qnando
esf.es trndam a propagar-se.
. Essa mesma communi~ação
Cleyer~ ser feita sem demora

Cada uno d(>, los HoujrrnoR
r.nnt.rntanf.l':-' se l'nmpromc~f.e á
romnnicnr :i. los oh;o~ la aparición dcl prim(lro ó prinw.ros
easos de e6lr.ra n.~i(d.ico, e cio
los dB posto dP Orirnf..e, 6
fiPhrü nmarilla, quando ~~stas
tiAndan á diseminarse. Esta
misma comumcación deberá
ser hecha sin demora, toda

Af:'I'OR PO POflF.R F.XF.G.lJTIVO
\'f\Z qtw A~ produzam ca~os df\s~ns molflsl.ias
outros

nada

em

pnnlns quo nâo se,iam os primil ivanwnfn r.nnt.nminndn~.
AnTtGo 2.0

Ynz qtw R~ JWO•luzenn rasos de
esas enfcrmndudl's en otros
punt.os fJUC no sean los primit innnentr eontaminndo~.

AnTtC(lLO

2. 0

La f'Xpresada comuniear,iôn
A mencionada communicae!'io a fnl':i imnwdiatamcnte o In 1tar:í. imnwdiatamente el
i :o\'PJ'no do paiz contaminado nobiorno dol país contamiaos Agcnf.ns Diplonml.ieos dm; nado, á los Agonf.flS Diplománnlro~ flllÍZf\S ~~ontr:-wtantes.
ticos de los otr·os pníses (~on
trut.antes.
An:rwo 3.0
o~ dados que conterá essa
rmnrmtni1·a..:.ão serão os s·eJ:.;Il i11l PS:
indicação da localidadP Prn que appareça alguma
das mnle~tias indicadas; data
do se11 apparecimento; origem
I'Pt'fa nu provavel; numero .de
~asos e ohitos; fórma clínica
ela TJloll•sl.ia; medidas ndoptada~ pnr:a comhat.cl-a.
81\ se f.t•ntar da pcst,(', menejnnar·-s('-ha t:unbcm se os
Jll'im•·ir·ns casos foram precedidos iln mortalidade de ratos
n s~ lH'S[J•s se comprovou a
Pxi~fl'nf'in dns~m molestia.

.\R'I'TGO

4.0

A autoridade sanitaria do
paiz contaminado, depois da
•lf'rluJ•ru;ão a qnc s~ refere o
artigo 2°, enviará semanalmente :i dos outros paizes jnformações minuciosas sobre a
rnarchn, da epidemia, devendo
eonsigmn· nellafl: o numero de
caso~ e ob i tos occorridos depois da ull.ima communicação;
rnPdidas empregadas para evif.ar a propagação da rnolestia
fl sua Pxportação aos outros
paizPs nnntracl.ant.es, sem pre.in izo dP qne ('Sses mesmo !:i
dados pnssam Rf'l' solir.itados
1wta autoridade sanitaria dos
paizes indemnes. se. fôr neees8ario.

I,os datos que eontendr(t
esa comunicación seriín los
sig·uientes: indicación de la
localidad en qne apUJ'Pzca nlguna de las enfermndadns indicadas; feclm de sn iniciución; origen cierto ô probable; numero de casos y defunciones; forma clínica de las
cnfermedades; medidas adaptadas para comhatirla. Si se
trata~e de peste, ~c expressar(t además si los primero~
casos fueron prPcNlidos dn
mortandad de ratas y si en
ést.as se comprobó la exist.P.neia dP esa enfermedad .
•\RTÍCUL{) ~. 0

La auforidad sanitaria dPl
país contaminado, despm~s de
Ia declaración à que SP. refier~
el artículo 2o, enviará semat'Jahnente :i la de los otros
países,
informes detallados
sobre la marcha de la epiflemia, dehiendo consignar cn
cllos: ('} número fh~ casos y
defunriones ocurridos después de la ültima comunicaciôn y las medidas empleadas
pal'a evitar la dismninar.iôn
de la Pnferrrwdad y sn Pxpnr·1ari,)n á los otros pn.íses eonfratnni.PS, sin ywr.inicio d.-• que'
f'sns mismos dat.os, J>UNlml
Sf'T' snlicil.nrlos por· la aut.orirlad sanita ria rle los países indemnes, en caso necesario.

ACTOS DO PODER EXECUTIVO

A autoridade sanitaria do
paiz contaminado, uma vez
cumprido ,o requisito do artigo
2°, ministrará aos Agentes
Consulare~ dos Estados contractantes os dados que solicitem sobre a marcha da molestia existente.
ARTIC'J()

6.0

O Goyerno do paiz que se
precavê, communicará ao pair.
contaminado as medidas que
se disponha a tomar contra as
procedoncias rlest.e e a data em
qne cnmPt:at•fio a vigorar.
ARTIGO

ARTÍCULO ô.O

El Gohierno dei país qun .sn
precava, communiral'ú al dPl
pafs contanlinado las nwd ida!-\
qhe se disponga á tomar· contra las procedencias de ésf.e v
la. fecha en que emJwzar:íll i't
regi r.

7.o

Considerar-se-h a infectada a
localidade em que appareçam
casos r·epetidos e não importados de colPra, fehre amareila on peste.
ÂRTfflO

La autoridad sanitaria del
país contaminado, una vez
complido el requisito dei artículo 2o, suministrará á los
Agentes Consulares de los Estados Contratantes, los datos
que soliciten sobre la marcha
de la enfcrmedad existente.

AR'T'ÍCUl.O

Se considerará infectadn la
localidad en que ocurran casos repetidos; y no importacios de cólera, fiebre amarilla
ó pr.st.e.

8.o

O apparecimento dos primeiroR doentes de colera, peste
ou febre amarella, em qualquer localidade, não motivará
a applicação immediata de
medidas de defesa contra suas
procedencias, senão quando os
casos de peste ou febre amarelia sn reproduzam; e, tratando-:'m de colnra, se se· constatam 1wvos doentes, fóra. do
caso ou dos casos iniciaes, que
demom;frem que a molest.ia
não foi dontinnrla.

7.n

AH.'I'Í!:lJLO

R"

I~a aparación de lo:J primeros enfermos de eúlcra.
peste '6 fiebre amarilla, nn
cualquiera localidad, no motivará la aplicación inmediata
de medidas de defensa contra
sus procedencias, sino cuando
los casos de peste ó fiebrc
amarilla se revrnduzcan; y
tratándosn dnl ctlll't'a si sn
comprueban nnPvos PHfm·moR,
i'uera dei 6 de lo~ ca~u~ iuiciales que · demuestl'en que la
enfernwdatl no lm ~if1n domi-

ltada.
Art'l'JGO ~J. 0

\nrl'fc :T1r.o

!I."

Nfin se l)OrJcrão tomar meNo sn podrin lnnw1· medidas prophylatf.icas contra aH <lidas profilflcticas <·.onf.ra la~
proced€'ncias de localidades vi-- JJrocedfmcias de loclidwJ(• vezinhas ás declaradas infecta- cinas á las declarada~ iHfedas ou que communiquem com ef.ada~. ó que coumniqtwn f'OII

!57

AC'i'OS DO l?Oi>ER EXECUTIVO
psfa~.
desdP. 9 momentv em
liiH~ adopfntu as providencias

twcp~s;wias para evitar
eonlamiuação.

.. !tas, desde el HHlmento que
adopien ,Jas providcneias nesua eesat~ias para evitar su contaminación.
AllTÍCUUl 1o

J0

:\ll'J'll:O

'l'úo vouco se poderão ado-

Tampouco podráu wJoptar-

pLar medidas eoutra os navios

sn medidas, contra los buques

procedentes de uma localidade proe.~·dentes de uua loealidad
contaminada, se sua partida se eontaminada, si su partida se
tiver verifieado cinco dias lmhiese verificado cinco dias
(colera ou peste) ou seis dias (cólera ó peste) 6 seis dia~
( fehrn amarclla), antes do co- (ficbrc amarilla) antes dei
lllP~·o da epidemia.
('omienzo de la epidemia.
Il

All'l'lliO

Dcixarú

dn

s1~

A.llTÍCIJLO

t\Oilsidera1·

IJejarú de

1f

(',(lll~iderarsn

in-

i11 f•·dada
aq111d la local idade f'Pdada aquclla IIH·.alidad cn
l.l'anseurrido
na qnal llaja 1keonido dez la eual hayan
dias desde o ultimo caso de dim; días desde r~J últ.imo caso
t'OI m·a ou JWRI.e. ~~ doze dias de cólera ô pPs Ln y doce dias
d1•poi~

do iRolamenLo do ul- 1lespués del aislamicnto dei
último enfermo de fiebre
la; P qtlf~ al('JH disso se te- amarilla, y qu~ adcmás se
nham applicado alli as. me- hayan aplicado las medidas
neccsarias,
dida" rle dPSÍll fCl'(,'·i\0 1H'CeSSa- de dcsinfecci(,n
rias, assim nomo processos así como los proccdimientos
para a extine~~ão d<~ ratos, em para la cxtinci(lp de las ratas
caso de pl'sf,e n para a dos (m caso de pcul.n, para la de
mosqu i t.os, <~111 casn do febre los mosquitos nn l'aso de fieatuarPlla.
IJre amarilla.
1i nto dol'nl P dn I'Pht·n amarei-

r\f.n 11 ;u I 2
.As Altas Parl.cs Contradanl.es s~ eompronwUcm a não
adoptar outras medidas de
prophylaxia, tanto para a
via marítima como para a
terrestre, que não sejam · as
qnc cstivceem explicitamente
consignadas nesta Uouvcnção.
AHTltiO

1:!

GuYernos dos paizes iuenviar deleao paiz que
contaminado,
1'11111 o fim dn obl m· informa~·iies .e dados relativos· á mar('lm e propllylaxia da molesi ia existente.
ÜH

demn~s poderão
~ados sanitarios
~~'
eonsidt•l'l'

AnTícuLo

I~

Las Altas Partes Couf.ral.antes se comrn·ornetfm á no
adoptar otras medidas de profilaxis, tanto por la via marítima como por la terrestre,
que no sean las que se encucntre explicitamente consignadas en esta Convención.
All'l'ÍCUU)

I :3

. Los Gobiernos de lo[; países
mdemnes, podrán nn v iar del~~ados sanitarios ai pafs que
sn ronsidm·r <'onl.aminado, con

Pl ohjeefo de t'l'('o~·pr informacioncs y dalus relativos á
la marcha y profilaxis de la
enfP.rmedad existente.

AC'fOS !)o pof>El\ EX!GU'tlVIl

A.nTH.lü

14

Entende-se por ''vigilaneia
sanitaria'' a inspec~~ã.o mediea
ext'r(·i•Ja pela autoridade re~peetiva sohre os passageiros
ou transeuntes procedentes de
pontos infectados, lJOL' um
l,empo que uão poderá exceder do periodo de incubação
da molestia euutra a qual se

precavê:

SP •.·ld i•·wl•· jJUl' "Vigilanda
la iH~}•tJcci.ôu tnéd int nj1~1Tida por la ant.oridad
n~sl't'cf int, sol•n~ loi; vasa.i•'roH
(·, ll'ansctiiJtes proeellentf:•s úe
puntos
ÍJifcef.adiJs,
{JOl' · un
tiPmpo 110 pod1·á nxecdnl' del
período dn i ueubaeiúu tJe la
t•nfcrnwdad de tllte fie presa11itaeia"

cave:

a) qua núo i-i• ~ l.l'a I. a e de
tm:;sageiros f]{~ primeira e

segumla classe a vigilaneia sauita.ria se1·á applicada em letTa e, evcnf.ualnH'nte,
em
locam;
apropriados;
A trasladação d'aquelles d'um ponto a outro do
l.crritorio ou sua sabida
úo paiz, se subordinarão
ús disposições que adoptar a âutoridade respeI'Liva, para cujo effeiLo
'munir-se-lhes-á d'um passa,porte sanitário;
Pa1·a garantir a effical'ia. dessa vigilancia, se
Pnlrcgnrá aos passageiros
o referido passaporte ant.cs do seu desomb,arque c
se lhes exigirá o deposito
de uma quantia de dinheiro que lhes será devolvida
ao
terminar
nquelln, on hem se recorrerá a algnm outro proc.edirncnto quo possa dat·
egunl resultado.
b) quando se tratar de
J.mssageiros do terceiro
classl', a vigilaneia sanif a ria poderá ser feita nos
locaes c sob as restrieções qne a autoridade
rcspectiYa jnlg;uc convellienfc.

o) •~11a11du S(\ tt·ule pasaj•·r·os de fJI'ÍIIII'l'U y segunda t·.lasn, la Yigilaneia

sanil.at·ia
s1~r:í
apli•·ada
•·n ti<'t'l'a y evrn(nalnu'nt~

t'll

loeules apt'oiliado8;

la truslacióu de aqt~t'dlos
do un punf.o :í. otro dei
ft•t-ritorio ô ~u salida del

vaís, 80...sul\m·dinarán :'t
las d isposfciones qu c adoptc la autoridad respectiva, para cuyo ofeeto se
lcs munirá de un pasaporlc sanitario;
para garantiznr la cfilmcia de esa vigilaneia, sn
•·1ürcgará á los pasajcros
el cxprcsatlo pasaporte
ant•)S de sna. desembarco,
y se les exigirá el depósito de una cantidad de
dinero, que les será devnclta al terminar aquélla, 6 bicn se recm·rirá <Í.
alg-ún otro prn(;cdirni~nl.n
qiJC Jlllf~da u:u· igual reStJUado;
l1) euamlo ~n trate do

rw~ajl't'OS dr~ Lt>l'CPra

elase,

yjgilmtcia
sanitnria
podr:í. Sf'l' twd m cn lofl
l11C3lns y lmjo 1as rcsl.l'it•cioncs qun la autoridad

la

l'PSJH~I'I
11 iPII(.f•.

h·a

l'l'l~.a

('01\VC-

AnTII30 I fi

Os
paizPs
eonLL·aetantcs
Lo~ paísi'S r.nnlraf.antes sn
ohrigam..:sc a receber indis- ol•lig·au ;,í. rceihil' indistintatiuctamcute no~ seu~ cstabe- l:t1111'Ill•~ ,.,, su-; .-s!abkcitnif.)U-

ACTOS l)O PODttl\ E:tEC.UttVtJ

lecimentos destinados á assistencia ou isolamento, os doentes dH tl'ansito, affectados do
colPra. peste ou febre amarelia, sr)ja qual fôr a sua proePdenc in ou drstiniJ, sempre
que, a jlJÍLu l]u, autoridade ~a
uitaria, a sua }Jermanf'ncia a
bordo impol'f~~ un1 pPrigo para os .-kllwis pa'ifngeiros.

f os destinados :i la asrstencia
ti aislamiento, los .enfermos de

fránsitp, afectados de cólera,
peste 6 fiebrc amarilla, cualqu iPJ'a que sea su pror,edcuf' ia
•Í
d,·stino, ~íempre que. :i.
.iui•·io dn In. antoridad sanitarin, su }Jermmwnt'.ia á bordo
illiJIOl'l c 1111 pt>l igro par·a lm;
dPm;ís pasa.inrus.

fJAPITULO Il

GAPíTULO Il

Prophylaxia terrestre

I•rofilaxis terrestre
~\HTÍGULU

"-\n.rwo 1G
Quaudo a localídarle infPdaua •·sti\ r e proxima da
froBtPira uos paizes contractantr~s. applicar--se-hã,o medidas de df'fesa sanitaria, obedeeewln an~ f:H';;uintes priueipin~:

llj

Cnando la hwalida\l infr:dada cstnviPra Jlt·óxima á las

front.•ras

de los paÍSf'S «:ouse apliearáu medcf••nsa sauif.aria,

tratanf,r>~.

4lidns

d•~

nhmlceinndo

Íi

lns

srg-1tinl.,.s

}H'Íncit!ios:

n 1 uão serão interceptadas <Ís romrnunicações
1\Btr•' o paiz infectado e
us qtw não ,o estejam, fi\:alldo abolidos os eordõi~s
Ranitm·ios C~ as qnaren1Pnas r err••strcs; '
b'
as Altas JlarLP~
t :múraetantcs

reservam-

se o direito de limitar os

}JOIÜO~

ui
110
snrún intcreelJI.adn~ las t•ornunieaciones
•mtre el país infcclado y
los qur~ no lo •~st,Sn, que-

dando abolidos los eordmws snnitarios v la~'
rnar1·ntmws f.r~rrcs! i~es;
h1
las Altas ParU•s
Gontraetantes se I't.·.~crvau
Pl dPreeJw de I imitar lm-1
pm1 tos de la frontcra poe

da fronteira por
ondP podnr{t c'trcctuar-s•~
o 1ransito de passageiros
·~
mcreadorias, devendo·
applicar-sc
ne1lcs
os
mesmos princípios que
l'{•~ularll
a
prophy1a:xia

flonde podrú efectuarsc el
lrúusito dt• pasajcros y
lllPl'eadnría~. d c b i e n do
aplicarse ~n cllos los
mismos peineipios quo
,·igen para la. pi'Ofilaxis

lll31'il i mn ''· fluvial.

mat·flimu y Jluvinl.

CAPITULO UI
Prophylaxia marítima o
fluvial

CAPiTULO JII
Pl'ofilaxü~

marítimé\ y fluvial

.\r.TÍCI 'LO

I '7

Os •~n\(•rno::; Contradanfes
l ·"~' GnltiPrHus t',nntt·al.aul,t•:'l
accorda111 ••111 nfw dausurar aeucnlau Pll no •·,la11surar· ~nrs
I)S Sf•us podo:::. SPja qual tõr puerl.oR, t·u:tltiUit>J'a q11'~ s•·a ri
o estado sanif,ario tios navios. e~to.do sau itm·io de los bucl•J~ porto"! dos quacs procc- flUCS o dfJ los punto'l ::!o quo

i6o

ACTOS DO PODER EXECUTIVO

enderr.A'J. J~gualllH'I\1-n t·i"~f'c·t·
vam-sn o diÍ·eilo dn limitar o
numero de portos ha.hilitacJos
para as opcra~~õe~ eommerciaes com os paizes infnef.ados.
All'l'IGO

prcccdan. lgualmen!.n RI~ reSA!.'van d deteelln de limit.Rl'
el númel'o tln pttertos lmbili(,ados para la~ operaeiones
nommereia!Ps ~~~~~~ los países
infectado!;.
ARTícuLo

tR

rH

No podrá t>f~t· rechazado
Nfw poderá Kf)l' rejr.it.ado
ttt'nhum navio~ seja qual fôr ningún buquc~ eualquicra que
a :-ma JH'ocedeneia ou seu es- sea su procedencia 6 su estado sanitario, sempre que se tado sanitario siempre que se
~\tlilllH'U!!: ao cstiptdado HPSla someta :i lo est.ipltlado cu esta

Uonveul'-iún.

COll\'('llÇUO.

Alt'l'tri-rt

ÀI\TÍCIJLII

Hl

A aut.~widadú saHit.at·ia dr-

I !I

tnrminará a rlesraf.izaç.ão noH
navios f(lte viajarem entre os
po1·tos rlns paizPs eonl.raetant.ns, cada f.rrs
mcws pelo

La autnridad snn ti_ ar ia. dü;poudrá la desratizaeión de lon
buques LJUc viajen entre los
pued.os dt> lns [H\ÍfinF> contraf.antcH, rada t.t·es nwt.eH por lo

lllf'IHIS.

tnenos.
AllTIGO

A

20

c~ot·t·cspondenl'ia

AnTíCUIA,

:!o

postal
sem restl'icc;.ão
nlg11 ma; unicamen l.n poderã.o
sPt' r-mhmeftidas ao tl'af.amenl.o ~~orTcspondc'ntc, nos easos
de eolcra ou pesf.f\ aqucllas
~ncommendas
postam•
que
contenham objcctos usados,
'susce}ltivcis de contaminação.

eol'l'esphtl(lencia postal
admitida sin rcstrieeión
alguna; tlllieamrn(P podráu
ser somt~f idas ai f ratamiento
con·espond imd,P, Ptt los casos
de, e6lera t'i JWStP, aqucllas
Pncomientlar-;
postales
que
contengan ol1.ictos usados suecptibles de eontaminaoión.

CAPITULO IV

CAPiTULO IV

Classificação de navios

Clasíficación de bmtues

sf't':Í. · adrnit.tida

An.'l'IGO

La

st~l'á

21

AttTÍCULO

21

As Altas Partes ContraLas Altas .Pad1~~ ConLeadalll.rs convêm em rceonhe- l.anf.l's c:nnvietu•n Plt reeonoccr
('('l'

('011111:

navio
ind~mne :
aquelle que •l!l.inda que
pr(wnnha de um pol'f.o
infectado, não tenha t.ido
a hordo easos ou obitos
dt• pPsfr, colera on febrn
amarclla, nem tampouco
epizootia de ratos, antes
da partida, durante a
n)

eomo:

a)

huquf.

fndcm11P :

aquel que,; auuquc proviniendo ,de lltt puerf.o
infectado no l111hierc f.enido á bordo easos 6 df11'uncioncs de pest.c, r..ól,.ra ó fiobrP amarilla, ni
tampoco cpizoutia de rata~. antPs de la partida,

ACTOS DO PODEI\ EXECUTIVO

travessia ou no momento
da chegada;
b)
navio infectado :
aquelle que tivesse tido
casos ou obitos de colera,
peste ou febre amarella
ou epizootia de ratos, no
momento da partida, durante a travessia ou á
sua chegada.

durante la travesía 6 en
el momento de la llegada;
b)
buque infectado :
aquel que hubiere tenido
casos ó defunciones de
cólera, oeste ó fiebra
amarilla · 6 epizootia da
ratas en el momento da
Ia partida, durante la
travesia 0 á. su llegada.

ARTIGO 22

AH.TÍCULO 22

Afim de gozar das franquias c vantagens da presente Convenção, todos os navios
destinados ao transportA de
passageiros deverão ter Inspector Sanitario, apparelhos
de desinfecção e de extincção
de ratos, mosquiteiros, provisão de medicamentos, desinfcctantes e locaes apropriados para o isolamento dos
doentes.

A fin de gozar de las fran··
quicia's y ventajas de la pre·sente Convención, todos los
htHJHPs destinados al transporte de pasajeros · deberán
tenor
Inspector
Sanitario,
aparatos de desinfección y de
oxtinción de ratas, mosquiteros, provisión de medicamentos, desinfectantes y locales
apropriados para el aislamiento de los enfermos.

CAPITULO V

CAPíTULO V

In pectores Sanitario11

Inspe •toras Sanitarios

s

AnTIGo 23

ART[CUIJn

:•.:!

Los Gobiernos contratante3
U3 Governos contractantes
convém em estabelecer um convienen · en establecer un
corpo de Inspectores Sanita- Cuerpo de Inspectores Sanirios, com r.aracter, perma- tarios, con raráctl3r prrmanentc.
mmt~.
AR'l'IGO 24

A.n:rícur.Jo 21

Cada pair. se reserva o di-·
reito de fixar um numero determinado de Inspectores, de
aecôrchJ eom as exigencias
dos seus serviÇos sanitarios,
rnaJ'if irnos, flu,•iar>~ e f,erres-

Cada pafs se reserva cJ 'del'l'eho de fijar un número deff'l'minado dP- iuspectores, de
acuerdo con las exigencias de
suH servicios sanitarios maríl.inws. flnvinlr': ~, t.nn·psf,rcs.

lrt•t;.

f:ulr:t lor; rw~dtco·; diplomao:> medicas diplomados
a lidados nas Faculda- rios ó rAYalidado:; en Ias Fadf's 11ffir.iaf'~ dos respectivos ~~nlf ades oficia les do los respe·pni1t>s. qtw, a juizo dos ·ao- diws paí::H'H. fllll' ;í .inicio de
u
""i~ df!l l"J2t -- Vol. JII

ou

~·.. :.

t'l'\

ACTOS DO P._ODEI\ EXtWUTIVO

iti2

vernos coutractantes, reunam los
eunhecimentos

especiaes de
baef.f~riologia, epidemiologia e
hyg iene, poderão desempenhar o cargo de Iuspector Sanilurio.

Oobiernos
eoutratantes
reunau eonoeimieutos espcciales de bacLeriología, cpidemiologfa é higiene, podráu
desempenar cl cargo de Inspector Sauitario.

AH.TIUO 26

.All'f.'ÍCULO

A df~::;ignaç,ão dt~ ualla · Iuspector Sanitario será commuuicada ás autoridades· sauitaria~ Jus outros paizes, d~
venúo indicar essa commumeaçãt...t o nome daql!_elle e a
úat a úa sua uomeaçan

E.initarn:
á auctoriportos de
escala e de destino uma infermação minuciosa de todas
as novidades occorridas na
viagem, e que serão consignadas no seu livro clinico, especificando, além disso, as
mcúidns que forem adaptadas
no JlOrto de partida e durante a travcs~ia.
o~
I:l~pt:•.:t,Jrt:s
den~rã0 aprt~sentar
dade r~spectiYa dos

AI\TIUO

28

2ti

La úesígnacídn de rada luspedor Sanitario será eomunicaúa á las autol'idades sanítarias de los otros países, deuiendo indiear esa comunicación el nombre de aquél y la
fecha de HU uuwurumieuto.

L0!õ

:=~p-_:(t,_•:·':'~

~:1:

·:d:-!.-='

deberán pr-e.-;entar .J !a a 1Jt·-'ridad respecth·a d~ lcs PU'=rtos de escala y de desUno un
informe minucioso de touas
las novedades ocurridas en el
viaje, las que serán consignadas en su libro clinico, especificando, ademá,s, las :medidas que fuet·on adoptadas cn
cl puerto de partida y durante
la travesía.
ARTÍCULO 2H

S~rão Yáiidas perante a auSerán válidas aute Ja autoctortdado sunitaria dos paizes ridad sanitaria de los pafsef;

~~ontracta,!_ltes as declarações e
mformaç.oes oscriptas dos InHpcctores, ::;eja qual fôr a sua
naeioualidaue, devendo ser tomada::-3 ?lll _consideração para
a applicar;ao do Iratamento
r·cspectivu.

contratantes las declaraciones
é informes escrit.os d~: los inspectorcs, mmlqníera que sea
su nacioualidad, delJiendo ser
tomadas en consideración para la aplícaciôu <lei tratamicnto respectivo.

ARTIGO 29

O

na~'io

de passageiros que

El buque ae pasajeros que

quias que concede esta Convenção, reservando-se a auctoridade sanitaria o direito
de applicar-lhes as medidas
que julgar cpnvenieptes.

quicias que acue1·da esta Convenoión, reservándose la autoridad sanitaria el dereeho de
aplicarles las nvJdidrw ,htzgue
conveJ•iep.te.

não conduza Inspector Sani- no condujere Inspector Sanitario não gozará das fran- tario, no gozará ele las fran-

Actos

CAPITULO VI

CAPiTULO VI
Tratamiento de la
Oriente

'l'ratamento da peste do
Oriente
mmW.\S QU~ l>EV.Im!O SEH. AOOPT.\1:>.\S
NO I'ORTO INFECTAllO

163

D() pplJlm EXt::GtJ'l'tvu

ANTES

pe~te

de

MBI>IIJ.\S QUE DllliEn.\N ADOI'TAilSE EN
EL l'UERTO I~FEC'f.\DO .\NTES DE

DA

1',\RTIDA

L.\ 1',\RTID.\
• \tt'I'IUO

.:\HTÍCULO 30

:30

'

.\ auf.ol'ítlatle sanitaria do
pul'to illfPdauo, seja este de
prot~edeneia ou de escala, tomará as medidas necessarias
para í mpcdir:
o) a inft·vdta·~·üt, de raf o:-: a llOl'do dos na v ins.
pnlas anmrras, cabos, cor-

rc•nl t'S t~ outt'OH meios de
l'OlllHlllllil'açãu eom terra;

l..(t autoridad ~anil.:u·ia dei
pu••rto infeetado, :-;ca t;Hte de
prucmleueia ü t.le ~~:-;cala, t.omar·{t las medidas lH'l'esa!'ias·
para intpt•dir:
(/
la illlt'(ltlttt'cit.•ll tlt•
la~ l'alns ii hnt·dn dt• lns
hiHJIH':O:, JHII' las lllllal'l'UH.
t·ahos, t~atlcoims y dt•rnás
mcdios de t'omunieaeióu

o embarque úc pessoas que apresentarem
s;vmptomas evidentes ou
~uspeitos de peste, ou que
tenham estado hm contado com doentes dessa
classe;
c) o embarque de objoctos de nso pessoal ou
outros que se considerem
contaminados e que não
tenham sido vróviamente
df'sinl"cdados l'tn tel'l'a,
sob n vigilanoia da auto- .
ridailu respectiva;
'
,l) doverú. assim mesmo
pffeetuar a extincção dos
ratos, devendo ser pratiéada esta medida ante:;
das overações de carga,
sempre que seja possivel.
b)

~lEDlDAS QUE SE DEVERÃO ADOI'TAR
OURANl'E Ul\1.\ TRAVESSIA

con ti erra·
b) el c~nbarco do per~o11as que prcscnten sintomas evidentes <) sospedwsos de peste 6 que
hayan estado en contaeto
eon los enfermos de esa
c.lasc;
c) el embarco de <Jh.iclos de uso pcrsonal ú
oteos que se considcrcn
eontaminados y que no
ltayan sido previamente
desint'cctados cn tierra,
l)ajo la vigilaneia de la
aulol'idad rm;pectiva;
rl) debcrá asimisnw efedllal' la ex tinción de las
ratas, debiem.lo praetiearse e~ta medida antes de
las operaciones tle eat'ga,
Hiempre que sea vosible.

Mt:Dll>;\S

QUB DEBBRÁN
ADOl''fARSE
DURAN'l'Jil LA TRA VEsfA.

.\HTltill :3 I
Dunmt.•~ a Lr·a, essía u. Inf~an.tario den·~·{t pt·o-

•\HTÍt:ULO

:Jl

Dunwte la fl'a\ Psía. d Iri8a11itario debe1·á proCAder á yigilaneia minuciosa ceder iÍ la vigilaueia minuda saúde dos passageit>os e ciosa do la salud de los pa ..

speetor

sp1~clut'

ACTOS DO PODER EXECU't'tVO

tripulantes; indagará e verificará se appareccram ratos
mortos a bordo c obterá todos
os elementos de juizo necessarios para poder fixar, na
fórma mais precisa possível,
o estado sanitario do navio.

saj cros y t.rillulanteR; inda..:
gani y _ verificará si aparicicsen ratas muertas á bordo, y
recogerá todos los elementos
de jnicio nccesarios para poder fijar, eu la forma más
precisa posible, el estado sanitario d~l buque.

ARTIGO 32

ARTÍCULO 32

No caso d.e se produzirem
doentes de peste a bordo, durante a travessia, o lnspector
Sanitario disporá o isolamento rigoroso do doente, n'um
'local apropriádo e a desinfecção dos objP.cf.os de nso do
mesmo.
Procederá, além disso,. no
caso de que isto seja acceiLot á
immunização dos demais passageirqs e tripulantes do navio.

Eu el caso de que se prodnzcan enfermos de peste á
bordo durante la travesfa, el
I nspnctor San i t.ari o dispondrá.
el aislamiento rigoroso del
enf f>t'mo on 1m loca 1 apropiado, y la f\esin feceión do
los ohjAI.os do uso clel mismo.
Pronederá, además, en eJ caso
de que esto sea al\eptado, á la
immunización de los demás
pasajeros y tripulantes dei
buquc.

MEDIDAS. QUE DEVKM SER ADOPTADAS NO PORTO DE DESTINO

MEDIDAS QUE DEBEH.ÁN AUOPTAHSE EN EL PUERTO DE DESTINO

AH'ríetJLo 33

Os navios indemues serão
recebidos em livre prática}
sempre que tiverem dado
eu mprimcnto ás dispos~ções
do artigo :.10, ccrtif'icadas peln
alttoridadc Ranif.aria do porlf)
inf,~ctado.

Os passageiros. e tripulantes ficarão submettido::; a uma
vigilaneia sanitaria, que não
poderá exceder de cinco dia8,
contados do dia de sahida da
ultima localidade.

Os navios indemnes que náo
tiverem dado cumprimento ao
disposto nas lettras a e d do
artigo 30 SPTão. cgualmente
recebidos em livre prática, ficando sujeitos ao que prcceitúa o paragrapho segundo do
nrt.igo anterior, devendo p'ro-

Los buqucs itulenmcR será.n
recibidos cn libre plática,
siempre que hubliesen dado
cumplimicnt.o á las disposinionps dnl art.íeuJo 30, certificadas por la auloridad sanit.aria del puerto infectado.
Los pasajeros y tripulantes
quedarán sometidos á una vigilarwia sanitaria, que no polirá exceder de cinco dias,
contados drsde la feeha de .la
salida dp la última lnealidad.

Los buque~ indemnes quR
hnh;esen da.do cumpliruiento ú lo dispuesto en los
incisos o. y d dcl artfculo 30,
ser·án igualmente recibidos cn
I ibre plCtlica, quedando sujetos á lo que preceptúa el párrafo srgundo de\ articulo an-

no
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ceder-se, além d'isso, á extin- terior, dcbiendo procederse,
cção de ratos, antes ou depo1s ademáA, á la oxtinción de rada descarga,
tas, antes ~'• después de la descarga.
ARTIGO 35
ARTfCULO 35
Os navios infectados serão
Los buquoH infectados serán
submettidos ao seguinte tra- sometidos ai sigu iente t.ratatamento:
miento:
a)' los enfermos cona) os doentes confirmados ou suspeitos serão
firmados 6 sospechosos
desembarcados e isolado~
sm·án desembarcados y aisconvenientemente;
lados conveuiellLemente;
lJ) los demás pasajm·os
b) os demais passageiserán desf•rnbarcados preros serão desembarcados
via immunización, y soapó3 prévia immunização
P snbrnet.tidos á vigilanrnetidos á Ia vigilancia
sauitaria, que nu t~xeederá
eia ~anifaria, que não exde cinco dias, eontadus
cederfl de cinco dia~. condesde la lwt·a dPI dest>mtados lia hora do desemlmrco;
barque;
c) loH pasajeros que no
c) os passageiros que
ftePpt.Pn la immunizaeióu,
não acceitem a immunização sérão submettidos
scrán sometidos á la vigilanci:l. c;;anitaria en los
á vigilancia sanitaria nos
locales y hajo la~ restrilocaes e sob as restriciones que la autoridad
eções que a autoridade
sanitaria estable:zea, dusanitaria estabeleça durantP ol f.t~rmino dispuesrante o prazo disposto na
l.o en el inciso anteriot·;
lt'ttra b anterior;
'
ti) os
tripulantes no
tl) os tripulantes não
podrá11 dnsembarcar sin
poderão desembarcar sem
previa immunización anprévia immunização, antes . de t.ranscurridos cinco
tes de decorridos cinco
(Has de la llegada del budias da chegada do navio,
que, debiendo en caso
devendo, em caso contracontrario, ser sometidos á
rio, ser submettidos ao
lo estipulado en el inciso
estipulado na lettra c ananterior; .
terior;
e) después dei deseme) depois do desembarbarco de los pasajPJ•os, el
que dos passageiros, o nahuque será desinft~eta~l·),
vi o
será
desinfectado,
procedit~ndose á la <~x:t.m
procedendo--se á extincção
ción de las ratas, antes ó
dos ratos antes ou depois
después de la desca.f'ga;
da descarga;
f) las ropas y 1emã:_~
f) as roupas e mais obobjcctos de uso personal
jectos de uso pessoal dos
de los pasajeros y tripupassageiros e tripulantes
lantes .;;rrán convenir•nf.eserão
convenientement~
mPnte desinfectarJo~.
desinfectados.
ARTIGO

36

Os navios de carga proce-·

dente
w~rão

ART[CULO

36

Los buques de carga proceporto infectado dente~~ de nn puerto infect:ldo
subrnettidus ás medidas serán sometido~ á la~J 1ttedidag
d'um

AC:'J'OA

no ['IOtltm F:XtWtTTIVO

indicadas no artigo 35, Iettra e, seja qual tenha sido seu
tratamento no porto de partida ou no ultimo infectado.
Effectuadas estas operações, as
cargas, seja qual fôr a sua
natureza, serão recebi<Jas sem
t·eslricção alguma.

indicadas en el artículo 35,
inciso e, cualquíera que hava
sido su tratamiento en •el
puerto de partida 6 ·en .el último infectado. Llenadas estas
np ...racinnes, las cargas, cualqníera que seu su naturaleza,
Rf'W:ÍT\. rf'cihidas sin rf'st.rirción
algnna.

CAPITULO· VII

CAPITULO VIl

Tratamento da febre amarelia

Tratamiento de la ftebre
amarilla

MEDIDAS QUB DEVEM SER ADOPTADAS
NO PORTO DE PARTIDA
ARTIGO

MEIJDAS QUE DEBERÁN .ADOPTAftSE
lN EJ, PUERTO DF! J,A PARTIO.\

37

AR'T'ÍC:ULO

37

A autoridade sanitaria {lo
porto infectado, seja de procedencia on escala, tomará as
medidas nccPssarias para impNtir ·

J.Ja nntoridad sanit,aria del
ptwt·to inl'ef'tado, seu ''st.e df~
JH'Ocedrncia ó dP pscala, tolnará las mPdidas Jwrr•sa'r·ia~
pm•a impP-dir:

a) a introducção a bordo dos mosqnitos de terra, devendo proceder á
oxf.inct;.ão dos. qnc podm~
smn oxistir no navio;

o.)
la introdncciôn :í.
hordo de )os mosquitos dn
1.iena, debiendo procPder
á la Pxtinrión dP- lns q1w
pudiernn m::isf.ir· Pn Pl
bnqtw;
b) Pl emharcn de persnnas que pres(>ntPn sínl.nmas r>VidPnt.Ps t'1 sm~pe
~hosos de fiPlll'P nmarilla
ó quP hayan psfado Pn
~ontarto rnn Pllas.

b) o embarque · de pessoas que aprt>sentem symptomas cvident.m; ou suspeitos fie fehro amarella
ou qne tenham est1uln f'rn
f'ont.arf.n com Pllns.
M11DJDAS QUE DEVF.?tl SER ADOPTADAS
DtlRANTF. A TRA VF.SSIA
ARTTGO

3R

Dnranlc a 1ravPssia o Jnspector Ranitnrin df'vrrá prn·ceder a nma minueios:i vigilancia na sm'ide dos passageiros c tripn lanf.es, indagará. e
verificará a existencin de
mosqnitog, larvas ou nymphas a bordo, empr{'gando todos os meios que julgar c.on-

MEDIDAS

QUE DRBRRÁN

ADOPTARSE

Dl!RANTF. J.A TRA VF.Sl"
An'T'Íf!llLO

3R

DnranfP la fl•avesía. Pl lnRpPf'l 01' Rnn if nri~ d•~_Iwrá rrf!f'PriPJ' :Í 1111:1 l1111l1WIORU VlglJancia •lc la ~mlnd de ]os paRajPl'O~ y t.ripnlanfPg, . inqn~
rirá v Vf'l'ifirnrá la P"XJRtrnr1a
de niosqn if.oR. larva~ 6 ninfas
á bordo. Pmpleando tod~s los
medios que crea eonvementes

ACTOA

no

PODF.n B'XF.GllTT\'0

Y~ni~ntcs para destruil-os, e.
recolhcr:'t todos os elementos
ele .i u izo neéessarios para podr~r· fixar na f1írma mais pre~~isa pos~ivf'l o seu estado sanit.nr·io.

para destruirlos, y recogerá
lodos los ementos de JUlClO
necesarios para poder fijar en
la forma más rn·eeisa posible
sn Pstado sanitario.

ARTIGO 3!)

ARTfCULO

39

Si duranl.e a travessia· nppal'er,erem casos suspeitos ou
eonfirmados de febre amareila, o Inspector Sanitario disporá o seu · isolami:!nto por
meio de mosquiteiros adequados, evitando por to(;los os
meios que os doentes sejam
mordidos pelos mosauitos.

Si durante la travessia apacasos sospechosos 6
confirmados de fiebre amarilla, el Inspector Sanitario
dispondeá su aislamiento por
medio de rnosquitergs adecuados, evitando por todos
los medios quo los enfermos
sean picados por los mosqn ito~L

J\IEDIDAA QUE DEVEM SER ADOI!l'AfM.S NO POB1'0 DE DESTINO

l\IEDIDM:; QUE DEBEOÁN ADOPTAR-

ARTTGO ~O

ARTfCTJLo 40

No porto de destino, os navios procedentes de localidades infectadas de febre amarelJa soffrerão o seguintn tratamento:
a) os navios inrlemnes
(jlle
no porto infectado
t.ivt~rem tomado as preeanções indicadas nas lett.ras a e b do artigo 37
nertificadas pela autori·
dade sanitaria l'espectiva
serão recebidos em livrt
pratica, devendo .. os pasHageiros e tripulantes .·ser
snbmettidos a vigilancia
sanitaria, que não poderá
excerler de seis dias, contados rlo dia da R:lhida;

En el puertp ctB dflRtino, los
buqurs procedentes de ·localidades infectadas rl0- fiebre
amarilla, sufrirán ''I Higuienf.e t.rnf.ftmiento:
a.)
los htHtU es in de··
mnns que l'll ~~ pnerto
infeetado
hnbieren tomado
las precaueiones
indicadas en los incisos a
y b dei arUcmlo 37, cert.ificadas por la n.ntoridad
Ranit.aria respeetiva, serrm recebidos en libre
plática, debiendo los pasajeros y t.ripu1antes ser
sometidos
á
\'Ü:.dlancia
sanitaria, qw' no podr:i
excerl.er de seis días, mmt.ados desde la frcha de
~a lida;

h:1
q1w

os navios indemnes
não tiverem tomado

as precauções indicadas
na leUra o. do. artigo 37,
serão egualment.e recebidos em livre pratica,
o}lseryando-se todas as .
prPsr.ripções da lettra anterior, procedendo-se an-

recie~en

SE~

EN EL PUERT'O DE DF8TlNO

b)

lm;

lmttHI\H

inde-

umes qne no hulliesen
tomados tas prer.auciones
indicadas cn el inciso a
dcl artículo
:r; sc·rán
igualmente r·ecibidos en
lihre pláticn, obsPr·vúndosf\

todas

peiones del

las prr.scriinciso ante~

_\CTOS DO PODER EXRCUTIVO

tes da descarga a extincção dos mosquitos que
podessem existir a bordo.

ARTIGO 41

rior, procediéndose antes
de la descarga á la extinción de los mosquitos que
pudieran existir á bordo.
ARTfCULO

41

Los buques infectdos serán
Os navios infectados serãu
submettidos áo sP.guinte· tra- sometidos al siguiente tratatamonto:
miento:
a) los enfermos confira). os doentes confirmados 6 sospechosos se-.
mados ou suspeitos .serão
rán
desembarcados
en
desembarcados em condirorrdiciones de no ser pições de não serem morcados por mosquitos y
didos pelos mosquitos e
~oyenientmnente
aisla~
i Ro convenientemente
lados;
dos;
b) lo R demás pasajeros
b) os demais. passageiserán desembarcados, siros serão desembarcados,
sendo suhméttidos a vigiendo sometidos á vigilan ·~ia Ra.nitaria, que no exlancia sanitaria, que não
C('df'rá de seis dias, conexcederá de seis dias contados desde el momento
tados do momento do
desembarque;
del desembarco;
c) después dél · desemr) depois P,o desembar)lal·eo fiB los pasajeros se
que dos passageiros, se
pt•or,edel'á. á la extinci'ón
rn·ocederá á extineção dos
dP lo~ mosquito~. lar\'as
mosquitos, larvas e nym~, ninfa:-~ dt~ :í bordo.
phas de bordo.
Anrrwo 42

ARTÍCULO t,~:

A carga, seja quál fôr a sua
natureza c a classificação sanitaria. do navio que à conduza, ~erá recebida sem Testriêçfío alguma.

La carga, sea cual fuere su
naturaleza y la classificación
snnitaria dei buque ,Q\le la
oonduzoa, será recibida sin
cestricción alguna.

ARTIGO

43

Os navios aos quaes se refere a lettra b do artigo 40,
assim como os navios infectados, deverão fundear no ponto
ctttt> lhes seja indíéado pela autoridade sanitária de cada paiz.

ARTÍCULO 4 :f

JJos buqueH á que se refierc
el inciso b dei artículo 40,
como los buques infectados,
deberán fondear en el punto
qUe les sefiale la autoridad
sanitaria de cada paf~

{69
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CAPiTULO VIII

CAPITULO VIII

Tratamento da colera aslatica Tratamiento dei colera asiatico
MEDIDAS QUE DEVEM SER ADOPTADAS NO PORTO DE PARTIDA

MEDIDAS QUI~ DEBEflÁN ADOPTAR• H F. EN EL PlJEHTO DE J.,\ PAR'I'IDA
An•rícur~u

ARTIGO 44

Os navios que zarparem
durn porto infectado, deverão
proceder á limpeza e desinfecção dos seus depositos de
agua, antes da sua partida,
provrndo-se desse elemento,
em rondições de pureza, sob
as vi~tas da autoridade sanht.aria.

AnTJuo

~r;

A autoridade sanitaria dum
porto infectado, seja . de procedeneia ou escala, tomará as
medid::~s nrr.e~~arias para impedir:

44

Los huques que zarpen de
puerlo int'netado uellerAn
proceder á la limpieza y desinfer.r\it.)n de ~us depósitos d~
agua, antes de su partida,
pt·uvü~'Ãendos(~ de ese elemento, E"n condicionP~ de put·eza
y h ajo el contraio r· dP la at rf.t~t·id::~d Hanit.aria.
tllt

ARTÍCULO 45

, ,a antoridad sanitaria del
JHII'L'Lo infectado, sea de proccdoncia ó de escala, tomará
las mNfid::~~ nPN'sarias para
impedir:

a) o embarque de pe3-.
soas que ap1;eseri.tarem
symptomas evidentes ou
~uspeitos de colera asiatica, ou que hajam estado em contacto com
e lias;
b) a exportação de objectos de uso ou de outros artigos contamina-dos que não tivessem
sido , desinfectados
em
terra, sob a v lgilancia da
autoridade respectiva;
c)
o desembarque dos
tripulantes e o reembarque dos passageiros de
transito,
que
tivessem
descido á terra, dum na ·
vio indmnnP.

a) el embarco de p~r
Rouas que presenten smtomas evidentes 6 sospe~
chosos de cólera asiático
ó que hayan estado en
cont.acto con ellas;

MEDIDAS QUE DEVEM SER ADOPTADAS
l>UJ\ANTE A TRAVESSIA

MEDIDAS QUE DEBimÁN ADOPTARSE
DURANTE LA TRAVESfA

AH'l'IUO

4t)

b)
la exportación de
objetos . de uso ú otros
artículos
contaminados
que no hubiesen sido
desinfectados en tierra.
bajo la vigilancia de lá
a'' toridad respectiva;
c) el desembarco de los
f.ri(mlantes y ol reembarco de los pasajeros de
f.t'ánsif.o que huhie~am ba.iado á f.ierra de nn h11q11o
indPmne.

AR'I'ÍCULO q{j

Dtl'rante a travessia o In-·
Durante la travesía el Inspector Sanitario deverá pro~ spertor Sanitario procederá á
(~eder a uma minuciosa vigi- una minuciosa vigilancia tle

no
Jancin na saúde dos passageiros e tripulantes e obterá todos os elemóntos de juizo pa. ra poder fixar, na fórma mais
precisa, seu eRtado sanit.nrio e,
sempre que seja possível,
praticar o exame hR.r.teríologiro das dejPr.çõm;:.
ARTIGO

la ~alud de los pasa.jero8 y
.f.ripnl::mtes y á rrco~mr t.orlos
los elementos de inicio para
poder fijar en la 'rorma ·más
precisa su rsl.ado sanitario, y
siempre que sea posible pra..
ctieará el P.Xamen hact.el'ioló·
giro rle las deyeceinnrs.

47

ARTÍIWLO

47

Se durante a travessia ap parecerem doentes su~eitos
ou confirmados de colera
asiatica, o Inspector Sanitario
disporá o s~u isolamento e a
desinfecção rigorosa das suas
rtejecções, roupas e objectos
de 11so pessoal, fazendo extensiva esta ultima operação ás
roupas e objectos que estiw~rnm 'em contaef.o com etles.

Si durante Ia travesia apareciesen enfermos sospechosos ó confirmados de cólera
asiático, el Inspec>lot• Sanitario dispondrú, su aislam ient.o
y la desinff'cción rigurosa dP
sus deyecciones, ropas y objetos rte uso personal, haciendo extensiva esta última
operación. á las ropas y útiles
de las personas que huhiesen
r.st.aflo en cont.act.o eon ellos.

MF.OIOAS QUl~ 11F.VF.1\'f SER AOOPT.\D:\8 NO PORTO DF. BF.STINfl

MEDIDAS QPF: DF.RFH.-\N ,\DOP'I'.\HSF: F.N F,L PTIF.RTO DE IlP.f-\TTNO

ARTIOO

48

ARTÍC:OLO !a8

No porto de dest.ino os navios procedentes de localidades infectadas de colera
asiatica, soffrr>rão o seguinf.P
tratamento:

En cl puerto de •lestino los
huques procedentPs de localidades infectadas de cólera
asi:Hiro, sufrirán 0l signirnt0
tratamiento:

os navios indemnes
no porto infectado
t.iver~m tomado
as preNmções inrticadas nos artigos ~ 1 e ~!) certifieado~
pela autoridade sanitaria
do porto de origem ou di=>
!.ransito, serã.o recebidos
em livre prátir.a, submettendo-se os passageiros
e tripulantes á vigilancia
sanit.aria. qnP não poderá
exceder de r.inco dias.
rontados do nlt.imo porto
on ronfado infPr.t.arto;

a)
los hnquc!; fndrmnes- qUr eÍl oi pUPrt.n
infP.C•.tarlo
huhinRPn tomado
ln!4 prf.NJ.ltr.iones
inrlicmda~ cn los art.{l'·lllos
44 y 4ri, PPrtit'irnrln.s por
la autoridafl Ranitaria drl
pnerto riP origf'n tí de
tránsif.o, sPrán rPrihidos
rn
lihrP plál.ira. RomPtif.ndosf' los pasnjnroR y
trip11lanf.Ps :í la vi~ilan
rin snnitaria qtlf' no pn~

n)

qne

b ~ o3 navios índemnes
que· não tiverem dado·
cumprimento ás disposições do artigo ~'· ~- das

rtrá

f'Xr-f'rter

rtP

rim~o

rlías. rontadns rlP~rln nl
último pnrri n "' c'(lfli n.rtn
infectado;
b)
los hnqnr>s inrt<' ..
mnes qlH' no hnhíe~H'n
dado eumplimiento ti las
dh~posieiones dei artículo
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a e b dó artigo
45, só t.erão livre pratica
rlepois da desinfecção dos
passageiros e tripulantes;
os passageiros e tripulnnf.m; serão submettido~
ft vigilnncia sanitaria dnl'anfe· um praw que não
podPrá nxceder de cinoo
dias. P.ont.ados do momnn1n •io desembarque.

JnUras

44 y de los incisos a y b,
del artículo 45, solo tendrán libre plática después de In desinfección
fo'l equipajes de los pa~njeros y tripulantes;
Los pasajeros y tripulantes ser{m somet.idos á
vigilancia sanif.aria durante nn término qne no
podrá Pxceder i de einco
dias, contado~ desde el
momento dPI (tesemhnrr,o.

AnTmii 49
Os navios infect.ados serão
Lo~ hnques infpr.fados so ...
f.IHhmet.t.idos no sng-uint.e frn- rán somet.ldo~ nJ slguient.e
tl'ntamimito·~

tnmrnfo:

a ) cumprimento das
dPtPrrninações rlaR autor·idadPS sanitaria.s no sentido de evitar a cont.aminnf?fio fins ngtias do p~rt.o:
11) os doentes
confirmados ou suspeitos serão
ciNH~mhnrrndos
e assistipm~sagejros

qu f'

tivPr·om nstado 1 em conta.rt.o rom doentrs. segundo
dPrlaração rlo
Jnspector
Ran if.ario. sPrfío dflsemharcnrlo~ n rondmddo~ n
Jocae~
apropriados, no~
qnaes se effectnará o
P~nmr ~mrt~riolog-irn
~lHl$ f)f'.]PCt;'OflS.

rla~·

o l'PSll Jt,arlo rl' eSF~f'
P~nme fiil' positivo, a vi~Tilancin sanitnria ~e prolongará paT'n os portacJnr(l'l de h ar i llos, duranf.A
n ff'rnpo qnf' dt>f.erminP a
nnfrn·id::ttlP sanitaria.
No raso ronfl'ario. PR~a
Yigilanr in 11iín rxrrd(lr(t
de rinro dias, ronfarlos dn
Re

momento
que.

Os

~Prán

despmharcados

a i sI o dos

'lns ronw•n i Pn I PtnPnte:

,. ) os

a) cumplimiento de las
determtnaciones
de
la
antoridad sanitaria en el
gentido de evi f.nr la conf.aminación de las agna~
doi puerto;
b) los enfermos confirmados '6 sospechosm~

do desembardemais passa-

y

ronvPniPnt.~~

mente;

c) los pnsa,ieros qu(l
lmhiesen Psf.ado en conf.ncto con enfflrmos, segt1n dPrJaraeión flPI Inspector Rnnitnrin, ,serán
rlesemhru·r.ndos v ronrln~idos :í. locales · npropT'iadns Pn los cuales se efed.nará (·1 P.xamPn hnrtet•ioMgico t.iP sus dPyPr-

ciones:
Si P,] rmmlt.ado de ose
~xamen fnNH' po~it.iYo. la
vigilancin
sanit.arin
SP
prolongará para los porf.adores rle hnciJos, por Pl
f.iempo Qllf' tlPterminf' In

nnt.oridnd sanif.nrin;
~n
Pl cnsn ('ont.rnrio.
Psa

de

vigilnncia no f'XPderá
rinro rHns. ronf.ados

desde el monwnto dei
eesem!>arco ., Los de más

1
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pasajeros sólo será.n 5ometidos á esta. misma vigilancia;
d) la autoridad sanitaria del puerto de destino
podrá disponer que la vigilancia de los tripulantes se haga á bordo, quedando sujetos en lo demás á las disposiciones
que rigen para los pasajPt'os;
e) las ropas y demás
oiJjdos de uso per'Sfmal
de los pasajeros y tripulantes, serán sometidos á

geiros serão submettidos
a esta mesma vigilancia;
d) a autoridade sanitaria do porto de destino
poderá dispôr que a vigilancia dos tripulantes
se faça a bordo, ficando
sujeitos, no demais, ás
disposições vigentes para
os passageiros;
e)
as roupas e mais
objecfos de uso pessoal
dos passageiros e tripulantes serão submettidas
a conveniente desinfecção;
f)
dep:ois do deseml1arqu e dos passageiros o
navio será descarregado e
submettido
n rigorosa
d0.sinfecção;
g) a carga, seja qual
fôr a sua natureza, nã.o
soffrerá tratamento algum, salvo aquella que a
autoridade sanitaria teIlha fundados motivos para ronsidet·ar contaminada.

1'011\'PtlÍPIIfP

dPSÍII ft~('.I~ÍtJil;

f) después dei desemharco de los pasajeros, el
buque será tle~eargado ~·
sometido ú J'ig·nrosa df'sinfeccion;
a)
la carga, sea cual
fuPre sn nat.uraleza, no
sufrirá trat.amiento algnno, salvo aquela que la
autoridad sanitaria t.enga
fundados mo ti vos para
eonsid~>rar·la

•·nntan1 i na< la,

CAPITULO IX

CAPiTULO IX

Disposições complementares

Dbposicfones complementariaH

ARTIGO

50

Os Governos contractantes
se obrigam a uniformizar o
tratamento sanitario, que fW
applicará em cada caso aos
navios -procedentes dos pa.izes
contaminados e alheios a esta
Convenção~ devendo este tratam~nto
concorda!.' com os
princípios c1Jnsagrado9 nesta.

ARTICULO

Los Gohiornos cont.raf.antes
se obligan á uniforrnat· el tratamiento sanitario
que se
aplicará en cada caso á los
bnqnes procf'd1mf.es de los
pa.fsPs contaminados y ajPnos
á esta Convención, debiendo
ese tratamiento concordar eon
los prinr.ipios consagrados en
~R

ARTIGO

51

50

ta.

ARTfcur.o ~l'l

No caso em que os pro~resEn caso qtw los progresos
sos scientifico'i subministra- científicos sumiuü\fl'f'TI á la
rém á prophylaxia no\'o-1 ele- prufila"'{is n•H-·vos elt>mentos

ACTOS 00 POOEI\ EXtl!O"JTlVO:

nwntos julgados effirar.es, as
autoridades
.sanitarias
dos
paizes -contractantes, procedendo de commum accôrdo,
poderão inc.orporal-os a esta
Convenç.ão.
AR1'HIO

52

A duração da presente Conv enç.ão será por quatro anno~.
e nã.o sendo denunciada seis
mozcs antes desse prazo, por
qualquer dos paizes contradantes, Fie considerará prolongada por
quatro annos
ma ir:.
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juzgados eficaces, las autoridades sanitarias de los países
contratantes, procedinndo dP.
común acuerdo podrán incorporarlos á esta C:onvención.
ARTiCULO !12

La duración de la. presente
Convención será por cnatro
afios, y no siendo denunciada
seis meses antes de esc término, por cualquíera de los
países eontratantes, se consirlm·al'á prorogada por e11atro
afíos más.

ARTTfiO !'iJ

;\ pn~sellf.P. Con n~nçào será
rat.ifkada e suas ratificações
serão depositadas em Montevirléo, no mais hreve prazo
possível.
O Governo da Republica
Orinnt.al rlo Uruguay notificar:í. por via diplomatica, deste·
fleposifo aos Góvernos signafarinfi.
Esta Gom·cnçfin entrará. em
Yignr log-o que seja promulgada dr aecôrdo com a legislação dos Estados signatarios
e substilnirá a Convenção Sanif ar ia subscripta ·no Rio de
Janeiro a doze de Junho de
tD01.

Em fé do que os Plenipof.enciarios respectivos a assignarn f\ põem nP-lla seus sellos.
F r i l.a f'm Montevidéo a
tn n 11111 fip abril de mil

vinno\'P.I~Pnf.os c quatorze, num só
exempl<tl' nas línguas porl.tJgurnt r hespa11hola. que fica-r;, df•posif:ulo no Ardlivo do
~Tinisfrrin rlf'. Rrlaríies Bxt.~
r·iorrs rla fiepulJlica Oriental

do Urnguay, e do qual se enYiarf\o e(ípias conformes .jpor

La pn'f'flllf r l:nnvrrtr·.í,'ín :::.erá ratificada, y sus ratificacioncs serán depositadas en
Montevideo, cn el más breve
plazo posible.
El Gobierno de Ia Repuhlica Oriental dei Uruguay
notifi1·aní, por ~ía dipJpmát.ina, do este depósHo á los
flobiernos signat.arios.
l~sfa Cnnvencilln entrará en
vig-or cn ~nanto sea prnnmlg-mla. de c.onformidaà con la.
legislación de los Estados signatarios y reemplazará. á Ja
Convención Sanitaria suscrita
en nfo rle Janeiro á doce de
J1mio de mil novecient.os mmtro.
En fe de lo <mal, los Plenipotelleiarios
respectivos
la
han firmado :v ha pm~sto en
olla :-::ns scllns.
Hecha en Montevideo. cl
veintiuno de Abril de mil noveeienf.os naf.orcc, cn un solo
njomplar en las lengnas f\Spaiíolas :v portugncza. que que-·
dnr·ií flppnsitado nrr cl Arnhiyo dnl 1\finist.erio dP RelacioJWS
J~:xt.eriorf's d1~
la República Oriental dcl Uruguay, y
dcl ~;ual se enviarán copias
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via diplomatica a cada uma confot·me, po1• víà üiplomádas Altas Partes Contra- tica~ á cada una de las Altas
ctantes.
Pat·tes Contratantes.
(L. S.) Firmado: NwoLAS

Lo-

(1~. ,'-)\)

l•'irmadu: NIUoLAs

ZANQ.

(L. S.) Firmado :

\VENCESLL\0

E.

(L. S.) Firmado :

\VgNt..:l~l:ILAO

E.

ACE-

VEDO.
A L n o
GóNÇALVEs

(L. S.) Firmado: U::; w

A L n o
GoNÇALVEs

Cnuz.

(L. S.) Firmado:

l .. B E
BAEZ
nADO.

AcE-

VEUO.

(L. S.) Ji'irmado: Os w

(L. S.) .Fh;mado: A

Lo-

ZANO.

Cnuz.

n To (L. S.) Firmado: A L B ).<; n. '1' o
CoN' BA F:Z GoN-

'BENIG.
COBAR.

flAUO.

l:s-

(L. ,S.) Firmado: HENIU.

Es-

COBAn.

'(L. S.) Firmado: MAN. PÉnlfZ.

(L. ~.J Firmado: MAN. p,:;nEz •.

(L. S.) l''irmado: ALFREDo

(L.

DAL Y

VI-

S.) FiJ.·madu: ALFtmuo

Fu-

DAL Y

ENTES.

(L.S.)Firma•lo: E.

VIFu-

EN'l'ES.

FERNA:NDEZ
EsPIRO.

(L.S.)Firmauo: E.

FEHNANm~z
Es-

PJJIO.

(L. S.) Firmado: .l. H. OLIVIm. (L S.) Firnmdo: .1. ll. ULtvEn.

E, tendo sido a mesma Convencão, •m.io lt~clr l'it•,a aeima
transcripto, approvada pelo Congresso Nacional. a eonfirmo r.
ratifico e, pela presente, a dou por firme c valinsa, para produzir os seus devidos effeitos, promctl.=mdo qtw Pila será
cumprida inviolavelmente.
Em firmeza do que mandei passar ~~~ta Carla, qu(~ assigtw
~ é sellada com o sello das ArmaH da Republint ~· snh~et·ipla
pt:>lo Ministro de E~Stado das Relações Ext.0riores.
Dada no Palacio da Presidencia, no Rio de .Janeiro, aos
quinze dias do mez de Dezembro de mil nnv••ef'lltos P vinte.
EPI'J'ACIO lJ).<;S8úA.

J. M. de Azevedo

Marques,·
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DECRETO

~.

H. i:20 ---

ll~.<; H n~.<; ~'\IAHÇO DE

Hl21

Ahr& ao Ministerio da. Agricultura, Iudustria " Ct!wru...,rcio, o cretlito tle
1.335:350$800, para. attender, no correute anuo, ao pagamento da!
percentagens dos fuuccionarios dos quadro~ elo referido miuit~t.eriu ,
"stahelecidas pelo decretou. 3 .I:J9U, ele janeiro de 1920
O Pt·esid4\lltP .da llPJHthliea dos Estados I :nidn:-; dn Bt·asíl,
usando da uuturização contida JW ar·t. ~", ~ ~ .. do duul'do
n. 3. 990, de ~ de janeiro de HI:!O. n l.nndo olt\ ido o Trihu11al
de Contat:i na fúrnm do disposto !lo 11. 11 1.. ~ ::.'", do art. ~·w do
respectiH' rt•guhun•mto, resol\t~ alll'ir 110 Mini~·dt'l'io da !\~•·i
cultura. lmlustria ~~ ComnH'l'eio o ~~J't•dif.u tlt\ I . :J~fJ :J~O!f;HOO,
para aU.nuder. 1w eurr••JJf n annu, ao pag-a!flt~ll to da~~ prret~ll
ta.gcns dus ftllll't'ÍUIIat·ios dus quadt·ns dn J'f!.ft~r·it1" Jttini"ter·iu,
ellfalwleeida:; pt•lu dt•t.:rdu acium l'itudo.

llio de .laneir·o, 9 de Jlllll'''" de
dencia e :33° da Hcpublica. ·

'u:~!'

1000 da fm!epen-

hPI'I'AGIO .PEHSÔA .

Abre; ao 1\f:inisterio tia Fazeuda, o credito de ~:lô0$000, p:.tt·a attender a·J
pagamento de gratificações addicionacs a ·que fez jús, nos annus de
1913 e 1914, o ex-servente da Inspectoria Agricoh1. do lo distrir.to, no
Estado do Amazonas. Joã.o Francisco Fausto
O l'rt~~idonl•~ da HeJJUhliea dns · Estado~o~ I Tnidus elo Hl'ltsil,
nsando
uutoriza~~ão eoustan f., dn art. 1" do deerl'l.o )Bgi.;latho u. ·i.JH. dn fi dn onluiJrn dn armo proximo fi11do. n
tendo ouvido 11 Tribunal dt• Coulas na ft',rnw do l't•guhwtt·nlo
approvado pelo dt~crcto 11 •. 1.:1. Hi~B. dn 1.~ tln nn,·,~ml!t'o do
191H r·psoh;p, abr1r, ao Mmtsl.erw da F a~mllla. o erPdtto de
2:160$, lJUl'a attendcr :w pa.gaBH'Hto de _ gt·ati'fka..t:ües addicionap::; a que fez jús, nos ailllUl' df' JHJ:J t' HH '1, n t•x-sr~r
vente da In~pecloria Agl'icola do I" distrief o. 11n g~fado dt>
.Amazonas, .João Francisco Fausto.
Hio de Janeiro, 9 de março t.h~ l 1 Ll~ I, I oo·· da Iwkpenóc•ncia e 33" da H.cp'Ublica.

uu.

~['l'J'ACIO

VE~tit'IA.

Homero IJaptista.
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DECRETO N.

u. 722

-

DE

16

DE MARÇO DE

H}2f

Approva. o rAgttlsmento que reorga.niza. os serviços dos Correiol'l d!J, R.ep•Jhlica
O Presidente da Republica rlo5 Estados Unidos do Brasil, usando
rla. autorização que lho confet·e a lei n. 4. 2n, de t rle fever~im do

corrente anno, decreta :
Artigo unico. Fica appl'ovado o regulamento que com este baixa.,
assignado pelo Ministro de Estado da. Viaça.o e Obras Publicas,
reorganizando os serviços dos Correios da Republica..
Rio de Janeiro, i6 de março de i 92!, !00° da Índependencia e
33° da Repu blfca.
EPITAGIO PESSÔA •

•J,. Pir•s d." Rin ~

Regulamento a. que se refere o decreto n. 14.722 de
16 de março de 1921
PRIMEIRA P .ABTB

Do ..n-f.9o pon&l

CAPITULO I
Blll QUE

COI.'fSIBTJJ: O SEJ\VIÇO POSrAL.

GOMPE'fE!'fCIA.

!IIO!'iOFOLJ(l IH

rJ!'tiO

. Art. {0 • O serviço dos Correios da .Republioa dos Estados Unidos
do Brasil compete á União e está. a cargo do Ministerio da. Via.ç!o e
Obras Publicas.
Art. 2°. O serviÇ\) dos Correios comprehende :
i o. Recebimento, transmissão e registro de cartas,,ca.t·tas-bilhetes,
bUhetes··postaes, manuscriptos, impressos, amo~trag de mercadorias e
pequenas encommendas, permutarlos dentro dn territ.orio (~
Republlca;
2.,. Recebimento, t.eansmissão e registro de r:a.etas, ca.rta.s-bilhe·
t.es, bilhetes-postaes, manuscriptos, impressos, amostras elE\ met•cadorias e encommen<Jas, destinados a.o exterior da Republiea e ~;u~ di~~
trihuição, quando procedentes de paizes egtrangeiros;
3°. Permutaçã.o de numeraria;
4°. Recebimento, transmissão, registro e distribuiçã-o de billletespostaes de industria privada, do e pa.ra o interior e o exterior da.
Republica, observadas as disposiçõoq do prosGnte r·egnlament.o e da.
Convenção Internacional;
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5°. Recebimento de assignaturas para jornaes o outr·as pn hlicações perio<Ucas;
6°. Servlços de Caixas Economicas ~ostaes;
7°. Cobrança, por conta de particulares, de recibos, letras o
obrigações, pagaveis á vista;
8°. Transmissão de objectos com valor, em cartas e <'ncommendas registradas com declaração de valor, o de objectos de valor morcantil, em encommenàas seguradas;
9°. Serviços que derivem de convenções ou tratad03 intcrnacionaes.
Art. 3°. A União tem monopolio:
~ 0 • Do transporte e da distribuição de cartas-missivas fechadas
e correspondencia de qualquer natureza, fechada como carta;
2°. Do fabrico, da emissão e da venda de sellos e outras for ..
mulas de franquia.
Art. 4°. Estãoexcluidos do monopolio de transporta pelo Correio:
i o. As cartas abertas;
2°. As franqueadas e carimbadas nos Correios de origem e as que já
tenham transitado pelo.Correio, conduzidas poe qualquer pessoa;
3°. As que forem transportadas entro dois pontos onde não haja
serviço postal;
4°. As que forem levadas a uma caixa ou repartição postal ;
5°. As que forem transportadas no perímetro das cidades, villas
ü povoações, oude oito haja serviços de caixas e distribuição domiciliaria e as que, nas cidades, villas e povoações, onde houver caixas
para collecta e distribuição domiciliaria, qualquer pessoa fizer teansportar por servidores seus ; .
6°. As fechadas relativas a serviço das estradas de ferro, das
companhias de navegação e de transporte, peocedantes das respectivas emprezas, quando uansitarem nos sons vehiculos, endereçadas
A soas estações ou agencias, ou destas para aquellas.
Art. 5°. O Correio não expede, nem distt·i buo:
1°. Objectos fz•ageis, e todos aquelles qua não tenham sido acon •
dicionado-s conforme as normas estabelecidas nesta regulamento, ou
que contenham matarias iuflammaveis, fétidas ou nauseabunda;;, liquidos corrosivos que possam constituir perigo para os funccional'ios que
os manipularem ou para a correspondencia;
2°. Carta, pacote ou qualquer objecto de correspondencia que contenha artigos de ouro, platina, prata, bt·onze, nickel ou qualquer outro metal de valor, moedas, joias, pedras finas, objectos preciosos,
excepto como encommendas registradas com declaração d~ valor;
3°. Papel-moeda, titulas e valores ao portador, paga~is á. vista
ou a prazo, bilhetes de lataria, excepto em carta registrada com de·
clara.ção de valor:
4°. Artefactos, desenhos e publicações notoriamente offonsivos
á moral;
5°. Objectos com endereço ou dizeres indecentes, injuriosos,
ameaçadores ou contrarias á ordem publica;
6°. Animaes vivos, excepto abelhas;
7°. Anirnaes mortos, de difficil transpo:te, mal preparados ou
mal acondicionados;
8°. Plantas vivas e orgãos de plantas, como estacas, enxertos,
folhas, flores, ramos, raizes ou sementes, cujo transporte, por SUf)peita de qualquer molestia ou praga, tenha sido prohibido pelo Governo;
Leis de 192'1 -- Vol. 111
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go. ·objectos com endereço a lapis, ou com iniciaes, salvo. tr?·
tando-se do correspondencia 8rdinaria e quando estes ultimos mdtcarem a residencia do destinatario ou o numero de sua caixa postal;
!O. Qualquer objecto de correspondencia cujo peso, volume e
condições de recebimento pelo Correio não estejam de accôrao ~om as
regras estabelecidas neste regulamento ou Convenção InternaCional.

CAPITULO I I
RESPONSABII.IDADE

DA UNJÃO

Art. 6. 0 A União é responsavel:
1°. Pelas importancias contidas em cartas e representadas pelas
encornmendas, registradas com declaração de valor e pel0s objectos
contidos nas encommendas seguradas ;
.
2°. Pelas quautias depositadac; para emissão de vales e cheques
postaes;
3°. Pelas importancias recebidas para assignátura do jornaes,
revistas e outras publicações periodicas;
4. o Pelas importancias cobradas por conta de terceiros;
5. o Pelas indemnfzações previstas nas convenções e nos accor·
dos internacionaes.
Art. 7. 0 A União paga:
§ L o Ao rernettente ou ao destina ta rio de qualqiwr objecto
registrado sem valor declarado, a quantia de dez mil réis, em caso
de extravio.
§ 2. o Ao romettente ou ao destinatario de objecto com valor
declarado:
L o em caso de extravio ou perda total, a importancia integral
do valor declarado e tambeni das respectivas taxas, quando a in..
dernnização fôr feita ao remett.ente;
2. • em caso de perda pareial, urna quantia correspondente á.
differença entre o valor entregue e o declarado;
§ 3. o as iJilportancias recebidas por letras, títulos e obrigações,
ou o respectivo valor, nos limites da declaração, em caso do perda
ou extravio, deduzidas as despezas effectuadas;
§ -i. 0 as quantias destinadas á assignatura de jomacs ou ou ..
tras public~ões, quando não entregues aos editores ou a(lrninistradores das respectivas em prezas, deduzidas as dospezas feitas;
§ 5. o as importancias dos vales crnittidos pelo Correio, quando
extraviados ou não pagos, e as dos cheques postaes, quaudo se extra vi arem no CorTeio;
§ 6. o as irnportancias fixadas nas convenções e nos accordos in·
ternacionaes, como indemnizaçii.o pela perda on pelo extravio de
·correspondencia registrada ou de cartas e encommenda~ com valor;
se a perda ou o extravio se verificar no Correio brasilctro.
Art. 8. o a indernnizaQãO de encommendas poderá sce feita por
objecto egual ao que se tiver perdido on extraviado, a requerimento
do interessado e a juizo da Acirniuistração, !ialvo o caso de encomrnendas seguradas, cuja indemuização será regulada pelo artigo ~9.
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Art. 9. o A União fica subrogada no$ dlreitos dos remettentes
ou dos rle3tinatarios de cartas ou eucommendas com valor declarado,
ou de titnlos a cobrar, logo que pague a respectiva inde·nnização.

Art. i O A re;ponsabilidadc da Unirw céssa:
L o Quando os objectos do cort•cspoudcncia c as importancias dos
vales on cheques postaes, as cal'tas e encomrnendas com declaração
de valor ou seguradas, o as quantias eonfiadas ao GoL"reio tenham
sido entregues, mediante recibo, aos destinatal'ios ou seus representantes legaes, ou restituídos aos remettentes;
2. o Quando a reclamação fôr feita depoi" do prazo ma1·cado para
esso fim no § 1° deste artigo, salvo o caso do Impossibilidade rnatnrial, por parte do reclamante, de apresentar sua reclamação
dentro do prazo, motivada por serviço publico ou por qnalqner das
causas de que trata o § 2°;
3. o Nos casos de força maior.
§ i. o O direito á reclamação pelo extravio de registrados e
por valores pe!'didos ou ext1·aviados pm~creve decorrido um anno,
a. contar da data em que forem elles coufiados ao Correio, ou d·L ultima reclamação a respeito.
§ 2. 0 São casos .de fot·c;a maior: revolução ou gue1·ra no paiz
ou no ext1·a.ngeiro. incendio, inundação, nauft•agio. desastre em ostt·ada do ferro, de que resulte perda ou destL"ui<~ão de malas ou
corresponclencia.s, tomada ou roubo a mã.o armadá, ou por qualquer
outro processo criminmo. de m:1las, corrospondencias ou valores
ncllas contidos, do poder dos funcdonarios. conductores ou estafetas;
~ 3. 0 Não sio consid~rados casos de força maior tomada, roubo
on subtracção de malas, correspondencias e valores nellas cont.idos,
praticados por funccionarios postaos ou encarregados do serviço do
Co1•reio, por cujas mãos tenham passado as malas, a correspondencia
e os valores ou a cuja guar.ia esti\'erem.
Art. f I. A União não é responsavel :
i. o Pclo3 valores não declat·ados, incluiclos em cartas c outros
objectos de correspoudencia, registrados ou não ;
2. o Pelos prejuizos resultantes de avarias ua correspondonda, por
a.ccidentes de transporte ou de manipulação ;
3. o Pelos objectos de correspondencia ou quantias que os particulares entregarem a funccionarios do Correio não encar1·egados do
serviço de registro ou de emissao de vales ou choques postaes, para.
registrar com valor declarado, converter em vales ou r.heques ou
applicar a outro serriço, ou mesm0 aos proprios encarregados dos
serviços, quando estiverem fóra do recinto da repartiçrw ou dos
logares destinados á execução do taes serviços ;
4. 0 Pela demora que houver na transmissão o entrega da correspondencia., na cobr:wça de títulos o no pagamento de vales ou cheques
postaes, em vil'tude de omissões ou erros praticados pelos remettentes;
5. o Pelo extra vi o ou pela pe,·da, total ou parcial, rle titulos para
cobranças que não chcgat·em a ser effcctuadas.

CAPITULO UI
SIGILLO DA CORRESPOXDE;>iC!A

Art. 12. Em observaácia do dir•cito garantido aos ci,iadií.os pelo
art. 7:~, § :18 da Constituição da !te publica. o sigillo da corre-sponclencia
entregue ao Correio é in viola vel.
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Art. H. Nenhuma autotida~, estranha ao serviço do Correio,
poderá. nelle intervir, salvo o caso em que a intervenção seja requisitada por Cunccionarios daquelle serviço ou nos delictos por clles e
contra elles praticados, dentro das repartições, limitando-se a autori·
dade aos actos exclusivamente concernentes ás deligencias do processo.
§ L 0 Não é, egualruente, permittido a essa autoridade abrir ou
deter nem mandar abrir ou deter cat'tas, maços, malas, saccos ou
caixas do Correio, quer dentro, quee fóra das repartições po-itaes;
§ 2. 0 A propria. autoridade postal, sómente quando autorizada
pelo Correio remcttentc ou a requisição deste, poderá, em casos
especiaes, abrir malas ou saccos destinados a outras repartições.
Art. 14. A obrígação do guardar·e de fazer guardar o sigillo da
correspondencia é o primeiro e o mai:; sagrado dever dos funccionarios
do Correio, sem distincção de classe·ou de categoria, os quaes, no
desempenho de suas fnncções, são obrigados, dentro dos limites da
competencia de cada um, a tomar todas as providencias para que
seja effectiva.da. aquella. garantia constitucional.
Art. 15. Constitue violação do sigillo da cotTespondencia, por
fnnccionarios do Correio, para os etfritos penaes :
L 0 A a.bertm-a, por qualquer meio, de cal'ta fechada ou ohjecto
fechado como ca.rta, endereçado a outrem ;
2. o A subtracção ou suppressll.o, nG todo on em parte, nas estações
postao~, do pacotes, malas, :;accos do Correio, cartas fechadas ou
abertas, bilbetes-postaes, mannscriptos, amostt'as ou quaesqucr outros
objeetos de correspondencia. confiados ao Correio ;
3. 0 A divulgação, no todo ou em parte, dq assumpto ou texto da
correspondencia otficial, resen·a.da ou não, do cnj•.) expediente estiver
encarregado ou vier a ter sciencia em razã.o do otncio ;
4. 0 A divulgação, no todo ou em parte, de assumpto ou texto da.
correspondencia mencionada nos !mmeros antecedentes on da que
tiver conhecimento em razão do officio ;
5, 0 A divulgação de nomes de pessoas quo mantêm entre si relações pelo Correio ;
6. o A informação a outrem, nã.o autorizado legalmente, da.
existencia de correspondencia. de posta restante.
QAPITULO IV
CLASSIFICAÇÃO DA CORllESPONDENCIA -

TAXAS -

CONDIÇÕES DE RECEBiMENTO

Art. :l6. A correspondoncia, em geral, classifiea-se :
a) Quanto á repartição de origem:
1°, nacional, quando procedente de Qllalquer localidade do paiz;
2°, internacional, quando originaria de qualquer dos paizes que
constituem a União Postal Universal;
3n, extrangei1·a, quando proveniente fio paizcs que não fazem
parte da União Postal Universal.
b) Quanto á qualidade do remettente:
! 0 , of!icial, quando emanada do repartições ou de a.utoridadeg da.
União, dos Estados ou dos Municípios, sobre assumpto de serviço publico, ou quando proceda de instituições ou associações, que, por lei,
tenham obtido equiparação a qua.lquee daquellas;
2°, postal, quando originaria. de repartições óu autoridades do
Correio e concernentEls a serviço postal ;
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3°, particular, quando trocada entre particulares.
c) Quanto ao modo por que é postada:
0
{ , ordinaria, a permutada
por via postal sem qualquer forma·
lidade especial;
2°, registrada, a recebida e entregue pelo Correio, mediante recibo;
3°, com valor declarado, a carta ou a encommenda registrada
contendo valores manifestados pelo remettente, ao confiai-as ao Correio;
4°, avulsa, a devidamente sellada, quando conduzida em mão
pelos commandantes, capitães, mestres ou pilotos de embarcações e a
de simples recommendação, trazida por passageiros de embarcações
ou de trens de estradas de ferro;
·
5°, de ultima hora, a postada depois do prazo fixado para o começo do fechamento das malas e dentro de um periodo annunciado,
correspondencia essa que não poderá ser registrada.
d) Quanto ao modo por que é franqueada:
1°, franqueada, a postada apresentando adheridos ou estampados
sellos validos, na importancia das taxas estabelecidas;
2°, insufficiente, a postada apresentando adheridos ou estampados
sellos validos, mas de importancia inferior ás taxas estabelecidas;
3°, não franqueada, a postada sem scllo algum valido.
e) Quanto ao modo por que é distribuída:
1o, domiciliaria, quando entregue pelo Correio na resideucia do
destinatario ;
2°, de assignantes, a depositada á disposição destes ou de seus
committentes, em caixas apropriadas, existentes nas repartições postaes;
3°, de posta-restante, a que, por ordom do remettente, deva ser
conservad~ no Correio, para ser entregue em mão do destinatario;
4°, urbana, a que deve ser distribuída dentro da localidade em
que se acha a repartição onde foi postada;
5°, expressa, a que deve ser entregue por portador especial~ logo
que chegue ao Correio de destino.
f) Quanto ao en?aminhamento:
i", a devolver, a que o Correio do destino terá que devolver ao
de origem por não ter podido entregar ao destina.tario;
2°, a 1·eexpedir, a que, sem ter sido aberta, deva ser de novo
enviada ao mesmo destinatario, mas em local diverso do indicado primitivamente pelo remettente;
:3°, de refugo, a que não poude ou não deva ser entregue ao destinatario nem ao remettente ;
4°, devolvida, a que entrar de novo no Correio de proccdeneia,
por não haver sido entregue ao destinatario;
1>\ appreflendida, a que contem valores som dcclaraçfw ou obje·
ctos sujeHos a direitos aàuaneiros;
. 6°, a descobe?'to, a que segue englobada. com a de outra estação
postal, para ser por esta manipulada e encaminhada a seu destino;
7°, retida, a que não póde ser expedida nem entregue ao destinatario por infl'acção de disposições regulamentare3;
8°, em transito, a recebida por uma repartição postal afim de ser
encaminhada para outra;
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9°, de mão propria, a que o remettente apresenta ao Correio
para ser carimbada. afim de transitar por intermodio de particular;
!O, mal encaminhada, quando recebida para destino diver::;o ou
nã.o expedida· pelas vias postaes devidas.
Art. i 7. Todo objecto de correspondencia, que transitàr pelo
Correio, está sujeito n. uma taxa. que sot·á paga pelo remettente ou
pelo destinatarit:;, a qual representa. o preço da manipulação, da re~
mossa e da distribuição, e será demonstrada por meio de sollo adhe~
sivo ou fixo.
Art. !8. O ft•anqueamonto da correspondencia é obeigatorio,
facultativo, total ou parcial.
§ i. o Obrigatorio, quando a correspondencili não é exp3dida ao
seu desth1o sem que o remettcnte pague antecipadamente a taxa ou
parte de li a.
§ 2. o Facultativo, quan'lO é permittido ao remnttente pagar pré~
viamente a taxa ou deixar a cargo do destinatario esse pagamento,
total ou parcial.
§ 3. 0 Total, quando o pagamento da taxa é exigido, antecipadamente, integral o de uma. só vez.
§ 4. o Parcial, quando basta ce&>ta. quota da taxa para que a correspondencia s~ja remettida ao seu destino.
Art. 1.9. Fran'}uia é o direito concedido por Jei a recta e deter~
minada correspondencia para ser remettida ao ~cu destino sem o pagamento de taxas postam;.
Art. 20. Carta é todo papel aberto ou fechado, manuscripto,
com sobrescripto, contendo comrnnnicação on nota com caracter
de cot·respondcncia actual e pessoal e, para os elfeitos postaes, todo
envolnCI'O cerrado. tambem com sobrcscripto, cujo conteúdo não
se possa. verificar setn violaçã-o.
Paragrapho unico. Acceitando o Correio, corno ca.rtà 1 qnalqocr
envolucro nas conrlições deste ~Lrtigo, não se responsabiliza pelos projuizos resultantes do sen máo acondicionamento.
Art. 21. As cartas. sejam qnaes fot•em a.s distancias a percorrer
dentro do territorio da Repuhlica, pá.garn a taxa uniforme do 1.50 réis
por 15 gra.inmas ou fracção desse peso.
.
.
Art. 22. As carta.;; não franqueadas que os com mandante~, capitães, mestres ou pilotos de emb::tt·cações nacionaes on est1·angeiras
entregarem ao Cort·eio, pagarão a taxa de 300 réis por 15 grammas
ou fracçio deste peso, em sellos especiaes.
·
Paragrapho unico. Serão consirieradas franqueadas as cartas
cujos sellos tiverem sido oblitorado3 nos Correios de or·igem, as franqueadas em alto inar, segundo as taxas e os sellos do paiz a que per~
tencer a embarcação, ou de que depender, e, bem as<;im, as franqueadas, com sellos obliterados on não, recebidas em mio no ultimo
port.o de partida.
Art. 2:1. As cartas nlo f1·anqueadas on insuftkient.es serão expedirias pelo Correio, cobt·ando-se do destinatario o dobro da. taxa, que
será representada por sellos especiaes.
Paragrapho unico. A mesma ta.xa dupla será cobraria do remettento, em caso de restituiçã-o, mediante pe-Jido, em fórmulaespecia.l.
Art. 2~. As cartas não poder:io exceder o pego de 10 kilogrammns nem a dimem~ão de om, 75 no maior lado.
At·t. 25. Carta-bilhet,. é um cartão com as d.imenslír.s da om,2ox
xom,15, com sello postal fixo, que se dobra e se fecha pelas margens,
destinado a. receber na parte interna o texto da cot·respondeneia, e,
em nma das faces externa~, o endereço. Seu peso nio poderá exceder
de 1.5 gratnmas.
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Art. 26. As cartas-bilhetes são da taxa de f50 e 300 réis cada
uma, circulando aquellàs em todo o tcrritorio da Hepublicà e estas
em todo o da União Postal Universal.
Art. 27. A~ cartas-bilhetes que, por inclusão de qualquer papel
ou obje.cto permittido, excederem o peso de 15 grammas, ficam sujeitas ás taxas da') cartas in~ufficientes, si não fôr completado o
sello.
Art. 28. Bilhete postal é um cartão com as dimensões de om,!ox
xom,o7, no m!nimo, e om,uxom,o9, no maximo, com sello postal
fi.Jto, destinado a receber em uma das faces o endereço e na outra o
texto da correspondencia.
Art. :29. Os bilhetes postaes são da taxa de fOO réis, os simples,
e de 200 réis, os duplos oudo resposta paga para o interior, e de 100
réis os simples, e de 200 réis os duplos para o exteriot.
Art. 30. Os bilhetes-postàes devem ser postados a descoberto e
não enrolado~ ou mettidos em sobr·ecartas on acondicionarlos de modo
a ficat· occulta parte do sua superôcie ott modificada a natureza
ostensiva des:;a especie de cort·espondencia.
Art. 31. A excepção de sellos adbe~ivos ou de um rotulo impresso
ou fabricado por qua!qocr processo mecanico, carimbo ou chancella
indicando o nome do remettente, sua rosidencia, firma comrnercial;
qualidade e profiss1o, não é permittido ligar aos bilhetes-postaes papel
ou qualquer outra substancia, nem juntar-lhes amostras de qualquer
especic. As dimensões desse rotulo não poderão exceder de om,o2 X

x olll,o5.

Art. 32. São admittidos á circulação bilbetes-postaes de industria
privada, desde que obedeçam ás mesmas pcescrlpçõcs a que estão
sujeitos os officiaes, nã:o podendo, porém, conter as armas da Republica nem o sello fixo, e devendo ter as dimensões mínimas de o~, 10X
X om,07 o maximas do om,u X om,o9.
Pat·agrapho uni co. E' permittido nos bilhetes-postacs de industria
privada, que o mesmo lado sirva para o endereço e para o texto, devidamente separados.
Art. 33. Os bilhetes-postaes, quer emittidos pelo Correio, qum·
os de industria privada, quo não satisfizerem ás condições dos artigos
anteriores, serão taxados como carta.
Art. 34. As cartas, as cat·tas-bilhetes e os bilhetes-postaes de
ultima hora pagam o dobro da taxa respectiva.
Paragrapho unico. Não são considet·ados de <<ultima hora as
cartas-bilhetes e os bilhetes-postaes, apresentados ao Correio nos
carros do serviço postal ambulante ou n. bo['do, quando hou"er
agente embarcado, até o momento da par·tida dos vehiculos.
Art. 35. Afanuscripto ou papel de negocio é toda peça ou documento, escl'ipta ou desenhada; no todo ou em parto, sem caracter
de communicaçã.o pessoal e actual, como sejam:
a) autos .iudiciaes;
b) actos de qualquer natureza lavrados por fnnccionarim~ pnblicos
ou tabelliães;
c) guias de cargas ou conhecimentos;
d) facturas;
e) documentos diversos de serviço de companhias de seguro;
f) copias ou oxtractos de escripturas particulares c outros documentos dessa natureza, em papel .sellado ou uão;
g) partituras ou folhas de musica teitas a mão;
h} originaes de obr·as !iterarias ou scientificas expedidos isoladamente;
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i) reproducções obtidas pot· meio de docalcograpbia, de prensa
de copiar, de machina de escrever ou por outros prócessos equivalentes de reproduzir a escripta;
,
j) papeis, impressos, gravados ou lithographados, que contenham espaços pree!lchidos por caracteres traçados ou feitos a mão;
k) cartas de antiga data e anterior a mais c'e um anno, enviadas
abertas, e bilhetes-postaes do data remota, que já tiverem _attingido
.
·
seu fim primitivo;
l) themas e outros exercícios escolares, originaes ou corrigidos,
excluiria qualquer apt·eciação sobre o trabalho;
m) desenhos, planos e mappas geograpbicos, quando feitos a mão;
n} receitas medicas;
o) qualquer papel, em regra, escripto a mão, que não apresente
caracter de correspondencia actual e pessoal.
Art. 36. Os manuscriptos estã.o sujeitos á taxa integral e prévia
de 1.00 réis por 50 grammas ou fracção desse peso.
Art. 37. Cada maço de manuscriptos não póde exceder o peso
de dous kilogrammas, nem apresentar, em qualquer dos lados, dimensão superior a 45 centimetros, salvo se forem autos judiciaes, caso em
que esses limites poderão ser excedidos. Quando os manuscriptos forem apresentados em fórma de cylindro ou rolo, o diametro não póde
exceder de iO centímetros, nem o comprimente ser maior de 75 centímetros.
Art. 38. Impresso é a .reproducção feita em papel, pergaminho, panno, téla, cartão, chapa, lamina ou bloco, _por meio rle
typographia·, lithograpbia, photograpbia, autograpbia, gravura ou
quaesquer outros processos mecanicos, faceis de reconhecer, como:
chromographia, polygraphia, ectographia, papyrographia, velocigraphia, polycopia e a machina de escrever, desde que não tenham o
caracter de cotTespon lencia actual e pessoal. Exceptuam-se desta
especie as fitas cinematographicas, que só pódem set· acccitas como encommendas.
Paragrapho unic.o. Qg impressos feitos poe estes ultimos processos
devem ser apresentadog em numero, pelo menos, de 20 exemplares,
perfeitamente identicos, de cada vez.
Art. 39. Estão comprehendidos na. categol'ia de impressos:
· a) jornaes, revistas e outras publicações periodicas, impressos no
estrangeiro;
b) livros impressos encadorna.dog, brochados ou em fascicnlos;
1
c) papeis de mnsica, cartões de vi;;ita, de endereço, de pezames,
de parabens, de f~licitaçõas e de estabelecimentos commerciaes, impressos e sem o caracter de communicação actua.l e pessoal;
d) participações de nova residencia, de casamento, de naseimento
.
e de obito;
e) convites para enterramento, jantar, baile e reunião ;
f') provas do imprensa, com ou sem os antographos ou originaes ;
g) gravuras, photogr·aphias, desenhos, planos e mappa~ geo~ra
phicos, quando obtidos por um dos processos acima citados, de lithographia, etc.;
h) catalogos impressos e illustrados, mesmo contendo pequeno~
retalhos de qualquer tecido, comtanto que os ditos retalhos não excedam as dimensões de om,o2xom,oô;
i) papeis com signaes em relevo para uso dos cégos;
1
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j) canhotos de talões já servidos;
k) bilhetes-postaes de industria privada, quando expedidos em

maços, sem dizeres manuscriptos, ou quando isolados, sem texto de
correspondencia. ;
l) circulares com preços correntes, prospectos, annuncios impressos, gravados ou autographados ;
m) à.visos comrnunicando a passagem, por urna localidade, dos
viajante~ das casas commerciaes, impressos, embora contenham o
nome do viajante, a data dá passagem e o nome da localidade escriptos a mão ou por outro processo:
n) papeis de carta e respectivos enveloppes com endereços impressos, quando destinados ao interior da Republica;
o) albuns contendo pbotographias ou bilhetes-postaes de industria privada.
,
Art. 40. Serão oxcluidos da categoria do impressos e considerados como cal'tas para os etreitos das taxas :
a) sellos postaes e outras formulas de franquia, obliterados ou não
b) estampilhas federaes, estadoaes e rnunicipaes ;
c) bilhetes de loteria, corrida ou por correr, ainda que estejam
seccionados ;
d) lett·as, coupons ou quaesquer outros papeis impressos, representativos de valor; ,
'
e) impressos cujo conteúdo tenha o caracter de corresporidencia
actual e pessoal.
Art. 4L Osimpressos pagam a taxa int~gral e prévia de 25 réis
por 50 grammas ou fracção deste peso.
Pa.eagrapbo unico. Os livros impressos, quer sejam encadernados,
quer brochados, em fascículos e, bem assim, os prospectos, pagam
20 réis por 50 gramrnas ou fracç!o deste peso.
Art. 42. Os maços de impressos não podem exceder o peso maximo de tros kilogrammas, nem apresentae, em qualquer dog lados,
dimensão superior a 45 centimetros, excepto quando forem expedidos
em rolo:1, caso em que o comprimento não excederá de 75 centimetros
nem o dia metro de f O, salvo quando se tratar de uma só obra o a
mala comportar o volume.
§ 1.0 Quando o impresso for representado por uma obra constante.
de um só volume e se destinar ao interior da Republica, qualquer dos
seus lados ponet·á medi e ato 50 centímetros e ter o volume total o peso
maximo de 5 kilogrammas.
§ 2. o Aos maços de Hnpt~essos é permittido reunir as facturas e
contas que aos mesmos se referirem.
Art. 43. Os manuscriptos à impressos devem ser postados sob
cinta, em rolo, entre cartões ou em estojo, aberto de um dos lados ou
nas extremidades, em envoltorio aberto, ou simplesmente dobrados,
de modo a não dissimular a natureza da remessa, ou, finalmente,
amarrados com barbante facil de desatar.
§ i. o Os cartões de endereço e todos os impressos com a fórma e
a consistencia de um cartão não dobrado podem ser expedidos sem
cinta, envoltorio ou atadura.
§ 2. 0 Os manuscriptos e impressos não podem ser· expedidos em
sobrecarta fechada, ainda mesmo com o canto cortado, nem de qualquer outro modo que impeça a fiscalização dessa especie de corres·
pondencia.
§ 3. 0 E' prohibido incluir nos manuscriptos e impressos outros
objoctos ou qualquer carta, bilhete ou simples nota, com caracter de
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correspondencia_ actual e pessoal, assim como traçar-lhes á margem
notas nas mesmas condições.
Art. 4~. Não serão expedidos nem distribuídos os maços de manusoriptos ou de Impressos que não preencham as condições geraes do
acondicionamento, salvo se pagarem a taxa de cartas.
Art. ~5. Os manuscriptos e impressos, não ou insuficientemente
franqueados 1 encontrados nas caixas seL·ão retidos, e os qne, em taes
condições, chegarem ao CoL·reio de destino só podor·ão, por cxcepção,
sor edtregues se os destinatal'ios pagarem o triplo da. taxa.
Art. ~6. Nos manuscriptos, co mó nos impeesso~, stl.o autor·izada:i
as seguihtes notas ou inclusões:
0
{ • Assignatura do remettente, designação de seu 11ome ott fll'ma
social. sua qualidade, profissão, logar de proccdcncia ou de domicilio,
data ~a remessa, tudo escl'ipto a mão. ou por outro processo qualquer;
211 • Oedicatoria ou homenag~tn, nos livros, papeis dlj musica,
gravuras, jornaes, photographias, etc. ;
3°. Traços ou riscos feitos em certos trecho::J de um texto impresso, para tornai-os illegiveis;
4°. TL'aços ou signàes feitos nos trechos dos textos, para os quaes
se deseja ~hamar a attenção ;
5°. Nome do convidado; logar, data, hora o fim da reunlão, nos
cartões do côhvitos ott de convoca~es;
6°. Endel'eço do rernettente, seu titulo, iniciaes convencionaes
feitos a mão, nos cartões de visita impresso.~. e, bem assim, ccbôasfestas,,, ccfelicitações,,, «agradecimentos>>, <<pezamos, on outt·as fórmulas de cortezia, expressas em cinco palavras, no maximo;
7°. Annotações ou correc~ões feitas nas provas de imprensa,
musica, gt·avura, desenho, mappa e outras impressões, com rela.;ão
ao texto oq á execução da obra;
.
.
s•. PalavL'as, signaes e cifr·as, escriptos nas circulares, depois da
tiragem, o reproduzidas uniformemente em todos os exelllplaros entregues ao Correio;
.
9°. Gorrecçôes ou annotações feitas nos thomas escolares, nas
provas typographicas, de musica, e, bem assim, no:; originaes mantiscriptos;
iO. Modificações ou addiçôes necessarias nos textos das provas de
imprensa ou em retalhos de papel em separà.do, relativas á correcção,
fórmá e iinpressii.o, quando nas provas não houver logat· para.
fazel-~s;

H. AlgarisrÍlos accrescentados ás cotações ou preços corrente~
dos mercados ou praças commerciaes e palavras «Mercado firme>•,
«<Met•cado ÍI'OUXO>l, «Tendencia. para alta>,, ccTendencia para baixa,>;
i2. Indicação ela data da sahida das embarcações, nos respectivos avisos;.
,.
i3. Indicação, nos catalogas e boletins impressos e abertos,
od'ertá ou encommenda de livros, por meio de traços e sublinha~
feitos a inao, das obras pedidas ou offerecidas e bem assim traços e
sublinhas, no todo ou em parte, teitos no vmso dos ditos boletins e
caialogos, par~ chamar attenção sobre ás communicações impressas ;
i4. Colorido nas cartas googrn.phicas e topographicas, planos,
plantas e figurinos ;
:15. Notas manuscriptas ou impressas, relativas ao serviço de jornaes, ao pl'eço das assignaturas, á data final das mesmas ou outras
concernente3 á remessa, como <cGratuita)), «Por troea«, «Espccimen>~, etc.;
i6. Facturas e caetas :relativas aos impressos.
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Art. 47. Para o effeito especial de reducçã.o da taxa slo conr.iderados:
i. o Jornaes e revistas - as publicações, diarias ou periodicas, de
um certo formato, em folhas avulsas ou bi·ocbadas, destinadas a
ditrundir mataria de· interesse geral sobre factos e assumptos poJlticos, lilerarios ou scientificos e distribuidas, pelo menos nma vez
por trimestre, com titulo especial, repetido em cada publicação, e em
dia certo ou prazo antecipadamente fixado, com preço de assignatura
c do numero avulso;
.
2. o Supplomento- os impressos cujos textos, da mesma natureza
que os jornacs e outras publicações periodicas a que se referem, por
falta de espaço ou de tempo ou ainda por commodidade, deixando do
sallit· no corpo dns ditas publicações. são tirados em folhas destacadas, mas constituindo continuação das principaes, com o titulo Supplemento- e guardando formato, título e data da publicação.
Paragrapho unico. Os supplementos expedidos isoladamente pelos
editores, ou uão, serã.o considerados, para os effeitos das taxas, como
impressos.
Art. "8. Não serão considerados jornaes, para o effeito da rc ...
ducção das taxas, as publicações, periodicas ou não, destinadas
exclusivamente a annuncfos com circulação gratuita, ou preço put·a·
mente nominal. embora satisfaçam á definição dejorna.I ou de revista.
Art. 49. Não serão expedidos nem distribuidos os jornaes que
não satisfizerem a qualquer das condições estabelecidas para seu recebimento, ou estiverem não ou insufficientemente fra~queados.
Paragrapho unico. Aos jornaes de grande circulação publicado;;
na Capital Federal ou na~ capitaes dos Estados, mediante requerimento dos editores e a juizo da Directoria dos Correios, com recurso
para o ministro dà. Viação e Obras Publicas, porierá sel' concedido
transito postal, i!!dcpendente de sellagem, mediante as seguintes
condições:
a) pagamento poe qninzcna adiantada da importancia das taxas
legae~,, calculada pela média do peso total dos exemplal'es, de cada
.foenat, que forem entregues ao Correio para expedição ctnrante as
penultimas quf:lzenas de cadá mez ;
b) o pagamento por qúlnzena adiantada de qtm trata a letra. a
de;;te paragrapho, deverá ser effectuado até tres dias antes de expirar
a quinzena paga, flcanrlo interrompida~ a distribuição e expediçfw do
jornal, erriquauto na.o fôr realizado o pagameuto;
c) a dispensa da scllag~m poderá ser cassada em qualquer
~m~;
.
d) para que o Correio o~tellha o calculo da média a ser paga
quinzenalmente~ a administra.ç~o do jornal facilitará o exame dos
livrm de registro de assigna.ttit·:ls e das remessas pelo Correio, on pcrmittirá que um funccionat'io p:Jstal vá a'.;sistir á pesagem das remessas a serem feitas.
•
Art. 50. Os jornaes, revistas e óutrõs periodicos, impressos dese~
nhados e estampados no Brasil ou no estrangeiro, mas desíinados á
circulação exclusiva no Brasil, ~s~ão sujeitos á taxa intogeal e prévia
de 1O réis por 100 gram mas ou fracção deste peso.
Art. 51. Amostra é fragmento de artigo ou objocto desirmanado
de outro, ou incomplot.o, destinado a mostra.e o todo de que faz
paete ou a qualidade e o typo de urn producto, comtanto que na.o
represente valor mercantil on que o tenha p~~rdido por inutilização.
Considera-se, tambem, como amostea, mataria filamentosa, grão,
semente, estaca, raiz, bulbo, folha e flor secca, farinha, liquido,sabão
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e artigos semelhantes, quando remettidos em t!o pequena quantidade que não possam ser objecto de commercio •. Os tubos de sôro,
cuja prepa~ação e cujo ·acondicionamento os tenham tornado inotlen-sivos, serão tarrlbem admlttidos á tarifa de amostra. De egual vantagem participarão as chaves, quando isoladas.
Art. 52. As amostras pagam a. taxa integral e prévia de 100 réis
por 50 grammas ou fracção deste peso.
Art. 53. As amostras não podem pesar mais de 500 gl'ammas
nem ter dimensões superiores a 30 centímetros de comprimento, 20
de largura o fO de altura. Se o volume tiver· a fól'ma de cylindro ou
de rolo, os limites serão de 30 centímetros de comprimento e 15 de
dia metro.
Paragrapho unico. As amostras, quando registradas, serão tratadas como encommendas.
·
Art. 5~. Encommenda é um pequeno objecto de valor mercantil.
·
Paragrapbo uníco. Nesta categoria de correspondencia. podem ser
comprehendidos objectos de outras categorias, com excepção de
cartas.
·Art. 5.5. As oncommendas, simplesmente registradas, pagam a
taxa integral e prévia de 150 réis por 50 grammas ou fracção deste
peso, sendo obrigatoria a taxa de registro e não podem ter peso superior a tres kilogrammas, nem dimensões excedentes de om,30 de
comprimento, om,2o de largura. e om,1.5 de altura. Se apeesentarem
a fórma de cylindro ou de rolo, poderão ter om,~5 de comprimento e
om, 15 de diametro.
Art. 56. As encommendas seguradas pagam a taxa integral e
prévia de i50 réis por 50 grammas ou rracção deste peso, a taxa de
registro, que é obrigatoria, e o premio de 3 % sobre o valor dado,
até o maximo de 200$, e a taxa de seguro de f/2 ~ó sobre o valor
segurado.
Art. 57. As encommendas seguradas não podem ter peso superior
a 5 kilogrammas, nem dimensões excedentes a orn,75 de comprimento, om,~o de largura e om,30 de altura. Por excepção pod~m ser
acceitas encommendas contendo objectos que excedam, em compri-mento, o limite acima fixado, comtanto que sejam de facil accommodação nas malas adaptadas para o transporte.
Art. 58. As encommendas segul'adas devem ser apresentadas
acompanhadas de uma nota, em duplicata, da qual constará o peso
liquido e o bruto do objecto e uma descripção exacta de scn contendo.
Paragrapbo unico. O funccionario encarregado do serviço, depois de verificar a cxactidão do peso e do contendo, fechará a encommenda, lacrando-a e sinetando-a â vista do remettente ou do pol"~
· tador, a quem dará o recibo do registro e uma das notas.
Art. 59. O remettente das encommeopas seguradas que se extraviarem ou se inutilizarem, será, uma vez provados o extravio ou a.
lnutilização, immediatamente indemnizado, a seu requerimento ou
de pessoa por elle autorizada, por meio de procuração especial.
Paragrapho unic.o. Nesta indemnização estão comprebendidas a.
importancia do valor segurado, quo fôr apurado, e a relativa. ás despezas com as taxas e o pr•omio do í·egistro, nunca, porém, a de que
trata o § 1° do art. 7° deste regulamento, nem a taxa do se~
guro.
Art .. 60. Na entrega das encommendas seguradas serão observadas as mesmas formalidades estabelecidas para a entrega de
valores.
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Art. 61. As encommendas, como as amostras, devem sot· acon~
dicionadas do seguinte modo :
f 0 • Os objectos de vidro serão empacotados solidamente e postos
em caixas de meta], madeira ou cartão resistente, de modo a evitarse qualquer damno par·a as outras especies de corrcspondencia, ou
perigo pat•a os funccionarios;
2°. Os liquidas, oleos e corpos de facilliquefaeção set•ão acondicionados em frascos de vidro hermeticamente ar rolha dos ou em envolucros metallicos, e estes, ,por sua vez, encerrados em caixas de
madeira, metal ou couro espesso, contendo serradura ou outra sub·
stancia absorvente em quantidade tal que que possa. absorvee o conteúdo, em caso de quebrar-se o frasco ou envoltorio ;
aa. Os corpos gordurosos de facilliquefacção serão encerrados em
um primeiro envoltorio e collocado este em um segundo do madeira,
metal ou couro forte e espesso ;
4°. Os pós seccos ou colorantes serão egualmente collocados em
um primeiro envoltorio resistento e depois eücerrados em saccos ftle
panno fol'te ou pergaminho ;
5°. As abelhas vivas serão encerradas em caixas especiaes do madeira, afim de evitar.se qualquer perigo o facilitar, ao mesmo tempo,
a .verificação do conteúdo ;
6°. Os animaes .mortos serão recebidos, desde que se achem devidamente conservados ou embalsamados, obsm·vadas as condições
acima estabelecidas, que lhes forbm applicaveis.
Art. 62. Nas amostras e nas encommendas só são admittidas, nos
proprios objectos ou nas etiquetas que os acompanharem, além do
nome e da residencia do destinatario, as seguintes notas manuscriptas ou feitas por qualquer outro processo :
L o Assignatura dó remettente, sua firma social, qualidade, residencia, estabelecimento, marca de fabrica ou de commercio e data.
da remessa do objecto;
2°. numero de OL'dem e preço ;
3°. qualidade do objecto, peso, volume, dimensões, quantidade
diaria produzida, mensal ou annual, e a disponível nos mercados.
Paragrapho unico. Quando consistirem em sementes, estacas,
folhas ou outros membros de plantas, é permittido fazerem-se, na
parte exterior do envoltorio, ao lado do endereço ou rotulo, á mão ou
por outro meio, as indicações da familia da planta, do nome ou da
residencia do plantador, da época da plantação e da colheita, do
preço do producto e do mercado de consumo.
,
Art. 63. Não serão expedidas nem distribuídas as amostras não
ou insufficientemente franqueadas, ou que não reunirem as condições
geraes ou especiaes de seu acondicionamento. Egualmente, não serão
expedidas as encommendas encontradas nas caixas postaes, salvo se
estiverem franqueadas com a taxa de expresso.
Para.grapho nnico. As amostras não ou insufficientemente franqueadas que chegarem aos Correios de destino, só poderão, por excepção, ser entregues, se os destinatarios pagarem o triplo da
respectiva taxa; quaesquer quo sejam as importaucias representadas
nos sellos que tiverem.
Art. 64. E' permittido reunir, em um só volurue, rnanuscriptos,
impressos, amostras de mercadorias e encommendas, observadas,
porém, as seguintes condições ~
· a) que a taxa geral seja a que deva competir ao objecto que a
tiver maior, sendo obrigatorio o registro, desde que do volume conste
qualquer objecto com caracter de encommenda ;
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b} que o volume nã.o tenha p~so nem dimensões suporioees ao~
estabelecidos nesto regulamento, para o objocto que sorvtr de base a.
applicaç!o da taxa.
Art. 65. Fica isenta de pagamento de nova taxa a correspondencia reexpedida, devolvenda ou de refugo, emquanto não for
entregue ao destinatario ou restituida. ao rernettento. Está, porém, sujeita a nova taxa, tantas vezes quantas, depois de entn'gue,
voltar ao Correio com endereço modifica"-o·
Art. 66. Os objectos dA correspondencia de franqueamento obrigatorio e integral, quando retidos em conscquencia de falta ou
insufficiencia de franquia, poderão ser expedidos ao destino, so o remettente completar as taxas devidas.
.
Art. 67. São considerados como córrespondencia official os objectos enumerados nos artigos acima, quando proveniente.~ de repartições publicas, de autoridades federaes, estadoaes ou municipaes,
competentes para se communicarem sobre assumpto de serviço
publico ; os trocados entre si pelas autoridades 0~1 funccionarios da,
União ; os trocados entre si pelas autoridades ou funccionarios estadoaes e municipaes e os trocados entre si pelas autoridades e funccionarios da União, dos Estados e dos municipios, todos relativos ao
serviço publico federal, estadoal ou municipal, em razão do assumpto,
runcção, qualidade e competencia das ditas autoridades ou funccionn.rios para se communicarem.
§ :f.. o São tambem considerados objectos de corrospondencia
official os autos-crimes em que fôr_ parte a justiça e que por ella
sejam remettidos de uns para outros juizes ou tribunaes ; os autos de
recurso remettidos pelos escrivães ou secretados dos teibunaes, com a
declar·ação de serem os réos pessôas miseraveis ; os autos relativos ao
alistamento de eleitores, e, em geral, os titulos, livros, antbenticas,
processos o recursos cleitot•aes ; os exemplares do Diario Of!icial da
União e dos Estados, onde os houver, remettidos aos assignantes o
autoridades ; os avisos, maços, pacotes relativos ao serviço telegrapbico, que aos empregados remetterem os respectivos chefes e os
remettidos pelos ministros e chefes de repartições federacs, estadoaes
ou municipaes, embora. end01·eçados _a rarticulares, sobre assumpto de
sorviço ; os titulos eleitoraes ; os, livros remettidos pelos collectorcs e
arrecadadores de rendas federaes ás delegacias fiscaes ou mesas de
rendas, e bem assim a correspondencia remettida. pelos ministros
de Estado, secretarias e chefes de repartições federaes e estadoaes ;
§ 2. o E' equiparada á. cor·respondencia official, para o atreito
de transito no Correio, a das instituiçõos e associações, que, por lei,
gosarem de franquia postal, total ou parcial.
Art. 68. A correspondencia official, embora com a declaração
de serviço publico, só será considerada como tal, quando tiver tambem
a da repartição de onde proceder e a dos funcciouarios remettentes
e destinatarios, com indicação dos nomes e cargos, o nunca sómente
dos nomes, salva a correspoudcncia dos ministros e chefes de reparti~ões publicas, endereçada a particulares, sobre assumpto de serviço publico, devidamente caracterizada ou mediante entendimento
prévio com a autoridade postal.
Art. 69. Na coreespondcn~ia. official não podem ser incluida~
cartas fechadas ou abertas, manusct·iptos, impressos ou quae:;qncr
outros objectos de correspondeneia de caracter partic11léll'.
Paragrapho unico. Quando houver suspeita. de ft·audc f~m tal
corrcsponc:lencia, o dcstinatal'io do objecto Sl)rá comidado a abril-o,
para verificação.
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Art. 70. A correspondencia olficial que não , satisfizer ás condições e aos requisitos estabelecidos nos artigos anteriores, será classificaria como particular e sujeita ás taxas para. tal especie de cor, respondencia, sendo punidos aquelles que, incompetentemente, usarem
ou abusarem da franquia postal.
Art. 71. A correspondencia offlcia.l federal não poderá ter peso
superior a 15 kilogrammos, nem d imem:õos excedentes de om, 75, na
maior extensão, salvo tratando-se de mappas, plantas etc., em fórma
de cylindro, devidamente acondicionados .em cnvqlucros especiaes,
em que se admittirá 1. metro de comprimento por om,f5 de diametro.
Paragrapho unico. As corrospondencias estadoaes e municipaes
ficam sujeitas ao mesmo peso e ás mesmas dimensões e::;tabelecidos
para. as differentes especies do correspondencia official.
Ari. 72. A correspondcmcia offlcial para o exterior da Republica
será sempre entregue ao Correio, mediante recibo, aos funcciona.rios
incumbidos desse serviço, relacionada em protocollo ou guia com os
mesmos dizeres do protocollo. Recebida a. cotTespondencia, será a
mesma protocollada pelo funccionario recebedot· e entregue ao depar,
tamento de manipulação.
Art. 73. A correspondencia otlicial estado ai ou municipal está
sujeita ás taxas seguintes :
Offlclos ou cartas, 100 réis por 25 grammas.
Manuscriptos, amostras e encommendas, 50 réis por 50 grammas.
Impre~sos, 10 réis por 50 grammas.
§ f. o Pagam estas mesmas taxas os objectos de corrospondencia.
das instituições humanitarias e scientificas que forem, por lei, consideradas de utilidarle publica;
§ ~.o A corTespondencia offlcial, quer federal, quer estadoal ou
municipal, está sujeita ás mesmas taxas e condições de peso, dimensões e recebimento, da correspondencia commuru, conforme a espccie,
quando destinada ao exterior da Republica.
§ 3. o Os sellos para essa es(lecie de correspondencia seriio
sempre pagos á bocca do cofre, nas repartições postaes.
Art. 74. O ministro da Viacão e Obras Publicas fornecerá a relação das instituições reconhecidas, por lei, de utilidade pnblica.
Art. 75. E' vedado aos Estados, por qua.Jquet• fórma, tributar a
cort·espondencia e outros objectos qne transitarem pelas repartições
postae.s fcderaes.
Art. 76. A correspondencia expressa. pagarA a taxa integral e
prévia de 500 rêis por objccto, qualquer que seja a distancia a percorrer, além das outras taxas a que estiver sujeita, conforme sua
natureza, e outra da mesma importancia pela resposta, quando
esta fór conduzida pelo mesmo portador.
§ i. o Não será entregue por expresso a cot·respondencia suspeita
de conter valor, a de transporte difficil e perigoso e bem assim a que
não estiver devidamente franqueada, embora tenha pago a taxa especial rQspecti va.
§ 2. o A correspondencia expressa, quando insufficientemento franf!HOada, mas recebida mediante recibo, será ent1·eguc por expresso,
procedendo-se como eom os registrados, nos lermos do art. 134.
§ 3. o Só nas locaiidades onde houver distl'ibuiçJo domiciliaria
haverá serviço de entl'ega por expresso.
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CAPITULO V
SELLOS E OUTRAS FORMULAS DE PRANQUIA

Art. 77. Para og elfeitos deste regulamento, chama-se sello a
estampilha adhesiva. ou fixa, especialmente destinada a comprovar o
pagamento das taxas da correspondencia, a a.ssignatura das caixas
postaes e as quantias confiadas ao Correio como deposito, nos. termos
deste regulamento.
Art. 78. Os sellos são :
a) Fixos- os estampados no corpo das formulas postaes;
b) Adhesivos -os representados por estampilhas postaes avulsas,
para serem adberidos aos objectos de correspondencia ou ás formula~
impressas.
Art. 79. Os sellos adhesivos dividem-se em :
a) urdinarios -os destinados ao franqueamento àa concspondencia, e:tn geral;
·
b) Especiaes- os applica:dos a certo e determinado fim ou destinados a certa e determinada especie de correspondcncia.
Paragrapho unico- Os sello3 especiaes comprehendem:
a) De"deposito- os emittidos e applicados para representar os
depositas feitos em Caixa Economica Postal ou para emissão de vales
I
ou cheques postaes;
b) De taxa devida- os que se appilicam á correspondencia não
ou insufficientemente franqueada;
c) Commemorativos- ·os emittidos para commemorar acontecimento digno de homenagem nacional.
Art. 80. Os sellos e fórmulas de franquia são dos seguintes valores:
§ 1.° Fixos:
a) Sobrecartas- i50 e 300 réis;
b) Cartas-bilhetes- i50 e 300 réis;
c) Bilhetes postaes- iOO réis (simples); 200 réis (duplos);
d) Cintas - 20, 25 e 50 réis ;
§ 2. 0 Ordinados-5, fO, 20, 25, 50, 1.00, i50, 200, 300, 500, 600,
fS, 28, 5$ e iOSOOO.
§ 3. o Especiaes:
a) de taxa devida--5, 10, 20, 25, 50, :100, 200, 300, 400,
600, iS, 28 e 5$000;
. .
b) de deposito-100, 200, 500, 1$, 2S, 5S, !0$, 20$, 30$, 50$,
iOOS, 2008, 500$ e i :OOOSOOO;
c) commemorativos-fixos ou adhesivos, dos valores c typos que
forem determinados pelo Governo.
Art. Si. Os sellos e formulas do franquia serão fabricados, com
prévia autorização do Ministro da ViatiãO o Obras Publicas, em
estabelecimentos publicas ou particulaees, nacionaes ou estrangeiros, mediante contracto em que serão resguardados os inteL·esses da
União.
Art. 82. Os modelos, formas e cores, tanto dos sellos como das
demais formulas de fl'anquia, serão determinados pelo Director· Geral
dos Correios.
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Art. 83. Cada emissão de sellos ou do fol'mu]a.s de franquia

~~ó

:;el'ã posta em cit·etllação, depois do annunciarla, 90 ài<J.s antes_. WJ.
~apitai Federal o nas e<tpitaes dos E:;tados, com uma desct•ipçfi.o mltHJeiosa dos mos mos scllos e formulas.
·
Art. 8-~. Toda a correspondencia, excepto a postàl, a <los prisioucirm~ de guorl'a o a official federal, s<l poderá transitar pelo Correio eomo frnn~ueada, qnand.n sellada. com sollo~ on formulas validos.
Art. R:). !;;i.o vali tios ~
jn, os scllos c demais formulas omittirlog úe ;tccôrdo eom o;1 ar ti~
go~ anteriores o que estejam em circulação j
2", os applicados á correspondencia e domRis fins a que se destinam, desde que sejam adhcridos de modo a pArmit:tir a oblitoração
em toda ou em quasi toda a sua superficio.
Art. 86. São nnllos para os cO'eitos da franquia postal:
fU, os sellos e outras formulas de franquia que já ten lJarn ser-vido antel'iormentc em outra cort•espondencia ou sido ohlitorados;
2", os cortados, rasgados ou alterados;
3°, os que tiverem quaosquor cat·acteres ou signa.os extl'anhos ;i.
emissão, salvo quando feitos, com prévia antorizaç!í.o do Diroctor
Hcral, a. maehina do pcrfuear, ou quaudo sobrota.xados por onlem no
Govr.rno;
·l-(), os sujos, desbotados ou la va.dos por ctnalqner processo;
ti", os que tivcrom sido cobortos pot· qualquer substancia;
fi", os falsos ou falsificados;
?n, os retirados da circulação;
8", os applicados a fins diversos daquelles a quo são de3tinados;
9", os fixos, cortados das sohro-ca.rta.3, eartas·hilhetcs, hillleteq
pnstaes ou cintas;
fO, as t*ltampilhas fcderaes, estadúaes ou municipacs;
H, os soU os po:~taos o formulas do valor, ,estrangcil'os;
i.2, os quo, poí· qualquer cit·curnstaücia, tenham erro do
fabrico.
Art. 87. A eorrespondencia postada com sollos on formulas nullos
é considerada. como não franqnoada e a q11c estiver nos casos previstos nos ns. f o 6 do artigo anterior, será. tratada do accôrdo com o
paragrapho unico do art. 303.
Art. 88. Em todas as repartições postaes da Ilepu blica lla verA
scllo:i c formulas de franquia á venda par:t o publico.
Paragrapho unico. Os commerciantos c inrlnstria<Js, devidamente
autori?.ad.os, estabelecidos nas proximidades do caixas dn ~~olloe.ta, po·
rler:l.o vcndet• sollos c foernnla~ rle f1·anquia., o, em f.ac~l condi.
çõe:,, os adquirit·a.o a dinheiro, com abatimento de 3 %.
Art. 89. O Dil'ector Geral podm·á mandar l.'ecolhei· os sellos e
outl'a.3 formulas de franquia que, por convenioncia do serviço, devam
ser substituídos ou rotieados de cil·cnlação, c, para. osso fim, marcará.
por ~ditaes aflixados em todas as repartições postaes, c publieados na imprensa diaria., o prazo do seis mezes pam o rceolhimento o a validade, depois do qnal taos sollos c formnlas, nullos
pa.ra. t.odos os cO'eitos, serão enviados pelas Administra.~~õcs á Dircct.otia
Geral. afim de serem incinerados.
·
Al'f;. 90. Sempre que julgar convcnicul.c, o Oireetor Gera.! de·
siguará fuuccional'ios para relaciona.t· os sellos c fMrnulas quo dovam
sm· subslituidos ou retirados de cü·culaçil.o c os devolvido~, cumo inuti·
lizado~, .pelas repartições post.ues .:
Le~
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§ 1o. Após um anuo, a contar da data do edital de que trata,
este artigo, outros funccionaeios designados, nas mesmas 'cóndições,
relacionarão c ensaccarão os sellos e formul(ls de fl'anqnia restantes,
assim como os quo houvere•n sido devolvidos por nnntilizados pa.l'a.
que, em seguida. sejam consumidos.
§ 2°. Oo todo o pmcessa.do ser<íO lavt•ados termos cil'eumstanciaJo~, descrevendo quantidades, emis5ões, valores parciaes e impor~
tancias totaes, servindo o ultimo tct·mo de descarga aos clavieularios,
após a approvação do Director Geral, que f•trá a nece:;;saeia commu·
nicação ao Ministerio da Viação e Obras Publicas.
CAPITULO VI
CONFERENCIA, RECEBtMEN'fO, DISTRIBUIÇ.;to, EXPEDIÇÃO E RF.EXI'ElHÇÃO m~
CORRESPONI>E:'ICIA, ASSIGNATURA DE CAIXAS

A1·t. 9l. A oorrespondencia, depois lie collectada das caixas, será
rigorosamente examinada, tendo-se em vista os casos de exclusão em
que possa incorrer, assim com:J o acondicionamento, o poetcam~mto,
à validade de sellos appostos c o estado em que se acharem os fechos
das cartas. Feita esta. vorificaçã:J, serão todos os sollos obliterados.
nas respectivas Secções, com carimbo de data, que tameem deverá
ser applir.ado ao lado, de modo bem visivel.
Art.. 92. A confel'encia divide-se em conferencia de malas c do
correspondencia.
§ 1. 0 • A pt•imciea é o confronto de sua quantidade, uumeeaç~o e
qualidade com as declal'a.ções constantes das guias ou nota-; quo a::;
acompanharem, e bem assim o exame de qen est:tcto o os respectivo~
fechos, na occasião do recebimento c na. pre~ença do portadoe;
§ 2. o A segunda é o ox.amc de todos os objectoc:; contidoc:; na.s rn:J.~
las afim de se verificar o seu acondicionamento, seu o~t;Ldo, se foram
observadas as formaiidades l'cgulamentat·es c bem a:;;sim o confronto
da quantidade o da natureza dos mesmo:; objectos com a. monç~,o
feita dos documentos que os devem acompanhar;
§ 3. 0 A competeucia para conferencia do inalas cabe:
a) Na Sub-Diroctoria do Tr<~.fego Postal, nas A.·lmini.;;traçõ·~~. succursaes, agencias espcciaes e correios a.mbulant.e ;, aos respectivo:-;
chefes de turmas;
b) Nas Agencias de 1a. e 2"' classes c nas de 3" rtne tivm·cm Ajwl:tntc, aos Agentes e seus Ajudantes;
c) Nas outeas agencia-s. aos rospocl.ivo'; Agentes;
d) Nos c3.eros de estrada do ferro, ao; conduetores ou crtG;-~rJ'O,
gados desse serviço.
§,i. o A COf!lpotoncia para a conferetwia da correspondenda ca.bc:
a) na Sub·Dil'cctoria rlo Tt·afogo, nas Adminisf;ra.r;õcs, sn~cur
saes, agencias espociacs e cot·ecio~ ambulantes, a dons futtl~cirmario:;
préviamcnto designados;
b) nas agencias de :1a c 2!\ classes ar;s l'Cspoct.ivog Ago11tes e sous
·Ajudantes;
c) nas outras a.goncias, ao Agonte, n<L pt'O.':iCII•~a do piH'ta.olot· d:J.
mala, on outra pC!>soa.
Art. 93. A falta de mala ou de docnmeut•J que dev:l acompanhai-a ou á. coreospondencia; a ansoncia de algum objoeto lllcncionado na. factnra; lista. de registrado, guia., nota ou qualquer doeumon~
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to, assim como a divergencia. entre o numero de registrados mencionados na factura e nas listas respectivas e a existencia de indicio de
violaçlío nas malas, saccos ou eorrespondoncia, darão. logar a auto
cil·cumstanciado, lavrado em livro especial, que, para tal fim, terão
as repartições postaes.
§ L o Além do auto, serão ot·ganizados documentos subsidiarias,
1acturas, listas de re~isteados, etc., quando faltarem taes do~'umen
tos, nos quaes se fara menção exacta das malas e corrospondoncias
encontradas.
§ 2. o De todo auto lavrado serão extrahidas cópias authenticas
para serem enviadas, acÇ>mpanhadas dH officio, ao Coereio de origem
da mala, aos de transito, si for caso, e á repartição a que·estiver subordinada o Correio de origem, si este fôt· agencia ou succnrsal.
§ 3. 0 Os despojos da mala 011 sacco, bem CC'mo os rotulos, fechos,
etc., set·ão sempre enviados, sob registro, ao Sub-Director rlo Trafego
Postal ou Administrador, quer o Correio de origem da mala seja a repartição pl'incip;l.l, quer agencias ou succnrsaes subordimtdas a taei
autoridades.
§ 4. o A rBpartição superior áquella em que houver sido lavrado o
auto a que se refere este artigo, nenhum expediente fará a respeito,
antes que seja feito o exame pericial dos despojos, do qual será lavrado o necessario termo.
Art. 9L Os pe(}IIOnos erros o irregularidades notados serão notificados por meio de boletim de rectiticação, procedendo-se na sua
remEt.ssa, do mesmo modo que na do~ autos.
Paragrapho unico. Uma cópia do boletim ficará sempre archivada na repartição que o organizar, junta aos doeumentos da cont'erencia em que foram notados os pequenos erros ou irregularidades •
Art. 95. A correspondencia ordinaria poôerá ser recebida a qnal~
quer hora do dia ou da noite:
1. o em todas as repartições sedenta rias ou am hulan tc~s;
2. o em caixas postaes collocadas nas ruas das cidades o em outras
localidades onde houver ser\'iço urbano, na arca dos districtos ruraes,
onde houver agencht ou ponto de venda ·de sellos, e nos cdificios e estabelecimentos publicos e estações de estradas do ferro, sempre com
a. indicação das horas das conectas;
3°, nos paquetes em quê houver agente embarcado.
Art. 9ô. Em todas as repartições do Correio serão affi.xados anmmcioi indicativos dos dias e das horas das partida'\ e das chegadas
das malas c bem assim da procedencia c do destiuo das mesmas; tudo
com a nccessaria antccedencia.
Art.. 97. A distribuição da corrcspondencia será feita nas repartições ou a domicilio:
§ 1. o Serão distribuídas nas rr.partições:
a) a dos assignantes de caixas postaes;
h) a de posta-restante·e a. apprehcndida;
c) a registrada com declaração de valor, salvo cxccpçõcs autorizadas pelo D1rector Geral.
§ 2. 0 Serão distribuidas a domicilio, nos districtos m·banos e sub.
urbanos, as demais especies de correspondcmcia.
~ 3. 0 Serão distribuidas nos districtos ruraes:
a) a urbana ;
b) a do interior e do exterior da Uepublica, ordinal'i;t ou regis-

trada.
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Art. 98. Nas sédos das ropa.rti~ões de gt•anue movimenlo, quando
ao Coneio a distribuição domiciliaria dos jornaos publi-

confia~a

cados diariamente, esse serviço poderá ser feito, a. jnim dn DírectnL·
Geral, por auxiliares do carteil'O, aos qnacs tambcm inr.mnbirá. a
entr~ga da correspondencia expressa.
Art.. 99. A corl'espondencia será levada a. tlomieilio em llldos os
logares cuja população cxc~ecler de 5.000 bahitantes e para issn, diaria~
mente, haverá distribuições em horas certas c conhecidas do publico.
Art. iOO. A distribuiçrto domiciliaria da corresponrlcnci<~. nfi.IJ
será feita. nas casas, estabelecimentos partieularos ou puhlicos, afa.st.ados da rua. mais de 20 metros, c, em geral, em qua.lquet· lugar oudo
n accesso fôr def<'so ou dilllcil, quando os moradores, chefes, dircctores, administ.rarlores, gm·cntes, ct.e. rccnsal'ern eollocat· caixa apro·priada. Neste caso a corrcsponclcncia ficar;\ no Correio ah3 tiOr reclama~a por quem de direito.
Art. i Oi. Nas localidades onde 11ã.o houvct.· servic;,o do «lif;t.ribui~:.ã.n
dornicilial'ia, a. coreespondoncia será classifica.da em ordom alphaho·
t.ica. para ser entregue a quem d~vidamente a rcclama.r.
Art. fO:.L Eru todas as -repartições postam; haverá inclicacloreg
em quo qnalqner pesgoa. porlorá insceever seu nomo o indicar ~-~u
domicilio afim de facilitar a distribttic;:lo rla. cot·ro~powlcncia.
Art. 103. Qualquer objecto cujo peso, volume ou dimcnsõe~, diUicultar seu t.l·ansport.o, nã.o será levado a. domicicio, dcvcnrlo o Correio expedir aviso :1.0 rcspo~tivo destinatal'io para qne o venha rcceher na. repartição.
Art. fO-i-~ Para a entrega da ecJl'rcspondcncia oedinari:r. 011 regi:-;~
t;ra.da sem val01·, cousidera.m-sc legítimos representantes:

a) Das firmas commm·ciaos, ou sociedade~ anouymas, ,indiciai-mente declaradas fallidM, os syn<licos, administradores on eurn.df)f(~3
das massas;
b) Dos fallcddos:
L 0 ,0 cabeça do casal, sobmvivcntc;
2. o Qualquer do3 herdeiros apresentando procul'a,;:to ,Jc f.odos os
co ...herdeiros;
3. o O tutor, quando or; herdeiros forem monoros:
c) Dos menores ou pcssôas judicialmonto havidas pot· inlerdicf.as.
om virtude de sentença passada em iulgado, o~ ilaos, tnt.ore~; ou euradol'us, que pi:'ovnrcrn essas qualidades;.,
Paragrapho nnico. Sendo a correspowloucia de propt·iodacic 1lo
rcmcttcnte, cmquauto não ent.r(.;gne ao clostin<•tario ou sou roproscntantc legal, lica cntoudiclo que, na hypothcso do cas«> b, surfto o9
rcmettcntcs consultados préviamcnto.
. Art. 10:.i. Para a entrega rla. corrcsp~ntdcneia rogisf.r:l.(la com
tlalor declarado, ou outros valores, considoram-so repre~;cmt.antüs legacs dos dcstinatarios:
L 0 Os procuradores, par:t tal fim, r,spoei:tlrllclltn, aul.ori1.ados;
:-J. 0 Os syudicos, adrninistr:tdorcs c li<}ll id:ml.e::; de mas..;a:-; falliclas
para a corrcspondcncia dos fallidos;
3. 0 O cabeça de casal -sohrovi\'eute, e, na falta desl<~, o inventariante, cmquanto durar o procc~so de invontat·ío, para a ePt're~pon jcncia do fa.llecirlo;
4. o O pae, pal'a a corrcspondenchL de filho"\ r1u~noec.~;
5. 0 Os tutores c cm·adores, para a c:)rrc:~piHldoncia <ice: lutula~
dos e curatelados.

Art. 106. !lara a entrega da cõL•respondcncia :tpprehcndida on
registl'ada com valor declarado, as repa.rtiçõr.s localizadas onde hou~
ver serviço do distribuição domiciliaria, expedirão avisos, que serão
cntregncc; mediante recibo, aos destinatario,;, pat·a vit·em recebel-ag
110 Correio, salvo em relação ao.s valore~, quando so fizee o set·viço
dn nntl'ega a domidlio dessa especie de cor'l'esponriencia.
A1·t. 107. No acto de receberem a corl'espondencia registrada
rom valor declat·ado, os destinatal'ios devcl'ã.o examinar o ostado dos
fr~ebos das cartas ou cncommcndas c abril-as, sem dilacet'al', em presença do funccionario de quem as réeeher. Vet'iflcando-se que, o valoe
fbi, no todo ou em pal'to, snbtrahido, laVI'ar-sc-á, immc~liatãmeute,
auto do qual devorá constar tambeni se haYia ou não indícios de
violação e quacs, juntando-se ao mesmo auto o envolucro do objecto.
E~se :wto será. assignado pelo funccionario postal, pelo dcst.inatario
c por urna on mais testemunhas, cumpriudo mellcion:tt' no recibo a.
falta do valor, no toJo ou em parte.
l'a.r·agrapho unico. Nenhuma roclamaçfto será aeecita eorn a protol'i<{IO desta formalidade.
.
Art. 108. A expedição da corrospondencia set·á feita pela linha.
mnis acdcrada, salvo o caso em que venha. in<lica.d:t outr·a pot· onde
closcjc o rcmettente seja enviada a sua. coi·rospondencia. Essa iwliea~ào sú deixará de ser respeitada quando o naYio ou outl'o volli1~11lo iullieado não sahir ou n:i.o conduzit· mala.
Art. -10\l. Qna.ndo, em easos cxtraordinario~, a r.or'l'C'spolldencia
alfluir· de ta.l modo quo seja impossível expedil-a de uma sú vez, podtwi sm· divi11ida orn duas expcdic;.ücs a remessa U1JS itlllH'essos.
A•·t. 1 10. S(ll'á eooxporlida a. coi·r·cspondenei:t ollkial, particular,
or·•liuaria ou registrada, com ou sem valor declarado, remottida p:tra
n.ntorid:11los on individuos ausente3, se as snas novas I'Osidcnl'ias on
o;; s<~us novns rmdercços fol'em corÍh<~cidos da t•cpal'ti•;.;l.o.
Art. iH. A recxpodiçlo da coi·respondencia. sen\. gl'atnita em-·
quanto não for entregue ao de.;;tinatal'io ou restitnida ao remcLtcnte.
§ i o. A correspondoncia qué, depois de entr.egue ao dcstinatal'io,
ou rcstituida. ao rcrnettonte, volt.ae ao Coeroio com o mosmo e:Jdm·eço ou com olle modificado, fica sujeita ao pa.gamcmto do nova
t.ax.a.
~ 2''. Exclue-se da regra peecedentc a correspondencia. cujo endercl:o for modificado a pedido do remettente ou do destinatario, pol' ter
c~ te mu(lado de residencia ou de localidade. Em tal caso a modifica~ to será feita por funcciona.rio do Correio. a tinta cal'min, anllotando-se no VCI'so ela col·respondcneia o motivo da rect.if'icaç:l.o.
Al't. i U. Será. considerado assignante do Correio aquelln que,
nwdiaute formalidades que forom estaiJelecidaq, pagar a ao;signatnra.
()(~ mua (~aixa espr~cial para quo na mesma seja lançada sua eol'rosponcl,mcia ou a ela firma ou razão social de qne fizm· pa.rte.
At·t.. in. A-::. assigna.turas 1le caixa~ começal'ã.o mn ctnalqner dia
c tm·minae,l.o no ultimo dia do mez do junho ou no de clezemiJI'o, de
cada armo, pa.gaudo os assigna.ntes, adeantadamemc. a;;; importancias
devidas, por semcsLl'es, pela fórma seguinte: No Distrieto Federal,
onrlo haver:í. trns t.ypos de caixas, os assig-nant.e:; pngar•ão, 20$, pelas
simples; :ws, pnlas duplas e tiOS, pelas quadl'Uplas. Nas Administrações
de la classe, i!>S; nas ontl·as Administrae<ões e Ageuciaf; especiaos e de
i" classe. iOS c nas demais Agencias, onde houvm· distribui<;:to domiciliaria. 75000.
.
§ 1o. Aos novos assig-nantes é pel'mittido pagar· assigna.tnra.s pelos
mm:es que fatt:u·~m para completar· n ~.~~rurstt·~, (:••wj·!lwando-·~~
porélll, o mnz do inil'io por inteiro;
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§ 2°. O assignante terá direito a uma chave especial pela qual
ficará responsavcl, devendo, para garantia da mesma, fazer um dopo~
sito de 5$, na occasião em que tomar a assignatura da caixa respectiva;
·
§ 3°. Cada chave sobresalen te custará ~$000;
§ ~o. Quando, por culpa do assignante, tiver o Correio que mudar
a fechadura da caixa, correrá a despeza por conta do mesmo assignante, devendo ser cobrada deste a importancia do 55000.
§ ;jo ~ A correspondcncia de assignantes será l'(~~irada dD.s caixas
postaos pelos mesmos ou seus prepostos, por meio das ro~~pectivas cha··
vos, som a menm.· intorfereneia do pessoal do CoLTeio ;
§ 6°. A correspondencia de a~signantcs do verá tt·aze1· o uumer·o da
caixa postal respectiva ;
,.
§ 7°. O Correio não acceita reclamação alguma pela falta de collocação da correspondencia na caixa do assignante, quando a dita
correspondcmüa não trouxm· indicação elo numet·o da caixa ;
§ 8°. Quando a correspoudencia do assignante, em vez do numero
da caixa, trouxer a indicação da residencia do assignanto, ser·á a
a mesma entregue no endereço indicado.
CAPITULO VII
DO REGISTRO DA CORRESJ'ONDENC:IA

Art. 1H. Todos os objectos qne transitam pelo Correio podem
ser snbmettidos a,) pr·oecs.so de registm mediante as fol'malidadcs que
consistem em:
a) inscripç1o de nm numero de ordem no ohjccto registrado ;
b) entrega, em acto contiuno, ao remetf.ente on portarlor, do um
cet'tificado, . extrabido de talão e;;pecial, assignaclo pelo funccionario
quo houver effectuado o registro, descrovondo a natureza do objecto,
o nome do destinatario, o destino. a importancia das taxa~ e do pre~
mio de registro.
§ 1o. A pessoa que apresentar a registr·o mars d1'3 cinco objectos
deverá fazel-os acompanhar de duas relações, perfeitamente eguaes.
com designação da espocie da cort·espondcncia, nome do destinatario
e logar do destino, e, quando possivel, peso e taxas pagas. O funccionario do Correio, depois de verificar os objectos, dará. numero a cada um
delles e passará recibo nas relações, restituindo UTila dellas ao remettente ou portador. Em seguida será destacado um ccrtifcado com os
nnmeros dos registrados c entregue ao portador.
§ 2,. Nas repartições de geande movimento h a vez· á modelos especiaes de registro, que, a juizo do chefe respectivo, poderão ser
.fornecidos a estabelecimentos industriaes, bancarios e casas commerciacs de importancia, sendo facultada a taes estabelecimentos
e casas commorciaos a confecção desses modelos, por ~ma. conta,
com indicação das respectivas firmas on razões sociaes, eom prévia
autorizaç;to do Correio.
Art. 1:15. O registro é facultativo para as c:~.rtas, cartas-bilhetes,
bilhetes-postaes, rnanuscriptos, impressos, jornaes e amostras de
mercadorias; é obrigatorio para as cartas com valor declarado,
jocumento para serviço de cobranr,..a, cncommc.ndas de qualquer
natureza, com ou sem declaração de valor, avisos de vales postaes, livros o :wthenticas eleitoraes e manifestos enviados á He-
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partição Geral de Estatistica Commercial, bem como os demais objectos referidos nos artigos i3i e i32 deste Regulamento.
Paragrapho unico. Para as pequenas cncommendas, sem de·
claração de valor, que tenham de ser distr·ibuidas no perimotro nrhano, o registro é facultativo quaudo forem expedida!'; como expt·esso.
Art. 1{6. A passagem da. correspondcncia, da mão «le um para.
a de outro fnnccionario. sod feita semf)rc por meio de recibo o verificação minuciosa, dc~de o memento do t•cgistro ató no da ent1·oga
ao dcstinatario.
Art. H7. o~ objectos qne tiverem de ser registr·ados estão sujeito:l ús mesmas condições de limite, peso, dimensões, acondiciouamento c notas a.ut:orizadas par~t cada classe de correspondencia,
devendo, além disHo, o endereço SOL' escripto a tinta ou impresso em
caracteres legivch, com o nonw do destiuatario o logn.r do destino
por· extenso, sem qualquer vicio no envoltorio que possa dat· logar
a supeita de violação, sem o que não s~rão taes ob,jcctos recebido~
nem submettidos ás formalidades elo registro. Não f.erão recebidos a
registro objectos com endereço a lapis ou eom iniciaes, aiuda que
indiquem a re"idencia do destina.tario.
~ f. o O recebimento desta especie de corrcspondeueia fica sujeito ao horario, .antecipadamente annunciado c determinado pal'a
cada localidade, pelas autoridalles Jlostaes competentes, do accôr·do
euru os interns.~es do publico e as con veniencias do serviço postal.
§ 2. o Os objectos Je correspoudencia registrada, sem declaração de valor, além da taxa relativa á sua classe o {10 peso, estão
m1jeitus .a um premio fixo do $::100.
~ 3. o Sendo apresentado a registro qualqner objecto de~tinado
a loealidade onde não haja serviço postal, só poderá. ser acceito se o
remettente declàrar, pot· esct•iptn, no t•ospectivo onderoço, o nomo
da estação postal mais proxima. p:ua onde 'lnet· qno o registrado
seja en~aminha.do.
Art. f i8. Pelas cartas com valor declarado, além cfa taxa respectiva o o premio de S300, pagarão mais os remettent.os 2 % do
valor nellas contido, nas seguintes proporções:
Até 10$000. . . . • . . . . . • . • . . • . • . • . . • . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . • • .
1\Iais do f 0$000 e até i 58000. • • .. .. .. . .. . . • . .. . • .. .. • . .. • . .
Mais de f5SOOOO e até 208000..............................
Mais de 203000 e até 25$000 ..............~.................

S200
$300
StOO
S!lOO

. E assim por· dca.ntc, accrescentamlo-so sempre 5100 pm· ;_;sooo
ou fJ•a.cção desta f)Uantia.

l'a.ragL'apho uni co. O valor maxirno a declar·ar na corrm~pon
deneia regist1ada será do 5008000, qnaesqum· que sejam os objectos
pet·rnittidos, inclnidos nesta classe de correspondencia.
Art. 11 O. A taxa de porte e o pt•emio fixo da correspondeueia
rogist.rada sem valor declarado, e bem assim a taxa, o pl'emio fil\.o
e a pcr·centagom da correspondencia. com dechração dn valor, so·
riio pagos em sellos, pelos t·omettentcs.
Art. 120. A collocação do!;'. sollos na corresponclencia com valor
declarado será. foit:1 exclnsi\'amentn pelo fnnccional'in rnear,·ogado
do sorvi<;o, em pr·osonça do interessado, dcpoi::; de foC'hado o lacr:.tdo o objecto, o de rn.,do que fique descoberta quasi toda a super·
fir.ie do soLH'es(}ripto, afim do não occnltar C)nalquer I'!lptm·:~ do cm\'oltot'lO, r•mproganclo-~c, para isso, o menor uurnero d(~ s0})os po"'ç;ivel.
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Paragrapbo unico. Na.s cartas registradas sem cleclara((ão de
valor devem os sellos set• collócados pelo rcmetteuto ou pelo por ...
tador da correspondencia.
Art. !21. Para que na cor·respondeneia registrada pog~arn ser
rern<~ttidos bilbetos de loteria, premiados ou não, nol.as de banco
ou do Thcsouro, documentos ou quaesquer ontros oujeetos dn valor,
titulos pagaveis á vista ou ao portador, mencionad,)s nos uumm·os
2 e 3 do art. 511 , é indispensavcl que o remettent.o cserava. no alto
do anverso da carta ou da oncommenda: «Vale tant01> (quantia pot·
extenso), dato c mbriqnc a declaJ•ação e, ao entregai-as ao Cor·reio,
mostre ao funccionario o objecto cujo valor é declarado, afim de
que, em tH'esença do portador, sejam fechadas, at.ravcs~adas por
colchete ( quando se tr·atar do notas do Thesour·o on dn LanCtJ3)
e lacra.cias.
§ 1. o Qnando se trat.a1· de dinheiro, i3to é, not.as do Thcsouro
ou de bancos, a remessa. poderá set• feita por meio do v:rle postal.
ou em espncie, como o pretira o remettentc; ueste ultimo caso, a
quantia inclnida. na. ca.r·ta deve ser exactamento a decla1•ada, obsm·vado o limito a qne se refore o paragl'apbo unico do art. H8.
§ 2. o QuandJ os objectos l'egistr·arlo~ constarem de valoros re~
presentado~ por documentos, estã.o sujeitos ás eondições do para-grapho anterior, accresconta.ndo-se, porém, ~t dedara\1lo l'espe ·
etiva do valor, as palavras: «Em documentos,>.
Art. i22. As importancias dà taxa do porte, do prornio e da
percentagem dêL correspondencia regi~ti'áda, com ou som dedat•:t«:.ã.o lle valor·, serão mencionadas uo talão o un ~~ertiticado, pelo
fuuccionario que rep;istrar a corrosponciencia.
Ar·t. i23. Aos funccional'io~ do COlTeio, encarregados do ~el'
viço de rAgisti'O de correspondoncia, é ter·minautemente pmbibidu
forrwcer lapis, siuete, escrever· o sobr·cscripto e a cleclar·a((ão do
valor, devendo. em presença do3 interessados, fecb:.tl-a com (~.oi ·
(jhote, lacrai-a e franqueai-a.
Art. i24. E' obl'igatorio o registro, com dec1araç11o do r·cspectivo valor nominal, de dinheir·o estra.ngeil'o, qnardo expedido de uma para outra localidade brasileira.
Art. i25. As remessas de bilhetes de lotel'ia, a.inda não cxttahida,
quando feita~ pelos respectivos estabelecimentos, em quantidade superior a 10 registrados, po:lerão ser apresentada<; a. registro já
fechadas e devidamente lacradas. com applicaçào de Rinetos de taes
ostabelecirnontos, comtanto que a.s sobrccat·tas cmp!'Cg:tda:> snjam a~:
espcciaos, usadas pelo Correio.
Art. 126. As cartas registradas relativas a protesto::; do letr·as,
f:.tlta de pa~amcnto de contas assignadas, ou de tit.ulos de igual natureza, poder.lo ser acompanhadas de um .aviso de recebimento com a
declat·açã.o daqnella circumst.ancia; a data e o uumero do r·eg-i'ltr·o,
entregando o funccionat'io ao rernottt.mte uma dnplicat.a em tudo
identica á que acompanhar a. carta, pagando mais o remotteote, pela
duplicata assignada pelo fnnccionario, uma taxa fixada, representada
poe um sello do 200 réis. Esta declaração ser{~ feita a tinta no Yor.~o
do certificado de registro.
Paragrapho unico. Para que cst.a for·malidarle se torne olfoctiv:~,
o remettentn deveeá mostl'ar ao fuuedouario do CotToio, cw·aJ•rc~gado
do registro. o titulo a registrar.
Art. t27. O rernotteute de qna.lquer objecto registrado, com ou
sem valor declaeado, terá direito, dentro de um armo, a t:ontar da
data do registro, a informação sobre o dcstiuo desse o~jocto, pagando
a taxa prl>via de 200 rl-i.-: ~~m sollos; quando de:;ujat· po:~>rrir o r~'l~ibo
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do dcstinatario, paga.rá; previamente tambcm, ua oecasiã.o do

regis~

tro, <L taxa de 200 réis {A. R.), em sellos que serão adheridos ao
proprio objecto •. Se o . pedido fôr a posteriori, pagará o remettente
300 réis em sellos que serão adherido!i á fórmula da reclamação.
Art. i 28. As encommendas com declaração do val01·, satisfeitas
as eondições exigidas, devem ser· apt•esentadas a rngistt·o no Correio
abertas para serem verificadas, fechadas, em seguida, ·e lacradas_, om
pl'esmu:a do remottonte ou portador, observando-se todas as for·ma·
lidados estabeleeidas para as cartas registradas com declaração dl~
valor.
Art. i29. As encommendas com valor declarado ficam sujeitas,
além da taxa de porte e do premio fixo de 300 réis, á. commissão de
3 °/ o do .valor declarado, não podendo a dita Mmrni:.;~lln sm· inf'nl'inr
a :wo réis, do modo seguinte :
Até f 08000. • . . • • • . . . . . • • . • . • •.• . • • • . • • • • . . . • . • . . . . . •
1\ln.is de 10SOOO até !5$000...........................
Mais de f5SOOO até 20)000.......... ... • • .. .. • • .. • • • .
Mais de 2osooo até 2:;sooo. • • • • .. . • • .. • • • . • • .. • • . . • . •
Mai:l de 2:iSOOO até 308000...........................
Mais do 30$000 até 3:i$lloo........ . . . . .. • • • • • • • . • . . • •
1\lais u1~ 3!"•$000 até ·iOl$000. • . • • . • . .. . . . .. . .. . • • . . . . ..

300 réis
4!i0 réis

600 réis
7!iO réis
UOO réis
iSO!iO ré i~
i $200 réis
•.........•.........•........................ e a~sin1 por· deante,
acen~~~~~l!llt.ando ~u smnpre {:;O J"éis por !iS ou fl·:teção dost:t quunt.i:1.

l'aragrapho nnico. O valm• maximo a deelara.r uas eueommendas
de !'iOO$, em cada uma, podeu'Jo s~r iuffH'ior, mas ll!ltWa supP·
rim· :w valor· iutrinsr.co dos obje<~tos nellas contidos.
Art. 130. A correspondeneia omcial póde sot registrada com ou
sem valor dt~clarado, desde que satisfa1{a ás mesmas condições exigidas para o registro da eorrespondeucia particular, e que este seja requisitado ofllcialmeuto. Em casos espcciaes e urgentes, poderá ser
dispensada. a formalidarle exigida para a corr espondericia particnlat•,
desde que a remessa seja feita om envolucro resistente, perfeitamente
lacrado, fechado o sinetado na repartição remettcnte, e com a doelaração do valor contido, devidamente a.ssigna.da pelas autoridad(B ou
·
funccionarios reme ttentes.
§ 1. o Para a correspondencia official, com valor dcelarado, o
limite será de 20:000$ para cada registrado ;
§ 2." A corregpondencia offieial, r·egistra.da. com valor, quando
emauada de autoridades ou fnuccionarios federaes, fka isenta. de pa·
gamento de taxa e de premio; quando emanada de autot·idades ou
t'unceiouarios esta.doa.es ou nHmicipaes., pagará as, rnmanas taxas e
prHm"ios cstabeloddos pam a eorre~poudeucia c~om vator, dos pa.t•ti~

~et"á

eulan~:;.

A1'1. f31 . Sorão registrada~ eoruo c~or·t·ospolldeucia pnsta.J smn
valor·:
a) Os objecto3 franqueados com selins fraudnleutos, sorvidos, falsos
ou falsifieados ;
b) A corr:-espoudeucia apprehendida pot• suspeita do (~orlf.er o bjc~
<:tos prohibidos;
c) Os autos lavrados nas l'epartições po~taes em vi1·tude d(~ falta
de o~joctos rcgistl'ados, de lista dos dit.o:) objnetos, fact uras, ot.c., e os
de;-;pojos que os devem acompanhar:
rl) 0:; avisos de recebimento (.'\. H.) dP. objer·t1•.; roglstradoc;,
rlop•lis ele assignatlos pelos destinatario:..

202

ACTOR DO PODER EXECUTIVO

Art. i32. Serão registrados como correspondencia postal eom
valor declarado:
a) os maços, latas, cylindros, P-tc. coutP.n:io sollos e fórmulas,
expedidos de umas para ontraf'l repartiçücs post:tcs;
b) os valores encontrados em cartas sem valor declarado ou em
qualquer objecto de correspondencia :
c) os officios on maços contendo dintJeiJ'n ou Yalore~ nr1viados de
n111as pa.ra. outras repartiçües posta.es.
Art. 133. E' obi'igatol'io, no registr·o de cartas com valor decla~
r a do, o uso das sobrecartas especians, emittidas para esse fim.
Art. 134. o~ encat·regados oo registro da coL·respundencia; são
responsaveis pelas taxas não cobradas aos rometteutes. As I'epartições
de destino entregarão tal correspondoncia aos destina tario3 e organizarão nma relação das taxas nã-o cobradas, pat·a ~erern enviadas aos
Correios de origem, afim de que os responsavcis entr~m eorn as import:mcias dos sellos.
Art. i31.i. A cor·respondencia simplesmente rogistrat.la potlel'á. set·
entregue no Correio ou a domicilio, mas aos proprios destinatarios, a
seus representantes 1egaos, ou a pessoas a quo para osso fim olles
autol"izarem por escripto.
Art. i36. Os jornaes, revistas e outras publicações per·ioclicas,
quaudo snbmettidos ao processo de l'egistro, estã.o snjeito3 fts mesma~
taxas, ao mesmo peso e ás mesmas eondiçõe9 gcraes de acnmHciona-mento, exigidos pam os impressos.
Paragrapho unico. Quando remettidos pelas t•edac~ões. gozarão
da taxa especial estabelccidn. no a.l't. 50, flcaudo, poréru sujeito;; ág
mesmas exigHncias do pl'esf!nte arti~o.

C:APITULO Vlll
PROPRTF.DADF. DA CORRESPONDRNC:tA.

REFUGO

Art. i37. Qualquer objccto do correspondoucia, depoig oo posta.do e emqnanto n:io for entregno no cle!'ltinatario, pertence ao remettente..
ParaRrapho nnico. Ao remettente assiste o direito de, provada a
sua identidade, e mediante formalidades e condições de gar·autia do
sigillo da correspondencia., reth·al-o do Correio, suspenrlm· a expedição ou a cntrc~a ao dostinatario. alterar ou modificar o endereço
J"ospectivo e reclamar o objocto até o momento de ser consumido,
quando cabiào em refugo.
Art. i38. Para retirar·-se de uma. repaetiçã.o postal qualquer
objecto de corY.cspondencia official, é necessaria requisição por cscl'ipto da autoridade competente, com indicação exacta do endet·eço
do objecto; quando se tratar de currespondencia particular ordinaria
a roquisicão deverá ser feita e as~ignada pelo respectivo remettent.e,
em modelo especial., acornpanh,da do fac-.~imile do objecto. Tal r·eqnisição pagará a taxa de 200 réis em sollos ordiuarios.
§ I . o Quando o pedido ~e referir a carta registrada, s~rá necessario annexar-se {t requisição o respcetivo certificado do l'egistro.
§ 2. o Havendo qualquer diverg:encia nas indir.açõcs, :t e~rta será
abc>rta pelo funccionario postal, ua prcseuça do remettonto, e, veriHcada a identi:1arle da assignatura, será entl'egue, depois do competf'nto recibo, passarlo na requisição.
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§ 3. 0 Quando a carta tiver externamente sigual inequivoco~de
que pertence ao reclamante, como, por exemplo, seu carimbo ou stm
firma manuscripta, no verso ou no anverso do envoltorio, sel'á dispensada. a abertura do qne trata o ~ 2°, prorada semprr. a identidade
de pessoa.
~ 4 .o Quando a assignatnra dn car·ta não fôr· egual á da. requisição, salvo a da eorrospondenr.ia da firma commorcial, que poderá.
ser· requisitada pot· qualquer dos socios responsaveis, autorizad,::,s
a a.sc.;ignar a mnsma firma, será a carta novamr>nt.e fechada e lacrada
com sinete da repartição postal, escrevendo-se na partn posterior a
~oguiute declaração: (<Aborta a pedido de F ...... que declarou sm· o
signata.rio desta carta o responsabilizar·-se pelo qun possa provir desta
ahertul'a».
Art. !39. Só podem ser reclamados manuseriptos, amostras e
impressos que tiverem declar·açã.o do nowe do remettente:
~ :1. o Para poderem ser retirados esses olljeetos, {~ necc~sario
que o remettente faça requisição por esct·ipto, ua qual declare o eudet'f'Ç(l c o conteudo dos mesmos e que sua idnnt.idade ~;eja. rflconheeida e que elle fir•mc o competente recibo;
§ 2. o Quando o objecto a que se refere o paragràpbo acima, lor
registrado, annexará o remettcute, ao pedido, o eertificado dH registr·o.
Art. 1!.0. Os sellos affixados da <~ur·rospotHlen~ia reclamada p<'lo
n~mettente stlrão sempre obliterados.
Art. H1. Emquanto em poder do Col'l'eio as conespouclcucias,
poJerá o tomet~mtte reclamar a suspen:-;ão da entrega dos ubjoeto.:;
I'Pgistrados, preenchm.tdo as sogaintcs condi<;ões:
1. a requisitar por escri pto e declarar (]no assnnw a t•esponsa lJilidade completa pelas eousequeucias da sur.:pensJ.n (h entrega;
2. a justificar él. iclent.idade de pessôa;
~.a apresentar· certificado de registro;
·í. a satisfazer·, antecipadamente, o pagamento da importancia
do despacho tolegrapltico pelo qual a requisição possa vir n ser feita
{L repartição clestinataria, ou da taxa de uma c a r ta registrada, se a
r~qu isição fôr feita por via postal;
~ 1. o A rcdamação de que trata este artigo, será apresentada
ao chefe d:L repartição em que a correspondoneia houver sido
postada;
§ 2. o A reclamação será remettiJa ao Correio de dnstino sempre
quo a correspondencia reclamada já tenha sido expedida, considerando-se expedida a correspoudcucia, desde que ost.cja ineluida f!lll
mala j;'t fechada.
Art. 142. Para o caso de alteração de endereço,. devet·á o
remnttentc preencher ac; mesmas formalidades exigidas uo artigo
anterior.
Art. 143. O dcsLinatario, em caso de transferencia. de residencia, pódc pedir que sua corrcspondencia, seja reexpedida para a
localidade onde -estiver' residindo. provisol'ia on definitivamente, não
podendo, no entanto, pedir· modificação rle nome do clestinatar:io do
objecto, nem das condições da entrega.
Art. H4-, Somente o remettente poderá modificar as condições
de entrega da correspondencia· de posta-restante.
Art. Hã. A correspon1encia pdrnitivamonto cndci·cçada á
posta-restante, quando reexpodidn, a peclido dos dcstiuataríos, será
nutregue soment.c na posta-restante do Concio do novo destino.
_Art. H6. Quando qualquer col'respondoncia, ol'clinaria ou registraaa, tircr qne passar·, em virtude dP- nwdiíicac:-ão do respectivo

M-:'l'Ofl

no

ronF.R EXF.C!iUTTVCl

endereço, do set'vlço iuterno para o serviço intcrnacioJJal , deverá 'O
Correio que fizer a modHicaçã.o indicar, ao lado dos sellos, em feanc?s
e centimos, o total da ditferença entre a taxa paga o a que t.el'la
que pagai' o ohjocto so tivesse sido postado para o novo destino.
Art. H-7. Sã.o devolvidas ás repartições de pt·ocedeucia:
1°, a correspondencia oficial que nrt.o puder ser· cnt1·cgnn nas
localidades de destino :ÍR autoridades nu l'unccional'ios a lJIIU llorrver·
9ido CllUCl'CÇa.da;
2°, a correspondenria particular, excepto a que deva ser rol ida,
quo não possa ou nllo deva ser distribuida ou reexperlida o a qne
tenha endereço incompleto, errado ou feito a lapis, ou em inieians,
salvo quando estes ultimas indicarem rua e nume1·o da casa do dnsti ..
natario ou a caixa onde deva ser entr'cgue;
3°, a correspondencia recusada pelos dcstinatarlos, por qrralqucr
motivo, excepto o de suspeita de violaçã.o;
4°, a, cm'!'espondencia com endereço a individuas que se achem
ausnntcs, em Jogar desconhecido;
!.i<>, os avisos de recebimento de registrado~ (A. H.) na prirucir~t
mala, desde que se achem. devidamente assignados peJos destiuata.r·iu:;
da eorrespondencia.
Art. f48. Toda corrcspondenda devolvida, quando não houvm·
motivo para apprehensão, set·á immediatamente entregue aos romet ···
tllntes, quando nas sohrecarta.s, cintas, cndere(~os ou notas autod ·
1.a.das honvor menção dos seus nomes.
Ar·t. f49. Considcmm-se 1'efugo os dJvcr·sos objectos do COI'I'e.i··
pondencia confiados ao Correio, quando não puderem ser nxpodidns,
distribuídos ou restituídos aos remettentcs. O respectivo p1•ocesst>
eornprehende a COI'respondencia retida, a devolvida c a de rofugo
definitivo, podendo haver refugo, tanto nas rcpat•ti(:ões de ori~r.oru
(~orno nas de destino dos objectos.
'
Paragrapho nnico. Não ha. refugo official. A co!'rcspondencia
desta natureza, quando não possa ser entregue aos dostinatal'ios, será
irhmediatamente enviada ás autoridades ou repartições remettentcs,
com declaração expressa do motivo da devolução, cxceptuando-sc as
notificações para o serviço do .Jm·y, quando or·inndas dos escrivães
respectivos, con·cspondcucia. essa qne será gubmettida ao processo
eommum de rcfugp.
Art. 150. Cá e em refugo nas repartições do origem a ~mTes
pondencla que não possa on nio deva ser expedida. ou distribuid a,
por conter objecto prohibido, não estar franqueada. ou acondicionada
tlu modo estaboleddo noste Hegulamento ou nas lustr·ueçucs 011 (HW
trazer ondeeeço iucomploto, iltegivel ou contct• patavt·as inde-·
eontes, iujuriosas, amoar~adoras, obseêuas ou contrarias {L ordmu pu ·
bliea.
Paragt·apho unico. Tal cor[•espondencia ó mnsidrwada · HPtid:t.
Art. 151. A coL·respowloucia retida será:
to, restitnida aos rernettentes, a que possa sel-o, por trazer sou~
no!lles externamente indicados oq quando provarem olles sna pi'O··
}>l'ledade pelo modo que for estabelecido.
2°, inutilizada, quando contenha substancia explosiva, iuflammayel, retida ou nauseabunda, düseuho, artefacto ou publkaç1.o no!·O!'la~ente indecente e, ainda, a quo apresente enclerct:o iuunoral,
lllJnrwso, ameaçador ou contrario á ordem publica.
·
3°, apprehcndida, para appJieação da multa regulanwn Iar, a que
eontonba valor não declarado ou ullo perrnit.tido, n 1 par:t pa1~amento
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do dit·eitos aduauoit•os, a. procedente rlo e!terlor, contendo art.igm
de commercio.
Art. i 52. Các om refugo nas repartiçõo~ de destino a. eorres~
pondencia. endereçada a pessoas ausentes ou fallecidas, a que não for
reclamaria no prazo regulamentai', a recusada pelos destina ta rios e a
dirigida a. tinnas commerciaes ou sodcdades extinctas, e ainda a. que,
<lpezar da vigilancia do Correio de origem, haja :-;ido oxpodida som
reunir as cowli<l>es geraes ou espeeiaes de acondiclouamcn(o ou
outras estabelecidas nesto Regulamento ou nas Instrucçõe~.
Arf.. f :;:L A correspondcucia do que trata o artigo autcrior

scrrl :
1°, devolvida aos Correios de origem, a que n~,o puder, por flual·
quer motivo, ser cutregue aos respectivos dcstinata,rios (é a devol,venda).
2", inutilizada, a que contiver snh:-tancia explosiva, inllamrnavel,
fotirlil ou wwseabunrla, desenhos, artefactos ou publicações obscenos
ou contral'ios á ot•dern publica e a que apresentar cndore<;l') imrnoral
ou com dizeres indecentes, injuriosos ou amea,;adorcs.
:J", <~pprehendida, a que contiver valores nã.o declarados ou não
pormittidos, ou objcctos sujeitos a direitos aduaneiros.
Art. !54. A correspondencia devolvida, ao chegar ao Cort·eio dn
proccdeuda, será rostituida aos rcmettentos, qnando seus nomes osthcrcm externamente indicados ou quando proval'cru su<~. propriedade,
pelos meios estabelecidos.
Art. J5!>. O refugo definitivo só póde oxisti[• uos Correios de
origom da. couespondeucia, onde deverá pcwmaneccr tres mezes, c
será constituido pelos objcctos retidos on quo não for pn:'1sivel rcst.itnir aos remettcuies.
Art. H>6. No começo dos mezes de janeiro, abril, julho o outn·ht•o, as agencias c snccursacs enviarão a. Directoria lloral e ás Administra~~õcs a que estiverem subordinadas, os objoctos de refugo rleflnitivo que nas mesmas tiverem permanecido durante o trinwstro autcrior, afim de serem examinados.
Art. b7. O processo de refugo seeá foito do seguinte modo:
a) as cartas c cartas-bilhetes, ordinarias ou registradas, com ou
5Crll valor, depois de abertas e não lidas, serão, bem como os bilhetes·
}'lostacs, consumidos, excepto as que contiverem valot·es ou documentos, os quaes serão encerrados em sobrecartas posf.aes, tomando-se
not:~ do remotlcnto, afim de SC\ convidado a rocobcl-as, mediante recibo, pagas po1· cllc as multas devidas;
b) os m<muscriptos sorão apartados; os do importaneia, ficarão
archivados. durante um anuo, o os out.ros, consumidos; se, depois
da.quelle prazo, os manuscriptos archivados não forem rccl:unaflos,
portcncm·ão á União, sendo, então, entregues ao departamcllf.o da
Atlministração Publica a que possam interessar;
c) os impressos, jornaes, mnostras o encommendas serão cgualmcnte apartados; os que tiverem valor venal, serão vnnd.idos por melo
de leilão publico ou mediante memorand(t de prc1;os, o os quo não o
tiverem, serão eousumidos.
Paragrapho unico. De 1odo o processado se fará um rcla.torio, qnn,
ar.ompa.nha.do de cópias dos toemos lavrados, sorá snhmottido á apre~
ciaç;-Lo do Dit·ect.or Gorai.
At·t. i58. A correspondencia. cabida em rofngo, nll.o ou insnnicicntcmente franqueada, não será restituída aos remotloutos sem que
sejam por estes pagas as taxas devidas.
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Art. 159. Aos relnettentes de corrospondoncia de frauqueamento
obrigatorio, quando não ou insnfficienternente franqueada; de objcctos
com dimensões e pesos superioees ao estabelecido; da 'que não preen·
cher as condições geraes ou especiaes de acondicionamento, c bem
assim de encommenda encontrada nas caixas postaes, enviará o
Correio aviso pa.ra que venha retiral-as. Se, no prazo de tres mezes,
não forem l'ecla.ma.dos, serão consumidos ou vendidos, segundo o caso,
sendo o producto liquido da venda recolhido aos cofres publicos como
renda eventual.
Art. !60. Nos ultimos dias dos mezes de março, junho, setembro
e dezembt·o de cada anno, na Sub-Directoria de Fiscalização e nas
Administrações, serão os refugos definitivos, do trimestre anterior,
tratados e examinados por dons funccionarios designados pelo SubDirector ou pelos Administradores afim ele sel'em consumidos nos
termos do art. 157.
Art. 16!. O dieeito do remettente prescreve, decorrido o prazo do
nm anno, a contar da data do edital convidando-o a retirar sua correspondencia ou o producto da. venda das encommendas.
§ i. o Os valores encontrados em refugo, não reclamados don tr·o
do prazo de cinco annos, serã.o escripturados corno renda. eventual da
Uni:lo.
§ 2. o As encommcndas de facil deterioração, cabidas em refugo,
serão vendidas, no prazo de oito dias, ou inutilizadas se nllo houver
comprador.
CAPITULO IX
TRANSPORTE DE CORRESPO:i'DENCfA E DE l\IALAS.
EM SERVIÇO

CONDUCTüRES E IUttl'REGAJIOJ

Art. 162. O teanspurte de objcctos de correspondencia c rlo malas postaos será. feito em geral:
§ 1°. Nas linhas terrestres :
a) por conductores a pé ou a cavallo, ou em vehicnlos :l.proprindos, nas estradas de rodagem;
b) por conductores ou empregados dos correios ambulantes, cru
carros cspeciaes ou communs, ou em vagões, nas estradas de fcreo.
§ 2°. Nas linhas fluviaes c marítimas, po;.· agentes embarcados
ou pelos capitães, commanda.ntes, mestres ou pilotos:
a) em embarcações brasileit·as de qualquer especie;
b) em vapores ou paquetes pertencentes :~. empresas ou companhias extt·angeira.s subvencionadas on não, quo façam viagens rogubres entre os portos do Brasil e outros pabes.
§ 3°. Nas Jhíhas aereas, em vehiculos apropriados, por conductores do Corteio, ou pelos contractantes do serviço on seus prnpostn~.
At·t. 163. O teansporte de malas postaes e objectos de corrospondencia, sem limites de peso e de volume, é obrigatorio e gl'atuilo
em todas as empresas ou companhias, quer das estradas do forro,
quer das de rodagem, quE:' gozarem de favores da União, dos Estados
ou dos 1\Iunicipios. O transporte será egualmentc obrigatorio e gratuito nas estradas de ferro fednraes, cstadoacs ou municipacs. Nos
outros casos será pago pelas Admnistrações postaes, mediante contracto ou por ajuste com particula!', empresas ou companhias, de accôrdo com os meios empregados para o transporte, quando nas suas concessões n~o houver aquella obrigação.
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Art. :lô4. O Director Geral tet•á passe de livre transito em todas
as linhas ferreas, nas de carris, de navegação c outras do Governo c
por este subvencionadas, e os Ampre.gados a serviço do Correio, passagens nas zonas que tiverem de percorrer. Aos Administradores pos~
taes, nos Estados, será concedida egual vantagem, com relação ás
vias de communicaça.o federaes e estadoaes que servirem ás zonas do
sulls circumscripções postaes.
Art. :165. Além das obrigações acima estabelecidas para as estradas de ferro de empresas particulares, sem garantias de juros, são
estas ainda obrigadas, quando o Governo ou o Director Geral dos
Correios julgar conveniente, a estabelecer em suas linhas o serviço
postal ambulante e a fornecer c pôr em circulação, gratuitamente,
carros-correios apropriados para tal serviço.
Art. !66. Os conductores e empregados do correio ambulante
deverão pessoalmente receber e entregar as malas nas repartições situadas nos extremos do sou percurso. Nás repartições intermediarias
onde não parar o trem, serão as malas collocadas em appa.relbos espeoiaes para tal fim, ou atit·adas fóra do carro, ma"' com a cautella nocessaria para que não se estrague a correspondcncia. Nos logaros
onde fizer parada o trem, os conductores c empregados do correio
ambulante receberão e entregarão as malas no proprio carro.
Paragrapho unico. Quando á cheg~da dos trens não so acharem
nas estações das estradas de ferro os estafetas que tenham do recebm·
e entregar malas, deixar-se-ã.o ficar aos cuidados dos chefes das ditas
estações aquellas que os correios-ambulantes ou couductores alli devam entregar, com recommendação de as enviar ao seu destino logo
que os mesmos estafetas chegarem, tomando-se nota desta falta para
ser participada á autoridade postal a quo estiver subordinado o corrcio-am bulante.
Art. 1.67. A guarda o responsabilidade das malas nas linhas
flnviaes, maritimas, terrestres e aereas cabo :
! 0 , nos navios de guerra, aos commissarios;
2°, nos paquetes evapore~ brasileiros, aos cornmandanl.cs, quaudo a bordo não houver agentes embarcados;
:>0 , nos paquetes e vapol'es oxtrangciros, aos commandantcs,
quando a bqrdo não houver à.gentes embarcados, cucarreg:ldos especia.Iment.e desse serviço;
4°, nos navios mercantes á vela ou outras embarcações, aos rc~
~pcctivos capitães ou mestres;
5°, nos automoveis ou outros vcbiculos, ao3 eontractantf.\S ou
seus prepostos, ou aos empregados postacs encanegados desse !'lcrviço;
6", nos vehiculos de transporte acrco. aos contractantos E; seus
prepostos, ou aos empregados postaes, quando taes vehiculos pertoncm·em ao Correio ou ao Governo Federal.
Art. 1.68. Os donos, agentes ou consignatarios, eapitfl.es ou mes-tres de navios, vapores, ou do outras embarcações mereantcs, brasileiras ou extrangeiras, qno tiverem de sahir ilc uns para. outi'OR por~
tos do Brasil, participarão á. rcpa.t·tição da. localidade, <1.tó a.o meio
dia da vespet·a da partida, ou em prazo mais curto, quando a demora
nos portos fôr de menos do 24- hot·as, entre a cheg:J :la o a partida, a
hora em quo th·ercm que sahir, no dia seguinte, c indir.arão quaes os
portos de destino e os de escala.
§ i o. Em caso de trausferencia de partida, a com rnunicaçã.o ro•
spcctiva deve ser entregue ao Correio polo UJenos duas horas antes da
marcada anteriormente pat·a a sabida, salvo caso de força maior
'
devidamente provado;
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§ 2°. Ficam dispensada~ dessa pra1.0 as em barcaçlie~ que en tJta"'

retit arribadas para receber carvão ou para quaosqucr outt•o:; fllJs e
tiverem que sahir no mesmo dia.
Art. i69. Egual declaração {L do art.igo anterior e pela mesm;J.
Mrma, deverão fazer os commissarios ctos navios do guerra naciónaes,
quando tiverem de par·tir de uns para outros portos do Brasil ,excepto
quancio levarem carta do prego ou não mediarem mais do 24 hor;ls
entro a orciom da partida o a hol'a fixada para a sahida do mwio.
Art. !70. Quando o navio quo conduzir· mala!; voltar, por eaus;1.
de força maíor, ao porto do onde sahir, devm·á. o mestre, capitão,
commaniante ou commissario, so o navio ror de guerra, entregai-as
immediatamente ao Correio da localidado, caso o mesmo navio não as
possa mais transportar ou se a transmissão dellas poder ser feita por
outro, com menor demora.
Art. 1.71. Os agentes e consigna.tarios de empreza.s oxt.raugeiras
de navegaçrw que fizerem transporte de malas, deverão commuuiear
ao Correio, com a maior antecedcncia pos:,ivel, a data pl'ovarel da
chegada dos vapores e, logo que eUes cheguem ao porto, o dia e a hora
da partida, observadas as disposições do art. i68 e seus paragl"aphos.
Art. 172. A entrega da:; malas a expedir poderá ser feit:\ a
bordo 0~1 nas repartições, a juizo da Directoria, aos commandantcs,
commissarios, capitães, mestres on agentes embarcados, até mua
hora antes da annunciada. para a partida da embarcação.
Art. !73. O recebimento das malas transportadas por emharca.Ç{\es nacionacs on extrangeiras poderá ser feita, a. bordo, aos ompr·egados do Correio incumbidos do conduzil-as para terra, ou diroctamente nas repartições postaos, som quo, entretanto, transitem pelas
agencias, escriptorios de navegação ou do consignação ou, em
geral, por quaesquer outros lagares extl'anhos ao Correio.
Art. i 74. As malas transportadas por navios de guerra br:rsi~
loiros serão entregues directamcnl.e ao Correio.
Art. 175. A entrega do malas será sompt·e feita modiant.o
rocibo.
Art. :i7G. As malas transportadas por cmharca.ções uaciounes ou
extra.ngoi'ras que chegarem aos portos do Brasil e ficarem impedidas,
por motivo de quarentena ou de molcstia a bordo, serão confiad~rs
aos empregados da Directoria Geral de Saudo Publica, os quaGs pt·o~
videnciarão sobre o transporte dellas para, nos lazaretos ou nas estações da referida Dircctoria, serem abertas na. presença do um funccionario postal, pelo menos, e, depois rlo obsor·vada~ as exigoneias
da Jlygiene, entregues ao Correio:
Art. 177. Os conductores do malas e estafetas uão po<lorao por
motivo algum ser cmbaraçarlos uo seu transito, e, rtnando commfltterem crime pelo qual devam ser presos, a autoridade quo decretar a.
prisAo, se no logar não houver repartição postal, providenciar·á, eom
nrgencia, para quo as malas sigam com segurança e prestct.a. até à
a.gencia mais proxima, que do mesmo modo devceá provideuci:t.t• para
quo ellas cheguem ao seu destino.
Ar~. !78. Os conductores em scrvi1~0 poderão andar armados o
deverão receber das autoridades civis o militat'O!-l dos loga.rcs por ondo
passarem, todo auxilio qne requisitarem, inclusive o pecuniario, por
conta do Correio, quando necessario, para o de:scmpenhu de sous cioveres.
·
Art. i 79. As autoridades civis e militara,.;, nos casos do ar-eidente no transporte do mala~, sã.o obrigadas a prmtar todo o auxilio
<tos empregados do Correio on encarrogn.rlo:5 dm;ge sot·viço, sempre
')liO por elles isso lhes seja requisitado.
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Art. i8LI. Os empregados do Correio, encarregados do sarv~ço
maritimo da recebimento de malas a bordo de embarcações na.ctona.es ou extra.ngeira.s, têm dlreito de entrar nas ditas ombarca.çõeg
simulta.nr.amante corri a visita. da. Alfandega.

CAPITULO X
VALES E ODEQUES rOS'f tH;s

Art. {81. As repartições do Correio, devidamente autorizadas,
r-mcarregam-sa da. permuta.ça.o de numeraria, por meio do vales e
.
eheques postaes.
Art. 182. Os vales sã.o titulos isentos da irnposto da sello, ernitt.idos por urna repartição po~tal á. vista do deposito de urna quantia
feito na mesma repartiça.o, para. ser pa~a em outra.
Classificam-se em ordiuarios, officiaes, de serviço e telegraphicos ~
a) ordinarios, sll.o os vales eroittidos á. requisiça.o da particulares;
b) oHlciaes são os amittidos á. requisição de autoridades ou rapar·
tições feddi'a.es, estadoa.es ou municipaes;
c) de serviço sa.o os tlmittidos sómante pelas autoridades ou re~
partições postaes, para pagamento de vettcimentos, ajudas da custo,
despezas da transporta de malas, indemniza~ões e outras dospezas
não previstas, e que tenham que ser pagas por funccionarios do Correio;
d) telagraphicos sã.o os emittidos em fórmula postal apropriada. o
por via telegraphica, á. rO'JUisição de particulares ou de autoridades
federaas, ostadoaes, i:nunicipaes ou postaes.
§ i o. Os vales ordinarios podem ser:
a) nominaes, os tomados a. favor da certa e determinada pessOa,
corpora.fit.o, estabell'{'.imento, em preza Oll sociedade cnminalmente
des1guada;
b) ao portador, os emittidos sem designação nominal do desti40
natario.
§ 2°. Os vales offl.ciaes, os de serviço e os telographlcos só po Jem
ser nominaoso
•
Art. 183. O valor maxi:no de ca1a vale nominal será de !S:OOO$,
quando tiver que ser pago na Dire~toria e nas Administrações da t•
e 2a. classes; 2:000$, na::J mttras AJ,ninistraçõas e nas Age,tclas especiaes e nas da i • classe; 1: ,JJOS nas Succursaes e Agencb.s J.e 2• classe
e l>OOS nas Agencias da 3a. cla.sso.
Art. !84. Para. os vales ao pot·tador e para os telegraphicos, o
valor maximo serâ. o seguinte, 00nfotrna a repartição pagadora:
500S, para a Oiroctoria Geral e Admiuistr..LÇõe:i de t• e 2• classes; 2008, para as outras Adrninistrações Succursaes, Agencias
8.-:!peciaes e de i• clas3e; e fOOJ pat·a as Ageacias da 2• classe. ·
Art. 185. O limite de quantia. para v,des oilicia.e~ e da !lerviço
8orá. do 2!S: 0008 para a Otrectoria GJral e AJminist1·açõos de i •
clásse; 10:0008. para. as A Jminhtraçõe~ <i&3 de nats clas:ns, .\gan ..
cias espcciacs e de f a classes; 2: OúO,), -para as agencias de 2a elas•
se o 5008 pat·a as de 3•.
.
Art. i8ô. O limite minimo para a emiss1\.o do qualquer vale
posta,} será. do tS, não podondo ser emittidos vales contendo importancias com fracçõcs inferiores a iOJ réis.
LeiA de 1.921 -
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Art. t87. SD.o incumbidos da emfssD.o e do pagamento de vales
ou cheques postaes: na Directoria, nas AdministracçOes, Succul'saes,
Agencias especiaes o de i• classe, os respectivos Thesourciros; nas
Agencias de 2- e de aa classes, os respectivos Agentes. ·
. Paragrapho unico. Os Thesoureiros e Agentes que, por aftluencia.
de serviço, não se podet•em encarregar dos serviços de emisslo e
pagamento de vales, poderão delegar essas attribui.ções aos Fieis,
aos Ajudante::, otl-a outros funccionarios de sua confiança.
. Art .. !88. As quantias confiadas ao Correio para a. emissão de
vales ou cheques postaes, se1·ão representadas por ''selJos do depositou
adheridos á fóa·mula do vale ou do cheque, e que serno inutilizado~
com a data e a assignatm·a do emissor e carimbados na r~partição
pagadora.
Art. !89. Os tomadores de vales nominaes ou ao porf.ador, p:~g;~.rão prem~o. ua. fórma da seguinte tabella:
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508000 .••.•••••••••••..• .-~'•.•••••.••.•.•.•••
!OOSOOO..••.•••.•.••..•••• , •••••..• · ...• · .. · ·,
t 508000. . • . • • . • • • • • • . • . • • • • . • • • • • . . • • . . . . • . . ,
'200$000 •••.•. ; ............................... .
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............•. , .................... .

400$000 •••..•.•.• , .•••••••..•.••.......•.....
500$000 .•••••••.•...••....•.••.• , •.••.•......
6008000 •.•••••••.•..•••••.••••.•..•.•........
700SOOO ••••.••••.••.•••••••••••.••.•.•••• · ••.
8008000 •••..•..•.•••...•••.•••.••.........•••
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iS500

2SOOO
28500
38000

3$500
48000

48500
58000

,,

900SOOO ..••.......•...••••.•........••••.•...•

~i$500

))

f :000#000 ..••.••••.•••••.•.• ·.••• ' •....••......•
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a assim por deaute, accresc~ntando-se sempre !í{l(l réis PIJ!' ~~ad:t
tOOS, ou fracção.
Art. f90. Os v:tles telegraphicos, além do promio rio a.rtigo :mtoce-·
dente, estão su.feitos á. taxa do tologra.mma a tra.nsmittir, de aeconl'J
com a tabella respectiva.
Art. i 9i. Os premios dos vales serão pagos pelos tomador~s, no
acto da requisição, em dinheiro, sendo a respectiva. importa.ncia convertida em sellos ordinarios, que serão adherídos A fórmula do vale.
§ {0 • Os vales officiaos, requisitados por autoridades fedcra.es, hem
como os emittidos peJo Correio para. seu serviço, estã.o isento~ do
quaesquer ta.xas on premios;
·
§ 2°. Os vales officiaes, requisitados por a.utoridades estadnat".~; o•1
municipaes, competentes para fazel-:o, estão sujeitos á:s ta.:ttts P. IH'"
mfos estabelecidos para. os vales particulares.
Art. !92. Sendo os valas emittidos, com .a. nota de "'Irgente"
para serem os respectivos avisos entregues por ,,expressos}!, tta.3
localidades onde houver sel'Viço de distribuição, pagarã.o seus toma~
dores mais a taxa rel~tiv;:t á correspondencia expressa., taxa que
será representada. por sellos ordinarios, adheridos á sobr.ecarta.
portadora dos avisos dos vales. Se os tomadores exigirem que se
lhes dê opportunamente aviso de reeebimeuto da. 0arta, e~mtendo q
aviso, pagarão ainda o premio fixo de 200 réist tambcm 11m ';t~Jio;
ordinarios,
·
Art. i93. Aos tornadorP.s da vales serão ent.reguo::, no acto d<t
emissão, recibo das quantias

qualquer reclamaçJ.o.

depositadas, :l.titn dP. documont.:n:
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A1t. !9-i. Exigindo, previ~mente, o remettente ,nm recibo assignado pelo destinatario, pagar!, para esse fim, mais 200 réis ~m
sellos ordinarios, que sera.o adberidos á respectiva requisi~a.o im~
pressa., e em caso de pedido postel'ior de declaração do Correio
de que o vale foi pago, 300 réis em sellos quo tambem serã.o adhet·irlos á fórmula. da reclamação.
Art. 195. Logo depois de emittidos os vales, serão os respectivos
avisQS do omissão registrados por conta do~ tomadores, aos quaos ~e
dl\rá um certificado.
·
Art. 196. Aos tomadores de vales airida nií.o pagos assiste o
f]ireito de sustar o pagamento e a entrega do aviso de emissão, ·
~ssim como modificar o endere~o da c<wta contendo o aviso da
emissão do vale.
Art. 197. NA.o é perrnittida a emissll.o de va.Ies a. favm· do pes·
:;;f>as designadas por meio de lel;ras iniciaes dos nomes, ou de nome~
qnf) n:\o individualisem on determinem os destinatat·ios; podem, porem, set• emittidos a. favor de ernpreza.s, corporações, reri.a.t".ções ou administrações de jornaes, estabelecimentos publico~ ou
particulares e firmas commerciaos.
Art. 198. Quando o tomador do vale nominal ou ao portadot·
nã.o quizer declarar seu nmne ou appellido, serão taes indicações
substituídas por letras iniciaes ou pela. palavra-<<anonymo», podendo,
entretanto, deixar na. Repartição a decla.ração de seu nome e de
sua rosidcncia, os quncs. serão escriptos sómente na requisição e
rf'cibo para o effeito do reembolso, a que não terá direito si se recnsa.r
a far.er ta.es declaraçõas.
Art. 199. Os vales postaes emittidos de umas pn.ra out.ras rop1l.r·
tições rle Correio serão válidos somente até a.o ultimo dia do sexto mez
a. contar da dat:t da emissrw.
Paragra.pho unico. Os vales c'lmptohendidos nest.e artigo serão
devolvidos ás repartições emissoras, na primeira mala, depois de expirado o prazo supracitado, salvo o caso rle constar, no Correio do destino, pedido de reva1idação.
A•·t. 200. A •·evalidaçã.o consisto na. concessão de um novo poriodo
de va.lida.de, ogual ao primeiro, o qual póde ser sncces.cJivamente renovado dentro do peazo da. prescrip~ão prevista no art. 201, mediante
novo premio pago pelo tomador ou pelo destinatario, na repartição
emissora. ou na do destino, pot• meio de sellos ordinarios. adherido~ ao
ve.rso do valo ou do recibo da. emissllo, no act.o da revalidação.
Pa.ragrapho uni co. Quando ;1. revalidação for ruotivad:1. por ratt.:~.
rlo C:orreio, a.s despeza.s corrm·a.o por cont.a do funcr.ioua.rio respons;~,
vel pela, fa.lta..
At·t. 20!. As import.ancias dos vales não pagos JWescrevom om
fa.vor da Fazenda. Nar.ional no fim (I e cinco annos, a. contar da data. da
emissií.o ou da ultima. r·avalidaçll.o. Este prazo, porém, fica interrompido pelos processos ou reclamaçõeg escriptas a. respeito dos mesmos
va.les, para os qua.es o novo prazo de )ll'csr.l'ir)çãn começ;u·á. :l. ser cou~·
t.ado da data da decisão definitiva.
Art. 202. Os vales officiaes soriio emitf.ido3 flm virtude de r·equisição especial com a rleclaração do fim a qtJe sn destina.m a.s reflpA~
ntivas importancias, data e a.ssignatnnt. tia. a.ut.orid:vte re(]uisitanta.
Ari.. ~03. Em e;~.so de pnrda., cxtra.vio ou inutilizaç~.o de um ;~viso
de vale posta\ nominal, terá o torna.dor direit.o ao reembolsfl que ser!!.
elfectua.do depois ela declaraçAo do Correio de destino, de quH o pa.gameqto n~o for feit(l, ttem o será, sondo o vale dcvolvirlry ntt. primeir~
mala.
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§ i .. ., No6 mesmos casos o distina.tario t.et·á. direito ao pagamento
do vale, tambcm mediante requerimento, desde que a. repa.rti~llo
emissora confirme em otflcio ou telegramma o aviso da emissft.o.
§ 2. 11 Quando a perda, ext~avio !ln. inutilizaçlo do aviso forem
devidos ao Co1Teio, ficarA. o destma.ta.rJO :sento do pagamento do no~o
J>remio e, em caso contrario, será este pago por meio de scltOH ordtnarios, adheridos ao respectivo requerimento ou á formula.
§ 3. o Para os vales ao portador só poderá ~aver redm bo~so.
§ 4-. o Quando o pedido de reembolso for feito em repartrção, que
não a emissora., flcará sujeito o tomador ao onus do § 2" deste
artigo.
Art.- 204-. O tomador de um vale poderá ser reembolsado oa. propl'ia repartição emissora, apresentando o aviso da. emissão, desde que
o vale ahi se ache.
Art. 205. Quando o tomador on destinatario de um vah~ requerer, na fórma já. estabelecida., que o pagamento seJa feit.'l ern localidade rliversa. da primitiva, deverá. pagar, para. es.<m fim, <~~
rlespez&!'C com o n"gist.rn de um:t ~:trta on n nxperliçãn ele nm t.P.k·
gr;t.mma.
,Art. 206. Os vales post.a.es ·- nomioaes po Jem ser transferidos,
por meio de endosso nos avisos de emissão e, neste caso, nllo serlo
mais pagos aos primitivos destinatarios, excepto em virtude de novo
endosso.
§ i. o As passoa.s em favor das quaes se etrectuarem os cndos.~os,
passarão, no acto do pagamento, os respectivos recibos nos proprio!l
vaJes.
§ 2. o As firmas dos endossantes, quando nao conhecidas, devera.o
ser a.uthenticadas por tabellia.o ou consul, por qttalquer dos meios
admittidos em Direito, ou abon~das por pessoas idonea.s, perante os
fnncciouat'ios incumbido-; do pagamento dos vales.
Art. 207. Os tomadol'es de vales postaes têm u direito de solioit.ar, juntando o roeibo do emissão, a rectificaçã.o do nome do destinatario, ou pedir que o pagamento soja. feito a outl·a pes;,;oa, p~u·a, o que
u:;:u·ão da. formula especial, adherindo um sello de 300 réis.
Art. 208. Os vales serão pagos mediante apresentação do aviso
óa emissão. O pagamento das respectivas importancias fa.r-se-ã. mediante rec.ibo passado pelo destina.ta.rio no referido a.Vi'lo e no proprio
vnle.
Pa.ragrapho unico. O prazo para pagamento será:
1". na Dircctoria Geral e nas Administrações, dent.ro do 24- hora.:;,
nã.o se contando os dias feriados;
2°. nas Succursaes, Agencias urbanas, dent.t·o do prazo do cinco
dias de vista, e nas outras Agencias, no de Hí.
·
Art. 209. Os vales nominaes llerã.o pagos nas condições do 3.rtigo
antecedente :
§ L" A's pessoas a favor da.s qua.es forem emittidos ou endmsadoF~,
iu1UCadas por seus nomes, ou "·seus representantes legaes;
§ 2. o Aos representantes de casas commerciae~ ou em prezas, ;).0~
administradores, gerentes ou proprietarios de jornaes, aos funcclona.··
rios e directoros ou administradores de estabelecimentos publicos ou
particulares, quando os vales tiverem sido emittidos ou endossados a
favor dessas entidades.
Art. 210. Os Tales ao portador serão pagos a quem apresentar
os avisos respectivos, sem outra formalidade além do rocibo do apre·
sentante.
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At·t.. 2U. Não serão pagos os v.ales:
§ t •o Depois de expirado o prazo de validade.
§ 2. 0 Havendo discordancia entra elles e os respectivos avisos do
emissão.
§ 3. o Uma vez que não hajam chegado ã. repartiçlo destinataria,
embora os respe.ctivos avisos tenham sido apresentados.
_ § 4°. Havendo alterações", razuras, entrelinhas, palavras accrescentadas ou riscadas, sem a necessaria resalva no texto dos avisos
respectivos.
Art. 2:12. O pagamento dos vales nas condições do artigo anterior serã. feito depois das devidas syndicancias, correndo as despezas
por conta de quem tiver dado causa ã.s irregularidades.
Paragrapho unico. O pagamento de taes vales, porém, poderá
ser feito, antes das syndicancias, quando, e só neste caso, houver pes·
s6a idooea que se responsabilize pelo mesmo pagamento antecipado,
mediante declaração por escl'ipto.
Art. 2i3. Os funccionarios incumbidos da emissão e do pagamento de vales postaéS são responsaveis para com a repartiçll.o pelas
quantias que elles tenham indevidamente pago o pelos projuizos re-·
~ultantes de erro na emissão.
Art. 2U. O Governo poderá, em circumstancias extraordinarias,
mediante representação motivada do Director Ger·al dós Correios, sem
prejuizo do reembolso:
§ i 0 • su~pender temporariamente a emissão e o pagamento du
vales postáes em qualquer repartição ou em todas ellas;
§ 2. Reduzir temporariamente o valor maximo dos vales.
Art. 2!5. Cheques postaes são vales pagavels nominalmente ou
ao portador, sem aviso, em todas as Administrações, Succursaes e
Agencias autorizadas a emittir e a pagar vales.
Paragrapho unico. Os cheques ·nominaos poderão ser tranferidos
por meio de endosso.
Art. 2f6. Os cheques postaes serão das seguintes importancias:
t$000, 2SOOO, 5$000, 108000, 20SOOO, 30$000, 4-0SOOO e 505000.
§ :1°. Set·ll.o itnpres.r.;os os cheques postaes no estabelecimento encal"regado do fabrico de sellos e outras formulas de franquia par:.

Correio, e conforme o modelo adoptado para os vales postaes;
§ 2°. Serão postos· em circulação mediante prévio aviso e expedição de informações descriptivas dos mesmos ã.s t·epartições que sobre
ellos devam operar;
§ 3°. Cada categoria de cheques postaes terá, uma numeração
seguida, a começar de f, indefinidamente, de modo que cada cheque, como signal distinctivo em sua categoria, tenha um numero de
ordem que lhe seja proprio, reproduzido no talão de onde for desta~
cado. A t•epetiçlío desse numero será considerada. falsificação do
cheque.
.
Art. 2i 7. Os cheques postaes serão ernittidos na ordem numerica
rigorosa dos respectivos talões, sendo expressamente prohihido interromper a serie de numeras dos cheques a emittir.
Ar·t. 2f8. Os tomadores de cheques postaes pagarão em uumerario, cuja importancia será pelo funccionario convertida em sellos
ordinarios, collados no corpo dos mesmos cheques, os premioli
tsstabelecidos na seguinte ta beiJa:
De f8 a 5$, 100 réis, e mais fOO r·éis por cada ~S, ou fracçãu, até
ao maximo de 50$000.
Paragrapho unico. Os tomadores de cheques post<tes terão direito
b lniso de pagamento, pagando, préviamente, mai~ ~00 réis, l'epreu
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sentados por sellos adheridos ao angulo esquerdo interior do cheque,
e, neste caso, o funccionario que fizer a emissão, esceeverá uo talão
do cheque o nome c o domicilio do tomador. ,
Art. 2!9. Quando qualquee pessOa pedir um ou mais ch~4ues, .o
funccionario encarregado da emissão escreverá de modo mmt.o leglvel, de seu proprio punho e por extenso, em cada cheque, a data da
emissão, applicando depois com cuidado, o carimbo de data no
cheque e no talão, e destacando em seguida o cheque para entre~& ao comprador, mediante pagamento do mesmo e do pr·emio
clevldo.
§ 1. 0 Os cheques nominaes, logo depois de emittidos, set·ão entt•egues aos compradores, que poderão expedit-os da seguinte forma:
a) a descoberto e sob as formalidades de registro, media.nte o
pagamento do premio de 300 réis;
b) incluidos em sobre-cattas, fechadas como cartas, pagando a
taxa correspondente.
·
·
§ 2.0 Quando se tratar de cheque ao portado1•, os tomadores poderio remettel-os com a declar~ção do valm•, sem outras despezas,
além das referidas.
§ 3. 0 E' permittido a cada tomador compt·ar sem limites os che~
ques de cada categoria de que necessitar.
Art. 220. O pagamento dos cheques postae~ só sel'á. etleclnaJu á
vista da ap1·esentação do proprio cheque.
Art. 22L Os.cheques postaes deverão s~r apresentados a paga~
mento até ao prazo de tres mexes, a contar da data da emissão. P&s'sado este prazo. os cheques só serão pagos se forem revalidados poi'
tres mezes, pl'azo este que poderá. ser renovado até um aunu.
Art. 222. Os cheques postaes tLpresontado~: a pagamento dovem
ser minuciosamente examinado:;, afim de ser verificada ~ua ant.hentici-·
dade. Os fnnccionarios examinarão especialmente as col'es, a vinheta~
a fór·ma o a dimensão dos mnneros e outr·os ea•·acteristico;;.
At·t. 223. Em caso de suspeita de fraude, o funccionado sustal'á.
o pagamento, retendo o cheque e dando um l'ecibo ao seu portador.
afim de remetter o mesmo cheque com urgencia e sob registro á t'e ·
partição emissora,. aeompanhado das obset·vações e111 fJUe se
fundar a suspeita.
Paragrapho unico. O pagamento será, eutt·etanto, feito, desde
que pess~a idonea assuma a responsabilidade perante a repartição.
Art. 224-. Serão retidos dos mesmo 10odo, afim de sct·em remettidos á repartição emissora, os cheques avariados de modo a uã.o torna1·
possivel a verificação do numero de ordem uu do valor dos mes01os,
e bem assim os manchados ou rasgados que não possam ~er admitt.ido:-:
como documentos valiosos para etleito de contabilidade.
Art. 225. Quando os cheques postaes, apt•esentados a pagamento,
estiverem nas condições do artigo auteriot·, o seu port.aclor fie ará
obrigado a fazer, de seu proprio punho, urna declaraçüo contendo:
i 0 • Nome e enderec~o da pessoa que remetteu o cheque;
2". lmlicação condiçõe~ em que u chequn tive!' ehegado ;b suas
mã.os;
3". Quem altel'on ou inutilizou o cheque.
§ L" Se o portador do eheque não soubet· let·, 110111 sonhm· ou
não pude1· escrever, podet·á fazer redigit· suas dedat·ações por Lllli
terceiro e attestar a sinceridade dellas po1' duas testemunhas coullu~
cidas do funccionario, as quaes assignarão a declaração. O ohequu e a
declaração serão remettidos, sem demora, á a·epartição emissora, soL
•·eeistro de serviço, afim de que esta :tutoriliíe uu nã.o o v~g-~m~üto.
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§ 2." Quando o-; cheques forem encontr.ados nas malas, nas condições do ar(;. 2.24, a repartição fará. chamat· o destinatario, afim de
saber do mesmo o nome e a residencia do remettente e, com um
officio de qne constem estas inf01·mações, além de outras que se rala·
cionem com o irregular estado do cheque, remetterã. este á repartlçilo ~missora, soh registro, para <Jue se proceda como determina o
paragrapbo anterior.
Art. 22ô. O cheque postal que apresentar, por culpa da repartic~ã.o emissot·a, qualqtier irregularidade ou discordancia entre o carimbo
de data e a data manuscrlpta, deverá ser pago ao destinatario e
depois remettido, sob registro, ao Correio de procedencia, para as
devidas respon~abilidades e punlçã.o dos culpados.
Art. 227. Os ohec)ues postaes serilo immediatamente carimbados,
não só com o carimbo de data da repartição em que se effectuar o
pagamento, mas tambem com o carimbo vasado para inutilizai-os.
Art. 228. As repartições encarregadas do pagamento de cheques
postaes enviarão nos dias i e i6 de cada mez, ás repartições emissoras, uma rebçlo dos cheques pagos durante a quinzena, com discrimmação do anno da emissão, numeros e importaucias dos choques
da cada categ01•ia.
Paragl'apbo unico. No caso em quo uma repart.ição autorizada ao
pagamento de cheques postaes não tenha feito pagamento algum duI•anto a quinzemL. enviaeá uma nota negativa. Mensalmente, entre
ag r·epartiçõ~'l, serão troc~das relações dos cheques postaes emittidos.
Al-t. 22•). Em easo da extravio da chef)ttes post.a.es nominaes ou
ao portadot•, poderão ser fornecidas certidões de emissã.o dos me3mos,
mediante requerimento dos tomadores.
Art. ~30. O reembolso dos cheques postaes, não pagos ou recusados pelos destinata.rios, terá logar dentro dos prazos da validade,' a
•--equorimento do3 tomadores, sendo condição indispcnsavel a apresou·
ta.çã.o do cheque ou de ce1·tidão do mes~p.
Art. 231. Haverá no corpo dos cheques postaos um loga1• especialmente destinado á a.s.c;ignatura do rernettente, se este a isto •tnizer
aeeeder.
Art. 2:J2. O r.orreio. n não ser ern caso d~ pagamento Indevidamente feito. não assuma qualquer responsabilldad11 em relaçlo aos
c.heques postaes,

CAPITULO XI
SEUVIÇtl

DE CODI\Ar<ÇAS

Art. ~33. As t•epa.rti~ões autorizadas a emittir e a pagar vales
postaes são tarnbem encarregadas de offoctuar, por conta de tercei•·os, o set·viço rle cobrànça de recibos, letras, tltulos, facturas, obri~
ga~ões ~~. em geral, de todos os valores commorciaes e rle quaesquer
outrost taeg como divirlendos de eompanhiag e do hanoos, juros de
apoliees da divida publica geral. egtadoal on municipal, paga.vei3 á
~igf.a e sem dfnpezn.
Art. 23~. o~,; valores a. cobrar sorã.o apresentados em qualquer
estação postal, autorizada. a racebel-os; desoriptos em duplicata, em
uma formula. impre'3sa para cada dooumento, o devidamente inelnidos
&m sobre-carta fornedda pelo Cm·reio, para SOl't>Dl e!pndidos mec
diante registro, por conta do remettente.
'
Art. 235. O limite maxlmo das importa.ncia!l •le cada titnlo '
c.otrJ.r· 'Jerá o mesmo egtabelecído para. emiss9.o de valoo postaes.
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Art. 236. As formulas impressas, relativas a cada dor-umento,
além da descdpç11o do mesino, devem conter:
i o, quantia a cobrar, esél'ipta. por cxtonso;
2°, indica~âo do domicilio do devedor.
Art. 237. Além da formula impressa, acompanhará cada documento um recibo, datado, assignado e legalmente sellado pelo remettente, excepto quando se tratar de documento cuja cobrança nllo
tenha necessidade desse recibo.
·
Art. 238. Das importancias cobradas o Correio descontará:
i o, a cómmissão de 2 °/0 , paga. ~m sellos, sobro à importa ncia de
cada documento, na scgninte t3rma:

Até 25$000 ••..•........................ c ................
De 25$000 a 5'1$000 .............................. , .... .
De 50SOOO a '758000 •.....•.••..•.....•.•..........•....

Saoo

1$000
1$50U

acérescentando-sê sempre S500 por 25$ ou fràcção dessa importancia;
2°. o premio do vale representanrfo o pror:lucto liquido da cebra.nça.
Art. 239. O Cottelo na.o recebe pagamento parcial. Cada. titulo
deverá ser pago de ·um à só vei é em moeda. cot·rente.
Art. ~40. 8e, no prazo de i5 dias, depois de aprescnta·ios os documentos á éObrahça, esta n11o houver sido rcali2ada, o pagamento
serâ WJo éomo reeusa.do e os documentds serà.o de\'olvidos ao remet,
tente, nlío tenrlo, neste .caso, o Corr'éio direito a commis:;ào alguma.
Art. 241. n Correio, no sorviçu de cobra.nça, não pó Jo mover
pro,·e:o~so algum jurfioial e não é obrigado a certificar o não paga~
me11tl) da~ importaurlas.
Art, 2t.~. Os va.les pa' a remessa do p•·oduot.o liquido das robranças ficam em tudo sujmtos ás dis;•osiçôe3 relativas aos valos de per~
mutação da !uudos.
CAPITULO XII
ÁSsiGlU'ttfRA t>Ê JORNAll:S, 1\ÉfiStAS E ott'tRAS PtJ11LtCAÇÕES PERIODTCAS

Art. 2.\.3. As repartições postaes; para tal fi~ autoriza.rtas, po·
receber import:1ncias em ·linhelro pa.r·a as-;ignaturas de Jorna.es,
revista-; e ont.ras puhlica•;ões pnriorHcas, feitas no Br·asil, ficando o
serviço a car·go dos funcclor~arlM rmcar·regados .ia omis~ão dos vales
postaes, nas repart.ijfões quo este serviço executarem, ott do~ Agentes de Correio, nas localidades onde nã.o houver sa:viço do vales
posta as.
Art. 244-. As assignatoras dn ,iornaes. revistas e outrn.s publicações pariodicas serão tomadas sor11enta por períodos certos e fixatlos
nas publicações a que ellas se referirem.
Art. íli!i. Pell\ assignatura de jorna.es e outras publicaç.õe3 pe,
riodicas serão pagos, a.doantada.mente:
0
{ ,
o preço integral da assignatnra, correspondente ~t periodo
determinado;
.
2°, o premio de 2 8 / o sobre essa importancia. ;
3° ~ a commisslo de 1 Q/o para ttansferencia do dinheii·o~
Paragrapbo uoico. O premio e a commisslo de que tratam o:~
numeros 2 e 3 deste artigo l0rlo pagoa om seno~ ordinarioe, adhert-.

der~.o
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dos ao officio de requisição ua assignatura, os 'I unes sm·ão olJlit.er:tdo~
na repartição de origem.
Art. 246. Se a repartição. onde fôr tomada a assignatnra, não
cmittir vales postaes, será a importancia remettida em officio e srJlJ
registro de serviço postal, com valor declarado, e acompanhado das
informações necessarias, á. repartição postal da séde da publicação a
que se referir o pedido, afim de que esta promova a assignatura.
Art. 247. O Correio não assume responsabilidade alguma pelas
obrigações dos editores, administradores, gerentes ou redactores de
jornaes ou de outras publicações, e bem assim nã.o se obriga a reembolso algum em caso de cessar ou ser interrompida a publicação, durante o período da assignatura.
Art. 248. As repartições de Coereio obrigam-se a dar andamento
a quaesquer reclamações fundadas relativamente á demora ou a outras irregularidades no serviço de assignatura e remessa. das publi
cações, depois de feita a necessaria reclamação em formnl:' propria,
n:t qual affixará. o reclamante um sello da 200 réis.
Art. 249. Não se realizando, por qualquer motivo, a. ass1gnatura
pedida, a quantia para esse fim entregue ao Correio- será devolvida
~m vale ou em officio d~ serviço, com valor declarado, para restituição ao assignante á. menos commiss!o e o premio pagos, na repartiçao
tle ol'igem.
Art. 250. Querendo os editores, gerentes, adminlstradOI·es ou
l"edactores de jornaes ou de outras publicações periodicas ~ervir-se do
Correio, como intermediaria das assignatnras, será deduzido o premio
de que trata o numero 2 do artigo 24a do preço da assignatura, e,
pa~"a esse fim, enviarão elle~ á repartição postal da. séde do taes publicações, para serem registradas e remettidas ás outras ropartiçõos
postaes, as seguintes declarações, competentemente assignadas:
1°, titulo da publicação;
2°, localidade onde é feita e onde tem séde, garencia ou admi~
ulstra ção;
3°, preço ela. assignatnra mensa.l, trimensal, semestral ou :umual
da publicação avulsa, por ra.sciculo ou por volume;
9°, declaraçA.o de que a commlssão .de 2 % ser·.'t deduzida d11
preço da assignatura.;
5°, nome do individuo, firma ou ewpreza :1 qtw d1wa. ~;et· onviada
a. lmportancia da assignatura ;
·
6°, condições especiaes da pu blieaça.o.
Art. ~5!. Nas repartições postaes autorizadas será f~ i to o regis ..
tro dos jornaes, revistas e outras publicações periodicas, editados
na séde ou zona dependente da repartição, e, no mcz de dezembro
de cada anno, serâ remettida uma. cópia á repartição do que depen.
der, que, por sua vez, organizando o registi·o clo:J jornaeg e das
revistas publicados em sua circumscripção, o remettmá, pm· cópia,
à. Oireetoria Geral, para que esta possa fazer· o re.gistrn gerãl da'J pu
bllcações periodicas do Brasil.
C.!APlTULU Xlll
~~AIXM;

ECONO!\IICA~~

.PO~lli\E:~;

Art. 2a2. As repartições postaes de~·idawente autorizadas pela
Dírectoria Goral» operarão como succursaes de um a C3.i xa Economica
eentral, com garantia da Uniã.o.
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Art. 253. O bit·eetor Geral superintenderá. o servi14o das Cahcns
Economicas, decidindo todas as duvidas e proces~s que delle se originarem.
Art. 25-i. A Directoria. Gorai dos Correios terá. a escripf.nraçllo
geral dos depositos e o cadastro das oade!'netas e x·epreseutará a
Uoi!o em suas relações com os depositantes.
Art. 255. Cada depositante terA moa conta em·rente em quo
serão esoripturadas as entradas e as restituições foi tas e o~ j lll'OS que
se Corem vencendo o recebet•á uma. catiernet.a de que constem
todas as transaoções.
·
.
Art. 256. Os depositos om dinheiro n:ln poflel'ií.o sor iut'erior·es a
!100 réis, ne.m superiores a 2:000SOOO.
·
Al't. 257. As quantias depositadas serão comprovaclas na<; caderq
netas por seBos de deposito que, para esse fim, sel'ã.o vendidos na~
repartições postaes ou nos estabelecimentos autorizados.
Paragrapho unico. Taes senos sera.o collados nas cadet·netas pelos
funccionarios encarregados de sua venda, quo os inutilizarão com ca~
1·imbo de data e a sua assignatnra.
Art. 258. As quantias depositadas vencerão· o juro annual de
4 %, capitalizado, por sellos de deposito, nos mezos do janeiro e ]ull1tJ
de cada a.nno, desprezadas as fra.cções de i 00 réis.
§ 1. o Os juros serão contados do dia primeiro do muz Béguinte
âquelle em que for feito o deposito;
.
§ 2. o Nenhum juro será abonado ao depositante 1p1e lit}Uidat.. sua.
caderneta nos primeiros trinta dias do deposito; ,
§ 3. o As qu:mtias inferiores a 1$ nn snperioees a 2:0005 não
vencerão ju1·os.
Art. 259. A pedido do depositante, a quadtia. dnposirada. poderá
ser eonvertida. em titnlm da divirta publica, descontadaq as 1lespeza~
coto a acquisiç1lo destes.
Art. 2ô0. O reembolso parcial ou t.ota.l do deptnito :-;m·á reHo ao
depositante ou a seu represeutante legal, mediante a apreseutaçã.o da
caderneta e com o aviso prévio de 10 dias, para as quantias inferiores
a 200S; 20 dias, para as inferiores a 5008 e, 30 dias, para a:o~ superiores a esta. Seja qual for o numero de pedidos de retiradas para a
mesma caderneta, não serão ultrapassados os limites estahel&l;idos
neste artigo. ·
Art. 26i. As quantias depositadas, assim comü og juros uão re~
clamados, proscrevem em favor da Fazenda Naciona.l, no fim de
30 annos.
Art. 262. Os limites dos depositos estabelecido.-;; no ai"t. 256, bem
como a taxa dos juros, só poderão SGL' alterados pelo Poder Legislativo.
Art. 263. Os fundos provenientes dos deposit.os terão a mesma
a.pplicaÇão que a lei permittir para os das uCaixas Economicas)) fe-,
deraes. ·
Art. 264. A repartição que tiver de restituir um deposito, polerá,
para esse fim, recorrer ao supprimento recebido pa.r·a pagamento dA
vales postaes.
Art. 265. O reembolso de um deposito poderá !S~t· t'eito em t.Jüal·
quer repartição incumbida do serviço de Caixas Economiea~ Postá.es,
sem despeza alguma para o deposiflante.
Art. 266. As cadernetas sm·a.o nominativas e conter· ao todas as
indicações necessarias para o reconhecimento da identidade do dopo"
sitante. Em caso de perda, poderá ser fornecida. uma seeunda via,
com as cautelas estabelecidas nas instrucções respectivas.
§ f. o As cadernetas .terão impresso na capa um r~sumo das dis ~
puslções qua intere~sarem dírectamente aos depositantes: :mas tolha.:±
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internas serão quadriculadas~ nas dimeusões dos sellos de deposito,
de modo que nllo haja confusão com as entradas;
§ 2. o As cadernetas terão, na parte interna da capa, Ioga r para
assignatura do pmpl'ietario, e, quando não souboL' este escrever·, deve
set• declal'ada esta circumstancia.
Art. 267. Poderão ser recebidos depositas de menores e senhoras
casadas e aos mesmos restituidos, salvo opposiçã.o (le.paes ou tutores,
quando se tratar de menores.
·
Al't. 268. E' vedado aos runccionarios dar esclarecimentos
sobt•e os depositos e depositantes, a pessoas que não sejam seus
superiores him·archicos, e, assim mesmo, sómeute em matel"ia t.le
serviço.
,
Art. 269. Considera-se depositante ou pt'oprietario de caderneta
aquelle em cujo nome é ella aberta; seja pelo proprio, seja por diversa
pessoa, independentemente de procuração.
Art.. 270. O Correio não se responsabiliza, em caso algum, pela
pe1·da, pelo extravio ou pela avaria de qualquer cademeta, quando
fóra de sua guarda.
A1·t. 271. Não podem as cadernetas ser objecto de sequestro,
penhora ou obrigação, nem set•ão admittidos protestos ao reembolso,
salvo <Juando estH uão haja sido feito ao depositante ou a seu repl'e~eutaute legal.
Art. 272. Os ruucciouarios encat•t·egados do l'eerubulsu são i'mi·
pousaveis pelos pagamentos indevi~amente feitos.
Al·t. 273. AfJ. eadernetas não são transmissiveis po1· endus~o.
Nellas não são admittidas inscripçõ.es além das regulamentares. nem
signaes, traços, bm·rões ou t'asgões. Qualquer eaderneta em taes con ·'
dições será. apprehendida o substituida.
Paragrapbo unico. Semp1·e que do taes irrt~gularidades t'esultar
a pl·esumpção do dólo ou de má fA, serA eueori'ada a conta e liquidada
a

•~aderneta.

A1·t.. 27 4. As cadernetas instituídas em beneficio de menores
de iô anuos doverílo conter a indicação dos nomes dos paes ou tu=
tur·t~S.

Art. 275. Não serão admitr.idos depositos coudiciouaes.
Art. 27(i. A liquidação de cadernetas póde ser feita em qualquet•
tempo, devenrlo ser dado conhecimento á Dii·ectocia neral do respe·,
c ti vo numero, da seria e do total liquido.
Art. 277. Para qne seja liquidada uma cader·neta, é mistét· 4ue o
depositante pague a importancia de 2S pelo custo da mesma.
Art. 278. As quantias dopositadas nas agencias e succursaes
s~t·ão recolhidas mensalmente ás thesourarias das repartições a que
elJas estiverem subordinadas. Estas, po1• sua vez, communicarão á
Dii·ectoria f3eral, paa•a uJterim·es delib,~r·açõcs, quaes os saldoq em
cofre, pt·ovenientes dessa origem.
Ar t. 279. Os saldos existentes nos coft·es das l'epat·tições postaes
irão sfmdo depositados no Thesouro Nacional, que os restituirá nas
mesmas condi~ões H 11os termos ostaiJHlecidos p11r·a as Caixas Eco~
IIOUiie:tS.

Art.. ~~O. Us juros, lucros e vantagens pt•ovenieutes da applica··
ção dos depositos das Caixa:J Economicas Postaes se.rão recolhidos ao

'lhesoui'o Nacional, anuualmeote, CÇH'I'endo po1· couta. deste ocl jul'os
pagos aos depositantes.
Art.. 281. O Director Ge1•al expediL·á. a~ ittSti'UCÇÕÍj~ taecé~!:j!it·i~:t
p:tra. a dlü~I.'U't!o do ~~erviço de Caixas Econmo1ea:1 Post:~ t.•g ~
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CAPITUI..O XIV
ESTATISTICA

Art. 282. Todas as repartições postaes, sedentarias ou ambulantes, organizarão, annualmente, uma estatistica completa do seu movimento, quer interno, quer internacional. Para essa estatistica
serão colligidos os dados relativos ao seguinte :
i o, correspondencia ordinaria postadà ;
2°, idem ordinaria, distribnida nas respectivas zonas ;
3°, idem intel'nacional, recebida directamente em malas fechadas (por paizes) ;
4°, idem expedida directamente pa1·a o exterim·, em malas tecbadas (por paizes) ;
5°, idem internacional, recebida, em transito, a descoberto pelo
Corl'eio brasileiro, para ontt·os Correios int.eruacionan~l ;
6°, idem official ;
7°, idem postal ;
8°, idem registrada sem valor ;
9°, idem registrada cum valor declarado ;
i O, idem segurada ;
f f, idem expressa ;
i2, idem de refugo definitivo ;
i3, vales e cbequeR postaes, emittidos, pagos, reembolsados, re~
validados e prescriptos ;
H·, colis e cartas e caixas com valot• declarado, recebidos e expA~
didos;
'
i5, carteiras postaes de identidade ;
i6, titulos cobrados ;
i7, sellos-resposta, vendidos e trocados;
i8, malas recehidas, expedidas e em transito ;
i9, jornaes, revistas e outras publica~ões. periodioa9 ;
20, quantias depositadas nas Caixas EconomicaB Postaú!:i u Jesta~
retiradas;
2i, linbas postaes terrestres, marítimas, tluviaes e aereas ;
22, fórmulas de franquia em tlepo!'lito, forner.idas, vendida.g e
consumidas ;
23, caixas de collecta. de assignantes ;
24, reclamações e queixas oontra o servie<o postal, em geral ;
25, officios, telegrammas, cartas, portarias, circulares, et'~., ex-.
pedidos e recebidos, sobre assumpto de expediente ;
26, renda, receita e despeza do Correio, separadameute ;
27, importanciits a. paga L· pela eorre~pondencb. ~xpedida eom
isenção de porte ; '
28, registrados exteaviados com e sem valor decla1·ado ;
29, indemnizações 1notivadas por extravios de regi~tr!ldo:~ tlllll e
sem valor dec1ararlo.

CAPITULO XV
eARTEIIlAS POSTAES DF. lDEN'l'lDABt•:

Art. 283. A SulJ-Directoria do Expediente, as Administt·açõe:t,
as Agencias especiae=> e as de primeira classe, autorizadas, emittirã.o
Carteiras Postaes de Identidade, a requerimento do!l interessados tj
t.nediante as éondiçõe9 estabelecidas nest.e capitulo.

AC'l'OS l>O l1 0D~R EXt.GUTlVO

221

Art. 284-. A Ca~·teira. Postal de Identidade se eá uniforme, de
éwcô,·do com o modelo adoptado pelo Co:1gresso Postal Universal, e
annoxo ao regpectivo Regulamento, e conterá., além do retrato fome·
eido pelo requerente, a firma a.uthenticada pelo fnnccionario que
flmit.t.ir a. earteira, não podendo, portanto, ser esta concedida a pessoas analphabetas.
l'aragrapho nnico. Na capa interna <In carteira, na sua segunda
pagina, por baixo do retrato, será collado um gclJo representando o
preço da mesma, de modo que uma parte fique sobre a photographia e
a outra parte sobre o cartão. Da terceira pagina constarão dccla1·ações
sobre o anno e o logar de nascimento, altura, côr dos cabellos e dos
olhos e mais signaes caractel'isticos particulares do portador da carteira.
Art.. 285. A ~arteira será vaHda por dois :umos, n ~ontae da
clata. de sua emis~ão, e sorá vendida pelo proço dn UOOO, cobrad:~o
essa. importancia em um sello ordinario, que será adhel'ido no Jogar
indica.do no mGdelo, e inutilizado côrn o carimbo de (lata ela repartição emissora. n mesmo carimbo será applicacio na primoira pagina da carteira no Jogar a elle destinado.
Art. 286. O nso da carteira não será. obrigatm·io e ficar{-. ao arhit.rio dos interessados a pt·ova da propria idontidado por outro qualquer· dos 111eios admissivei~ na legislaçã.o n:teionnl on por c~Jla permittidos.
Art. 287. Os objectos de correspondeneia ordina.ria, existentes
na posta restante, podem ser retirados pelos destiuata:rios, medianto
a simples apresentaça.o da. carteira de identidade. A entrega, porém,
de objectos rêgistrados e encommendas com ou som valor·, o paga~
ment.o de vales posta.es e a retirada de depositos das Gllixas E~ono
micas Postaes, só poderão ser feitos mediante recibo, aunotando--so
ne'5t.cs o numero da carteira apresentada.
Pa.ragrapho unico. Paea recebimento da COl'l'Cspondcncia de que
t.rata este artigo, tarnhem são obrigatoriamente acceitas, como prova
de idnnt.ida.de, a.s eart-eiras on ca.dol'rlotas de idnntidad(' 011 de identificação, omanadaii do autoridades policiao;; ou out.J·as antol"i7.a.da.s a
~xpP-dir e~ses documentos.
Art. 288. Os ohjectos de eorrespondencia o as importancia:) dol'l
vales posf;aes serào entregues possoalmente aos proprietarios das cart.oiras de identid~do, ou aos sous procura.do1·cs Ie.gahnento habilitados.
Art. 289. Em caso de desapparecimento de uma carteira d11
identidade, seu proprietario, querer:.do precaver-se eontra conse(Juencias que possam resultar do facto, deverá. commuuical-o, immediatamentc, ao Correio, que providenoiará pa!·a que seja. considerada
a carteira como nulla, correndo as despeza.s, se houver, por.· conta
do interessado.
Art. 290. As repartições postaes a que forem apresentadas as
carteiras, no ultimo dia do prazo da sua validade, exigirão a entrega
desta. e proporcionarão ao proprietario, se este o entender, a posse
de outra, mediante o preço est<J.holecirlo, indP.pcnrtento do nova~
provas d() identidade.
ArL 29f. Todas as repartições postaes autorizadas a. emittir carteir;~.s do idrntidado terão registro ~or:..l rlao;; omitf.id~.o;;. vaJidag e docta.~
rada.s uullas, nos diversos Correios, tom as ob-;ervar;õo . ; oxigiria~; para
r·egnlaJ'i.-lade e oô:1. execução tlo serviço.
·
Art. 292. As repartições postacs ficam isentas de qualquor re~~
ponsabilidade, d9sde que a entrega. da correspondencia, os pagamentos ou outras operaçõE's tenham sido elfeotuados mediante a apresentaçllo da carteira, com annotação do numom desta nos respectivos rocibos.
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CAPITULO XVI
CONTRA VEn'ÇÕBS, l'ENALJilADI!:S E 11 EGUI\5 OS

Art. 293. Contravenção postal é :t tl'aus~r·essà.o dn leis, regulamentos e instrucções attincntes ao serviço de r.orrcins, por ;wto
ou omisslio declal'ados puniveis.
.
Art. 294-. Na punição da contravenção não intluiríl.o nem as
causas nem a intençà.o do contraventor, mas unicamente o acto qne
a. constituir e o effeito produzido, de modo que a bôa. fé não dirimirá
nem justificará. a contravenção.
Art. 295. A reincidencia, que consistirá na. violação da. mesma
disposição deste Regulamento ou das Instrncções Posf;aes, depois de
passado em julgado o despacho co~demnatorio, por contl'avenção an·
terior o da. mesma natureza, rlará loga.r á appJicação; no (lolwo, da
pena anteriormente imposta.
Art. 296. No julga..mento e na puuição da.s coutt·avenções. o Dircctor Geral, os Administradores e os obefes de rcpartiçõf~s postaes podm·ão transigir, mesmo depois do cte.spacho final o :t.inda orn gr·áo de
recurso, excepto nos casos em que, trata.ndo~s€\ de nm facto rle ea~
ra.cter penal, couber, no processo, intorvenç~o (lo l\fini~tm·io Puhlico.
Art. 297. Aquelle que tiver, sem autorização, caixa ou deposito
para. perceber·, expedir ou distl'ibuir cartas fechadas ou objectos
fechados como cartas ou desse serviço se encarregar, por qualquer
modo, sem o pagamento das taxas post.aos devidas, fi·.i~r:\ snjeit.o á
pena de multa de 50S a 1008000.
Art. 298. O que transportar de uma para outra loealidado,
entre as quaes haja serviço postal, carta ou objecto feeh:..dn como
carta, sem a franquia reguhu· e o carimbo de M. P., está sujeit.o á
pena de multa de 501)000.
,
Art. 299. A multa de que trata o art.igo anterior, sr.r~. applica.da
no dobro se os contraventores forem comrnandantes, e<~.pitltes, mElstres, .pilotos ou tripulantes do na.vi.os ou quaesqucr outras embarcações nacionaes 011 extt·angciras, empregados de cstr·ada.s ti~ ferro,
funccionarios do Correio, ou cncarr·cgados de f!Ualqúo,· :-;crviço
~~~-

.

Pat•agt'a.pho unico. A reincidencia. cornmattida por funccionarlo
do Correio ou encarregado d~ serviço postal será punida com a pona
de demissão do cargo ou de rescisão do contracto, rP.spuetivamente.
Art. 300. As disposições dos dous at·tigos anteriores Rã.o extensi~as aos emprezarios de qualquer genero de transpor·te terrestre ou
aereo, aos proprietarios, agentes ou consignata.rios de embarcaç.õe5 de
qualquer especie, aos funccionarios civis ou militares, de terra ou de
mar, de qualquer categoria, que transportarem objcctos de correspondencia., fechados como carta, sem que hajam transitado pelo Correio ou tenham sido satisfeitas as disposições deste Regulamento.
Art. 301. Ao que incluir na correspondencia de qualquer especie,
postada no territorio nacional, or·dinarla ou registrada, sem valor declarado, onro, platina, prata, joias, perlr·as finas, uota.s do ThesfJuro ou
de bancos, dinheiro estrangeiro de qualquer especie, titulos da djvida
publica federa), eRta.doa.l ou municipal, ao portador, estampiJhas federaes ou dos Estados, na.o a.dheridas a rloeumentos e ~ellos do r.or·
freio não inutilizados, cheques ao. portadm·, letras hypotheca.rias, biJhetes de loteria premiados ou não, eoupons de divideodqs ou r1.e jtJros)
ou outros quaesquer titulos repre~entativos de valor, ao portador, pa-.
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ga.veis l vista ou a. prazo: multa de 25 % sobt·e a importa.ncía total
do~ valores dos objectos ou dos títulos contidos na corrcspondencia.
Pa.r·agrapho unico. Na applicação da. multa de 25 % serão ohscrva.das as seguintes regras:
tn. Os titulos de divida publica, seUos, fo•·mulas, estampilhas, claorlues, letras, bilhetes de loteria por correr c outros títulos on ~ocn
mentos congencres pagarão a multa. sobra a iroport.ancia. nomiw~.l c integt•al inscripta nos mesmos ;
2". Os bilhetes de loteria e outros titulos scmelhanfRs, premiadof>,
pagarào a. multa sobre a. irnportaneta t.ota.l rios premios correspondentes a cada litulo;
3'". As notas ào Thesouro Nacional e os bilhetes bancarias em circ.ula•iãO, paga.ra.o multa. sobre seu valor intogt·at, o bem assim, as que
estiverem em recolhimento, com o desconto determin:vlo no rnomt:'nto
d:J.apprehensão;
4". O dinheiro extt·angeito pagará :J, lliUH.él. ~ohre ":-cn V<l.lnr :-~o
guodo o cambio do dia da. apprehensão;
5"". As acções, dcôen.turos e outros titulos rle credít,o, pela cot:•.~
çãn da Camara Syndical dos Corretores, no momonto da. a.pp1·ehensão;
Art. 302. As autoridades ou funccinna.rios feclor.a~s, estadoae~
u municipaes, quo em qualquer reme~sl'. official ou d~ :o~crviço incluiem cartM ou quaesquer outros objecto!" prohibíclos ou que sejam exra.nhos a.o serviço de que as ditas autoridades ou funccionarios se
acharem encarregados ou sobre o qual não tenham competencia para
se corresponder com outras autoridade~. funccionarios ou particulares, incorrerão na multa. de fOOSOOO.
Art. 303. Ao que fabricar sem autorização legal ou falsificar sinetas, carimbos, seJios Rdhesivos e outras formulas de fmnquia, vales ou
cheque~ postaes ou quaesquer outros documentos ou formulas
que representem valor, bem como usar daqueJles objectos, ou que o~
vender ou tent.ar vondei-Qs: pen8.<:: previstos na lei n. 2.HO, de 30 de
set~mbro de 1909.
Pa.ragmpho u nico. A corl'espondencia a que tenham sido adheridm:: sellos nas condições desse artigo, só será entregue depois de
tor sido paga, em sellos de taxa devida, uma. irnportancia decupla da
que deveria ter sido paga para o franqueamento regular e se o destinatario se eomprometter a indicar o nome e a rnsidencia do remet-·
tente e assignar o auto que deverá flOr lavrado.
Al't. 3048 Ao que vender, ba.bitualmente, sem a devida autorização, sellos e ouf.ras formulas de fr:wfJnia ou os vender com autori ~
zação, mas por preços superiores ou inferiores ás respectivas taxaíJ
officiaes: multa de toosooo.
Paragrapho unico. Em caso de reincídencia serão m sellos, além
do pagamento da multa no dobro, apprehendidos para o Correio, na
primeira hypnt.bese, e cassada a. licença, para. gempre, na. segunda.
Art. 305. An que embaraçar, por qua.lqner· meio, o giro da:;;
malas postaes, 1:\ transmissão da correspondencia ou sua. distribuiçã.o,
l\ftm de que cheguem aquellas com demóra ao destino e não possam,
estas, ser, a. tempo, entregues a seus dostinatarios: multa do 5008,
a.Iém d~ rescisão do cont.racto, se o cnntrnventor fôr arnmftat.l'rio rle
serviço de cond.ucção de malas.
Para,grapho unico. Esta disposi~ilo ser;\. J3xt.ensiv~ ~Ol'l (~tmcesflín~
nari~ de estrada,s de rodagem, qne impedirem Qu difficuH:Jreru <'
transito de malas postaes pelas esf:ra.das que explorarom.
Art.. 306~ Ao que maltratar os carteiros ou outt·os funcciooario:,
rostaes, na. o~casião do recebimento da correspondoncia, n~.s c:J.sas dfl
I~esi.f:l~noi<', de commercio, escript.orios profissiona~t, ou pPr occa-
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de

sião de reth·ada das caixas
assiguantes: pena de privaçã.o da regalia de distribuição domiciliaria, relo espaço de iO a :~o dia.s, ou fech:-t.mento da caixa postal. poe egua lapso de tempo.
Art. 307. Ao que i-n pedir ou embaraça1·, com opposiçã.o ou violencia, depois do competente aviso por escripto, a colJocaçã.o de caixM
postaes para deposito e collecta do correspondencia: multa dB 50S :~
1008000.

Art. 308. Ao que destruir, damnificar oa inutilizar, ~aixas pdstaes, malas, chapas ou taboletas do Correio: multa de iOS a iOO$,
além do pagamento da despeza de reparação ou do substituição do
objecto damnificado ou inutilizado.
Art. 309. Ao que embara~ar o tr{l.nsito de automoveis ou do
outr·os vehiculos empregados no serviço postal: multa de !OS a :I.OOSOOO.
Art. 3{0 Ao que recusar,sc!:l qualquer pretexto, malas do Correio
para transportar, retardar o transporte, ou deixai-as :1.o handono,
tfepois de havol-as recebido, para o necessario transporte:
1. 0 Ao commandante, mestre, capitao, piloto ou hnrnediato do
embarcaçoes de qualquer gP.oeJ·o, nacional nr1 Axtrangeir<~: multa. d~
200~ a 500$000.
.
2. o Ao contra.cta.nte ou mnductor de ma.las~ 5'=' o serviço fôr foít.n
<1Jministrativa.mente: multa do 50$ a 2008, podenno s~r· rescindidn o·
cont.racto ou dispensado do serviço o conductor.
Paragra.pbo unico. Além das penas commiua.da11 ueste artigo:c;
serãfl tambem responsabilizados os contraventores pelos valores contidos nas mala.s e que, por sua dosidia, forem roubados, vlolados, extraviados, estragados ou inutilizados.
Art. 3U Ao que não entregar as malas postaes no logat• do de~
t.iuo ou ao que as entregar erradamente, em pontos differentes ou
á. repartição que não seja a destinataria, sem motivo de força maior,
devidamente justificado, on fóra. dos casos previstos em l~i: multa dA
i OOS a 200$000.
Paragrapho unico. Quando se tratar de funccionarios postam!,
ser-lhes-hão applicadas as penas disciplinares que couber·em no caso.
Art. 312. Os mestres, pilotos, capitães, commandanteJ ou im·
mediatos de f)rnbarcações de qualquer genero, nacionaes ou extran·
geiras, que não forem ou não mandarem buscar, nã.o entregat•em ou
nlo mandarem entregar ao Cor.reio, as malas que davam ~or
entregues ou recebidas, incorrerão na multa de 200SOOO.
. Paragrapho unico. Em egual penalidade incorrerã.o aquelleg
que, depois de havel-as recebido, para o traosporte, as restituirem
sem motivo justificado.
Art. 313. Os commandantos, ea'pitã.es, mestres, piloto:; ou immediatos de quaesquer embarcações, nacionaes ou estrangeiras, ou o3
commissarios dos navios de guerra nacionaes, que na.o entregarem~
com as malas do Correio, depois da chegada ao destino, ou ao i pontos
de escala, a corr~pondencia avulsa que trouxer·em e a encontrada
nas caixas de bordo, incorrera.o na multa de !00$ a 2005000.
Art. 314. Os mestres, capitães, pilotos, commandantes ou imme-diatos de quaesquer embarcações, nacionaes ou &3trangelras, que sa•
hirem sem pas!e- ou, pelo menos. sem declaração clScript8. pela oompe•
tente autoridade postal, de que as ditas emba.rca.ções scacharn desem•
ha.raçLLdas pelo Correio, incorrerão na multa de iOOSOJO a 2 :0.)000.
Art. 315. Os mestres, capitães, pilotos, commandantes ou irnmediatos, agentes ou consignatarios de embarcações de qualquer genero,
que não participarem; com a precba antecedoncia, á repartição
postal, a hora da partida, com indica.ça.o dos portos rle destino e escala, nos termos do art. i68, incorrerão na multa do 100$ a 200$000.
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Art.. Jl(l. Os <ionos, agentes, Ott consign.atarios do cmharca~~ões
ele qualquer genoro, nacionaes ou estrangeiras, serão solidadamcnto
responsavei~ polas !Dnltas impostas! quando .nfi.o f,:,·om pagas pelos
enmmandantcs, cap1t.ães, mostres, pilotos ou unrucdmtos, bem eomo
por todas as il'rcgularidade:; c infracções por olles eommetti1la.s.
P<tragrapho unico. Hcspo,ndem egualmcntc pclofl seus prepostos
ou empregados, os emprezarlos ou arrendatarios do ostl'a.da.s de ferro,
concessionarios de estradas de rodagem, de diligencias 011 de quaesqucr outros transportes.
;
Art. 317. As contravenções serao assiguaJadas ou constaf.ada.s por
meio de auto, sempre quo fôr neccssa.rio e possível, para o cffeito
rla puniç;í.o do culpado, salvo quando se tratar do simples multa, que
seja paga immcdiatamente.
Art. 318. Quanrlo o eontraveutor so recusar ao pagarneul.o da
mulla imposta, a cobrança. lhe será feita cxc~ntivamonte.
i\rt. 319. O proclucto dasmult.as.em rcgr·a, revortorft. totalrmml.c
orn favor da Fazenda Na~ional: quando, entretanto. forem as mesmas
jmpostas em virtude do fiscalizaçào espoutanea. da renda publien., tratatHlo-sc do contrahando postal, será o prociucto dividirlo em rlnae:;
pa.r'tos, eabclldo uma ao approbcJJsor ou informa11te e a nutra á Fh-·
zouda.
Art.. 320. São competentes para. appreltclldcr eartas fraudulentalllenle tran:;portadas, on outro contrabando posta.!, os funccionariPs
(lo Condo ou os encarregados de transporte de malas, os da Alfandega, da Raudo Publica, dos Pol'tos ou f{nacsquee outros indivirluos ou
agente~ :~ utol'izarlos a Oscalizar a eobrant:a do imposl.os c a apprclrcudcr ohject.os do contl'abaudo.
Art. 32 t. As informações sobre coutmvenções, para os clfeito.<;
(lcf>te Bcgnlamento, podem ser prestadas por f1Ua.lqucr pessôa, nm
eal'ta assignada, on mesmo verbalmente, para :qcrvirern de hasn ás
re~pocl.ivas pcsquizas ou diligeneias.
Art. 3~2 .. São competentes pérl'a

imposi<;ão de mult:rs e outt·as
ponas, neste capitulo estabelecidas, o Dircctor Geral, os Admillistradorcs, os Ageutcs, os chefes de ~crviço o os encarregados do !'iCl'Viço de
in:;;pccc:.ão o fiscalização, na mqdida de suas attt'ibuições.
Art. 323. Dos despachos do imposição de mnltns lravod. recurso
para a autoridade immcdiatamento superior á quo tivot· imposto tal
perw !idade, o f{Ual nào se1·á tomado em consideréll.;.ão som o prévio
par;amonto da importaucia da multa, quo Hcará como deposito, até ao
Hual julgamento do caso.
Art. :r.!L U pra;m pa.ra, interposiçllo do recur·so a. quo se rcl'ere o
itrtigo antOl'ior, será. de iO dias, a contar da data da puh1icação do
despacho no J)im·io Official, na Capital Federal, on nos jornans que,
110s Estados, publical'ern o expediente do noverno, ou em qualquer
outro, ua falta daqnclJes, public:ulo na séde da. AdrnitJistl'aç;io ou da.
Agenci;L, nu ainda, u;t falta de qualquer orgão de publicidade, a contar· oa data do edital a.mxado na porta do cdificio em qtto funcciona.
a repa.rtição; ou da data do conhcciment!J que, da portvri;•, tiverem
os indivíduos ruultados.

CAPITULO XVII
At•t.. :i:2S. As reclamações ou queixas vel'ua.cs contra o ~orviço
postal ou cont1·a os fnnccionariOs do Correio, serão obrigatul'iamento
recebidas e reduzidas a termo, om livro competente, 11<1, peesença do
J,e!~
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chefe do serviço, a quem forem feitas, o qual assigna.rá o termo juntamente com o reclamante ou queixoso.
Paragrapho unico. Tambem serão admittidas c acceit~s obriga~
toriamente as reclamações ou queixas formuladas em cat·ta, datada o
assignada, dirigida ás autoddades postaes.
Art. 326. Os recla111antos ou (]neixosos poder.1o fundamentar
suas queix~s ou recla.maçnes otrerccendo documentos c indicando tcs·
temunhas. Neste caso entregarão os documcn~os ao chefe da reparti
ção ou do scrvi<;o, mediante recibo, c indicarão ns nomes, as rosidencias e as profissões das testemunhas.
Aat. 327. As reclamações ou queixas elevem ser f11ndamentadas,
com todos os esclarecimentos possíveis, que faci1item as averiguações
o a prompta solução do caso.
Art. 328. Quando o reclamante ou queixoso não souber ou não
puder escrever, poderá outra pessôa, por elle, redigh· a reclamaçã.o
ou dar a queixa, eomtanto que não seja funccionario do Corl'eio ou
encarregado de serviço postai.
·
Paragrapho unico. Exceptuam-se <LS reclamações relativas á
falta de aviso de recebimento ou de não entrega de registrados, as
quae~ serão tomadas pelo funccional"io, em livro proprio.
Art. :~29. As reclamações ou fJUCixas feitas por carta particular
ou pelo imprensa, na parte editorial dos jornacs, e nas publicações
solicitadas, assignadas pelos reClamantes ou queixosos, serão tomadas
em consideração, segundo a naturezé'. e a gravidade do caso.
Art. 330. Com os esclarecimentos fornecidos pelos reclamantes
ou queixosos, serli.'o, immediatamento, iniciadas as a.veriguaçõcs,scndo,
quando ncccssario, remettidas copias authenticas das reclamações ou
queixas, ou dos documentos, quando os houver, e das informação:)
coibidas, ás reparW;ões ou aos funccionarios .interessados no caso.
Qua.lqum· resultado será communicado ao reclamante on queixoso.
.
Art. 331. Dos processos sobre reclamações ou quoi~ms deverá.
constar obrigatoriamente:
f o. Indicação dos nomes elos funccionarios que bouvermn executao o os serviços sobre os quaes recaiam as rcelama,~õm; ou queixas;
2°. Declaração do conceito em que são tillOS os eitados funccionarios.
3°. Beferencia de ter on Hão occorrido facto somelltnu te, on mcs·
mo do outra natureza, contra os mesmos fnnccionarios.
Paragrapho un'co. Nenhnm fnnccionario ó dispensado ele dar expediente prompto ás reclamações ou queixas, quaesqucr que sejam cs
fundamentos dellas, não lhe sendo permittido esquivar-se do mesmo
modo a dar as infot·maçõcs qnc lhes fol'om determinada.s on ~olieifa.da~,
c em termos conve11icntes, sob pena do irtcotTor em dcsohcdiencia
formal.
Art. 332. Os funccionarios ausentes ·d0 serviço, por qualquer
motivo, são obrigados a comparecer á repartição, desde quo sejam
convidados, por cscripto, a prestar informações · sohre os serviços rlc
que tenham sirlo encarregados, impol'tando o nao comparecimento,
sem motivo justificavel, em dcsobediencia. Em caso de nao eomparccimento do funccionario, dar-so-á andamento ao proc0sso da reclamação ou da queixa, correndo tudo á. revelia do mesmo funccionat·io.
Art. 333. No- principio de cada mez, todas as repartições postao~
organizarão uma rela1;.ão das reclama(;ões ou queixas arrescntadas ou
recebidas, durante o mez anterior, com on sem solnção, o que será
indicado, e a remetterão á Suh-Directoria do Trafego Postal ou âs
Administrações, quando referente ao scrvico de succursaes ou agcn-
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Cias subordinadas, afim de que aquellas repartições organizem, por
sua vez, o quadro mensal das reclamações ou queixas, resolvidas ou
não, e o remettam trimensalmente á Sub-Directoria de Fiscalização da
Directoria Geral, para organização do quadro geral e annual da estatistica. deste serviço.
·
Art. 334. As reclamações ou queixas, quando disserem respeito
a pagamento de valores que se extraviarem ou forem subtrahidos,
poderão ser feitas em qnalquer repartição postal, devendo, po1·ém,
a ellas ser junto, como formalidade essencial, o certificado do registro
ou certidão do mesmo, sem o que não serão attendidas.
Paragrapho unico. A certidão de registro só será fornecida ao
remettente do objecto e mediante todas as indicações neces·mrias.
Art. 335. As indemnizações poe valores subtra.hidos, extraviados
ou desencaminhado-:; serão feitas ao remettente ou ao destinatario,
no Jogar onde se acharem, por intermedio da repartição local, mediante as forrpalidades regulamentare::;, depois de verificada a subtracção, o extravio ou o descaminho do objecto, e autorização escripta do Director,na Directoria Geral, ou dos Administradores, nas
repartições que lhes forem suboedinadas.
SEGUNDA PARTE

Das repartições postaes em geral e de sua organização
CAPITULO XVIII
DAS REPARTIÇÕES POSTAES

Art. 336. Os serviços dos Correios Federaes continuam a cargo
de uma. Directoria Geral, immediatamonte subordinada ao 1\fiuisterio
da. Viação e Obra.s Publicas, constituída como repartiçio principal e
central, á qual incumbirão a dirccç;lo e a fiscaliza.çào, em toda a sna
plenitude, do serviço postal, no territorio da Hepublica.
Paragrapho unico. O serviço em toda a Republica será. desempenhado por Administrações, Succursaes e Agencias postacs, e, na
Capital Federal, ficará directamente a cargo da Directoria Geral c
será desempenhado pela Sub-Dircctoria do Tl'afcgo Postal.
Art. 337. A Directoria Geral dos Corl'eios, comprchcndon<lo
quatro Sub-Directorias, funccionará no Districto Federal.
Paragrapho unico. As Administrações postaes se gruparão em
quai:ro classes e torão os nomes dos Estados ou das cidades onde
tiverem suas sédos, a saber:

Primeira classe
Amazonas o Territorio do Acre.
Pará.
Ceará.
Pernambuco.
Bahia.
Hio de Janeiro.
São Paulo.
Paraná.
Bio Grande do Sul.
Minas Geraes.
Santos {Estado do S. Paulo);
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Segunda tlattl
M&ranhllo.
Parahyba.

Alagôas.

Espirito Santo.
Santa Catharina.

Terceira classe
Sergipe.

Ribeirão Preto {~sta.do de S. Paulo).
Uberaba. (Estado de Minas Goraos).
Quarta cltuse

Pia.uhy.
Hio Grando do Norte.
Joazeiro (Estado da Bahia).
Botucatú (Estado do S. Paúlo).
l\Iatto Grosso.
Santa Maria (Estado do Rio Grande elo Sul) •.
Corumbá (Estado de .Matto Grosso).
Goyaz.
Diamantina (Estado de Minas Geraes).
Theopbilo Ottoni (Estado de Minas Gerao~).
Campanha (Estado de Minas Geraes).
Art. 338. A Administração dos Correios do Mat·auhão alwangort~o
o territot·io do mesmo Estado e todas· as agencias postaos, corn os
respectivos territorios inteemedlarios, situados no extl'emo norte do
Estado de Goyaz, cujas localidades forem servidas, cru suas communicações principaes, por intcrmedio do Màranba.o.
Art. 339. A Administra~ão dos Correios do Pfanhy abrang-er·ft o
torritorio do Estado, ao norte da Jinha quo passa pelas cidades de
Jalcós, Jeromcnha e Lorcto, cujas agencias postaes lhe ficarão subordinadas.
Art. 3í-O. A Adminlstraç11o dos C01·reios do Pernambuco abl'an~
gerá todo o t.crritorio do Estado, situado a losto da linha (JilO passa
pelas cidades do Bôa-Vista o Ouricury, cujas :~goncias postaQs continuarão sob, sua jurisdicçã.o.
Art. 3it. A Administraçã.o dos Correios do .Toazeiro abrangerá o
territorio do Estado do Piauhy, ao sul da linha Jaicóq-Jcronionha-J..o•·eto, o o do Estado de Porna.mbnco a oeste da linha Bôa-Vista. e o
diJ Estado da Bahia á. margem osquerdn rio Hio Sã.o }i,t·;mcism.
Art. 31-2. A Administração dos Correios de Thoophilo Ot.t.oni
abrangerá todo o tmritorio do nordeste do Estado õc Minas Goraos,
P-ntre os da Bahia e do Espirit.o Santo, até o lHo Al'assuahy, limitado
pela Estrada de Ferro Victoria a. .Minas, pelo lado esqlHwdo c a linll<L
Peçanha -Minas Novas, o a parte do tel'ritorio da Bahia, nnteo a
mat·gem direita do rio Jequitinhonha c o Estado do E~pirito S:1.nto.
Tambem lhe ficam incorporadas as agencias situadas ua faixa limi-~
trophe entre os rios S. Francisco e Jequitinhonha.
Paragrapho unico. As administrações postaos situada-; fiO Estado
o l\linas Geraes conscrvar~o a actual extensão territorial da Admiistraçã.o da Capital o das antigas Sttb-Administra"õcs do Campanha,

Diamantina e Uberaba, corri exoepç!o da ultima. destas, que ficar!
desfalcada do territorio que passa á jurisdicção da Administração de
Hibeil'ão Preto; o a segunda do que pas:m á jurisdlcção da Administração de Theopbilo Ottoni. A Administração de Campanha perderá.
tambem as agencias postaes servidag pelo rama] do Caldas da Estrad~
de Fel'l'o :\logyana, as quaes passarão para a Administração de São
Panlo.
Art. 343. A Atlministraçll.o dos Correio~ de Santos, no Estado de
S. Paulo, abrangerá toda a zona. do Jittoral do dito E'31.:tdo, denomiua da de ~erra a. baixo.
§ 1 • o A Administração dos Correios do HibeirãoP,·eto a brnngerá.
a zona da antiga. Sub-Administrat;ão do mesmo nome e mais o territorio do Estado de Minas Ger·aos set·vido pelo ramal de S. Sebastião
do l'araizo e pela parte da{Rêde Snl 1\finnil':t a cargo da Companhia
1\fogyana, excepto o ramal de Caldas.
§ 2. o A de Botuca.tú abrangerá todo o tcrritorio seno vido pola E~
trada de Fer·ro Sorocabaua., a partir do llotneatú o o da Estrada do
Fet'l'o de Banrú a It.apura, c a8 agencias post:aes sitrradas no torl'itorio
do Estado do l'ara.n:'t, sorvidas peJa linlta Salto C:r:J.II,Jn, dagtwlla.
E~t.r·ajla..

·
Art. :H. 1-. A Adminh;tração (los Co!'rcios de Santa 1\lat•i;t, no Estado do Bio l.iraudo do Sul, abt'allgorá o territor·io do reftH'ido Estado,
sorvtdo pelas linltas de Santa .l\Ia!'ia a Passo .l<'undo o ~t .Mnt·cellino
Hamo~;, ()tiO se estnude até ás fronteit·as da Hop11olica Argentin:t e
limitado pela linha de Santa l\lat'ia a Urngua.yaua e ramal de Sa11ta.
Anna. do Li vrallH'nto, do lado da Hep11blica Oriental do Umguay.
Art. :n:;. A Atimiuistração dos Correios de Col'llmbá, uo Eo;t.arlo
do J\lattn nl'osso, :tllranger:í t.urlo o territorio do Slll daqunlln E..;tado, servido dil'nctamnntn pela Estrada dt~ Fm·ro dt~ Hap11ra a Co~
nunh:'t.
Pat·agrapho unico. A dn Matto Grosso alH'allgo!':\ o tol'rit.ol'io
restante do mesmo Estado, menos a zona trllnttaria da Estrada d!l
Ferro Matlcira-Mamoré, que ficará subordinada. á Administração do
Amazonas.
Art. 346. A Administração dos Correios do Amazonas e do Acro
comprehenderá todo o Estado e referido Terr·itorio e mais as agencias
postaes do Estado do l\latto Grosso set·vidas pela E'>tl'acla de Fm-ro
Ma.doira-1\Iamoré.
.
•
Art. 34 7. A AdministraçfLo dos Correios da Bahia ficar[t com
todo o tel'ritorio do me~mo Estado, com ex:cepção da parte quo pa~sa
pam a jnl'isdicc;ão da Admlnistrac;ão do .Toazeiro e das a.gcllcias q11o
Jlas:-:am para a de Thoophilo Ottoni. '
Art. 3'1:8. A Achninistração dos Correios de S: Panlo abrangerá o
tcrritorio d') Estado, exccptuadas as zonas snbordiuadas ás Administrac;ííns de Santos, Hibcirã.o Preto e Botncatú e mais a parte do Estado de Minas t:e1·aes sorvida. pelo r;11nal de Ca lda.s, da. Estrn<b tio
For·ro .Mogyaua.
Art. 319. A _Administração dos Co!'rei03 do Pal'aná ahl'angori o
tel'ritorio do mesmo Estado, menos a pn.rto quo passa. pat·a a Admiuistrat;.:"io de 13ot.ucatú.
At't. 3:.iO. A Administração do3 Correios do Hio nraudo do Sul
continuará com jurisdict;ão nu parte do E;;;tado 11.1.o snuordirnda á do
Santa. l\fal'ia.
,\ rt. 3:H. As Administr·a(~ões dos Correios do Pad.• ~eat·á, lHo
GI':JlHie do Nor!.e, Parahyba, Alagoas, Sm·gipe, Espírito Santo, Hio de
JarH~it·o, Goyaz n Santa Catharina cont.inuat'ão com juf'iqdicf::to em tn lo
o tt'rTil<ll'io dos respC(!tivos Estados.
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Art. 352. O Director Geral, sempre que julgar opportuno, fará a
revisão dos limites dos tcrritorios das diversas Administrações postaes,
tendo em vista as communicações mais promptas e seguras das v~rias
localidades entro si e em relação ás respectivas sédes, desin tcgrando
ou integrando nas respectivas circumscripçõcs administrativas as
agencias postaes .
. Art. 3~.3. As Arlministrações de primeira, segunda, tmceir..t. e
quarta dasses terão organização identica em cada classP; a do S<lO
Paulo, porém, terá organização c quadro especiaes.
Art. 354. Todas as Administl'açõcs postaes, soja qual fõr a sua
·classe. ficarão f,Ubordinadas immediatamento á Dil'ectoria Geral dos
Correios, na fórma deste Regulamento.
Art. 355. Na· Capital Federal e nas capitacs dos Estados serão
creadas repartições especiaes, dentro do perimetro urban<', e suburbano, quando fõr demonstradà sua necessidade, para o prompto
desempenho dos serviços, as quacs serão consideradas como Succursaes áa repartição principal, com attribuições para. touas as op<!l'~l(:õer-;
de permuta de correspondencias postaes.
§ 1. o As Succursaes serão dirigidas por 2°9 e 3c~ omciaes das repartições principaes; os quaes serão de livre escolha do Director Geral
e dos Administradores, dentre os que contarem mais de vinte armos
de serviço postal e não tiverem soffrido a pena do suspensão.
§ 2. 0 Os ajudantes de Succursaes serão tirados do quadro dos terceiros officiaes ou dos amanuenses.
§ 3. 0 O Director Gorai marcará, mediante pt·oposta do Sub-Director do Trafego Postal ou dos Administradores, os limite~ das zonas
de cada Succursal.
·
Art. 3~i6. Nas cicta.des, villa.s, povoações, cstaçües de estradas de ferro, nucleos coloniaes ou estabelecimentos industriaes 011 agricolas do importancia, haverá agencias do Correio, immcdiatamonte snbordinartas aos Administradores, nos Estados, c ao Sub-Dircdor do Trafego
Postal, 110 Districto Federal.
Art. 3;i7. Todas as agencias dos Conoios so gt·upar:io nas seguintes categorias:
a) Agencias especiaes, que sel'ão as de lHo Grando c Pelotas, no
Rio Grande do Sul; Petropolis e Campos, no Estado do Bio de .Janeiro,
e .Juiz do l!'óra, no Estado de Minas Geraes;
b) Agencias ào 1a classe, as que satisfizel'em ás :;cgniutes condições:
La Produzir·em ronda supel'ior a 2a:000$000 annualrncnto, crn tt·os
annos consecutivos;
2.a Serem centeos importantes e especiaes de peemuta de malas
com estações postaes do interior c do exterior, a juizo da Directoira
1
Geral;
I
c) Agencias de~,. classe, as I.JUC satisfizerem ás seguintes condições:
1.a Produzirem renda superior a 15:000$000 annualmonte, em
tt·es armos consecutivos;
2a, Serem centros importantes de pct·muta de malas com outras
estações postaos Jo interior e exigirem distribuição domiciliaria do
correspondcncia.
d) Agencias de 3a classe, as que:
P. Produzirem remia supcl'im· a 3:00t1S allnualmcnte, em tl'e~
annos consecutivos;
2"', Forem ccntr·os de permuta de malas com outras estações pus~
tacs e exigirem, eventualmente, distribuição domiciliaria ;

ACTOS DO PODER EXECUTIVO

e) Agencias de 411. classe, a quo pertencerão todas as demais repartições do Correio.
§ f. o Pat'3 o effeito de classiftca.ça.o da~ Agencias postaes, considerar-se-á como renda o producto da venda de sonos o outras fórmulas do franquia, as imp0rtancias das assignatnras de caixas,
dos premios «los vales postacs intcrnaciouae:; c a metade da taxa de·
vida.
·
§ 2. o O serviço de distribuição domiciliaria de coriespondencia
poderá ser estabelecido em Agencias do Corr(~io de qualquer categoria, a criterio da Directoria, tondo-so em vista a população, o
r.ommercio e a topographia da localidade.
Art. 358. Em todas as localidades, estaç(}es de e~tradas do ferro,
povoados, etc •• onde não for possível estabelecer Agencias pm1taes,
poderá haver encarregados do servie<o do Correio, aos quaos se ahouar·á a gratificação dc-5 o/o polos sellos rornreido~1 a dinheiro.
§ i. 0 Junto á t•esidencia OU ao estabelecimento de taes OUCal'rCgados, haverá sempre uma caixa postal. para a corrospondcocia,
que será collcctada pelo conductor de malas ou empregado do Col'l'eio
àmbolante quo sen•ir á. zona.
§ 2. 0 O encarregado do serviço postal não expedirá malas o será
apenas incumbido da entrega da correspondencia ot·dinari:t destinada
aos moradores da localidade.
§ 3. 0 Nas estações de estradas do forro, os encarregados destas
serão, de pl'eferencia, os eneal'regados do serviço postal, não llavondo agencia de Correio na localidade.
.
A1't. 359. Além das repartições enumeradas nos artigos anteriores, serão estabeleeidas outras em trens do estradas de fer·ro,
em barcos e vápores das linhas fluviaos e marítimas, quando o exigi~
1·cm as necessidades do serviço postal.
Art. :~60. O Diroctor Gel'al poderá, em deter·mina(las circmnstan<'ias, fixat• temporariamente, em qualquet• ponto do tcrritorio da Repn;blica o em detel'rninadas zonas, dclegaçõm:; da Snb-Diroctol'ia de Fiscalização c Estatistica,- dirigidas por omeiaes do~ quadr·os da Dircetoria Geral o das Administrações, para o fim do Hscali7.ai' e !'egularizar os serviços postacs.
Paragrapho unico. A designação destas delegações, desdouramantos da Sub-Directoria de Fiscalização e Estatistica, so vcrificarfL
ou por solicitação dos Administradores, provada a necessidade, 011
por iniciativa da Diroctoria Geral, em casos de dcficicncias e h•J·c~n
laddades, notorias e permanente~, na oxccuçfí.o dos sm·viços.
Art. 3ôi. As repartições postaes enumeradas ue8te capitulo
são orga.nizadas de accôrdo com as disposições dos capítulos se~
guintes, em todo o torrHorio da Hepublica. ·

CAPITULO XIX
DIRECTORIA

GERAL

Art. 362. A Directoria Geral dos Correios teL'á os seus sfW\'Í«<OS
distribuidos por quatro Sub-Dit·ectorias, a sabor: Fisealizaçào o E:-;tatist.ica, Tt·afego Postal, Expediente o Contabilidade.

S1tb-Ditccto1·ia de Fiscalizaçüo e Estatistica
Art. 3ô:l. A' Sub-Directoria de Fiscalizaçii.o c Esta.tistiea inenmLirft a fiscalização de todos os serviços postacs no territorio da Hnpu-
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blica, exéCutada permanentemente por exame do documentos e pol'
meio de inspecçõas.
.
Art 3M. Os serviços executados nas sédo.<~ das Administra~ões
scrll.o immediatamente fiscalizados pela Sub-Directol'ia de Fiscali·
za.çll.o e Estatistlca e os de todas ag repartições subordinadas áquellas
sorll.o fiscalizados pelas Secções de fiscaliza~ão das mosm:l~ Admini~>
tr·ações, por meio de inspecções e exame de doeum,~ntos.
Paragrapho tmico. Para a fiscalização do todas as reparti~ões
subordinal'das ás Administt·açõos de Correios, haverá em cada um;t
destas uma Secção ou turma especial, á. qnal iucumhh•ão exclm>ivamente esses serviços.
.
Art. 365. A Soc~J.Q a. que so refere o a!'tigo antccedonte sel'ft.
composta, em cada sédo do Administração, do numero de fnnccionarios que forem julgados necessarios pelo Director Geral, mediante pa. ·
recor do Sub- Director de Fiscalização e Estatistic:t.
§ i. o A tiscalização dos set•viços, nas rcparti,iõos subOl·dinadas a.
cada Administração postal, se tornará. effcctiva. em virtnôo tio ot•don~
ospontaneas do Administrador ou emanadas da Suh-Dlt•;•et.ol'ia dtl
J?iscalização e Estatistica, de ordem do Diroctol' Get·al.
§ 2. o Todos os officios, pareceres, relatorios o mai~; documento:::
organizactos pelas Secções de fiscalização (ia.s Administt·ações, em
virtude de actos do suas attrihuições, ser·ão presentes á Sub-Directoria
de Fiscalização e Estatistica, por cópia, imme.jiatamonte depois dn
elaborados, sem prejuizo de medidas que, em vit·tudo de.s'ms mesmo-:;
acto9, tenhat>! do tomar o1; Administradores.
§ 3. o Os Administradores remetter1i.o á Suh-Dit·ectoria. ~lo Piscali ·
za~ão e Estatística cópia dos actos que expedirem ás Secções de fiscali ·
zação e, bem assim, daquelles que se referirem :\s providencia;;
tomadas em virtude dos resultados das inspocções, vistorias, ete.,
que essas Secções tenham praticado, por atreito daquelles.
Art. 366. O serviço do inspecÇão só poderá sor confiado n.
funccionarios quo tenham concurso de segunda entrancia.
Art. 367. As Administrações e as Agencias espociao~ scr·ã.o inspeccionaàa,;, pelo menos, duas vezes por anno, o as demais repai·tiçõos uma vez, naquclle mesmo espaço de tempo.
Paragrapho unico. As inspecções nas varias reparti<(õos postao~
durarão o tempo q11o for necessario para. contplota satisfaç;io •lo so11
ohjoctivo.
Al't. 368. Além de quaesquer· instrucçõos on detCI'Hiill\lÇõcs espoeiaes, expedidas, snrão tidos em considet>ação nas insJWCt;õe'l, do nm
modo geral e, em particular, de accôrdo <:Olll a irnpot't:uwia fi,~ cada
repartição, os seguintes ohjoctivog :
_
a) Situação, segurança, conrlições hygienicas e estado do conservação e asseio do edificio; commodidade quo o mesmo ofl'ereça. :1.0
publico c vantagens o desvantagens á. manipulação un. eort·espon-·
dencia;
b) Recebimento, classificação, acondicionamento e taxa.'tão 1la
correspondencia. Qrdinaria e registrada, com e sem valor decl:ttado,
sua distribuição, expedição, conferencia o dovoluç:lo no~ pr·:tzo:'l deto1· ·
minarlos no Hcgulamento e nas lnstrucções ;
c) Emissão e pagamento de vales postaes nacionaes e iuter·na.cionaes, talões, livros o modelos aos mesmos rerorontcs, cu(!omm<mdas internacionaos e cartas e caixas com valm· dt!t:bl'ado ;
d) Horario para abertura e fechamento da I'eparti•.(:lf), prnsenç<t
do;;; fnnr.dnnario.;;, orwerramonto do pnuto á. hora •ltíÜ'1'1Jlitud:t., e~qu·~~
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dic;!o de malas, partida e chegada de estafetas nos dias e horn~
marcados;
·
e) Formulas de franquia, livros e modelos existentos, bom acondicionamento e sufficiencia dos mesmos ;
f) Organi?:ação da estatistiea do~ scrvit~o~ AXO(~nt:ulos pAla repar'tição ;
!I) Estado de cousorva~ão e sutlieienda dos moveis e otensilios
indispensaveis ao serviço o, especialmente, Lalun1;,as, peso~, caixas dH
eollecta, carimbos, typos, alicates, fechos, sinet1~s. taboletas, balas,
saccos para regi-.tradns e malas pa.ra expedição dn t•.orre.::pondmw.ilt
ordinaria ;
·
h) Organização n cousei'vação do .'lrGhivo;
i) Affixação, em logares proprios, da tarifa postal o dil.~ taholla~
com informações de interesse publico ;
i) Existencia e boa conservação dos exemplares do flcgulamonto,
das lustruct;ões, dos Boletins o do~ finias po~t:1es, pertt~ucoutos á:i
"' ~ part.ições ou seç(~ ões ;
k) Oh:.;orvancia, por parto dos carteiros, continuo~, conductores
de ·malas, estafetas e sorventes, das regra~ relativas ao uJJifnrmn mu
11so n á urbanidade eom que deve ser tratado o puhlico ;
L) Escripturação concernente it conospondew·.ia de taxa devida ;
'111) Reclarna1~ões feitas pelo publico o soluçí)cs dadas ás mmuna!'\;
n) Expediente proprio das Contatlorias, isto é, oscripturação das
importancias arrecadadas, despendidas H reeolhidas ; UI'f!,:tnizução e
expedição de balaneetes; escripturação do dividas por imposto de
sdlo, por multas e extravios do registrado~ ; e!>criptur•at<ão relativa
ao Montepio dos Empt·egados Publicos ; contas corrnntos de t'(~sponsa
voh e levantamento das me:mws; oseript.ur:tç1\o da eutr:tda {l d:t
s:Lhida do material ;
u) Contraetos paea forneeiuwnto de matt~ri:d, onndtw•:ão de mala~
f~ :Liuguel de casas ;
]J) Escripturação e orgatúllação do contas relativas ao S(~r·vif;o do
eueommendas postaes, colis, caixas e cartas com valor declarado,
val!:'S postam;, c quacsqucr outros servic~os interuaciouacs ;
q) Escripturação relativa ao servit;o de assignatura de jornaes,
revistas e outras publicações pel'iodicas e ao de cobrança de titulo5: ;
1') Processó de fianças e cauções dos fnnccionarios a ellas

~ttjnito.;.;

;

s) Organi?.açã.o de peocossos o oscl'ipf.ura(~:to de pt•oto~ollo'~ do
sahida .e entrada c do registro de papeis ;
t) Escripturação relativa ás Caixas Eeonomkas Pnsf.aí's ;
u) l'1·ocosso de refugo da correspondoncia ;
1') Estatistica dos serviços internaoionaes ;
;r) ContraverH(ões, transportes do malas o tle cori'Cspondnuei:t~ ;
y) Exame especial do servi~.o de condticção do malas;
z) Estado das eaixas dos T11csoureiros, Fieis e Agenfl~s postaes.

AL't. 3G9. Os funccionarios incumbidos das inspecções providenciarão junto aos Agentes postaes e Chefes de serviço para que immediatamonte corl'ijam qualquer pratica irrogulat· ou vieiosa, porventm·a observada no serviço, fomccondo as iostrucções n qtta(~S()ItQI'
ntJI.t·os elementos quo pam esse fim forem necessarios .
.Paragl'apho unico. Em caso de urgencia, poderão atloptat· a~
mmhtlas que, a hem do serviço, se tornarem precisas, dando conta
immediatamentc ao Administrador· para que este as snbmef.ta. 1am1Jem
ÍIUIIIPtliat.anwute ao Sub-Director de Fisealização n Estatif>tiea e qtJP.
e·,tf•, por sua ve1., as sujeito ao j1li:w (' app1·ovação do llire(:tot' nnl'~L
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Art. 370. Cabeeá tambem aos funccional'ios encarregados das
inspecções sinrlicar do procedimento e da idoneidade technica e
moral dos funccionarios das repartições inspeccionadas, para o fim
de serem este;; afastados do serviço quando não estiverem em cotldições de neste permanecer, ou serem punidos, na fóema deste Regulamento.
Art. 371. Nas inspecções quo realizarem, sempre que se lhe proporcionar ensejo, os inspectores examinarão o embarque e o desembarque das malas, nos portos c nas estações do estradas de ferJ·o,
indicando as providencias que julgarem acertadas e uncessarias para.
r<\gularidarle dos serviços.
Art. 372. Incumbe ainda. aos 'encarregados das inspec1iõos sus·
pender·, em caso de alcance, os responsaveis para com a Fazenda
Nacional, dando conhecimento immediato, para coHvcniente ratificação, ao Administrador de seu districto postàl, que levad, o facto
incontinente ao conhecimento da Directoria Geral.
Art. 37:3. A Sub-Dil'ectoria de Fiscalização c Estatística constará
de tres Secções, cada uma sob a direcção de um Chefe, subordinados
estes directamente ao respectivo Snb-Dil·er.tor, e lhes iuemnbe tambcrn
os seguintes serviços:
111. Secção

i 0 • Prepat'O da coreespondencia, sobre os serviços que lhe competem, com o Ministro da Viação e Obl'as Publicas .e as Autoridades;
com os Sub-Directorcs elo Trafego, do Expodionto o <la Contabilidade;
com os Administradores postaes, os Chefes de Sr.c~<;ão ·~ do Suecursacs
e os Agentes do Cot'rcio.
2" ~ Expediente e preparo de papeis para dospa.eho do Dit·octor
Geral, l'elativamcnte aos serviços affcctos á Secção;
3". Preparo de p;Lpeis pat·a dospaclto do Suh-Dit·er:tor <ln Fi-w.alizaçã.o e Estatist.ica ;
4°. Sm•viço de inspecçã.o o fiscalização na Dirc<·.tni'ia Geral e nas
Administrações, inqueritos na. Diroctoria Geral e na<; rep:tl·tiçõe:{
postaes do Districto Federal ;
·
:.o. Guarda e estudo dos rela.torios enviado.-: p('la.s r.ommi~sõns do
inspccção e fiscalizac(ãO das Administrações e dos apre:~t~nt.ado~ por
funecionarios da Directoria Geral ;
Ü0 • Organização e conservaça.o da Bibliothoea Postal;
7°. Hegistro dial'in do ponto e organização dH certificados do compat·ecimento do pessoal pat·a extracção de folhas de pag-alllellt:o;
8". Bclatorio annnal dos serviÇos a cargo da. Secção;
9''. llogist['() diario de todos os trabalhos cxet:utados.
2a Secção
1o. Pro paro da COl'respondencia com o Ministro ela Viação o Oura
Publicas o as Autbridades, sobre o serviço que lho competem, com os
Sub-Directores do Trafego, do Expediente c da Contauilida.de, o
Administradores, os Chefes de Sec<;ào e de Succut·saes c os Agentes do
Correio;
· 2°. Expediente c preparo do papoís para despacho do Dit·eetor
G·eral, do Sub-Dil·ector de Fiscalizaç:io e Estatística, l'ulativameute
aos serviços que são affectos á Secção;
3°. Recebimento, entrada c }H'Occssl, do roclama\Õt~S n q ncixas do
publico sobro serviço postal ;
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4°. Informac,ão sobre reclamações de outros Correios, que
se relacionarem com os serviços a cargo da Sub-Directot·ia llo
Trafego;
;;o. Estudo de processos sobre extt·avios de correspon(lencias ;
ôo. Expediente relativo ás reclamações enviadas á Diroctoria
Get·al sobre a execução do serviço postal ;
7°. Recebimento diario, da Sub-Directoria do Tt·afogo Postal, motli:tnto recibo, em protocollo, dos livros o documentos relativos á
expedição e ao recebimento da correspondcncia om get·al;
8°. Hecebimento, classificação e guarda dos recibos de rcgistradf ,:-;,
ontregncs pela Sub-Diroctoria do Trafego Postal;
9°. Hesumo dia rio do ponto e organizaçào de certificados de
compat·ecimcuto de seu pessoal para extracção de folbasde pagan;~nto;
10. Relatorio annual dos serviços a cargo da Secção;
t t. Hegistro diario de todos os trabalhos executados.
3!\ Secção

i o. P1·eparo da correspondencia com o Ministro da Viação e Obras
Pnulic:-ts e as Autorirlaries, sobre o set·viço que á Secção cnmpeto; com
os Sub-Directores do Trafego Postal, do Expedieute o da Crmtabilidadc, com os Administradm·es postacs, os ·Chefes de Secção o do
Succursaes e os Agentes do Correio ;
2''. Expediente e preparo de papeis para despacho do Direct.or
Geral e do Sub-Directot· de Fiscalização e Estatística, sobre os trabalhos que incumbem á Secção, o protocollo do entrada o sahida. de
papeis da Sub -Direetoria.
3°. Organização da ostatistica dos set•viços post;aes ;
1.~: 0 • l'roencbimento dos quadros estatisticos iuternacionaes;
511 • Hccebirnento, mauipula<~tí.o, distribuição, cntt·ega,devolução e
eonsumo da correspondencia cahida. <~m refugo, nas repnrtiçõw.;
po~ta.f~s elo Districto Federal;
6°. Museu Postal, sua organização e conservação;
7°. Serviço de inspecção e fiscalização das Succursaos o Agencias
postaes do Districto Ferl.eral o das Agencias sub01·diuar!a.s á~; Adminis-trações de CotTeios;
8°. Fiscalização dos serviços de correios-ambulante<; o do conducção de malas postaes~
9°. Guat·da, estudo e apreciação dos t·elat.orios das inspecções
feitas nas Succursacs e Agenci~Ls do Districto Feder·al c uas Agendas
subordinadas ás Administrações postaes;
iO. Hesumo diario do ponto e extracç:'io ele certifieados do compal·ecimento de seu prssoal para organização de folhas de pagamento;
i 1. Relatorio annual dos serviços a cargo da Secção;
f2. Resumo dia do de todos os trabalhos executados.

Sub-Directoria do Trafego Postal

Art. 374. Incumbem ás secções da Sub-dirtlctoaia do Trafego Postal, cada uma. sob a airecção de um Chefe, subordinados diroctameute ao respectivo Sub~Directot·, os seguintes serviços:
1a Secção-Expediente, protocollo, linha;.;, horarios, itiuorarios
c movimento do pessoal;
2~ Secção-Recebimento e distribuição da cori'C~spondnnr.b ordinaria o collecta da caixa geral;
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3a Secçlo-Recebimento, conferencia. e expedição de malas maritima.s e terrestres, estas, quando destinadas a localidades não s<!rvid:\9
pelo correio ambulante;
i• Secção-Correios ambulantes;
!)a Secçã.o-Encommendas postam; intel'Ilacionao~ c cartas n caixas com valor declarado (serviço internacional);
f, 14 Seeção-Importaç1o do correspondenda regh)tr:Hla com e sem
valor rlcclarado o distribu1ção da correspondenci:\ registrada sem va··
lor;
.
7a Secção-Ex.portaç1o do corrcspondoncia registrada com e som
valo L' declarado e registro da corresponrlencia sem valor;
Art. 375. As Secções de que t1·ata o artigo anterior te1·ão os se"
gulntes encargos:
i• Secçl'lo:

. L o Prepat•o da. corresporulcncia, sobro. o oxpedien to q no lhe com pete, com o Ministro da Viação, os Oirectoros dos Corruios lnterna-

r~ionaos, o.Director Geral dos Correios, os Sub-Directores de Fiscalizaçã.o e Estatistica, Expediente o Contabilidade, o~ Administt·adores
postaes, os Chefes do Succursacs, Agentes de Correio e Autoridades do
mstricto Federal;
2. o Protocollo de ontt·ada e sabida de pap<'is 1la Suh-Direetol'ia.;
3. o Organização de horarios e itinera.rios dos cort·eiog ambula nte:l
e linhas postae~, no Distdcto Federal;
4. o Registro das linhas po~taes do Districto FeJeral com indiea~~ão
do datas de creaçlio, pontos de partida e de chegada, intermediarios
o t.el·miuans, exteusão kilometl'ica, modo por quo é feita a eotHlneção,
IHlme do contractante ou do estafeta, e preço das viagens;
5. o Hegistro das Agencias posta.os do Districto Federá I, com imli ·
eaçlio rlo datas de creaçã.o, classificação, categoria da localidade respnctiva, nome dos funccionarios, datas do nomeações, exonct.·ações, etc.;
6. 0 Organização da tabella do 'sabida e chegada de maJas. 110
Districto Federal, com indicação do horas do distrHHliçã.o domiciliaria
onde houver;
·
7. o Organização dos districtos de collecta e de distribniçã.o, nas
?.onas urbanas, suburbanas e ruraes do Districto Federal;
8. 0 Registro geral das linhas postaes da Republica, com indica ...
ções do datas de creaçã.o, pontos tet•minacs e intcrmodiarios, m:tcnsão kilomctl'iea, no mo do contractante ou do csta.rcta, o ensto elo ser....
viço;
.
9. 0 Registro de hm·arios e itinerario~ c organizaçã.o elo mappa:i
geographicos postaos do Brasil; organização do Guia Post:ll o do lutli<:ador Postal do Districto Federal;
tO. Exame do propost~s pam croaçn.o, suppressã.o o restabelecimento do Agencias e do linhas postaes, augmcnto o diminuição do nn·
mero de viagens;
H. Registro do movimento db pessoal da Sub-Dircctoria respe~
ctiva, das Succursaes e Agencias do Districto Federal, com todos os
esclat·ecimentos necessarios;
i2. Organizaça.o e remessa á 3a sC'..cção da Sub-dircctol'ia do Figcalização o Estatística dos dados nccessarios ao proonchimcnto dos
quadros estatísticos• internacionaes;
i3. Expodionto relativo ao trafego internacional (~et·viço do Di~
tricto Federal);
!4. Preparo dos papeis que dnvem ser suhruettido;~ a rJno;;J,achn do
ni I'C~tOl· •~ do Ru h-l>iraetor du Trafego Postal;
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15. Helatorio annual dos serviços a seu cargo e da

Sub~Uírc~

cf.oria;
i6. Resumo

dia.rio do ponto o preparo do certificados de compare
cimento do pessoal da Secçl.o para extraeça.o de foJbas de 1)agamento;
i 7. Registro diario de todos os trabalhos da Secça.o.
2a Secção:

i. o Hocchimcllf:o, abertura, conforencia e romc;.;sa. datl mala~;
de c p;u·a as Succursacs e Agencias do Districto Federal.
2. 0 J1ocebimcnto da correspondcncia urbana, sua mal'Cá<_:.ão, apartação c distl'ibuição na área central da cidade c remessa ás Succur~aos c Agencias do Districto Federal;
,~
·
3. o Hccebimonto, na Secção, dos jorna.üR~ revistas c outras pullli·ca~õos pcriodicas c distribuição no Districto Federal;
• 4. o Collecta das caixas postaos da rcpartic_:.ão, desf.iuadas ao l'oee~
h i men t.o da correspondcncia;
5. o Collecta das caixas postaes urbanas, na zona a sen cargo, e ve·
riJicaçã.o do portcamento da correspondeucia a cargo da Secç;to;
I). o Distribuição da corresponrlcncia Ot'dinaria, na 5rca. c·.ontral
da cidade o fiscalização dirccta. c immcdiata da cu11ecta e da disl.t•i..:.
buiç<lo ua. zona a seu cargo;
7°. JJistriuuição dos jornacs o expressos pelo corpo cspedal
do auxiliat•cs sem projuizo da <listriuui~:Lo por meio do carteiros,
quando neccssario fôr;
8. o Apprchcnsão da corrcsponrlcncia recebida ou trausporl.ada
fratrd nlontamcnto;
~." Orgauizaçào dos documentos do debito pela corrcspoudcncia
H;to orr iusutncicntcmcute·funqueada;
lo. Hegistro, nos indicadores, da.s mudltnç.as de domicilio, comm 11.,
Jticadas pelos partic.ula.t·os c pelos cat'teiros;
11 . Classitica<<ftO c guarda d;t correspondencia de que não foi pussivcl fnmr entrega;
12. Escolha e classificação da correspoudcocia cabida om refugo;
B. Guarda c consorvaçilo das caixas de assiguautcs, cujo scrvi1:o
com pdo ft Secção;
·
'
H. Prorosso para. venda de chaves das cahas de assignanl.cs,
uwdian(o gnia, para pngamollto na Thcsuut·aria. da ro~pcGt:iva imporÜl,ll('.Í;t;

I:;. Entrega. eru pr·otoeollo ;Í. 6" Sccc~;'í.o de todos n.<: volmne:; cl0
ohjeet.ns rep;isl.rados C entrega {L 5a S~eçã.o da cot·reRpondcncia ~stran ..
guira coul.oudo oujcctos sujeitos a dil'nitos aduaneiros;
i~i. llcmossa, om protocollo, ás Socçües das malas, hnlsas c saeeo5
vasin.;; a dias pertencentes o est.:ripttn·a,;.;tO ctas respectiv;Ls cnl.rarla:; c
sahi(la.s;

-

17. Entruga. da correspondcneia. de posta-resf.autc;
I~. lkmnss;t diaria., em prntocollo, :i 2'' Sccr;ão da ;.iub -llirectoJ·ia. dn Fise:diza,:;,;•o e Esta.tistica de todos os documcntOfl referentes
á c·.onfMCtH~ia e expodi(:;•o «las malas c saecos c a entrega ele corre::;.
pondc~neia ;
1 ~~. Organização c remessa. á ;p Socç;1.o da Suh-Dirodoria de Fisc:aliz;u_;;lo c Est.a.tistica do~ dados noccssario~ ao prccuehimcnt.o dos
q ua clros estatísticos interuacionacs;
.~o. Holatorio ilrmual dos soniços o a Sec,~ão;
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2i. H.esumo dia rio do ponto e organização de ccrtilic;tdO:> do comparecimonto do pessoal d'l. SCCI~ã.o, para cxtracç~o do folhas d.c pagamento;
22. Registm diarlo de todos os trabalhos executados;
3" Secção:

1° Recebimento, abertura e conferencia das mal:ts cntt·aclas, por
via maritima ou terrestr<', quando não serviria~ pelo correio-ambulante; manipulação da corrcspondencia ordinaria ennt.iria nessas
malas o sua remessa ás outras Secções;
·
2° Fiscalizaç<lo do recebimento das malas e correspondencia.s a
cargo dos fnnccionarios incumbido~ do serviço po;;tal maritimo;
:~o Entl'ega, em protocollo, á 6" Sec(;ão de todos os volumes e
objectos registrados e rccebimeut;p da 5" Secção dos volunws c coli.s a
expcdjr;
4° .Jul'isdição ·immediata sobre o serviço postal maritimo c aél'eo;
5° Preparo e expedição de malas para o interior c exterior da
Republica, inclusive as terrestres, quando não sm·vidas pelo correioambulante;
G0 Recebimento, na Secção, de jornaes, revistas c onh·as publica~
çõcs pcriodicas,' cuja expf'dição lho competir;
7° Jurisdicção immediata sobre os Agentes post.aes embarcados,
no Districto Federal;
so Apprehensão da cotTcspondcncia recebida ou transportada
fraudulentamente;
9° Verificação elo porte a monto da correspondencia a seu cargo,
para os effeitos da cobrança da taxa devida;
i O. Hemessa diaria, em protocollo, á 2a Secção da Sub-Hircctoria
de Fiscalização r. Estatística de todo<; os documentos rcferollt<n á expedição de malas;
·
H. Organização c remessa á 311 Secção da Sub-Dircctoeia de Fiscalização c Estatistica dos dauos nocessarios ao JH;eeneltimonto dos
quadros estatísticos internacionaes;
12. Hegfstl'O e escripturação de entraria c saili:la de malas c
saccos nacionaes e estrangeiros;
H. Bcfugo dia rio da corrcspondencia. a. seu eargo;
H·. Uelatot•io annual dos sm·viços da Se(~(;:i.o;
f;). Resumo diario do ponto do pessoal da Sec(~J.o e pl'cpa.ro de
certificados)de comparecimento pat·a extracção de folhas de pagamento ;
16. Hcgistro di:1rio do to:los os trabalhos oxec11tarlos.
4"' Secção:

1°. SupcrintelldCilcia. c fiscaliza(;.ão do todos o:-; serviço~ de eorrcios ambulante:;, nas zonas sob sua jurisdicçã.o;
,
2°. l\lanipnlação, na Socçio c nos ca.rt·os-eorroios, das ma.l:.ts na.eionaes de e para as localidades que, directamente, ou por intermcdio
de outras~ são servidas po!" estradas de ferro ;
3°. Entrega, em protoeollo, á 6" Secção, de todos os vollm10s e
o~jectos :registt·ados ;
4". Hecebimonto, ccuferencia e etltr·cg:L 110s ~~arros-cot·rcios das
malas náeionaes para as localidades que, dtrcetamente, 011 por intermcdio de outms, s;lo servidas por estradas de ferro;
5°._ Recebimento, na Secçfí.o, de todos osjornaes, revistas e o11te;ts
publicações periodicas, cuja expedição lhe competir·;
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6°. Hérnessa á 23 Secçilo da correspondencia ol'dinaria a. distribuir por aqm~lla Secção e pelas Sticcursaes o bem assim á 3" scc(;ii.o da
correspondencia ordinal'ia que tenha de ser por cUa. expedida ;
7(). Remessa dia ria, em protocollo, á 2" ~occ;ã.o da Sub-Dil'ectoria
do Fiscalização e Estatística, do todos os documentos referentes á expedição e conferencia de malas ;
sa. nernessa, em protocollo, ás Secções, das malas c saecos vasios
a ellas pertencentes ;
9°. Apprehensão da. corrcspondcucia recebida ou trausportad,l
fraudulentamente ;
iO. Verificação do porteamento da correspondencia para o fim
de ser assignalada a que não estiver devidamente franqueada;
H. Escripturaçã.o da entrada e sabida do malas, bolsas c
saccos va~ios da Secção ;
,
.
f2. Organização e reme.;sa_á 3a ~ecção rla Sub-Directoria do Fiscalização e Estatística de todos os dados necessarios ao preencbimont<l
dos quadros estatísticos internacionaes;
!3. Hefugo diario da corresponderlcia a seu cargo;
H. Relatorio ammal dos serviços quo lho competem;
!5. Resumo do popto e organização de certificados do comparecimento de seu pessoal pal'a extracÇão de folhas de pagamento;
f 6. Hegistro dia rio de todos os trabalhos executados.
5a Secção:
1 o. Recebimento, abertura, conferencia e entrega do cncommcudas postaes, recebidas do exterior da Republica;
2°. Recebimonio, preparo, acondicionamento c expedição dessas
eucommendas;
3°. Execução do serviço de cartas e caixas com valor declarado;
4°. Estatística do movimento do cncommendas intomacionaes,
recebidas c expedidas ;
5°. Hecebimento das 2a o 6" Secções da cot·respondencia ordinaria
e regü:.trada, contendo objectos sujeitos a direitos aduaneiros;
6°. Organização e remessa á 3• Secção da Sub-Directoria de Fiscalizaç;io o Estatistica dos dados necossa1·ios ao preenchimento dos quadros estatísticos internacionaes ;
7°. Escripturação de entrada e sabida dos saccos o c~sta~ omprogados no serviço de cncommendas postaos ;
8(). Relatorio annual dos se1·viços a cargo da Secção;
9°. Resumo diario do ponto e preparo de certificados do compareeimento do pessoal da Secção para oxtracção de foJ has do pagamento;
i O. Registro diario de todos os trabalho:; executados.

6• Secção:
1o. Distribuição no perímetro urbano central de toda a corresponderwi a registrada sem valor declarado ;

2°. Hecebimento o abertura dos volumes de correspoudancia regi"'trada com o som valoe declarado, procedentes da Hepublica ou do
extcdor;
3°. Conferencia, marcação, manipulação c lançamento dessa cspecio uo correspondcncia;
4°. Entrega á 7• Secção da correspondencia que tonba de ser
expedida;
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o0 • Entl'(~ga á 'fbesouraria dos. registrados com valor decl.1.rado a
distribuir ;
.
6-. Apprebensa.o da correspondencia que só deva sor entregue
depois do pagamento de multa e processo respectivo;
7. o Remessa diaria, em protocollo, á 2" Secção da Sub-Directoria.
do Fiscalizaçitb e Estatistica de todos os documentos relativos ao rccoblmento e entraga de registrados;
8. o Organizaçao e remessa. á a• Secção da Su b-Directorla de Fismtlização e Estatlstica dos dados necessarios ao preonchlmonto df>s quadr·os estatisticos internacionaes;
9. o Escrfpturaça.o dos saccos o bolsas recebidos e devolvidos c sua'
remessa diaria., em protocollo, ás Secções respectivas;
f O. Hem essa á 5" Secção da corresponõencia registrada, coutond o
ohjectos sujeitos a direitos aduaneiros e dos volumes de cartas o caixas
com valor declarado, procedentes do exterior;
H. Rolatorio annual dos serviços a caego da Secção;
f2. Resumo diario do ponto e preparo de certificados de comparecimento do pessoal da Secção para extracçã.o de folhas de pagamento;
i3. Registro diarlo do todos os trabalhos cxoClttado~.
7• Secç:to

i. 11 Hegistro do toda a corrcspondencia sem valor e recohlmonto da
6"' ser.ção da correspondencia registrada a oxpodil';
2. o Preparo dos volumes de correspondoncia registrada a oxperlir
pa.ra a.s Succnrsacs o Agencias do Dlstrlcto Fodor:t.l e sua cutrega, mndianto protocollo á 2" Secça.o;
3." Preparo dos volumes de corre.~pondencia registrada a mcpcd i r
pal'a as Administrações c Agencias postaos e sua entreg:.. medianto
protocollo ás 3" c .t• SccçMs, bem assrm da a cxpcclir para o exterior
da Rcpublica;
4. o Rccebimen!.o da Thcsouraria da corrcspondcncia registrada.
com valor declarado a expedir, e bom assim da 5• Secç:to dos volumes
do cartas e caixas com valor declarado a expedir para o exterior o
interior;
5. o Refugo diario do serviço a seu cargo;
6. o Remessa. diaria, om protocollo, á 2" Sccç:lo (la Suh-Dircctor'i:l.
ele FiscaJizaçlo e E§ta.ti~tica do todos os documentos referentes i cxJlOdição de corr-espondencla registrada;
7. o Organização e remessa á. 3" Secção da Sub-Dircctoria do Fisc;tJfzaça.o e Estatistica dos dados nccessarios ao preenchimento dos fJUa··
dt·os csta.tisticos internacionaes;
8. o Escripturaç1lo dos saccos o rla.s hol~::n rocehidos e cievol ·
vi( lo:;;
9. o Relatorio annoal do serviço a cargo da Secção;
!O. Resumo dia.rio do ponto o preparo de certificados rle compa"rocimonto do pos.c;oal <ia Secção para extracç:'lo de folha:J do paga-mento;
,
1 f. Registro dial'io dos trahalho3 exccutado:1.
3ub··Directoria do EJ:pcdientc
Art. 376. fucumbem ás Sccçõe3 da Sub-Director'la uo Expediente,
eada uma sob a dirccção do um Chefe, subordinados immcdial:tmente ao respectivo Sub-Dircctor, os seguintes serviços:
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i"' Soc~ão

i. o Preparo da cot·rcspondoncia. sobre os servi<~os que lhe competem, com o .Ministro da Viaçã.o o ctemais Autoridades; com os SubDit•octorcs do Fiscalização o Estatística., do Trafego Postal o da Contabilidade; com os Dircctol'es dos Correios Intornacionacs c a Secretaria
de Berna; com os Auministradorc~, os Chores do Scc,;iio c do Suceursaes e os A~ent<'.s do Correio;
2. o lnformaçfio e preparo de papei~ pam de;;pncho do IJil'ector
Gel'al, relativamente <LO serviço que diz respeito á Secç.ão:
3. 0 Estudo dos projectos de Convençõ(~S posta.<:~s intnl'llaeiona.es c
prcpat·o de instrucções,para oxecnçito dos serviços •tno 'lori\'Oill da:>
rofot·inas Conven<;õcs;
·L" ~~laboraçã-o dm dados noccssal'ios o CO()l'dcnados para o Helatoriu anrwal da Dircctoria Geral e otg:a11izaçiiO dos dcmeut.o~, na
parte que lhe disser re:;;peito, pa.t·a. o Hclatol'io anrtnal da Snb-Hirc~
ctoria;
·
:.; • o flrotocollo de entrada c sahida do papei~ da
:~niJ-·l>il'e

ctoria;

o." Clas<.:ilicaçãn, g-uarda c consurvat~~w do:-; pt·oeussrH, livros e
domais documentos que devam constituir o Archivo da Dircctoria
Horal, c bem assim de exemplares do Coovcnções, J\ccol'do:,, Helatorios, l\Icmorias, Ordens o Processos relativos aos sorviçor;; intcrnacionacs:
7. o, Pt'cparo dos papeis quo devam se e snhmcttidos a de.spacho do
Suh-llit·cctor do Expediente;.
8. o Organizaçã-o dos dados do qnc C:tt'OCCI' a ;)a Sceçiio do Fisealizac:.ão c Estal.istica. para pt·ecnehilllento do~ quadros ustatistieos in-

temadonaes;
O. o Hogistro dial'io do ponto c pt·cparo de certificados elo comparecimento do pessoal da Secção para cxt.l'acçilo do folha:> de pagaJIInnto:
to. Hcgistro gemi do todos os jornaos, revistas c oui:r·a-: publica<;õcs pcl'iodkas brasiloira.s qne solicitarem o intermcdio do Correio
para. suas assignaturas;
H. Hogistro <Jario de todus os trabalhos executados.

2a Secção
:1. G Preparo da correspondoncia com o Ministl'O da Viaç:to, Autoridades, com PS Stih-Diroctores de Fiscalizaçfí.o o Est.a.tisUca, do
Trafo~o l'o~;ta l o d;t Contabilidade, os Adminisl radorcs pos(;ac:; c (IS
Chefes d•~ Soeçã.o;
~." Jul'onnac~ã,o o preparo de papeis para dosp:tcho do Dircctot·
Gel'a.l, rdativamontc aos serviços quo lhe ostrw affectos;
:3 ." Begistro geral das Administrações, Snccursacs e Agencias, com
iudieaç;ín sohrc datas de crca.ç:1o, Clas;-;ifie:H:,~.o, mnnkipio o11 distl'icto
a quo porf.cnqaw as loealidades cru q11o estivet'em sitrnda:~ as /\gene ias c catugorias destas;·
4. o 1\Ia.tricnla. geral do pessoal da Dit·ect.oria GOl'at, das Administrações o das Agencias postaes, com indicaçfio do todos os dcruais esclarecimentos relativo~ a e;tda funccionario ou snrvnnt11ario, ic.;{n é,
datas de nnnJe:v;:to, posse, ''xcrcicio, licença, oxoner:v::to, fallec imonto, ele.;
;i," .\sscutanwnto geral elo todo u pessoal nos CoiTI~icn da Hopn~
blic;r com todos o.~ mcia.rceimmttos ucccssarios;
J,eis (lc :1921 -
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6. o Organização dos dados de que carecer a 3a. Secção da Sub-Directoria do Fiscalização o Estatistica para preenchimento dos quadros
estatísticos internacionaes;
·
7. o Preparo dos papeis que devam ser submcttidos a dcspaeho do
Sub-Directol' do Expedicntc,quanto ao sm·viço da. Secção;
8. o Expedição dos actos relativos a concursos, nomeações, licenças, penalidades, designações, recompensas, prorno<:õPs e aposentadorias, que digam re~peito ao pessoal da Directoria Geral, das Administrações, das Succúrsaes c das Agencias; estudo dos recursos apresentados pelos empregados contra actos de qualquel' autot·idadc postal;
9. 0 Organização dos elementos na parte quo lhe disser respeito,
para o relataria annual da Sub-Diecctoda;
fO. Elaboração do Almanack Postal c do Boletim Postal;
H. Resumo diario do ponto e prepat·o de certificados . de comparecimento do pessoal da Sec<;ã.o para cxtracç:to de folhas de pagamento;
.
i2. Serviço do Car:toiras Postacs de Identidade;
f3. Hcgistt·o diario de todos os trabalhos executados.

Sub-Di1'ectorüt de Contabilidade
Art. 377. Incumbem ás secções da Sub-Directoria de Contabilidade
das quaes ás 1a., 2a e 3a, dirigidas por Chefes de Se~(;ão, <4 Thcsouraria
pelo Thesoureiro c os Almoxarifados pelos Almoxaril'e:;, subordinados
todos elles, directamcnte, ao respectivo Sub-Dil'ector, o:~ seguintes
serviços:
1a Secção
1. 0 • Preparo da corrcspondoncJa com o .Ministr·o da Vi<u;ã.o e Obras
Publicas o Autoridadns, com os Snh-Dirndor·ns do Fisealixaç;1o o Estatística, do Trafego Postal o do Expediente, os Adminbtradoros, os
Chefes de Secção, Chefes de Succm·st.~c.;; o Agentes po5taes 1 sobre o expediente que lho compete;
2°. lnfoemação e preparo do papeis para despacho do Dirce. to r
Geral c do Snb-Director de Contabilidade, rolati\'amcntc ao serviço da
Secção;
3°. Escripturação geral da contabilidade dos Correio.;;; da llepublica. pelo methodo das partidas dobradas;
4°. Incorporação dos balanços das Administrações pustacs á oscripta geral;
5°. Organização dos balanços mensacs da. receita e da dcspeza o
activo e passivo da. Dircctoria Geral c, bem assim, balanço definitivo
dos Correios da Rcpublica;
6°. Incorporação dos balancetes das Snccursacs c Agencias de
Correio do Districto Federal á escripta geral;.
7°. Distribuição c fiscalização de creditas orçamenf.al'ios, extea-·
ordinarios e supplementares, destinados aos pagameutog das despcza::;
dos Correios da Repnblica;
8. Organização de projeeto do orçamento da receita u da duspcza.
dos Correios da aepublica c sua classificaç<l.o geral;
9°. Orgauizaç:ta da classificação das Admiubtraçi'í()~; postaos, fixando o respectivo pessoal, bem como a classiticaçrw das t:1 bellas das
Agencias postaes, fixando os vencimentos das agcnrias tlc ta e 2"'
classes e as gratificações das de 311. e 4•;
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!O. Processo gor,,, do empen~ da despeza da DirccLoria Geral o
estudo, informações o pareceres sobre autorizações do compra de
material;
H. Organizaçrw dos modelos pa1·a livros, talões o fómwlas avulsas, qun tenham do ser adoptados no scrvic~o da Coutahilidade dos Correios da Hepublica, o pareceres sobre quaesqucr modifka<;óos julgadas
IJCcossaria.s á cscripturação;
·
12. Org<wiza(;ão dos liados.clc quo carecer· a 311 Sec<;ão da Sub-Di·
rectoria de F'isealisaç1o c Estatística, para prce11ehimento dos quadros
est:J.I.isticos iiitel'rw.cionaes;
.
U. Orgauizaçã.u dos olomontos, na parte que lhe disser respeito,
para o Hclatorio annual;
f4.. Registro diario do ponto o organizaçã.o dos certificados de
comparecimento do pessoal da secção; ·
15. Registro dia rio do todos os trabalhos executados.
211 Secção
i o. Preparo da correspondencia com o Ministro da Viaçãoo Obr·as
Puhlicas e Autoridades, com os Sub-Directorcs de Fisc::lizaçiio e Estatística, do Trafego Postal e do Expediente, os Chefes de Scef;ão c de
Succursaes, os Agentes postaes, sobre o expediente da Secção :
2°. Informação e preparo dt' papeis para despacho do Dirce to r.·
Geral e do Sub-DirrJctor de Contabilidade, relativamente aos serviços
da Sceçiio;
3f). Conferencia dos balanços mensars das Ad.ministraçõe! SucCIIrsaes e Agencias postam;, subordinadas á. Dil'ectoria Geral;
-1: 0 • Processo de supprimcnto do sellos e outras formulas de ÍJ'anquia ás Suh-Diroctoria~, á Thesouraria, ás Succursaos e Agencias postaes do Districto Federal e ás Administrat;ões de Correio, bem Rssim
o de acquisição de scllos o outras fórmulas de franquia para snpprimcnto á Casa Forte;
51). ProC<!SSO de fianças dos empl'ogadoo; da l1il'cctorh Gol'al, das
Sti('Clll'SttCS c Agencias postacs que Jbc s;lo suuoruina.das e in!iJI'Ill<lGÕüS
c pareceres relativos a. esse serviço;
6'1• Processo geral dé tomada de contas de todos os responsavcis,
da Dir('ctol'ia Gorai, por valores e effeitos, bem assim organização de
eo11tas pat·a julgamento do TI'ibnnal do Contas c informações e pnrccercs relativos a esses serviços;
7°. Registro geral das folhas do pagamento, pelos respectivos doc~mentos, do pessoal da Dircctoria Geral, das Succursaes c Agencias
postaos do Districto Federal, bom como pareceres, certidões, etc.
8t). Archivo de livros, talões e documentos do receita o despcza
da Sub-Directoria de f:ontabiJidado; ·
9°. Organizaçã.o dos dados do quo carecer a 3a Secção da SubDit·et teria de-Fiscalizaçr.o e Estatística, para preenchimento dos quadros estatisticos in tomacionaes ;
iO. Organização dos elementos, na parto quo dL;sor respeito á
See<;ão, para o Helatorio annual;
1!. Hegistro diario do ponto e extl'acçã.o dos certificados do comparecimento do pessoal da Secçito, para· <1S folhas do pr.gamcuto;
!2. llegistt·o diario de todos os trabalhos cxcc~tn~!os.

3" Secçiío
f o. P1•epam da corro~pondencia com o Miuistro da Viaçií.o c
e Obras Pnblicas o Autoridades; com os Sub-Dirc~tore:-; do Fiscalizaç.-io
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e Estatistica, do Trafego Postal e do Expediente, os Administradores,
os Chefes de Secção e de Succursae~ c Agentes postaos, sobro o expediente da Secção.
·
· 2°. Informação e preparo de papeis para despacho do Director
Geral e do Sub-Dircctor dn Contabilidade, relativamente aos serviços
da Secção;
3°. Protocollo geral do entrada e sabida de todos os processos,
papeis o correspondoncia, referentes ao serviço do Contabilidade e
sua distribuição' pelas Secções da Sub-Directoria ;
i 0 • Extracção do folhas para pagamento ger:.l do pessoal da Directoria Geral ;
5°. Processo para pagamento geral das despezas que corram pelas
verbas de Material e Eventuaes, e processo das respectivas contas;
6°. Processo geral dos documentos de carga e descacga do material a cargo dos Almoxarifes;
·
7°. Processo. relativo <\s contas de transito, vales postacs internaeionaes, valores 'declarados, senos-resposta, cncommendas postacs e
despezas com a Secretaria Internacional;
·. 8°. Processo relativo a emissão, pagamento, revalidação o pt·cscripção de vales postaes nacionacs e internacionaes ;
9°. Registro geral das firmas commcrcia.es quo tenham do cemcorrer ao fornecimento do material por .meio do memorandum;
iO. Organização dos elementos, na pllrto quo disser respeito á
Secção, para o Relatorio annual; ·
u. Processo financeiro e exame geral dos contractos e propostas
para o serviço relativo a conducção de malas 1 aluguel de casas e for:nocimonto de material, bem .como pareceres sobre os respectivos contractos e lavratura dos mesmos; concorrencia publica;
!2. Organização dos dados do que carecer a 3" Secção da Sub~
Directoria. de Fiscaliza~ii.o e Estatística, para. preenchimento dos quadros ostatisticos internacionaos ;
f3. Registro diario do ponto o oxtracção dos ccrtificado~J de comparecimento do pessoal da Secção;
f4 •. Registro diario de todos os trabalhos executados.
11lesoura1'ia
i 0 • Preparo de papeis para despacho do Sub-!Jirector de Contabilidade;
2°. Arrecadar c pagar;
3°. Venda do sellos o outras formulas de franquia;
.i0 • Recebimento da.s quantias de:;tiuadas á cmiss::to do vales pos-tne.; e ao pagamento dos mesmos;
.
5°. Serviço de cobrança do recibos, letras c obrigações pol' conta.
do particulares, e o de assignatura do jornaes o outras publicações periodicas;
6°. Uocebimcnto e gnarda de snllos adhesivos, cartas-biJhctcs,
bilhetes postaes, sobrocm·tas e cintas estampilh<1das para consumo;
7°. H.ccebimonto da 6... Soc~~~i.o do Trafego da correspondoncia com
valor declarado que <leva ser cntregu~ ao:; assignantos do caixas o aos
moradores no centro da cidade e da de posta-restante;
8°. Fiscalizn.çã o da venda de sollos por commerciau tcs c ind ustriaes para tal fim autodzados;
9°. Hecebimento, no Thesouro Nacional, do supprimcuto uccossario para occorrcr ás despezas;
f O. Rcgistm da corrcspondcncia com valor dcclal'ado,sua entrega
ao publico e remessa em protocollo á 7n Secção do Tt·afe[;o Postal
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da que tiver (je ser expedida, reoxpedida ou dm'olvida, modianto protocollo;
·
U. Organização dos elementos, na parto relativa aos sons serviços, para o Relatorio annual;
i2. Levautamento do balancete dia do dos sellos o outras formulas
do franquia;
13. Registro dial'io do ponto c organi7.açã.o do:~ cortificados de
comparecimrnto de sou pessoal pat·a oxtraeç:w do folhas do pagawonto;
H·. Hegistro dial'io do totlus os trabalhos oxecntndos.
Almo.mr·ifado Geral
f. o Preparo do expediente que tenha de sct' sulmwtt.ido a desp:who do Sub-Director do Contabilidade;
2. o Recebimento, guarda e acondicionamento do todos os impressos, objcctos do expediente, material o utensílios destinados ao
supprimento do Almoxarifado da Dirccf;oria Gorai e dns Administrações;
3. 0 Recebimento, conferencia o acondicionamento dos sel1os e
outras formulas de franquia, para supprimento da Thesouraria, e
remessa ás Administrações ·postaes, Succursaes, o Agencias do Districto Federal, tudo pot' int.ei'medio do claviculario,
4. o Organização dos pedidos de material c de l'onnulas impressas,
.
llecessarios ao serviço;
5. o Organitmç:ío da lista do matedal a adquirir por meio de concurrencia publica, com indicas_;ão da quantidade a adquidr o do~
preços maximos;
6. o Guarda e conservação de todos os modelos o deson hos do material om uso nos Correios da ·nepublica;
7. o Organização dos o tomentos, na pal'to qnn lho dissot' ro~poito,
para o Helat.ot•io annual da Directoria Gcl'al;·
8. o Hecebimonto, guarda, catalogação c conserv:u;ilo das eollecções de scllos c outras formulas elo franquia cmittirlos pelos Correios
da Uniã.o Postal Universal;
9. o Registro diario do ponto o prepa1·o do certificados do comparocimcnto do seu pessoal, para cxtracção ue folhas de pagamento;
10. Registt'o diario de todos os trabitlhos executados.

A lrnoxari(ado da

Dir~ctoria

Geral

1. o Prepat·o do cx:pediente que tenha de ser submetLi(lo a despacho do Sub-Dir•ector da Contabilidade;
2.n Recebimento, guarda o acondicionamento do todos os inlpressos, objectos de expediente,' material e utensilios~ destinados ao
snpprimento das Secções das Sub-Dil'ectorias o das Snccursaes o
Agencias do, Districto Federal;
3. o Organização dos pedidos de material o de formulas impressas
uocessarios ao serviço;
4. 0 Hequisição, do Almoxarifado Geral, de toclo o material necessario ao fsup'1rimento das Snb-Oirectorias, ~,uccursaes e Agencias do
Districto Federal;
!i. o Organização dos elementos, mt pal'te que lho disser respeito,
para o Hclatorio anuual da Directoria Geral;
6. 0 Registro diario do ponto e preparo de ccrtifieados de compaJ:ocimento do seu p~ssoal para extracçilo de folhas do pagamcnt.o;
7. o Hegistro diario de todos os trabalhos executados.
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CAPITULO XX
AO:UINI'lTflAÇÕES POSTAES

Art. 378. As Administt>açõos postaes sor11) organiza ias de aecôr·clo
os artigos seguintes:
Art. 379. A Administraçlo dos Correios de S. Paulo tm·á. sons
serviços divididos por oito Secções com os seguintes oncar·gos c mais o
Almoxarifado:
em~

Primeira Secção-Ex:podientc, protocollo, bibliothuca, dii igida.
por um Chefe de Secção;
Segunda Sccçlo-Contadoria, á qual ficará subordinado o Alrnúxarifado, dil'igida pelo Contador;
Terceira Secção- Thesouraria, dirigida pelo Thcsonreiro, á qual
tambem incumbirá o seeviço de registrados com valor dedarado;
Quarta Secç11o-Irnportaçilo da corrcsponrlcnch or·dirwl'ia c sua
distribuição ;
Quinta Secção · Importaç1o e oxportaç1I.o da corTospondoncb re-gistrada, c registro da corre-;ponrlencia sorn valor declarado;
Sexta Secção-Encommcudas postacs (.colis) c caixas o cartas com
valor declarado (serviço internacional);
Setima Secção-Expodiçlo da correspolldenci:t or,linari;t c snr·viço
de correios-àm bulari tr.s;
·
Oitava Secção-Fiscalização, estatistica, reclamações, refugo e
guarda do archivo.

1a Secção
1. o Preparo da correspondencia. cJm as Auto['ida<los do Estado na
zona. sob a jurisriicç1.o do Administrador, com o DirC'ctor líeral, os
Sub-Directores de Fiscalização e Estatística., Tr:tfego Po;;tal, E'<pcdiente e Contabilidade~ os Administradores, os Chefe:-; de s,~cçiio, os
Chefes de Succnrsaes e os A~entes posta.os;
2. 0 Pr,Jtocollo de ontl'ada o salli·la do papei; c guar·da ,Ja, hibliothêca postal;
3. o Pro paro do pap3is paea despacho do Administrador;
4. o Processo de concru•:;os, nomeações, distribuição do pessoal,
licenças, penalidades, recompensas, promoções, aposcnradori:l.'l c matricula do pessoal da Adrni nistração o suas Agencias, com todas as
indicações necossarias;
5°. Organização de hora rios e itincrarios dns c:~r·reios-am bnlantos e linhas postaos:
6°. Serviço do Carteiras Postaes do Identiclado;
7°. Propostas para. crcação, suppressão on rcstabclr~cimento do
Agencias ou de linhas postacs c augmento ou diminuição de Bnmot·o
do viagens;
8f). Registro das linha-; post~es da zona da Adrninist.raç:i0, cora
indi~ções sobro d;],tas de creaç!io, ponto.s terminaos e intermediado:.,;,
extonsão kilometrica, mo.lo po1· que é foHo o sm·viço de co11dn~çlo
de mala.s, so p.)r contl'acto ou jJOr :tdministt'ação, !lomc do contr·actanto ou do conductor é custo do serdço;
9". Assmltamonto do pessoal da Adrninistear'h e da; Ar;Pnd.1,,
resp3ctiYas, com todos os O'claeccirnentn;,;:
iO. Hogistro das Agencias sub:Jrdin:tri~s á Administração, com
indicações de datas do cr~:v;:lo, das-;iltr.aç:to, eaf.ogor·i:l d:1s I'nspc-

ACTOS DO PODER EXECUTIVO

247

btivas localidades; municípios a que estas pertençam, nomos dos sm·vcutual'ios, datas de nomeação, exoneração, etc.;
11. Ol'ganizaçio de partida e chega.da das malas da Administra.ção c do cada uma das Agencia;;, com indicação de horas do
collecta c de distl'ibui\~ão domiciliaria, onde h ou ver;
12. Prepa.t'o dos elementos para o H.ehtorio a.nnua.l da Administraç;to o elaboração do mesmo;
13. Hesnmo diario do ponto preparo de certificados de comparocimento do pessoal da Secção para cxtracção do folhas do pagamento;
H·. Rogistl'o dia.rio do todos os trabalhos executados.

0
{
• Preparo da cot·rospondencia do Contador com o Sub-Director
de Contabilidade, os Contadores das Administrações o os Chefes das
Succursaes e Agentes subordinados á Administração;
2°. Escripturaç1ío da receita e da despeza. da Administraçl'l.o, da
entrada e da sabirla de sello:~ o outras fórmulas de franquia, pelo
mcthodo das partidas dobradas;
3°. Organir.ação das contas correntes dos responsa veiq para com
a Fazenda Nacional, irnmediatamente subordinados !t Administração,
do accôrdo com as instrucções em vigor;
· 4° o Recebimento, abel'tura e exame das propostas relativas a
contractos para conducção de malas, alugueis de casas, fornecimento
de material pM"a o serviço, feito por meio de concurrencia publica o
de memorandum;
5°. Preparo dos documentos de despeza, assim como das guias
para expedição de sellos e outras fórmulas de franquia, de material,
de objectos de expediente e de utensilios;
6° o Registro geral das firmas e casas comrnerciaes que tenham
de concorrer ao fornecimento de material por meio de memorandumo
7°. Registro geral do ponto e preparo das folhas para pagamento
do ·pessoal dh Administração;
8°o Orçamento annual; balanços mensaes e annuaes;
9°. Fiscalização e escripturação do material a cargo do Almoxarifc;
10. Conta corrente dos responsaveis por sellos e outras fórmulas
de franquia, multas, extravios de registrad~s, imposto de sello, etc;
H. Escripturação relativa ao Montepio dos fuoccionarios da
Administração;
12. Escripturação e organização dos dados relativos aos ser·viços
do encommendas postaes (colis), de cartas e caixas com valor declarado, devendo ser os mr,smos remottidos i Directoria Geral para
levantamento das contas;
f 3. Serviço de vales e cheques postacs nacionacs o internacionacs, na. parto que lhe disser respeito, assim como oscripturação
relativa aos mesmos; Caixas Economicas Po5taes;
14. Fiscalização, exame e escriptul'ação relativos ao serviço de
assignatura. de jornaes o outras publicações periodioo~ e cobrança do
til:nlos, de accôrdo com as instrucçõcs respectivas ;
i::,. Processo do fia.nça.s o c a w;õ'JS de funecionari0s a e lia "ill-

jeit.os;

16.
~tl'n.ção,

no~urno annnal da pa.rte financeira do serviço da Adminipara servir de base á eJahor·açfi.o do HoJntorio <la ll0.partiç:io;
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i 7. Resumo diario do ponto e prepará de certificados de comparecimento do pessoal da SecÇã.o para extracção do folhas do pagamento;
18. Hegistt·o diario de todos os tt•abalhos executados.

311 Secção
! 0 • Arrecadar e pagar;
.
2°. Venda do sellos adhesivos, cartas-bilhetes, bilhetes postaes,
sobrecartas o outras fórmulas de franquia;
3°. Registro da correspondencia com valor declarado, sua entrega
ao publico e :í. Secção encarregada da expedição e bem as:-:irn recebimento da des~inada á distribuiçllo na séde da repartição ;
~o. Emlssa.o e pagamento de vales postnes nacionaes e intcrnacionaes e cheques postaes;
5°. Assignatura de jornaes e outras publicações periodicas, cobram~a de titulos e Caixas Economicas Postaes, na parte que lhe disser
respeito;
6°. Fiscalização do serviço de venda de sellos pelos commerciantcs
e industriaes para isso autorizados;
7°. Recebimento, guarda e expedição do scllos c outms fórmulas
do franquia ;
·
,
·
8°. Recebimento, na Delegacia Fiscal do Thcsouro Nacionai, do
supprimcnto necessario para occorrer ás despezas da' Administração c
recolhimento de saldos á mesma repartição de Fa:mnda ;
go. Oeganização de elementos, na parte que lhe 'lisscr respeito,
para o Relatol'io annual da Administraçfw;
10. Resumo"diario do ponto e preparo de certificados de comparocimonto do pessoal da Secção, para extracção de folhas de pag:t.mento;
·
H. fiegistro diaJ'io.de todos o:-; trabalhos OXOC!lfados.

4" Secção
0
{ • Recebimento, abertura e conferencia das malas do interior c
do exterior do Paiz, salvo das que, por convenioncia, devam ser conferidas nos correios-arubulantes; manipulayáo da corrcspondeucia ot·dinaria contida nessas malas, sua remessa as outras Secções e distribuição na área da cidade;
2°. Organização dos documentos de debito das corrcspondcncias
não ou insufficientemonte franqueadas ;
3°. Remessa, em protocollo, á 511 Secção, de todos 0:1 volumes de
o bj e ctos registrados;
4°. Remessa, em protocollo, á 7a Secç~o, de toda-; as malas,
saccos vasios e bolsas, recebidos do interior d exterior do paiz;
5°. Apprehensão da correspondencia recebida e transportada
fraudulentamente c remessa á 6a Secção da que estiver sujeita a pagamento de direitos aduaneiros;
6°. Collecta das caixas urbanas e recebimento de jornacs e outras
publicações periodicas;
7°. Recebimento da correspondencia urbana, sua marcação,
apartação e distribuição;
8°. Registro. nos indicadores postaes, das mudanças de domicilio;
9°. Classificação o remessa :í. posta-restante da concspondcnci:J.
quo não foi possivel distribuir;

2i9

ACTOS DO PODER EXECUTIVO

i~. Fiscalização da correspondencia do ultima hora o de mü.o
proprm;
,
i i. Hefugo diario da corrospondoncia a sou cargo;
12. Processo para assignatura de caixas do assignantos e da do
chaves o fechaduras para as mesmas;
~
f3. Fiscalização do serviço do distribuic~fio domiciliaria c do collccta de caixas urbanas;
f4. Orgr.nização de dados, na parte que lhe dis~cr respeito, para
o Rclatorio annuaJ da Administra~ão;
HL He'3umo dial'io do ponto o pecparo de ccrt.ificado:; de comparecimento do pessoal da Secção para extr.·acção Jc folhas de paga~
monto;
17. Hegistro diario de todos os teabalhos cxecnta<los.

5a Secção
f". Hegistl'o da correspondencia sem -valor dcelaeado;
2. o Conferencia e expedi<:(ão de toda a corrospon1lCneia rogistl'ada
de e para o interior e o exterior da Hepublica;
3. o Preparo e entrega, mediante protocollo, á 7a Secçfio, Jo:"\ volumes do registrados que tiverem de ser expedidos;
·
4-. o Hefugo diario da corrospondencia a seu cargo;
:; • o Hecebimonto, da Thesouraria, da correspondcncia registrada
com valor declarado a expedir, e entrega á mc:-;ma Tbcsoura.ria da
eot·rcspondencia com valor dechu·ado a distribuir na sódo da ropal'tiçüo;
.
6. o Apprehensão da correspondencia recebida on Ll'ansporfa.da.
fraudulentamente e remessa á ôn. Secção da quo estiver sujeita a pagamento do direitos a.duanciros;
• 7. o H.cmessa á. 4a Secção do avisos da oxistencia de registrados
destinados aos assignantcs; .
8. o H.egistro e escripturação do entrada e sabida de toda3 as malassaccos c bolsas vasios;
9. o Organização de dados, na parte que lhe disser respeito, par~
o Relatorio annual da Administração;
10. Resumo diario do ponto e preparo de cot·tificado:; do comparecimento do pessoal da Secçüo para extracção de fo)has de pagamouto; ·
1 f. Registro diario de todos os trabalhos executados.
I

•

ôa Secção
1. o Encommendas postaes internacionaes (colis) e ea.ixas o cartas
com valor declarado, de accôrdo com as instrucções para o serviço

das mesmas;
2. o Execuç:to de todos os serviços resultantes do i\ccôrclos intm·naciormcs, com excepção do de vales postaes;
3. 0 Hemessa á 4a Secção de avisos de oncommendas destinadas
aos assignantes de caixas postacs ou a quaesqner outros destinatarios;
4." Remessa á 5a Secção das cartas c caixas com valor· declarado
a expedir para o interior;
'
5. o Estatística do movimento de encommcndas intomacion:w~ o
do de cartas e caixas com valor declarado;
f~." Esc ri pturação do onti:ada c sahida dQ s:tccos c <:ôstas;
I
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pom:n

F.XECUTTVO

7. o Organização do dad?s: na par~e qne lho fli~see respeito, pnr~
o Rolatorio annual da Admmistração,
·~ il
1
8 o Resumo dia rio do ponto e peeparo elo certl•lf~a os i 1 ~
comp~rccimento do pessoal da Secção para ox.teacçfío 11° foltl~
de pagam{;)nto;
i
~.o Registro diario de todos os trabalhos executat o~.
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para as localidades que, diroctamoutn ou poe int.cnnoclio dn outras,
são sorvidas por estradas (le fcrr..o;
8. 0 Escripturação do. entrada c sahi1la do mala';, :>a~eo-; o lwlsa~
\'asios;
9. o A pprohonsão da cot'l'Cspomloncia recebida. ou transportada
fraudülentamente o remessa á 6• Secç<lo da quo estiver :;ujcita a pagamento de direitos aduaneiros;
10. Entrega á 5" Secção dos volumes do corrospondoncia rogistr·ada, contida nas malas que forem abertas c confcl'idas nos ca!'roscorrcios c á 4" Socç:to das malas organizadas nos mesmos canos contendo, Já dividida, a corrospondencia ordinaria endereçada :'t posta.restante, aos Msignantes de caixas postaes e aos districtm; da capital;
11. Refugo dia rio da correspondencia a seu cargo;
12. Organização da dados, na parto quo lhe disser r·ospcito, pa1·a
o llclatorio annual da. Administração;
13. Hesumb dia rio do ponto e preparo de certificados de comparecimento do ·pessoal da Sccç:io,para extracção de folhas de pag:unento;
14, Registro dia.rio do todos os trabalhos oxocnta<los.
8:" Secção
L 0 Preparo da corrospondencia quo deva sm· assi~nadn. pni•J Administra.dol' e pelo Chefe, com as Autol'idadcs do toerit.nrio coutpt·oltnn~
ditlo na zona soll. a jnrisíliç~lo da. Administração, eom o llir·oetor· I }nral,
úS
Sub-Directores cio Fiscalização, Tt·afego Postal, F\:pc.lienl.0. n
Contabilhhde, os Administradore:'>, os Chnfcs do Scet':i" ela PirN'fnria Gol'al, os Chefes tlo Succnrs;~es c A~onta;:; postans; ·

ca o F'I"""l't'"a"-a.O elos serviços executados pela Aciminist.raç:to 0 l'C·.w.
·''-'"' ''' '<'
· ·
·
·
t l docnme11"
pat·tiçê'HJS subordinadas, por meio de exame permanmt ,o <. c
~
·
tos, de inspeecõcs e inqueritos;
.
3. 0 Hecebi'mento, rntrada o processo. ~c ree~am;v;õcs cout1 a a cxccndo <los serviços no territoeio da. Admtmstraç.;to;
,
~4.° Classificação, guarda e.co~tserv<H1:t.~ do torlo? o~ cl~~~~~I<ntos,
livros e papeis que devem eonstttmr oarch1vo e a bthh?tlL" ,
ti." Processo elo refugo definitivo da co~·rosponimJ?Hl..;
,·
c
G." llr~gi~~tro do todos os jornaos c pnbhcaçõos p<H'todwas fc1tos n >
I<H'J'il:ori,·, (1:1. Admillistraçito;
'7 ." E:~l.atislir.a <.h~ aec:onlo com os elementos forllccidos pela~ on1r':t!-l Snc~r·.iHls da. Adlllinisti·ação e repartições posta.cs snhO!'dtuadas, n
r·n,nom:t ·;, Suh-lliroc~lol'ia do Fise:tlb:açlo;
.
.
_

~~-''f IJ· .. ·:ud:~at· lo n rnmn~s:t :'L Sllh-Jlit•pc~t.rii'Í:l. do Flst~allzac:.w dos
111'('1"', ~:ll'i<~:·; ;~ 1 1 Jll't'l\1\f'hirnnnl.o do:-; •(ll:tdl'o ~ o,·.l.:t ti:4Í~'OS intet'lla--

1L1dtl:l

•·ioJJ:lt'~;

H." ·\rt·ltív:tiiiOllfn, d0voi1Jc;'io n J'noxpodiç;1o d(~ avi~os de rr~r;ist.ra··
dtn •11111 ('''.'1111:: 11:1 \dHtini:~f.t•a,;.;~.o. n l'('t'.nhidP~ da;; .\genrias;
f O. llt'Lt lodo :Hllltllll tfn·t !;01'\'l'i''~; 11 l'l\1'/':0 tl:t ~<·t~ç:1o;
li. 11·· '1111111 dl:11'lc• d11 pont.o elo •:t'll pn~:;ll:d 11 (li"''J':lrn t!t• <'••r fi fi,·:,dti·J I'' 1 :L ,., II'Ht'<;.t'\ do l'tllh:t:-t d'' pn_,~·aJIIOilt.n;
1'.~. llq~i:dl'l) dial'in dn todo~ o::; trabalhos oxceut.ado~.
Art.. :1~0. O Almo~:tl'ifado,!-mhorttinacln llit·c,damtllttn :\ c,,lll:t,JnrLl,

ft•r·:'t n·; sc•,•;uint.n:: nucaq;os:
1." llot•.olJillllllll.o, g-ua1·da o :teondieion:uucnt.o do t.otl1U o;; illlprnssos c utensilios dcstim11los ao supprimcnto das Secções da Admiulstl'ação c das Snccursaos c Agencias subordinadas á mesma Aclmillistração;
2. 0 Ileqnisição do material e das fórmulas impressas necossarias ao
~uppt·imento refel'ido no numero acima e, bom assim, fiscalizaç:'ío o
escripturação da entt·ada e na sabida do material ;
:Lo Hcgistro de entrada e sabida dos sacco3 destinados á remessa de ma teria I;
4. 0 Organização do mostruarlo dos artigos do expediente o ntcnf;ilios que de\·am soe adquiridos por concurl'eneia publica ou por (tiJWmorandum».
Art. 381. As Administrações dos Correios de Amazonas, Pará,
Ceará, Pernambuco, Bahia., Estado do Rio de .Janeiro, Minas G<'t'a0.s,
Paraná e Rio Geande do Sul ficarão divididas em sete Secções.
1". Sccçã.o-Expcdiente, protocollo e bibliothoca, sob a dirocç;w
do Administrador, salvo quanto á de Minas Goracs, qno será dirigida
por um Chefe d~~ Secção;
.
2" Secção-Contadoria, dirigida pelo Contador;
3a Secção-Thesom·aria, chefiada pelo Thesoureiro ;
1_a Sccção-Importaçi.o, exportação c di::;tribuiçã.o da corresp:m ..
doneia ordinaria; correios ambulantes;
5·· Sccl(ão-Importação e exportação da correspondoncia registrada, om geL"al, inclusive o sorviço de registt·o da eorrcspondnucia.
som v:,lor declarado;
611 Sceç;lo - Eneommcndas postaes e ontl'os snrvit<ns int.crn:lcion:l.es;
i·' Sceç:to-Fiscali7.ação, ('St.at.istica, rcclamaçõn~. nrehirl) f' rf'f,' r;n; n viso' de registra( los;
Paragrnpho uuieo-As ~oatro ultimM Ser~çõc~ adma ~nnmt:lradns
snr:ln di1·igidas po1· Chefe:; de Secção.
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Art. 38~.-Cada uma das Secções a que se I'efere o at·tigo adma
terá. a sou cargo os seguintes serviços:
i• Secção
1.0 Toda a COITespondenci(\ com as Autoridades do Est.a<lo, com o
Dit·ector-Geral, os Sub-Dil'cctores do Fiscali:mção e Estatistica,
Trafego Postal, Expediente o Contabiliuade, os Administradores~
os Chefes rle Secção da Directoria Geral, os Chefes do Succursae:; e os
Agentes de Correio e protocollo de entrada e salJida de papeis;
2. 0 Preparo de papeis para despacho do Administrador;
3. 0 Processos de concm·sos, nomeações, distribuição do pessoal,
Jieenças, penalidades, recompensas, promoções, aposentadorias, re~
moções, exonerações, etc.;
lt-. 0 Matricula do pessoal da Administração e suas Agencias com
indica<;ão sobre datas de entradas, promoções, . aposentadorias, exonerações, fallecimentos, etc.;
5. 0 Organização de horarios e itineral'ios de correios-ambulantes
e linhas postaes;
1.
6. 0 Preparo dos elementos para elaboração do Helatorio annual
dos serviços da Administração;
7. 0 Exame e informação das propostas para croação, snppressão
e restabelecimento de Agencias o linhas postaos, augmonto c diminuição de numero do viagens;
8. o Bibliotheca postal;
9. o Registro das linhas postaes do Estado, com indicação sobre
datas de cr·eações, pontos terminam; e intermodiarios, extensão kilomctrica, se o serviço é feito por contracto ou por administração, no mo
do contractante ou do conductor e custo elo serviço;
iO. Assentamento do pessoal da Administração e do das Agencias
subordinadas com todos os esclarecimentos sobre o mesmo;
'
U. Registro das Agencias sob a jurisdicção da Administra~a.o, com
indicação sobra datas da creação; classificação, categorias da respectiva localidade, município a que esta pertenca, nome do serventuario, data da respectiva nomea~ão, da exoneração. etc.;
i2. Organização da tabella de horario de partida e de chegada
das malâs postaes, de e á Administração, bem assim de e a cada uma
das Agencias subordinadas, com indicação sobt·e horas de colleeta o
do distribuição, onde houver;
i3. Carteiras Postaes de Identidade;
fi. Resumo diario do ponto de seu pessoal c organização de certificados de comparecimento, para axtracção de folhas de pagamento;
i5. Registro dia tio de todos os trabalhos executados.

2• Secção
i . 0 Preparo da correspondencia do Contador com o Sub-Director
de Contabilidade, os Contadores das Administrações, os Chefes de
Secções e de Succursaes e os Agentes de Correio subordinados á Administração ;
·
.
2. 0 Escripturação da receita~ da despeza; da entrada e da. sabida de sellos e formulas do franquia, pelo methodo das partidas dobradas;
3. 0 Organização das contas-correntes dos rcspoHs<\Veis para. com
a Fazenda Nacional, immediatamente subordinados á Administra'::io~
do accôrdo com as instrncções do Tribunal de Contas;

ACTOS 0(} PODER EXECU'l'IVO

4. o -Exame das contas que tiverem de sor pagas pela Administração;
~;.o Preparo dos documentos de despeza, assim como das guias
para a oxpQdição de sellos e outras fol'mulas de franquia, material,
objectos de expediente e outros;
6. o Registro geral do ponto e preparo do folhas e guias para o
·
pagamento do pessoal;
7.0 Orçamento geral;
8.o Balanços mensaes e annuaes;
,
9. ° Fiscalização e escripturaçã.o da entrada e da sahida do material a cargo da 3a Secção;
·
:10. Fiscalização, exame e escripturaçD.o relativos ao serviço do
assignatura do jornaos e outras publicações periodicas e cobrança de
titulos ;
H. Conta-corrente dos responsaveis para com o Thcsoureiro, por
scllos o outras formulas de franquia;
12. Conta corNnto dos devedores da Fazenda Nacional, pot·
imposto de sello, multas, extravios de registrados e valores;
13. Escripturaç.ão relativa ao Montepio Civil dos funccio11al'ios
da Administração, que a ello tenham direito, a Caixas Economieas
l'ostaes e a outros servü;os dessa natureza ;
H. EscripLuração e organização das contas relativas aos scrvi(~os
de cncommendas postaes iuternacionaes, cartas c caixas eom valor
declarado e outros serviços internacionaes;
'
Ui. Vales c cheques postaes para o interior c exterior da Hcpublica, na parte que di-;ser respeito á Secção;
16. Conferencia c exame da parte financeira elas propostas para
fornecimento de ·material, conducção de malas, alugncis de casas c
outros, em virtude de concurrencia publica ou de memor·,mdwn;
17. P(ocesso de fianças e cauções dos funcciouarios a ell:.ts
snjeitos;
·
18. Hccebimento, abertura e exame' das p['opostas roln.tivas :t
contmctos para. conducção de malas, alugueis de casas, fomecimonto
de material para o serviço c outros, feitos por meio de concurrcneia.
public~a ou de memoranrlum o celebração dos respeetivos contractos;
19. Hcgistro geral das firmas c casas commerciaes que tenham
de eonconor ao fornecimento do material por meio do mcmorantlu.m;
20. Hesurno diario do ponto do pessoal d:t Secção e preparo do co!·dficados de comparecimento para extt·acçã<>- de iolhas de pagalllcn to;
21. Hclatorio annual da parte tinanceira a seu cargo ;
22. Hegistro diario de todos os trabalhos executados.
3"' Secçflo

1o. Arrecadar e pa.gar ;
2". Venda ele sellos adhcsivos, cartas-bilhetes, bilhctcs-pustaes
Eobrccal'tas, cintas cstampilhadas c outras fórmulas de franquia ;
:l 0 • Emissão c pagamcr1to de vales c ebeq ucs postacs de c para o
intcriol' e o exterior da Hopublica;
4. o Assiguatura de jornacs e outras publica~6cs pcriodiêas, eu-·
bra11ça do titulos e Caixas Economicas Postaos ;
;; . " Hccebimento, guarda, fornecimento, confcrcneia e expedição,
do formulas impressas, objectos de expcdit,:.ão, mat.orial, utensilios para
as ~ec(;õcs, Agencias o Succursacs;
l) 0 Hccebimcnto, gnal'da e cxpediçi'í.o de sellos adhesivos, ear·tashiliH'.tes, billtct.cs postacs, sohrceartas, cintas cstampilhadas c outra::;
forlllulas do fra.rH]uia;
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7° Hocebiruento na respectiva reparti1~ão de Fazenda
supprirnento necessario para occorrer ás desposas da Administração o
recolhimento dos saldos;
8° Fiscalização do serviço de venda de sellos o oritt·as fol'mulas
de frauquia, por commercian'cs e industriaes pal'a tal fi111 autori·
zados;
oo Hegistro da corrcspondeticia com valor declarado, para esse
fim roce bida ;
10. Recebimento, da ~)a Secção, da correspondoncia t•egistrada
com valor· declarado para cll'cctuar cutrcga, c rcnwssa á mesma
Secção da que tiver de sm· expedida, rcoxpedida. ou devolvida;
H. Hemessa á 4-'' Scc<jiio do avisos rio oxistcncia de valores para
os assignantcs de caixas postacs;
!2. Belatorio annual dos serviços da Scc<~·fio;
f3. Resumo diario do ponto de seu pesseal o preparo do certificados
do comparecimento para oxt,racção de folhas de pagamento;
!4~ Registro dia.rio de todos os trabalhos executados.
4a Secção
in Hecebimento e expedição de toda a. cot-rcspondoncia ordinaria
da e para o interior e exterior da Hopublica, c collecta das caixas postaes urbanas, em gorai;
"2° Conferencia, marcação c wamp1ilação da <~O!T<~spondou
cia ordinaria contida nas malas e sua distribui(;ão na arca da
cidade;
ao Organização dos documentos de debito pela corrospondencia
não franqueada ou de franq\lia insutnciente;
4° nocehimcnto da correspondcncia urbana, sua marcaçiio, apartaçrto e d:~tribuição;
~o Hem essa, em protocollo, á 5a Seeção, do todos os volmncs du
registrados e á 6'1 Secção das malas c (~êstas de cl)lis fiOManT;
6° Approhensão da cot·ro~ipoudol!cia rceehida c transporl.a<la
fraudulentamente;
7° Fiscalização da distribui<~ão dornieiliaria, d;~, Cl)llecta da<;
caixas urbanas o da corrcspowlcncia de ulti111:t hora o de m:lo
propria;
8° Registro nos indicadores de mudaw;as de domicilio;
tl 0 Posta-restante da corrcspondcncia o remessa a e'so depaeLatamcnto da de que não foi possivel fazm· entrega;
!0. Caixas de assignantcs; processo para assiguatura o vo1Hl<t do
chaves e fechaduras para as mesrrias caixas;
H. Suporintendencia dos serviços de coneiros-ambulautes trausporte de malas do Correio, na zona de jul'isdicr~ilO da Aclrlliuistraçã.o;
!2 . .Manipulação, uos carros-correios, da correspondcncia. ot·dinaria do ultima hora, preparo c entrega das malas dc;;t,inadas ás localidades que, directamente ou por intermedio de outras, são servidas por estradas de ferro;
13. Recebimento e abertura, nos correios-ambulante~, owl<~ os
houver, das malas dcstihadas á Administração e conferencia, mareação e apartação da corrcspondcncia nessas malas contida;
:14. Escripturação de entraria o sa.hirla das malas c dos saGcos
c bolsas vasios;
:1.5. Hcccbimento c entrega, 11os earros-cbt'foios, das malas do oü
para as localidades que, directaméntc ou por infnl'llH~·lio de outras,
são servidas por estradas de feno;
fô. Refugo diario da corrcspondcnda;
r
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i 7. Helatorio anuual dos serviços a cargo da Secção;
f8. Hcsumo dia rio do ponto de seu pessoal e preparo de certilieados de comparecimento, para extra.cção de folhas de pagamento;
f 9. Hegistru ctiario do todos os trabalhos executados.

5" Secção

Hegistro da corrospondoncia sem valor ctoélarado;
Confcrnncia c expedição de toda correspondcneia registrada
Jo e para o ir1turior e exterior da Hopuhlica;
~1°. Escriptru·ação do entrada o sahida do todu:; o:; sacco:;, rualas
c malotus o bolsas vasios;
·~". H.cccbimento, da Thesour·aria, da corrcsporuloncia regi:~trada
com valor declarado, a expedir, e entrega da que deva ser distdbnida na. sóde da Administração;
5". Preparo o entrega á 4a. Scc1;ão dos volumes 1le registrados que
tivorem de ser expedidos;
6°. Classificação e devolução da correspondcneia quo não to i
possivol distribuir;
7°. A pprehensã.o da correspoudoncia recebida ou transportada
fraudulentamente;
8. 0 Remessa á 4" Secção de avisos do existencia de registrado~
destinados aos assignan tos \de caixas.. postacs ;
~.o Hefugo diario da correspondencia a cargo da Seeção;
fO. Helatorio a.nnual dos serviços a sou cargo;
f f. Resumo diario do ponto do pessoal o preparo de certificados
de comparecimento de sou pessoal para extracção do folhas de paga ...
monto;
12. Registro diario de todos os trabalhos executados.
1o.

'~".

6~~..,Secção
{.
Encornmondas postaes intornacionaos (colis postaux) e caixas
o eartas com valor declarado, do accôrdo com as instrucçõcs para o
serviço das mosmas ;
2. 0 Execução de todos os serviços resultantes de accordo~ intern<tcionaes, com excepção de vales postaes ;
3. 0 Remessa á 4"' Secção do avisos do encommendas destinadas
aos assignantes do caixas postacs o das que devam ser enviadas aos
respectivos dostinatarios;
. 4.0 Homessa á. 5• Secção das cartas o caixas com valor declarado
a expedir para o interior;
5. 0 Estatística do movimento ele cncornmendas intcrnaeionacs
o de cartas o caixas com valor declarado, recebidao> o expedidas;
6.° Consultas aos Correios remettentcs, e refugo;
7. o Escripturação de entrada e sabida de saccos e ct!stas ;
8. 0 Relatono annual dos serviços a cargo da· Secção;
~. 0 Hcsumo diario do ponto e preparo do cortificauos de comparoeimcnto do seu pessoal ;
10. Hogistro dia do do todos os trabalhos executados.
0

7.• Socçfio

L Preparo da corrospondenri:.L quo deve ser assigna,la pelo Adc pelo Chefe com &3 Autoridades do torritorio conq)f'chcn0
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dido na zona sob a Jurisdicçã.o da Administração, com o Director Geral,
os Sub-Directores, os Administradores, ~s ChefGs de Secção da. J lil'ectoria, os Chefes de Seceões e os Agentes postaes;
2. 0 lnspecção e fiscalização dog serviços internos o intornaciouac;-;
executados pela Administração e repartições subordinadas;
3. o Organização da estatística d<t correspondmJCia não só postada.
nas repartições de Cot·reio do Estado, sob a jurisdicção da Administração, como distrilmida, de modo ~ue, ao mesmo tempo, seja conhecido
o movimento de eada estação postal, e remessa desses elementos á
Sub-Directoria de Fiscalização;
4. 0 Organização dos dados estatísticos relativos ao serviço internacional e sua remessa á Sub-Directoria de Fiscalização;
5. 0 Recebimento, estudo, processo e exame de qualquer reclamação attinente á execução do serviço, nas repartições subordmadas fL
Administração e processo de indeinnizações;
6.° Classificação, guarda e conservação de todos os processos, livros o papeis quo den.m constituir o archivo, o bem assim guarda de
1 odos os documentos sobre expodiçlo c recebimento de malas o cot·rcspondencias, registradas ou não;
7. o Serviços relativos a avisos do registrados, em gcra.l;
8. o Escolha o classificação d;t corrcsponclcncia cahida Clll refugo
definitivo o respectivo processo;
9. o Hegistro de todos os jornaes, revistas e outras publicaçfiO'l pr.riodicas do Estado, nas zonas das. reparti<~õos subordinadas á Adruinistração;
!0. Rolatorio annual dos serviços a cargo da Secção;
H. Resumo diario do ponto de seu pessoal c preparo de certificados de comparccimollto, para extracçã.o do folhas do pagamento;
:12. Hegistro diario de todos os tt•abalhos executados.
Art. 383. O Almoxarifado da Administração dos Correios de Pernambuco, directamente subordinado á Contadoria-, tol'á os me:;mos
encargos do Almoxarifado da Administração dm~ Correios de S. Paulo.
Art. 384. A Administração dos Correios do Santos, em S. Paulo,
ficará dividida em s8is Secções:
1. • Secção. Expediente, bibliotheca o protocollo, sob a direcção
do Administradot·;
·
2.• Secção. Contadoria., dirigida pelo Contador;
3.• Secção. Thesouraria, chefiada pelo Thesoureiro;
4.• Secção. Importação, exportação e distl'ibnição da corrospondencia ordinaria e correios-ambulantes;
;j.• Secção. Importação o exportação da correspondoncia registrada, em geral, inclusivo o serviço internacional, sujeito á formalidade do registro;
6". Secção., Fiscalização, estatistica, reclamações, archivo, refugo, avisos de registrados; registro do jorna.os e outt·a.s publicaçüc:-; periodicas.
Paragrapho unico. As tros ultimas Secçõos acima enumet·adas
sorão dirigidas por Chefés de Secção;
Art. 385. Cada uma das Secções a que so refere o artigo acima
tom à seu cargo os seguintes serviços:
:la. Secção

1°. Toda a corro:.pondcncia com as Autorid;des do Estado, com a
JJit•octor Geral, os Sub·Diroetol'e.3 do Fiscalizac~rw, Trafego Postal,
Expediente o Contabilidade, os Administ.ra(loros, o:-; Chefe~ de Soeç;lo
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da Directoria C1era.l, os Chefes de Succursaes c os Agentes de Correio. F't•otocollo de entrada e sabida de papeis; bibliotbeca.
2". Preparo de papeis pal'a despacho do Administrador;
3". Proces..<>o de concurso, nomeações, distribuição do pessoal,
licowias, penalidades, recompensa~, promoções, aposeutodorias, remo,~õos, exonerações, etc;
4". 1\latrieula. do pessoal da Administração e suas Agencias, eom
indina.çào sobro datas do entr·ada, promoções, remoções, norueacflcs, aposentadorias, exoneraçõe:;, fallocimentos, etc;
5". Organização de. horarios o itinemrios do correios-amhulantos
e linhas postaes;
6°. Preparo dos elornontós pa.L'a o Ilolatorio anunal dos scrvi1;os
da. Administração;
7". Exame e i11formação das propostas para creação, suppressão
e restabelecimento do Agencias o linhas postaes, augmento e diminuição de numeros de viagens.
go. Hegistro das linhas post.aes do Estado, com inrlica.,~ã.o sohre
datas do c reação, pontos tet•minaes c intcmwdiarios, extensão kilomet.rica, se o serviço de comlucção de males é feito por contracto ou
pol' administraçrw, nome do contt·actante ou do conductor c custo do
serviço;
9". Assentamento do pessoal da Administração c das Agoncias subordinadas, eom todos os esclarecimentos f obre o mesmo;
10. Hogistro das Agencias sob a judsdicção da Administração,
com indicação sobre datas de croação, classificação, categoria. da
respectiva localidade, municipio a que esta pertença, nome do sorvent.uario, data da respectiva nomeação, da cxonet·ação, etc.;
11. Ot·ganização de tabella de partida e de chegada das malas postaes de e para a Administração, bem assim de e a cada uma das
Agencias subordinadas, com indicação sobro horas de collecta e do
distrihuiçfw, onde houver;
12. Carteiras Postaes de Identidade;
13. Bibliotheca postal;
H. Hesumo diario do ponto do seu pessoal e organização do certificados de comparecimento, para extrac<<ão de folhas de pagamento;
{!i. Registro diario de todos os trabalhos executados pela SeCfião;

1". Preparo da. correspondcueia elo Cont:ulor com a Snh-Dit·octot•ia

de f.ontabilidadc, o~ Contador·es das Administt·a,;õos c o!'~ Chefe~ de~ Secção, de Sncct~rsaes c Agentes suborninados á Administração;
2'\ Escripf.uraç;w da receita e da dcspcza, da entrada c da ~ahicla

de scllos c ti)l'rnula.s outras de franqliia' pelo mctltodo das partidas
dobradas;
3". Organizaça.o das contas-eol'routes dos responsavcis para com
a Fazenda Nacional, immediatarnente subor·dinados á Administração.
de aceôrrlo com ;1.s instrucções do l'ribunal de Contas;
·
4·". ExRme ela~ contas que tiverem de ser·· pagas pela. Adrniuistra·~;in;

~i". Prol?aro 1los dQcumcntos rl~.dospc:r.a, as<.;irn c~nmo da·~ guiaH
parJ. e.xpwlt•~ão do sellos c outt·a-; toruwla,; du franquia, material,
ohje~f.o..; de expediente e outros;
. 6°. nc~istro p;oral do ponto c preparo do rolhac; o guia~ para pa-

~~~montn do pessoal;
'7°. Or•~arncnto :tllllttal;
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8°. Üalanços mensaes c annua.os;
9°. }i'iscalizaçào c eseripturação <lc entrada c saltida do material a cargo da 31\ Secção;
_
10. Fiscalização, exame o oscriptm·açã.o relativos ao serviço do
assignatnra de joenacs c outras pnblicaç.ões periorlica~, o coht·an1;a de
tit.ulos;
H. Conl.a.-eorrente dos rcsponsa.veis pa1·a com o Thosoureiro, por
scllos e outras fórmulas do ft·a.nfJnia;
12. Conta.-cot·rcrlf.o dos devedores tla. Far.encla. Nacional, por imposto de sello, multas, extravios de registrados e valol'os;
U. Escriptut·ação relativa ao Montepio Civil dos fnnccionarios d:~
Administl'ação, que a elle tenham direito, a. Caixas Ecouomi<~as Postaes e a outros servi<~os dessa natureza.;
i'"'· Escl'ipturação e orgauiP.ação das contas relativas aos sel'viços
de encommendas postaes internaeionacs, eal'tas c caixas com valor
rloclarado, c outros ~erviços internacionaes;
15. Vales e cheques postaes para o intcr·ior o o oxtel'ioe ela Hopubliea, na. parte que disser respeito á Sccçfl.o;
16. Conrorcncia c <~xamc da par·te. linancoil'a. das JH'np<hf.aq par·a.
fol'llcr.irncnto de material, condllC(1fí.') de malas, altrgtteis de casas o
outras, nm virtude de concmTorwia publica on de mcmorandnm;
f7. Processo rl~ fiançag c caw~ões dos fuuccional'ios a ellas sujeitos;
18. Heccbimonto, abertura e exame das propostas relativas á.
contracto3 para conducção de malas, alugueis de casas, fomocimcnto
de material para O SOI'VÍÇO O Olltl'OS, feitos por nieio de COIICUI'rCncia
publica ou de memorand1tm c celebração dos respectivos conteactos;
19. Hegistro geral d<~.s firmas e casas commerciaes que tenham
de c.Jncorrer ao fornecimento de material por meio do memcrandum;
20. Hesumo diàrio do ponto do pesmal da Secção o preparo de
certificados de comparecimento para oxt.racção de folhas rio pagamento;
21. Hclatorio annual da parte financeira dos serviços a seu eargn;
22. Hcgistro diario do f.o<los os trabalhos cxccntarlo:~.
3. a. Secçiio:
i o. A t•roeadar e pagar ;
2''. Venda do scllos adhnsivos, cartas bilhetes,· hiJJ•eLes postac:l,

sobi'e-cartas, cintas cstampilhadas c outras formulas de franquia;
3°. Emissrw e pagamento de valos c choques post;acs para. o interior c exterior da Hepublica e serviços intel'Uacionans ;
4°. Assigoatura de jorna.e~ c outras pnblicaçr•os poriodica.s, cobrança de titulo-; c Caixas Econornicas Postaes;
!)''. nceobimont.o, g1tarda., fo:·nodrnot~l;o, <;ollfcrorH:ia c expedição
de formulas imprcs;.;as, object.o" rlo expcdiç1o, matnrial (.} ~tf.onailios
para as Secções, Agencias e Succursacs ;
6°. Hecebimcuto, gmu·da. c cxpedi<;ão do sellos a<lhcsivo,, cartas
bilhetes, bilhetes postao~, sohro-cartas, ciutas c~t;,.mpilhada~.; ~~ outras
formulas do fran(Juia ;
7°. Hecebimcnto, na rcspec~t.iva repartiriãO do Fazenda, dr• s11ppl'imento neccssario pat·a occm·rcr ás despe:m~ da Administ.raçao e rceolhirnento de saldos :
.
8°. Fiscalisaci;l.o do sci'Vi1~o de venda de sdlos, por eomrucrr:iautes
c industriaes, para tal fim autorizados ;
9°. Registro da corrospondencia com valor doelar<Ldo, para osso
fim recebida ;
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Rccehimcnt.o, rla 5" f.';ecção, da corrospondencia rogistt·ada

com valor declarado pam effoctuar entt·cga, o remessa it mesma
Sneção rla (]UO tivnr que sor· expedida, rcoxpodida 011 dovolvida
1 L Rclatorio annual dos sm·viços da S<~cção;
12. Hosnmo diat·io do ponto do seu peR!'Ina.l n proparo de cerlifie:tdns do çomparccimcn to, para oxtracç:to do follta.s do paga monto;
13. Hcgistro diario de to1los os trabalhos cxecut.ado~.

4° Sceção:
f". Heeobimoufo c cxpcdi<;:i'i<l de l:o<l:t a ~~nt'l'ü"(l"llderH~ia or·din;~.r·i;t
para o interior e extet'ior da. Republica, c colloet.a da nin wwa.l;
. 2". _Confer<~ndia, marca(~ito o ~na.r.ript_II:!.ç;l.o (~a cor·r·nspomloncia
or·dma.na, contida nas malas o sua rhstnlnuça.o na arra da CHlarl.o ;
3°. Organização dós documeQtos de debito pcl" coioro~;pondoncia
nllo f r a nqneada ou de frnnq nia insufficientc;
4· 0 • H~ccbimcnto da CO!'fOSpOndenria llrhalla, ~11il Jll:Ll'C<tt;;lo,
a pa rl<u;:to o distri bn ição ;
!i 0 • ncrnessa, em · protocollo, á !J" Sccçã.o, do todo.-; os \'Ollww~; de
re~ist.l'ados o das malas n ct!sl:as rlo colis pottt~u:c ;
6°. Apprehensão d:t coiTnspomJcncia. reenhid;~ 011 l.ran:.po!'fa.da
fra11dnlontamcntc ;

7°. Fi:;ealização da rtistribniçi'i.o domiciliaria, tia rollnt:ta daR
caixas urbanas n ria correspondcncia do ulti111a hora o do 111:Io

propria;

.

·

8°. Hogistl'O dos indiC:tOOI'OS de JlltHla111:a do t lornit~iJio;
~n. Posta-restante da corl'espondencia e remcss;t a o~-;o dc~parta
III•~Hto da que n;to foi possível fa1.er entrega;
fO. Processo para :1 venda do chaves pa.r·;L eaixas dn assigna11tos
e rum essa das I'Cspoctiva.s guias á Thesouraria;
H. Supol'intewloncia do..:; sm·viços rlo corroiDs-amlm!arJI.cs n tl':wsl'"riP,s do malas do CotTcio, na jurisdicç;1o da Administraçlo;
· f:!.. 1\lanipulação no::; eal'ros-correios da enl'rospon lnnda. otdinaria de ultima. hnra, pt·oparo o or.1t.re~a da.s mala:; dost.inad:t:; ás Joc<t·
lrd;•.de~; quo, direct.attHmto 011 por intcnnotlio rlr~ out.ra;.;, s;ío snnida:;
I''"' n~•f.r·ada:.- de feno;
13. Roc0bimento o Clltl·ega, no~ (~arro-;-correio:>, d;r:; rnaJa:; 1ln ('"
para a::; localidades quo, dir·ectamontc ou pnr intl\l"lltn<lio dt~ oul.r<l:;,
:;:·i.o ~mniLlas por cstmdas do rerJ•o ;
I 1. Hr;('.ehi:nonto e a.bortm·<t da~ malas, pcll;) eorr!.1io;; amhulallles
o11do os houHw, destinadas á Administt·ação o conf('I'Ont·.ia, marc:u;:lo
o apartação da corr·ospondoncia ne'isa'l malas eonticia;
f5. Escriptur"ção <lo entrada o sahicla das mala,;, do~ fl<ICcos
o bolf;élS vazio~ ;
H1, Refugo dia.rio da. correspondeucia;
17. llelatorio ao n nal dos serviços a cargo da. Secç ·w;
!8. Resumo diario do ponto do séu pe:3soa.l o pecp;tro do corfilie;uliJ:; do comparecimento para cxtracção de folhas do pagamento;
J.!l. Hegistro diario do todos os tr;,balhos executado:;,
!i.• Secção:

t". Hegistro da. correspondencia sem valor declarado:
1''. ConfC'rcncia e expcdi~:to de t.oda a cot·resporH1C1rrcia registrada
de e pat·a o intori')l' o o ox:tot·iot· <la llooubliaa;
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3l'. Hecebimento, da. Thesouraria, da. corraspondoncia registr:tda.
com valor declarado, a. expedir, e entrega. ! mesma Thesouraria. da
correspondencia com valor decla.ràdo, a dist.L'ihui•· na ::;éJH da repartição;
4°. Propat·o o entrega ::~ 4" Sot~çã.o elos volumes 1lo rogisf.N·~o;. que
tiverem de ser expedidos ;
_5°. Classificação e devolução da eot•t•nspourlcncia de ~tP. u~,o foi
possivol fazer distribuição ;
6°. Approhons;i.o ct:t c~on·ospondr.neia. J'nr~nbirla. 011 tr:u nport.:r.d:t.
frauduJentamento;
7°. Encommondas postaec; int.et•naciorw.e:.; o .::.ix.J:l n cart.as com
valg.r declarado, para o exterior da. RopuhJí,:;t ;
8°. Registro e escripr.uração da. ontrafi:t o da ~;thida ,Jo SétG~IIS,
malas o bolsas vasios;
·
9°. Refugo da correspondencia a cargo da SecçJ.o;
i0°. Remessa á 4:" secção() do avi~os da oxi3t~n,~la. "'' •·o1:-:hr.ra.dos
destinados aos assignantes ;
H. Resumo dlario do ponto elo posso;~.t e prep~ro d~ cor~
tificados de comparecimento, para Hxt.rar.ç:lo de folhas do pn.g:-.meuto ;
i 2. Relatorio annual do.11 serviço~ a eargo da socçAo ;
:13. Registro diario de todos os trabalhos execntado:~.
6• Secção:

i i. Preparo da correspondeocia quo deva ser n!lqignada pelo Admanastrador e pelo Chefe com as autol'idadEH do ter·ritorio comprehendido na zona sob a jurisdicçã.o da Administração, com o Directot·
~eral, os Sub-Diroctoees, os C~1efes de secção da Oimctoria. Geral, o~
Chefes de succursae~ o os Agentes postaes;
2". Fiscalbmção dos serviços intornos o intornacil)rt:tes nx;nout,:ulns
pela AdministraçãQ e polas ropart.içõcs subordinadas ;
3°. Organização da estat.istica da COl',t"O."pondencia não sl'l postaria
nas repartições de Correio do Estado, sob a jnrisdicçã.o da. Administração, como distribuida, do modo que, ao mesmo tempo soja conhecirlo
o movimento do cada estação postal, o romessa desses olomonto~ á
Snb-Directoria de Fiscalizaça.o;
4°. Recebimento, estudo, processo e exame de qnaesquor ro·
clamações attinentas ã. execuçlio do serviço, nas repartições subordi·
nadas a Admlntstaação, o processos de lndomoi?.&Çll.O ;
5°. Classificação, guarda e coose("va.ção de todos os documentos c processo~, livros o papeis qno dovam cdnstituit· o
archivo;
6°. Serviços relativos a aviso~ de registrados, cm geral;
7°. Escolha e classitlcaçilo da corro~ponrloncia, ca.hida om refugo
definitivo o respectivo prooosso ;
· so. Registro de todoo os .tornae~. revistas o outra~ p•lblicaç()q:~
periodicas do F..stado, nas zonas rlas rop<1.rti1~õcs suhl)l' lina.da~ !1. Atlministra~!o ;
9°. Organtza.çã.o o remessa., por intet·modio da i • Sooç:i.o, !. S•, h·
Directoria de Fiscalização dos dados neccssarios :w preooohimrmto rlo:l
quadros estatlsticos lnternacionaos ;
tO. RelatoriCJ annual dos serviços a ca-rgo da Socç:'Lo;
H. ne~mmo diario do ponto de sou posso:..l o preparo {lO CPr·
tificados do comparoclmonto, p;1ra. oxtracção do folhas •In p:t~a

mento;

· 12. nogistro diario de to:J,)s os trabalhos

exocut:\(IQ~.
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A1·t. 38B. A~ Atlministraçne!7i do 2a., 3* e 4• classes so cllvldil·ão
mn e i nco Sec~m~:
i" Secção. Expediente, protocollos, fiscalização, ~~t:t~Jthtit!l, re~·
fngo, :trcbivo, etc., sob a direcção do Admini~tradm•;
2• Secção. Contador• ia, dirigida pelo Contador;
3" Secção. The:~ourarin, dirigida pelo The~ouroh·(,;
'•" Sec1;ã.o. lwportação, exportação (I distt·ihni1:;io ih CIJl't'O~pon-·
d;•fu:i:t ordmaria, correios,am bulantes ;
!;" Secção. Importação, exportação o distribuição da cori·espondeHcia t·egistrada, inclusive registro dessa ospt!cio do cor•re~poudtm~
eia sem valor; sel'viços intet•nac;onaes.
Art. 387. Cada uma dessas Secl(õos, ns duas ultimns das qnaes,
~:nh a dit'eeçáo ele Chefes, torá. a seu eargo os sAr,uintos ~orvi1,:.o~:
f" Secção:

·to. Cone~pondoucia. com as autoridades do Estado, eom o Dire-.
el.ot· Geral, os Snb-Directores de Fiscalizaçã.o, do Tt•afügo Postal, do
Expediente c da Contabilidade, os Administradores, os Chefes de
Seeção da Directoria Geral, os ohcfes do Succul'sac:-;, os Agente9 do
•~ol'f'ei() o protocollos de entrada e de sabida de papeis;
2°. Preparo de papeis para despacho do administrador ;
3". Pr·or.essos de concursos, nomeações, distribuição do pessoal,
Ji(!ew;as, p(·malidades, recompensas, promO!(õos, remortÕn~ o apo:ientadoJ'ias do pessoal ;
lt.o. Fiscalização dos sm·viços internos e interuac.ionao~, ext~cmtaft
dos pela Administração e repa.rtiçõus subordinadas;
!i 0 • Matricula do pessoal da Administração e das Agencias subordinadas, com iudicação do datas de outrada, prouJoções, rwmea.çõBs,
aposentadorias, exonerações, fallecimentos, etc.;
. 6. o Exame das reclamações sobre a execw.;ã.o dos serviços na
Administl'ação e nas repat·tições ':mbordinadas;
7. o Organiza.ção de hot·arios o itinera.l'ios de eorreios~ambuJautes
e liuha.!> postaes;
8. o Propat'O dos elQment.o~ para o Hnla torio auunaJ do~ serviços a
eargo da. Administra!,:.ão;
9. o Cl<t~sifrca.,;ã.o, guarda. e conservação de todos os livros a papeis
q11o devam constituir todo o archivo da rcpartiçã0; bibliot.heca;
10. Exame o iufm·m~rção das propostas para et·eação, suppr·essãu
e r·estabelecimento do Agencias o linhas postaes, augruenf.o e diminuição de numero de viagens;
11. Hegistro das linhas postaes do Estado, ua zona subordinada á
Administt•ação, com indicação sobre datas do erea~~ão, pontos tel'~
minans e int.ennodiarios, exteusão kilornetrica, nome du contradanto
do set·vl(;o do conduc!~ã.o do malas, se é feito por· eontracto ou
JHH' :-t.dministra(~iio o serviço e o eusto deste; uomo do conducto•·;
12. Hegistru de toLlOH os jornaes o publica(~õe:; periodicas do E~
tado, publicadoM u:t zona subordinada á Administr·açã.o;
1:L Assontarnouto do pessoal da Administração e das Agencias
~~~J,urdinadas, eoru todos os esclar·ecimnntos necessarios;
14. Hegistl'O das Agencias postacs do Estado, subordinadas á
Admini~t.raçã.u, com indicação do datas de creaf~ão, elassi0c<u;1.o, c&~
te{~oria. d:t localidade respectiva, municipiu a. 4uo esta r)(~i 1ow.:a,
itorrm do s~rvBntnario, datas de nomeação, exoneração, otc.;
1 ~. Organiza1.:ão da t:1uella da. chHga<.la e da :~ahida das malas á e
d:1 Adrniui~~tr·ação, a e en.1 cada uma das cstaçõef) pofltaeg ~:>ubotdina··
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das, com indicaçà.o de hor·a~; de collecL!l ~~ de di::; I r·i!Jnit.:ã.u domkiliaria, onde houver·;
i6. Processo de refugo dcfiuitivo;
i7. Serviço de estatística; de aerôr·do com os f\lermmtos que
forem fornecidos pelas outras Sec(~õcs e rcpat·t.it;.ões posta.es do Estatlo,
sob a jurisdicção da Arlministrat;ão, para l'Olltessn. :í. Sub-Din~etoria do
Fiscalizn.ção;
f8. Organização e remessa á Su b-Directorin ch~ Fiscalização dos
dados necessarios ao preenchimento dos ·quadi'Os (''it:-ttisticos inlet·nacionaes;
t 9. Carteiras Postaes de Identidade;
20. Resumo diario .\ ponto de seu pcs~oal e preparo de certificados de compa.recimento, para extracção de folhas de pagamento;
2f. Registro diario de todos os trabalhos executados.

2a Secção :
t! o Preparo da correspondencia do Contador com o Sub-Director
de Contabilidade, os Contadores das Administrações, os Chefes de
Secção e de Succursaes e os Agentes rle Correio subordinados á Administração ;
2. o Escriptnração de receita e despeza, ~;ahicla f\ enteada de
sellos e outras formulas de franquia, pPlo mcthoclo da~: lJartid:ts
dobradas;
3. o Organização das contas-correntes dos responsa veis para com
a Fazenda Nacional, immediatamente subordinados á Administração,
de accórdo com as instrucçües do Tribunal de Conta-; ;
4. o Exame das contas que tiverem de ~;or pagas pc~la Admiui~
tração ;
5. 0 Preparo dos documentos de despeza, a'.;~;irn eomu das guia~;
para expedição de sellos e outrn.<:> fornwh; d•:! fl':tW)tlia, material,
objectos de expediente e utensílios ;
6°. llegi~;tr·o geral do ponto o fH'tlparo d1~ foi lt:•:.: ~~ f':llía:: p:11·:t
pagawento do pe-,st~al th ,\drJtini:~tr·•••;..,., :
7. o Orça.rnento annu:d;
8. o Balanços mensaes e anuuaes ;
9. o FiscaJizali[O e (Jscripturação da f~ntr·:tda n da !~ahida. do
material a cargo da :l" S1~cção, de aceôrdo cum a csf~l'iptnraf~llo
respectiva ;
10. Fi<õicalização, exame e escriptnraçlo relativos ao serviço de
assignatu1·a do jornacs n outras pnblicaçõe~ periodit~as, n eouraw;a dn
títulos ;
11. C:outa COl't'Onte dos re-;pousaveis p:tr·a t'utn o::; Tlwo;Otlt'OÍI'O'',
por sollu:-; e outra~ formulas do franquia. ;
12. Conta corrente dos devedm·os á Fazouda Naeioual, por
imposto de sellos, multas e extravios de registrados ;
13. Heeebimento e exame tln propostas o ~~clehrat:l" de eurr··
tractos;
14. Registro geral das firmas e casas (~ommerciaes quo tnrrham
que concorrer ao' foruedmnuto de ruaterial, por rnnio de
memorandum ;
1 ~;. Escriptumção relativa ao l\Iontopio dos funccionarios da
Administração, quo a elle tenham direil.o, a. Caixas Er.onomieas
l'ustaes e outros serviços dessa uatureza ;
1ü. Escrípturaçãu e organização da:-; ~~unta~; J'(~Jat.ivas aos serviços
de eucommend:ts pu:~taes iutern:lciollans, n , '" t':lrfa; o t:ti 'a" ('OJU
valor der.larado ;
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i 7. Serviço cte vales o cheques postaes nacionao~ o intornacionaes, na parte que lhe disser respeito, assim como eseripturação
relativa aos mc;;uws;
·
18. Processo dP. fianças o cauções dos funceiouariof> a ellas
sujeitos;
i 9. Conferencia e exam~ da parte financeira das propostas para
fornecimento do material, conducção de malas, alugueis do casa e
outros, em vit'tude de concurrencit~ publica ou de memo1'andum;
20. Relatorio annual da pat·te financeira do ser· viço postal, assim
como de outros serviços a seu cargo, para servir do base :í elahoraçlo
do Helatorio da Administração;
.
2f. Rosnmo diarlo do ponto de sen pessoal e preparo de cerl.ifJ(~ados de comparecimento, para cxtr:Lcção do folhn~ du paga·mento;
?.:L Regi9t.ro diario de.todos os trabalho:1 exeeuta,fo:J.

a.• Secção
L • At•reeadar e pagar;

~.o Venda de sellos adhesivos,
~ol~t·o-caetas, cintas estampilhadas

cartas-bilhetes, bilhetes postaes,
o outras formulas de f1·anquia;
~~.o Emissão (\ pagamento de vales e cheq uos postaes, nacionae~: n
iutnruacionaes, e outros serviços internaeionaes;
4. o Assignatur·a da jornaes e outr·as publkações perio.Iieas,
colJranças de títulos e Caixas Economicas Postaes;
5. 0 Hogistro e entrega da correspondenefa com valor declarado o
remessa â 5• SocGã.O da que houver de ser expedida, reexpedida ou
devolvida. Hecob1mento da referida Secção da correspondencia com
valor declarado, procedente, do Interior que deva sm· entregue na séde
da Administraçlo;
6. o Hecebimento, guarda, fornecimento e expediçlo de sellos
adhcsivo~, cartas-bilhetes, bilhetes postaos, sobrocartas, cmtas ec;tampilhadas e outras formulas de franquia;
7. o Hecebimento, guarda, fornecimento, conferencia e expcdiç:to de formulas impressas, objectos de oxpodiCnte, material o
utonsilios para as diversas Secções e Agencias;
8. o Recebimento,, na. respectiva repal'tição do Fazenda, do
supprimento necessario para occor.rer As despezas da Administração e
recolhimento de saldos;
9.° Fiscalização da venda de sellos pelos commerciautes e iudustriaes para esse Om autorizados;
iO. Relatorio annual dos serviços a seu cargo;
U. Remessn. â. .t.• Secçllo de avisos de existencia de vator·os para
os assignantos de caixas postao.~ ;
f2. Hegi~tro diario do ponto de seu pessoal e preparo de certificados do comparecimento, para extracç1\o de Colhas de pagamento;
t3. Hegistt·o diario de todos os trabalhos executados.
~·

Secção:

f. 0 Recebimento e expedição de toda a corrospondoncia m'dinaria
para o interior o exterior da Hepublica e collecta do caixas urbanas
em geral;
2.° Conferencia, marcação o manipulação da corrospondencia or·
din:u·ia contida na~ tmtlas o sua fli~trihuição pt>la :\roa d:t ddado;
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3. o Organização dos documentos de debito pola correspomlencia
nllo franqueada. on de franquia insufficiento;
4. 0 Recebimento da correspondo'ncia urba.na, sna.marcaç:'í.o, apar~
ta1;~o e distl'ibulçã.o ;
·
5.0 Remessa, em protocollo, á. 5• Socçã.o, de todos os volumes do
registrados o das malas e cêstas do t(colis postanx));
6. 0 Apprehensão da correspondcncia recebida ou transportada ft•an~
duleutamente ;
7. o Fiscalização do recebimento de malas e corrcspontlencia a
cargo dos agentes embarcado~ e dos funccionarios designados para o
serviço do mar, assim como da distdlmiçã.o domiciliaria e da colleet.:t
das caixas nrbanas ;
8.o Caixas de assignantes ; processo pa1·a assignatura e venda de
chaves e fechaduras, para as mesmas;
9. o FiscaUzação da correspondoncia de ultima hora o de m:'io
propria;
-to. Refugo diario da correspondencia a cargo da Secçllo;
tI. Registro nos indi~dores das mudanças de domicilio ;
12. Classificação e guarda da correspondencla de qno un.o foi poi~~
sivel fazer entrega;
13. Superlntendencia do serviço dos coi·reios-ambulanles o
transportes de malas do Correio, na zona dn jurisdicçlo da. Adminis~
tração;
.H. Manipulação nos carros-correios da correspondeueia ordinanaria. de ultima hora, preparo e entrega. das malas dcstinadai a locaHdades que, directamento ou por intormcdio de outras, são sm·vidac;
por estradas de ferro;
i5. Recebimento e abertura do malas, polo correio ambulante,
onde houver, destinadas á Adrninisteaçã.o e conferencia, marea(~;,o ~~
apartação da corr«:'spondencia contida nessas malas;
f6. Recebimento e entrega nos carros do correio-ambulante, de
malas do e para. localidades que, directamente ou pot· intormedio de
outras, são servidas por estradas de ferro;
f7. Escripturação do entrada o sabida do malas, bolsa.~> o saec~os
vasios;
f8. Helatorio annual dos serviços a cargo da Secção;
19. Resumo diario do ponto e preparo dos certificados do comparocimenLo de seu pessoal para extra.cção do folhas do pagamcut.o;
20. Registro diario de todos os tl'aba.lhos executado~.
5• Secção

i o. Registro da correspondencia. sem valor declarado ;
2°. Conferencia e expedi~ã.o de toda correspondencia registrada

para o interior e exterior da Ropublica e da remessa, á. Thosom•aria,
da de valor declarado, que deva ser entregue aos destinatarios;
3°. Escriptnraçã.o de entrada e sabida do malas, malotes, bolsas e saccos vasios e recebimento da. thcsom·aria. Ja cot·respoudenda
com valor a expedir;
i•. Preparo e entt·ega 'i• Secção dos volumes do col'l'espoudencia registrada, quo tiverem de ser expedidos;
5°. Classificação c devolução da correspon(lencia quo n;'í.o foi pu:->··
sivol distribuir ;
6°. Apprehonsã.o da correspondoncia ,Jistt•ibuida. ou f.t•auspot·tada
fmudulentamente ;
7°. Remessa l 4• Seeçii.o de avisos da wdstond:t dt". l'llf~i:.;ta'atlo~ o
<<Colis)) do~tinatlO~ aos assi:~n:tnl.c~ de caixa;
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· 8". Serviço do encommendas postae.::t lutet'llaeionaos,e de eartas e
eaixa!i com valot· declat·ado ;
9". Hefugo da correspondencia a seu cargo ;
10. Ot•ganização dos dados cstatistico~ do sm·vi<~o iutm·naeiuna.J,
para l'Clllessa á f a Secção ;
.
11. Ot·gauizaçü.o de dados, na pa.l'te quo Ih'~ dissm· ro~peito, paea.
o Hc~lat.ol'io annual da. Administração;
12. Hesuruo diariu do ponto e preparo do certificados de compa~
l'Acimeuto do pessoal da Secção para oxtracçã.o du folha::~ do paea·
mnuto;

13. Hegistt·o diariu de todos os traualhos executados.
A1·1.. 388. O Director Geral, sempre que julgar conveniente,
tendo em vista a melhor ~xecução dos traualhos, poderá passar,
tanto na Dit·ectoria. Geral, como nas Administ.r:v;ões, ent'f.o~ e detfwmiuado~ ~rrvi~os de umas para ont:ras Secções.

CAPITULO XXI
SlHiCURSAF.~

Art. 389. A's Stwcm·saes incumbiJ·?í.o os seguintes snrvit:os:
1 Venda dn sellos c outras formulag ele fra.uquia :
~~~. Hl~!!,'i~f.t·o de em·rcspondeucia com e som valor, para qnalquer
f).

lo~aJidadc;

:r. Emissão e paga111ento do clwqnPs postao:; e dt~ vaios n:wion:ws
iuf.f;l'llacionaos;
4,... Cohraw~ ue titulos, Jett•as e obl'igações o assignatu1·as de
jorn:tes, revistas e outras publicações periodicas, Caixas Economiea.~
l'ustaes e Carteiras Postaes de ldcntida.de;
5". Heceuimeuto de malas, mal'Ca{1ão e manipula(;fLo da corrns··
poudcncia;
6°. Expedição, em malas fechadas, da corl'espoudencia para as
repartições centraes de que dependem, para as outras Succursacs,
CotTeios amunlantes, agentes embarcados, para as Achhiuistrações
das capitacs dos E-.:tados e para as Agencias situadas na~ grand<'3
eidades;
7". Collecta e distt•iuuição da corrospoudonda ua respectiva
área.
81). Quaesquer outros serviços posta.es, naeionaes ou internacionaes, que, pal'a conveniencia do publico e do Col'reio, sejam autori7.ados pelo Director Geral ;
9< Entrega da coerespondencia de posta-restante ;
10. Iuspec~~rto dos serviços de distribuiçrto e collecta da ~~or
respo1Hlencia da zona a cargo das mesmas Suceursaos.
H. Classificação e guarda da correspondnneia euja ontt•ega não
fut' possivel faz(w;
1~. Hefugo dia.rio da cot·respondencia, preparo e encaminhamento do refugo definitivo á Secçrw competontn da reparti(;ã.o a qne
f~st.iverem subordinadas ;
13. A•·recadação de multas;
14. Helatorio annual dos sm·viços ;
1~;. Hegistro diario do ponto, pl'eparo dos ecl'tificados de comparecimento do pnssoal c remessa dos mesmo~ ao dcpar·ta mP.nfo de
~(llltabilidade da repartição a que estiwwem subordinada~; ;
11i, Hof!:bf.t•o diario de todoR os l.t·ah:tlho~~ exP.f~ntadu:;.
~~
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CA PJTULO XXII
DAS AGENCIAS I'OSl'AF.S

Ar·t. 390. A's agencias cspeciaes e de ta classe incmnbir!o os
seguintes sm·viços :
1o~ A venda de sellos e outras formulas de franquia ;
2°. Registro do correspomlência com e sem valor, para qualquet·
localidade ;
3°. Emissão c paganwnto uc cheques postans o do vales nacionaos
o internacionaes ;
4°. Cobrança de títulos, letras o obrigações c assignatnras de
jornac.~, t•evistas e outras publicações periudica:;~, Caixas Eeonomit:as
postaes e car·teiras postaes ·de identidade ;
5". He~ebimonto ele malas, marcação o ma.nipnhu~ão da cort'Pspondencia ;
·
u0 • Expedi~:.ão, em malas fechadas, da correspondcmeia par:t as
repartições ccntt·aes de que dcvendam, para as Sncnursacs, corr~ios
aml.mlantes, agoutos embarcados, para as Admiuistt·ações ths eapit:ws dos Estados o para as Agendas situadas nas gra.ndns cidades ;
'7". CoJJecta o tlistrihnir;.ão da corrr.spondeneia na r·nspf'ctiva
a.rea ;
8°. (..)uacsqner outros serviços postaes, nacionaos on inl.er·r:Jacionaes, que, para. convcnieucia do publico n do Corl'nio, soja111
auctori?.ados pelo Dit·ector Geral ;
9°. Entrega da. corrcspondcn<~ia. de Posta-Hestantc ;
10, Inspccçã.o dos servir;os do distrilmiçfio e de eolloeta de eorrespondencia em sua 7.ona :
H. Classificação c guarda da corr·c~poudcneia. euja entt·ega n:tn
fôr possível fa?.et·;
12. Hefngo diario da corrcspoudcneia e Jli'Oparo c nuearninhamcnto de refugo definitivo á. Secção comp:'tlmtn da reparfi(:.<tfl a qrro
estiverem subordinadas;
13. Arrecadação ele multas;
14. Hela to rio a.nnnal dos serviços;
1t;. Hegi..;tro diario do ponto e preparo do cert.ifieado dn compa··
recimento do pessoal para o respectivo pagamento;
16. Registro diario de todos os trabalhos executados.
Art. 391. A's agencias de 2a. classe incumbirão os mesmos serviços que ás de 1a., senrlo que o de distribtÍição domiciliaria do ~or·rRs
poudencia poderá. ser auturi?.ado, tendo-se em vista a importa11cia da
respectiva localidade.
Paragrapho unico. Dependerão tambem do antori?.açã.o espeeial
os serviços de Caixas Economicas, carteiras de identidade n cobraiJ(:a.
do títulos.
Art. 392. A's agencias de 3:1e 411 classes incumbirão todos o~ serviços executados pelas do 20., mortos o de distribui,~ão domieiliari:.~. d1~
respondencía.
.
Paragrapho tmico. As agencias de 3a classe, que tiverem ajudante, poderão ser autorizadas a excr;utar os serviços de vales postacs se a
cobrança de titulos.
Art. 393. As succur.·sacs c :-q·eneias serão creadas po1· portaria
do Director Geral, precedendo ou não proposfas dos Admini~tradur<'s
nos Estados e do Sub-llirectol' do Trafego, no Dist.rieto FedPral.
Paragrapho uuico. Na. cr·eação de qnalqtwr .\gorH'h dn Gor·r·cio
deverão snr levadas, em r·nnsidm·ar;.ão a pnpul:t,· i11 ,I:J )ili':tlidadn, s11a

categoria o hupurtancia, bom :tsiim a distaueia da estação postal
mais proxirna o a dcspeza a fat.cn·-se COill a eowine<~ií.o do malas e a
installação da repartição.
Art. 394. Na Capital Federal, nas Capitaes dos Estados e "nas c i ..
<lades mai~ importantes, poderá haver, para connuodidade do publico
e facilidade do sm·viço, Agencias uruana.s, quo serão ostabelccidas nas
estaçües das estl·adas dd fetTo, de linhas de navega<<ão e em outt·os
pontos convenientes, do aceôrdo com as necessidades do publico o do
«"OIUmercio.
Parngrapho uuico. Essas Agencias só poderão trocar malas com
as Sueeursaos e outt·as Agnnci::s m•bana~ da mesma eid:tde c com a
repartiçJo a que e~'tiVül'elll subot·diu:tdas, salvo autorização e~;pnC"ial
da. Dircetm·ia. t:eral.
Art. 3<J;;. As Agencias Ja!..l lucalidade;o; situadas uas fi'Ontciras do
paiz, terão as installações das de 2" classe, com todas as vantagens.
Art. 396. As Agencias urbanas poderão ser de .:1° classe até 1a,
conforme as attribuições que lhe couberem e a t'enda que pt•oduzirem.
Parag·rapho unir.o. A elevaç:lo de elas~~ se fará. dn accôt•do I'Olll
o seu movimento e com a renda •Juo aet•ce:ulal'nm, nln dõbt·o, na
fôrma do artigo 357.
~
Al't. :J97. As A~eneias serào elova<ias do dasso pot• porl:;u·ia. do
Dit·ector Get·al, apóg a regul:tr collstata.ção da~ condiçõn~ estabelecidas
no prnsen te Hegulamento.
Art. :1<J8. De tres oru tr·cs aunos sm·á revista a classilkação de~
todas as Agencias postacq para o effeito da olcvaçã.o, confirmaç;to ott
robaixameuto das respectivas clas..-;es, segundo as condições verific~da~.
§ i 0 • A revisão se fará durante o mez de janoil'o do uitimo arlllo
do triennio respectivo, nas Administrações e na Sub-Dh·octoria do
'l'L"afego, para as Agencias do Districto Federal.
§ 2". Até ~8 cio fevereiro sm•ão enviado!'! ;í Dircctfwia.. Get·al os
(jlladt·os ot·ganizados, contendo as indicações do tojt~s as agencias,
suas elasses, vencil11ento~ dos servoritnarios ro::pectivos, propostas pat·:t
elevação ele cJa.sses da repattiçã.o e de pes~oal que uolla tenha OXf~l'd
eio, para elovação ou pal'a diminuição, couformé os casos.
§ :lo. O Oireetor Geral snbmetter:í á. approvação do ministro da
Viação, no ruez rle novembro seguinte,· a tabolla geral da classifiea(;ão
a vigorat· no triennio considerado.
Art. 399. As Succursaeq, Agencias especiaes e de 1• c 211 clas~es
funccionarão, na falta Je edificio publico, em casas alugada~, por
contracto, como regra geral, nas quaus deverii.o residir os chefes
o os Agentes respectivos.
.
Pnragrapho unico. Quando, por falta do accornmodaç11.o, os ellofos do Snccut·saes c os Agentes, n:Lo pudeL·cm morar uo prodio em CJliO
funccional'ern as succursaos e as agencias u1·bauas do ta o 2·· clas:,o;,
sm·-lhes-á. abonado· um auxilio para aluguel do easa, corresponder rto
a nm tot·ço dos respectivos vencimentos.
Art. '•00. As Agencias de 3• e 4• classes funccionarão, em regra
~oral, nas casas dos respectivos '\gentes, aos qnaes poderá ser abonado um auxilio para luz e aluguel de casa, ató um teL'ÇO da respC'ctiva
goratificaçJ.o, a juizo do Director Geral, quando a agencia estiver loL;aJizada em cidade ou villa.
'
.A l't. 401. Todas as despezas com ma.tel'ial, moveis c ntcnsilius.
que fororn necP-ssarios á execução dos serviços das Agencias emno das
demais repal'tições postaes, eol'rcrão po1· conta da União, de aceôrdo
eoru as noces~idades do serviço, a criterio do Director GOL·al.
A•·t. ·102. O Di r·ecl.ot· Geral poderá. detol'lltinat· a nlovai/â.O •!e
dao.;·;(• da:~ :t!~<'nda:; n u illl~lnento do VOIH'imorrl.o ou da l!ra.f:ili(~ar;:to

elo respectivo serventuario, dtmtt•o do tl'ieunio regulamentar, qu~ndo
circumstancias oxtraorJiuat•ias ou ospeciaes o exigil'em e for po~stvel.
Art. 403. As Ageucias ospeciaes e ue i• classe, e as ul'bana~ de
2\ de grande movimento e de renda superior a 150:000$000 an~uaes,
podet•ão tm• dois ajudantes, pa1•a l'evesahttmto da~ hol'a'~ de ~;ervtço, a
critet·io do Dirocto•· Gural.
GAPITULO XXUJ
DOS CóRftETO!J Al\lftUI.ANTF!S NAS I.IlfíiAS •r'ERRESTRE~, ll'J.U\'IAF.~ R MARITT~IA!":&
J)O Sl.:RVU;o AERF.U. 1>0 SIUtVfÇO RIJl\AI ••

Art. 404. Os correios ambulantes funcciount·ão nos tl'ens tias estradas de ferro, em carros apropriados, ou a bordo tle vapores ou
paqnotes ou outros vehieulos, nas linhas de navegação maritima, t1uvial ou ainda em vehieulos e.qpeciaes, nas linhas de viação terrestre,
mediante obrigaçllo contractual dos respectivos .concessionarios, ou
por contracto especial com o Correio, so as cirenmstancias o dotei·minarerr:.
Paragrapho unico. Os correios ambulantes, torrestt·cs ou nllo,
estat•ão sempre a cargo de Cunr.eionarios das repat•tlções principaos a
quo servirem a.s linhas que percorrerem. Denominar-se-lío auetttt~s em~
barcatlo~ os Cuuccionarlos que servirem nas linhas fluvi:J.e!'l o mal'itimas.
Art. 405. Os correios ambulantes de qualqr.er espocio so:rão sem~
pt·e estabelecidos quando :ts uecessidade.q do sm·viço po~tal o del.m·minarom e de a.ccordo com o~ recm·sus orçamontarios.
Paragrapbo unico. Os serviços dos corr·eios ambulantes, em (Jnalquer parte da Republica, se1·ão scmpr·e organizados mediante autorização e approvaçã.o da Directoria Geral, (JUCr (llLI'a o primeiro e~l.ahe
lccimento, quer para quaesquer modificações.
Art. '06. No recinto dos carros -correios ou nos cornpartimeuto
de quaesquer outros vehiculos, destinados ao serviço postal ambulante, nenhuma autoridade extranha, nem mesmo Cunccional'ios do
correio alheios A. turma em viagem, poderão penetrar som prevlã licença do chefe da turma ou do ramal. A estes compete, porém,
prestar a informações solicitadas pelos funccionarios das nstt•adas de
Cerro, de cstaçOes ou outros incumbidos da inspocçí\o do transito 1li.,
vehiculos.
Art. 407. Nas embarcações do qualquer espooie, onde haja serviço postal ambulante, as companhias, pot· seus agentes ou corisignatarios, darão passagom, alimentação e accommodação especial aos
funccionarios postaes de bordo e bem assim aos encarregados da fiscalização postal, tudo mediante accordo com o Dlrector Goral on os
Administradol'es po:Jtaes, na Córma pela qual taos obrigações est~jam
previstas nos respectivos contractos de navegação ou deerol.o':l do
concessão, se os houver, àe privilegio ou de subvenção.
Art. 408. Os chefes de comboios nas linhas terr·estres ou os eommandantes, mestres 011 pilot.os, das embarcações. na~ linhas fluvin.e::wu
marimas, devorAo prestar aos fuucciona.rios do~ Cot·roios todo o auxilio quo lhes for regularmente pedido ou se impuzer pelas circurnstaucias, em beuefieio do servi<;o postal.
Art. 409. NasAdministt•açõcs e nas Agencias, situadas orn por·tos
maritimos ou fluviaes, serão as embarcações visitadas irnntodiatamentc por funccionarios postaes, para o fim do fiscali:t.ar·om o eoutraba.ndo no tr·auspm·te da cor·re:.Jpondenda., snrn tn·ejuizo da uutrB!~a da.;
malas, que devot·A soa· feito pnlo'l ro•1pedívo~ eorUtra:utdanl.n~•. til•''!·
t.l'es, pilotos, eapitlle!J, et1~.
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Ar f. UO. Ao3 crwroiog ambulantes hvmmbirA nnrrn~lment~:
f". t\lanlpulaç:lo da. corresr,.ndenda onlhtarla oollect:tda á. hnra
da. partida dos Yehicalos;
2°. Pr·oparo e enf.roga das malas destinadas as locnJiriarles directamcnte ou por intermodio de outras servida:,; poi' estrada de ferro
011 outra, linha de viaçllo;
:~·>. Hoccbimcnf.n e cntmg;l de malas de ou pam a~ ctitas lnca.li.dade';
4" .·Permuta de m;tlas contendo cort·cspondencia a oxpodit•, enf.t•o o:,; f.rens ou outros vchicnlos da, mesma zon;L;
;;o. Recebimento o abertura das malas quo lhe~ forem dirigidas nu
ás repartições rle que dependerem;
.
6°. Conferencia, apartação, marcação c reexpefl.i,~ão rla. eorrc·
spondcncia contidas nessas malas;
7n. Venda. rlc scllos e outras fórmulas rle ft·;utquia.
1\rt. 'Í·l1. n HCI'VÍtjO r·ural será et·carlocm qualquet· circum~;crip,~ão
da. Rcpnblicn., quando se tumat• nocossai'io pítt'<\ servir a zona.s tora, do
perimnt.1·o das ca.pitaes ou da.-; cid:vles, cujo rlcsenvolvimcnto industrial ou rlemographico justifirtnc a ct•oação.
F'<~.ra~ra,phn nnieo. E;.;tc serviço sora. exocut;vlo por earteiro~ on
csta.fetas, <~uja.s funcçõcs eamcl.eristicas serào n <liHtrihuiç;to c 0 recchimAul.n diL cort·ospondcncia, á venda. de scllos c outras fórmulfl.S do
franquia, a <~ollecta elas caixas post.acs situadas nM dist.rietos ruraos,
''· eowmcçã.o c:ic malas o n seniço de eobt•ança. por conta de p:u·t.ieularo~.

Art. ld2. Aos f11nccionarioa oncarrcga.dos do serviço rural poderão ainda ser confiados ontros encargos, confo,·mo determinação do
Snb-Diroctor do Trafego ou dos Administradores, depois do auctorizaçllo
por parte do dircctor geral.
Art. 4-13. Os carteiros on estafetas rm·acs pm·cot'l'or·ão a cavallo
o~ district.o!-l a seu ca.rgo, som se desviarem
itonorario dotormina.cto, embora. não haja correspondonci:r. a distribuir, ohset·va.ndo l'i~Mo
samenl.o os horarios lixados, tanto para as partidas eomo para as chegadas, as quaes doveri'í.o sor conhecidas do puhlieo.
Paragrapho unico. A tac~ funccionarios será concedida adiaria tlc
2S;iOO a titulo de manutenção do animal, nos termos do§ 4° do art. ltR3.

qo

TERCEIRA PARTE

Do pessoal

CAPITULO XXIV

Art. ·'f. H. n p~-:~ssoa.l ell"cctivo doq Correios 1la Bcpnhlir.;~ ctm::;l,al'á.
das f.a.holla::; alllloxas !>Oh ;ls letras A :~ J., t:om ''·" rospcetivo~ v~nei
moutos c gTat.ifica</ÕO~.
Art. Hn. O pessoal dos Got-rcios soeá nomeado do seguinte modo:
~ f .'J Por do,~t·f~tn do Presidente th~ Hepublic:t

a) Na. l•iroetoria t ;ural
O Bireetot• c;cl'a.l ;
Os

S:nb-Diroctores ;
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Os Chefes de Secção ;
O Almoxarife Geral ;
O Almoxarife da Direct.oria
O Thesonrciro;
b) Nas Administrações Postao,;
Os Administradores ;

Os Contadores ;
c)s Chefes de Scc(tlo ;
Os Almoxarifes ;
Os Thesouroil'os.
§ 2. 0 Por portaria do Minist.r·o da. Viaç;\o o Ohr·a!ll l'uhli1:a~

a) Na Dircctol'ia Geral :
o~ Officiaes;
O Cla vicula.l'io ;
O Ga.rtographo.
b) Nas Administra.çõcs Po:-;tacs
Os Officiaes.
§ 3. 0 Por portaria do Dircetot·Goral:
a) Na. Directoria Geral:
Todos os demais funccioual'ios.
b) Nas Administl'ações c Agencias l'ostacs:
Todos os demais funccionarios, com oxcopç.ã.o dos praticantes e
auxiliares de carteiro, contínuos serventes, cstafot.as e eonrluctore~
de m<llas c dos agentes de W' e 4a classes.
~ ~.o Por portaria dos Administradores l'ostaos :
Os praticantes, continuos, at-lXiliares de ectrl.eil'o, sei"v(:ml.es,
estafetas e conductoros do malas das Administrações c A~oncias subor·flin(\das, os agentes e ajtrtlant.es ctc 3a classo o ~ous ajJtdantes e os
Agohl.es de t~adasso.
Art. 4iô. São cto livro eseolha. o demissão os ear~os dn llirecl.nr
(;oral, Administradores, Alrnoxaritcs. Thesouroiros, Cla.vie11lario da
Diroctoria Geral c sou ajndanto, Cartogl'apho da Oireef.oria Geral,
Desr.nhista da. Dircct.oria I: oral, Fiei;; do Thesoureiro, Agentes postaes do
3" c 4'\ classes o Aj udantcs rlo Agencias do Gorrnio ele 2"' o :l'' classes.
Art. 417. Os log<tres de Administeadores e Agentes cspeciacs
podorfto ser exercidos, em mmmiss&o, por empregados rlo Correio,
que não pal'dorão, por isso, o rlireito aos accessos que lhes com~
pctieorn. Cessada a commissào, voltarão a occup:u· os proprios cargos, quo niio porlceiio sol' providos, emqua.nto flnrar a comrnissão.
Paragrapho unico. Poderão tambcrn sot· p1·oviclos, ern commis~
sio, por funccionarios (lo C()rrcio, os cargos do Ar,oHI.os postaes de
i a c 2'~ chtssos.
Art. 4iR. Os t:argos de ~~~h--IJircr~t.ore;> c r.hcfcs de Soer{~O sm·ã.o
providos exclusivamnnf.o prw accr~sso, median. te proposta. rlo Din~·
ctor Gnral, actuclles pelos Cltefc..; do ~ecção da Direct.oria Geral e
estes !lOlos l~r!t!!cit·os OIHciaos devict:uuente hahilitados em eoncnr~n
de terceira entrancia., prevaloecnrlo Ha. c.;colha ~;ómonte o mereci·
monto comprovado.
· .-- ~ i. o Nas Arlminist.raçõo::~ do :l"' n ·~" das,cs coueorrerão á::1 va.gag do C:ltofes do Seeç:ín o:-> IIIJieia.c';, IH'oont:llidas a~; cnndi~õcs deste
artil!o.
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§ 2. o Os cargo8 do Contadores serão talllhom prccnchid.os por
acce8so dos Chefes de Secção da repartição ·em que se dér a vaga,
po<lendo, quando conveniont~, ser providos, em commfsslo, por
empregados do outras repartições.
Art. 4i9. Nas promoções dos domais funccionarios obsorvarsc~á o seguinte criterio: uma vaga por ·antiguidade do classe o duas
por merecimento.
i o Por antiguidade da classe comprohende-se o tampo que cont.:u· o funccionario na classe a. que pertencer. Havendo mais de
ntn fnnecionario com a mesma autiguidn.do de classe, será promovido o quo tiver maior tempo de oxm·cicio, descontadas as faltas e
licenças;
2° Entende·so por merecimento. a execução, de serviços especiaos, aos quaes tonha sido dado cabal desempanbo, com assigna.lâ.<lo proveito para. o servi-ço postal, em virtude de difficuldados tochnica~ vencidas ebcneftcos resultados colhidos.
Art. 420. Quer por antiguidade, quer por merecimento, nenhum
P.mprogado poderá ser promovido sem o interst.icio de dous annos na
. clas;-;o em que so achar, salvo nã.o havendo empregado com intersticio.
Art. 4-2!. A promoção pot• merecimento será feita preferindose snmpr·c os funccionarios, na respectiva classe, quo não houverem
soffrido penalidade alguma disciplinar, no tempo decorrido desde
a sua primeira nomeação,. sondo escolhidos, em egualdade de oondiGões, a.quelles -que se houverem destacado pela execução de ser~
viços especiaes, aos qnaes tenha.Ht dado cabal desempenho, com assignalarlo proveito p~u·a. o serviço postal, em vh'tutio de difficuldad01
toclmicas vencidas e bcnoficos resultados colhidos. AA pequenas penalidades contrabalançadas por serviços notodos nn.o prejudicarão a
promoGãO por merecimento.
Pat·agt·apho unico. Será ainda. moti\'o de pl'eferencfa, nns promoções por merecimento, em egualdado do conrlições, a rnaiot· antigniriarle no serviço do Correio.
·
Art. 421. Perdm·á o direito á promo~o por antiguidade de
r.lasse, o funcciona.rio quo, na õcca.sião dn lrar-se a vaga se aohar
lieonda<lo, som quo o seja por motl vo de molostia, ou estiver suspenso de funcções, disciplinat·mente.
Paragrapho unico. Perderá egualmente o direito a esta espccie
do promoção aquclle quo, nos ulLimos 12 mezos, houver soOHdo
qualqnor pena disciplinar do su~pensão, ou contar mais de 30 faltas n1\o justi ticadas ou rnais de 90 dias do licença, seguidos ou intorpo:lados, so não foeem estas em consequencia de onrermidado
provada.
At"t. 423. A1 readmissõoa e remoções dos funcoionarios postaes
não alteram a escala das promo<;Oes.
~ t. o As remoçõe.~, a podido, só se darJo para Jogares equivalentes
om hio1·arcbia e vencimentos e as que so fizet•em por eonvEmiencia
do so1·vic;o,devera.o set·, ogualmonto, para Jogares equivalentes ou
sllpol'iorel'l, m:t:~ nunca da voncimontos inforim·o~:~, s1\lvo o caso de
pon111tta.
~ :.L" O fnnccionario romovirln, por porrnuta, oceupará, na uova.
crpa l'l.ic;ao, o Joga•· daquelle corn o qual houve1• pormntaclo em relaçà.o á antiguidade do das!le, s1~ fôr occnpar Jogar egual ou eqnivalnnf.l'; sowlo a permuf:l fta.r:\ logat· snpol'iot·, ~mrá clas..~iftcado orn
ult.i111n lo):'&l' da oseala.
~ a. o Ao funccionario rua.dmittido rlo uro:irno 011 om cargo dlyer.-;o depois do exolloraclo, a peclido ou JKlL' aua.ndouo do emprego,
não será levado em conta, para os atreitos da (H'Omoção, o tompo do
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servk,p P.Pterlor a\ exonert..çlo: esse tempo sómente lhe .&erA. con~
tado pat·a os effeitos de aposentarlol'ia c de g1·atificaçã.o addicional,
se tiver direito.
Art. -i-24. A antiguidade do funccionario ~erá contada, na res·
pccti va classe.
·
§ f. o Havendo mais de um fnnccionario com a mesma a11f.iguidade
de dassc, prevalecerá a antiguidade na classe irnmediata.mcnto inforiol'.
~ 2. o Em caso ele rcmoç.;to, sem ser por pct·mnr.a, a. antignicl<1.de
sm·á. sempre contada da nata. em que o removi1lo entrar em excr·
cicio d.o cargo, na noya repartição.
Art. 425. A remoção ele empregado para a mesma dasso do
outra repartiçfí.o onde os vencimentos sejam Ruperiore~. scrA con·
siderada como promoção, para. todos 03 effeitos.
Art. 426. Dentro do prazo improrogavel de iO dias, depois rlo
dada qualquer vaga, será a mesma provida, se tivel' do Rm· pot· antiguidade, ou proposto o fnnccionario quo deva prcon~hel-a, ~o a
nomeação não competir ao chefo rla rcpartiçã.o em quo so houvm·
dado a vaga.
Art. 427. Todo o tempo do serviço dos praf.icantes, m;t,a.fotas c
auxiliares do cartcit·o, será. considerado d8 noviciado, o o-; mesmo:~
não poderão ser nomeados para os cargos immediatamenf.e superiores, qualquer quo seja a classificação em concurso, se ni'í.o houverem demonstrado, cabalmente, zelo e aptidão, notoeia assiduidade
c comprovada honestidade.
.
Art. ~28. Os I\Jgares de porteiros serãat,providos polos ajuda.ntes
c na falta destes pelos contínuos habilitados ou outros empregados
com habilitações.
Paragrapbo unico. Para os logares de continuos sorã.o nomeados
os serventes de t• classe, approva.dos em concurso, ohservada. a
classificação.
Art. 429. Para os logares do Agentes e Ajudantes postacs podo~
rão ser escolhidos os funccionarios da mesma classe ou da classe immediatamente inferior, mediante solicitação, e quando tiverem
merecimento comprovado e o intersticio de um anno.
§ i. o Os logares de Agentes de i a e 2" classes serão preenchidos
pelos ajudantes das mesmas classes ou por Agentes da classe inferior.
§ 2°. Para as nomeações de Agentes de 3" o 4" classes, .ajudante
das de 2• e 3", thesoureiros de qualquer repartição postal e mais
cargos afiançados o para os de estafetas e conductorcs do malas no
interior do paiz, será dispensada a exhibição da caderneta de reservista do Exercito ou da Armada, sempre quo não bonver candidaf.o3
idoneos que a possuam.
,
·
Art. 430. As senhoras poderão exercer qualqucl' funcção postal,
desde quo preencham as condiçôos exigidas no prcsouto H.egulamcnto.
Art. 43f. Para os logares do estafetas, auxiliares do carteiros o
de agencia, serventes e praticantes, só serão nomeados indivíduos
que tiverem mais de 18 a.nnos e menos de 30 de edadc, ainda qno j{t
estejam exercendo qualquer funcção postal, o só porierfto ser uomcados medianto apresentação de attostado de vaccina de menos <ic seis
mczcs, attestado de bom procedimento passado po1· auctoridadc policial competente, attestado do bôa saude, do integridade physica c
intcllcctual e de robustez nccessarin. para. o serviço do Correio, alélll
de outras exigencias legaes, não podcnrlo sor nomeado eom od:vle su~
pcrior a 30 anuos, mesmo os rcservista.s militares.
Art. 432. Para ser nomeado praticaut.e, n.proseut.ad. o cancli~
dato, além do exigido, no artigo anterior, certifica.do de cxa.me em
qualquer estabelecimento de ensino secundario, ôa!J ruat.erias e:;~en-

ACTO~

DO

POD~R

EXFCUTIVO

ciaes exigidas pa.t·a o con.curso de auxiliar, menos escripturação mer..
cantil e dartylographia.
Ar·t. 433. Oi ea;Jdidatos aos logares de auxiliares de carteir·o e
de estafetas apresentar i.o tambern certificado de haverem feito o
curso prima rio, er!l qualquer ustabelccimcnto de er1sino regular.
Art. 434. Ninguem entrará em exet·ci.-io de cargo postal, pat·a
que seja nomeado ou removido, sem a aprcsrntação do t'espectivo
titulo de nomeaçlo ou ramo~ão ou do TJiario Of!icirtl em que tenha
sido publicado o acto e me1ian·.e o compro:nlsso do bem servir, sob
pena de nullidade dos actos que praticar, além da respomabilidade
em que p:Bsa incorrer. A solemnidade do c:Jmpromi~so é que constitue o acto da posse, de qüe data o direito á pet'l·epçio dos vencimentos, d3sde que o ruuccionario entro em exe,·cicio.
§ 1o. O Oirector Geral tornará posso poranto o Ministro da Viaç~.o
e Obr:1s Publicas.
§ 2°. Os Administt·aàores tomarão posse perante o Oirector Gera.)
ou o Jniz Seccional do resp3ctivo l:!:stado, ou seu snbstituto legal, e,
no irnpe,Jimento destes, perante qualquer auto ·idiJ. ie fudcral superior.
.
§ 3°. 0:; Agentes postaRs tomarão pos~e peranto a autoridade
l0cal que lbes fôr designada ou lavrarão termo do acto que será assignado por duas testemunhas, sendo enviado o original deste do--·
cumento, depois de I'egistrado em livro competente, á ;\dministrat;ão
elos Correios, respectiva.
~ 4: 0 • O Director Geral adoptal'á. a fórmula do compromisso;
5°. Lavl'ar-sc-á termo, em livro competente, de cada acto do
posse, o qual ser·á assignado pJia auto:ida:ie quo empossar o funccion<u·io e par este, ou pelas testemunha<:>, na hypothesc do § 3°.
~ 6°. Os fuuccionar·ios prornovidos os tão isentos da fot·rnalidade
da posso, contando-se o exerdcio do novo cargo da data. do acto da
prornot;ão. sal vo o caso de estar o fuuccionario licenciado, quando o
seu exercicio no novo cargo será contadJ da data. em que reassumir
o exet·cit.üo de suas funcções.
.
§ ?>. E::~tando o nomeado ou removido impo~;;;ibilit.ado da se a pre~
senta t' pe33oalmento á poSS 1), poder~. fazel-o por meio elo procura·~ão
hastante.
§ go. Os funccionarios uomeado:; ou removidos davom entrar no
exereicio dos cugos, no praziJ de 30 dias, contados <ia data da pu·
blicac;ão do acto, uo Dic!rio 0/ficial, sob pona de perda do logar, sa.lvo
easos do força maior, devi ia. monto provado::~, ern que lhos será con~
cedida. dilação do peazo por mais 30 dias.
Art. 435. Aos funccional'ios removirlos rnarca.t·-se-á. immediat<~.
mento prazo razoa.vel, nunca excedente de 30 •iias, para se apresentarem á r·epa.rtição a que devam :;orvir, sob pona de perda do logar.
O prazo poderá ser proro~ado, até mais 30 dias, no mlXimo, em
casos de força maior devidamente provado3.
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CAPITULO XXV
SU!STITUICÕES

ArL 436. Na Dit·ectoria Geral, serão snb~tittji:los;
a) O Oirector Geral, pelo S11b-Director qne fór designado pelo Ministro da Viaçio '3 Obras_ Pu bltc~.s;
· .. . . .
· .
b) Os Snb-Directores, pelos Chofos de Sfwç:tó desi~úirl n pelo Dire·
e to r G-<)ral;
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e) Os Chefes de Secção, pelos primeiros officiaes, designados pelo
Director Geral ;d) O Thesoureiro, pelo fiel ajudante e, na falta deste, pnlo fiel
que indicar, mediante aprrova.ção do director geral;
e) O Almoxarife Gera e o da Directoria Geral, por pessôa.s de sua.
confiança, sob suas responsabilidades, ou na falta uestas, por funccio··
narios designados pelo Director Geral, mediante prévio inventario,
.
nesta. ultima. hypothese;
f) O Claviculario, por seu a.judaute e, na. falta rlcstc, por pessü~.
de sua. confiança e sob sua. responsabilidade ;
g) O Portoiro, pelo ajudante designado pelo Director Geral;
h) O Electricista,, por seu ajudante ou, na falta deste, pelo encarregado das officinas mais graduado, designado pelo Directoe Gera.l.
Art. 437. Nas Administraçõe~:; posta.es, serão gubstitnidos, OITt
seus impedimentos:
a) O Administrador, pelo Contado•· e, na falta 1leste, pelo ftw ·
r.ciona.rio mais graduado da Administração, eorn excepção do 'fhl3
soureiro;
.
b) O Contador, pelo Chefe de Secção, designado pBlo Administ, t':i...
dor, com excepção do Thesoureiro;
·"
c) O Thesoureiro, pelo Fiel que indicar ou por pessOa. idooea ele
sua confiança, mediante proposta ;
d) O Almoxarife por pe..~õa idonea de sua confiança, mediau to
proposta e na falta. desta. pessôa., por funccionario do quadro designado pelo Administrador;
e) O Chefe de Secçlo pelo official mais graduado que fôr designado pelo Administrador;
f) O Porteiro, pelo ajudante designado pelo AdrninisLt•;~,dl)r. ou
ua Rua falta por um continuo, nas mesmas condições •.
Art. 438. Nas Agencias~ serão substituídos, etU Sf\us impedi-·
m.entos;
•
a) Os Agentes espt'Ciaos e os de i"' classe, pelo8 seus ajudantes ou
por funccionarios designados pelo Directot• Geral ou 11elo~ adminlstradores;
b) Os Ajudantes, pelos íunccionarios mais graduados, com cxcepção do Thesoureiro, ou por funccionarios designados pelo Director
Heral ou pelos Administradores, segundo a.s conveniencias do serviço;
c) Os Thesoureiros, pOL' seus Fieis, ou por pessôas idoneas de sua
confiança-seus prepostos-, ou. ainda, por funcciona.l'ios designados pelo Directol' Geral ou pelos Administradores;
d) Os Agentes de 2a. e 3a. classes, pelos seus ajudantes, medianiA
prévio inventario, sob a responsabilidade individual dos ajudantes e,
ua falta. destes, por pessôas idoneas, indicadas pulo Agente sob su11.
responsabilidade, c acceita pelo Sub~Director do Trafego Postal ou
pelos Administradores ;
e) Os Ajudantes das Agencias de 2a. e 33 classes, ainda por pessôas
idoneas designadas pelo sub-dil'ector do Tr:tfego ou pelos Administradora~;

f) Os Agentes de 4a clas:~e, por pessô:ts jdonca.s de sua cnntia.uç~.•
que servirão sob a responsabilidade dos mesmoi' agentes.
Art. 439. Nenhum outro cargo, além rios enumerados uo:.; ~rt.i
gos acima, dat"á. loga.r !1. substituiçã.o*
Art. 4:-kO. Na falta de tbcsonreiro, não havendo pes:-JÕJ. a.fi:w•;a.da. que o substitua, o Sub-Director do Trafego Postal, os Admini::>tradore.s o os Agentes poderão designar, provisoriamente, funcsi0ua.-
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idoneos da reparfição, pa.l'a servirem, indPpenffent.emo11tn de
fia.nça.
Art. 4~f. Os substitutos dos Tbesom·eiros, nlo de11ignados por
estes, servirão sob responsabilidade propria, e só tom:t.l'ãO conta da
Thesouraria, mediante balanço o inventario, a que se procedet"á na
l'Ua presonça ou na de seus representa.ntos legaes.
Art. '42. Quando vagat· qualquer Jogar de Agente, que nã.o
f.cut.~a ajudante, o Juiz de Dil'eito ou, na falta deste, a ·autoridade
mais graduada da localidade, providenciará para que o serviço da
Agencia. continue a ser feito com a mesma regularidade, no·
meando, provisoriamente, um substituto do Agente e communicando,
com urgencia, o oooorrido a:o Administrador respectivo.
Paragrapbo unico. Esse Agente, quo poderá ser conservado no
cargo, se satisfizer ás condições regulamentares exigidas, não pode t•!t.
axecuta1·serviços de emissão e pagamento de vales postaes, de encorn·
mond&s e de registrados com valor dcclarildo, som autoriz:t<~ão da
autoridade postal competente.
Art. 443. Constitaem casos de substituição:
al motivos constantes do artigo 498 e § 4° do mesmo;
h licenças em geral;
c com missões fóra da repartição;
d~ serviço eleitoral, do J ury ou outros obrigatorios;
e férias;

r

afastamento do emprego, por errelto de outra substituição.

CAPITULO XXVI

AL" f.. HL Os Thosom·eiros, Alrnoxarifos, f;la.viculario da Dircet.oria. Geral, Agentes do Cot•reio e Agentes embarcados servirão sob
responsabilidade propria e só poderão entrar em exeL·cicio depois cte
haverem prestado a neccssaria fiança, de conformidade com a segnint.e tabella:
Thesoureiro da Direetoria Geral ..................... .
Almoxarife Geral ..••••••••••••..•••.•••••••...••.•.
Almoxarife da Directoria Geral c das Administrações ..
Claviculario da Directoria Gorai. •...•••........•..•.
Thesoureiro da AdministL·ação de S. Paulo •••..•.....
Thesoureiro de Administrações de t• classe .•..•••....
Thesoureiro de Administrações de 2• classe ....•......
Thesoureiro de AdministraÇÕes de 3• classe ....•.....•
Thesoureiro de Administrações do 4:~' classe e de <l.geuoias especiaos .••....... : ...........•......•...
Thesouroiro de Agondas de i" classe e de Suocursaes ..
Agente.~ postaes de 2" classe e agentes embareados. ~ ..
Agentes postaes de 31\ classe, de vencimentos de f :080S
a { :800$ a.nnuac:; ..•.....••...•................
A~cnt.es postacs do 3" classe, de vencimentos do 6001;
a ~60S annuacs ......•..•.........•.•.....••...
.Agente~ po5tae!'; rle 4·" ci:H;se .•..••••••••••••••••••• ,.

40:000$000
f5:000SOOO
!i:OOOSOOO

to:ooosoon

30:000$000
25:000$000

t5:ooosooo

12:000~000

i l): 000$0011

x:ooosooo
:ooosooo

:~

HOOSOOII

!j00801)0
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§ i.• As fianças prestadas anteriormente á. vigenci& deste Regu·
la.mento-'serão mantidas, emquanto dora.l" a gestão dos actua.es ser~
Yentuarios.
§ !.• As fianças a que· se refere este capitulo, ser~<» prestadu
no Thesouro Nacional ou nas repartições de Fazenda, nos Estados,
on em repartições postaes, mediante autol'ização legal, devendo ser
iniciado o processo respectivo, dentro dé um pr:uo nunca excedente de
60 dias ..
§ 3.0 Os nomeados só podera.o entrar em exercicio dos cargos
depois que o Tribunal de Contas houver julgado boas as fianças,
salvo quando forem estas prestadas em dinheiro, títulos de divida publica ou caderneta da Caixa Economica, casos em que o exercicio poderá ter logar logo após a apresentação do certificaria do deposito de
ta.es titulos.
§ 4.• As fianças só poderão ser levantadas após quitação do Tribunal de Contas, decorrido um anuo da da.ta em que o funcciooario
houver deixado o exercicio do cargo.
Art. -'"5. Os carteiros da Directol'ia Geral e daR Administrações
de t• e 2• classes prestarão uma caução de tOOS o3du. um, A ~ iiM
demais Administrações e Agencias, a de 50SOOO,.
§ t.• As cauções a que se refere este artigo, serão prestadas na:l
tbesourarias das Administrações respectivag, em dinheiro on em cadernetas da. Caixa Economica.
§ 2.• Deduzidas dessas cauções quaesquer importancias para co·
brança de responsabilidades ou de multas, taes funccionarios só podera.o continuar no excrcicio dos cargos depois de completal·as.
Art. -'4:6. Aos Agentes postaes de 3" e •• elas.~ e agentes
embarcados, serão fornecidos, a credito, sellos e outras formulas
de franquia, ern importancia que nllo exceda o valor da respectiva
fiança..
Par·agrapho unico. Durante o mesmo mez poderá. ser feito mais
de um supprimento de sellos e formulas de franquia, uma vez prova.da a necessidade e feito o recolhimento ela hnportancia rAlaUvll ao
ultimo supprimento.
Art. 44:7. Iniciada a tlan~a no Thesouro Nacional ou nas repar~
tições de Fazenda, os nomeados s6 poderão obtet" prorogação do
prazo legal para prestação das reapectivas fianças, mediante requerimento ao Minlsterio da Fa~enda ou !s Delegacias Fiscaes nos
Estados.

CAPITULO XXVII

Art. ü8. Slo logares de oonconn;
4~ 011 de carteiro@:

b continuas :

o a.uxiHares;

d terceiros officiaes, na. Directori3 Geral e na~
.-te t•, 2a. nas de 2• classe, " officiM~!il na.~ do :l~~. n 4";
e) Chefes de Secçiop

Arimfn'q~,.,_~ne!l

Art. 4:4:9. Os concursos para. oarteiA'os, continuos e auxiHares
são de i• entrancia; os para terceiros officiaes ou omcilleR, de.2"
entrancia e os para Chefes de Secção, de 3" entrancia..
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Art. 4:50. Os concursos da, .. e 2• entraneia serilo reallzados na
Directoria Geral, e nas Adminlstrarnes, e os de 3111 ,na Directoiia

Geral.

·

Paragrapho onioo. Em certos e determinados casos, poderão oi:
coneorsos de a• entrancia. ser reali1.ados nas Administrações, a juizo
do Director Ger·al.
Art. 45!. Aos concursos de f• entra.ncia só poderão concorrer
empregados do Correio das repartições da cireumscripç:lo postal em
cuja Administração se realizar o concurso.
Art. 452. Ao concurso de 2a entrancia concorrarã.o sómente os
amanuenscs da respectiva circumscripção postal e ao de a• entrancia os primeiros omciaes da Directot·ia e das Administrações,
bem assim os officiaes das Administrações de a• e 4• classes.
Paragrapho unico. Os candidatos approvados nos concursos de 2•
e a• entrancias só poderão concorrer ás vagas que se verificarem nas
respectivas repartições postaes.
Art~ 453. Os concursos de qualquer entrancia só poderão ser effectuados mediante autorização do D\rector Geral, que fixará os dias
para abertura e encerramento das inscripções, num prazo de 40 dias
para os de f& e 2• entrancias e de 50 dias para os de 3•.
Art. 454. Aos fllnccionarios que conc-orrerem aos concursos de
2a e 3• entrancias, serão abonados os vencimentos integraes, emquanto
durar o processo de inscripção e a prestação das provas, o bem assim
passagens.
Art. 455. Os concursos de a• entrancia ser·ão presididos pelo
Director Geral, ou pelos Administradores postaes, quando reali~s
nas administrações ; os de 2• entrancia., na Directoria Gt!r&l,
pelo Sub-Director designado pelo Director Geral e, nas Administrações, pelos Administradores; os de 1• entra.ncia, na Directoria
Geral, pelo Chefe de Secção designado pelo Director Geral e, nas
administraçõe~, pelos contadores.
Art. 456. Os concursos de 2• e aa entrancia serão sempre julgados pelo Director Geral. Os de :t• entrancia, nas administrações, serão
julgados pelos Administradores, devendo, porém, os processos destes
ultimos ser envianos ao Director Geral, qne decidir! definitivamente
sobr·e o julgamonto, pode~do annullal-os, em casos de irregularida. ..
des insanaveis.
Art. 457. O Director Geral, sempre queojulgar conveniente, se
fará. representar junto ás Administrações postaes, por funccionarios
de sua confiança, com o encargo de fiscalizarem todo o processo de
concur3o, desde as respectivas inscl'ipções até ao julgamento, e com
poderes para suspender o expediente, dasde que sejam verificadas
irregularidades insana vais.
Art. 458. Ao concurso de 2• entrancia só poderão concol'rer
amanuenses que tenham, pelo menos, dous annos de exerricio
ua. re~pectiva classe. Na falta destes, poderão concorrer candidatos
com menos tempo da classe. mf'~iante autorização do Director· Geral.
Art. 459. As provas para <'l)acursos serão escriptas e or·aes, sendo
de 90 minutos o tempo maximo concedido para cada prova escripta a
do 30 minutos para cada prova oral.
Art. 460. Os programmas organizados para os concurso<> de qualquer entrancia. serão revistos por ocrasiã.o de cada concurso e poderã.ú ser inteiramente modificados, se fôr necessa.rio.
Art. 4tH. Os concursos feitos em uma Administração postal
serão validos para qualquer outra, mas os candidatos classificados
em uma dellas só poderão ser aproveitados em outra. quando nesta
f.Jão houver candidatos classificados.
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Art. 462. Para qualquer nomeaç!o ou promocã.o dependente de
concurso será, resalvado o disposto no art. 427, respeitada a ordem
da classificação, sem embargo de dh•eitos conferidos em leis especiaes.
Art. 463. Os concursos de qualquer entrancia serão validos por
tres annos. Antes de findar o prazo dessa validade, o Director Geral
tomará todaR as pl·ovidencias necessarias para que esteja concluido,
no termo do mesmo, o processo do concurso seguinte, de modo que
'haja sempre candidatos classificado~, quer na Di1·ectoria Geral, quer
.uas Administrações.
,
Art. 464. Não havendo numero sufficiente candidatos a concursos
()e i" entrancia, durante o prazo da inscripçã.o, será o referido prazo
prorogado por egual espaço de tempo, e, neste caso, poderão ser
admittidos candidatos extranhos.
Paragrapbo unico. O candidato extranho' que logral· ser classificado e nomeado, ficará sujeito a uma interinidade de tres annos,
durante a qual fará a aprendizagem, dependendo sua nomeação effectiva de bom comportamento, assiduidade e aptidã.o para o
serviço.
Ârt 46;).. Da apuração do . concurso resultarão somente candidatos classíficados e reprovados.
Paragrapbo unico. Os candidatos reflrovados porlerão fazer W•VO
concurso sem restrlcção de prazo.
Art. 466. Será classificado o candidato qoe, em concurso, obtiver maioria de notas bôas em tonas a.s pt·ovas das materias esseneiaea.
§ i 0 O candidato que tiver egualdade ou maioria de notas
soffriveis ou qualquer nota má, na~ rrovns das ma.terias essP.ncia~s,
será considerado reprovado;
§ 2° O criterio par·a julgamento das provas será d~f.et•miuado
pelo director geral nos programmas.
Art. 467. Serão matarias essenciaes para os cmwuJ·sos do i"
Antrancia:
a) Para carteiros: leitura de um trecho em portuguez, escripta
e analyse grammatical do mesmo, bem assim problemas sobre as
quatro operações fundamentaes da. arithmetica_, em numero de tres;
b) Par&--eontinuos: leitura de um trecho manuscripto, em portuguez, escripta de outro tl·echo sob dic[ado, e tres problemas
sobre as quatro operações fundamentaes da arithmetica;
c) Para auxiliares: linguas portogueza e franceza, geographia,
especialmente a do Brasil, arithmetioa, até proporções inclusive,
escriptoração mercantil ~ dactylographia.
§ i 0 Serão materias facultativas para os concursos de auxiliares
linguas ingleza, allemã., hespanhola e italiana e desenho linear.
§ 2° Serão addicionados, na cla8Sificação dos candidatos, &Oi
pontos obtidos nas materias essenciaes, os que obtivel'em nas materias facultativas, de maneira que a classificaçã,o geral seja feita pelo
numero total dos pontos obtidos.
Art. 468. As provas escriptas de línguas extrangeiras constarão de esoripta, sob ditado, traducção e versão, sendo facultada a
consulta de diccionarios. As oraes constarão de leitura, traducção
e analyse.
Art. 469. As provas escripta e oral de escripturação mer·cantil
versarão sobre questões tbeoricas e praticas.
Art. 470. Os candidatos aos concursos de carteiros e auxiliares,
quando não forem empregados postaes,juntarão os seguintes docnmentos ao requerimento de inscl'ipçã.o: Attestado medico, provando set~m
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va.cciuados ba. menos de seis mezes, nlio terem defeito physico algum c,
t•articulal'mentA, terem perfeitos os 01·gãos da visão e da audiçã.o,
e não soffrerom de molestia alguma. contagiosa on outra qualquer;
a.ttest~do da bom comportamento passado pela autoridade policial
da circumscripçã.o em que· residir; caderneta de • reservista do
exercito ou da marinha, ou certificado de alistamento militai';
eertidão de edade, e, na falia desta, documento que legalmente a
suppra, provando ser maior o ca.nriidat.o ôe t8 annos e menm· de 30,
:dmn de outras exigoncias legaes.
Paragl.'apbo nnico. Os candidatos que já. e:.;tlverem um exercício
da qualquer cargo postal, serão dispensados da apresenta~ão do~
docnmentos referidos neste artigo.
Art.. ,.. 7!. O concurso ·da 2• ontraocia. versarA. uobt•u: Jegislat~ão postal interna, Jogislaçào postal internaoiouaJ, noçõe:~ do
enntabilidade publica e pratica de todos os sorvi~s do Correio.
Paragl.'apho onico. As 'provas desse concurso sera.o tambem oscriptas e oraes, sendo as do prati<.o.a de todoS~ os serviçm; do Correio
sempre experimentae.'J, quer· a escript:1, quer a oral.
Art. -'71. O ooocurso da aa entra.ncla para Cbofo de Secça.o
eonstari de no~es do Direito Publicn e Constituriona.l e do Oll·eito
Administrativo e de Pratica do admloistrac;ão e do execuç.'1o doa servit;.o:; postae9 em geral.
Parag1·apho unico. As provas dC:Jt.o concurso de a• entJ·a.rmitJ. 5nr11o
tambmn escrlptas e oraes.
Art. 473. Os programmas para os ooneursos da segunda e
rercoira ent.l·ancias serão m·ganlludos t.rlennalmente pela Directoria
Gm'al.

CAPITULO XXVIIl
V.t.NTAGBKS
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Art.. 474. As denominações, numero e vencimentos do pessoal
llo quadro da Oirootoria Gar.d, da~ Administrações e Agencias
especiaes, constam das tabellas annoxas a este regulamento, sob
a~ letras .1 a F. Os vencimentos o gratificações dos Agentes emharêados, do pessoal das Agencias de :t•, 2•, 3• e 4• classes o dos
conductures do malas est1J.o inscriptos ll&'l tabellas ta.mbom annexas
letrn,s G 1.1. [ .
Art. 475. O Oh·eetor Geral escolherá para sel,"vlr no seu gabinete, tres funccionarJos do quadro do qualquer reparUçllo postal,
senoo o mais gt•aduado o secretario do gabinete. A esses trcs tunccionario~ sarA marcada uma gratiftcaçllo dfaria do dez a quinze

mil réis.

§ to Além desses funccionarios. poded o Dlrector Geral, ter
outros auxiliares de gabinete, sem dh-eito, porem, a gratificação.
§ 2° Os Snb·Directores de Fiscalisação, do Trafego, do Expediente

e oa. Contabilidade, poderão escolhm~ e \'l'Opo.r ao Director Gel'al,

os i·~, 2° o t.,o Sub-Oirectores, dois fnncci()narlos, cada um o o 3"
um, da:i respectivas Sub-Diro<~torias, pal'a servirem em seus gabinetes
como secretario~. A esses funcciona.rios será arbitrada uma. grati-ficação dial'ia de cinco a dez mil réis.
Art. 476. O Administraaor dos Correio:; de S. Paulo c os das
Administrações de t• o 2a classes poderão designar para ~er" ir em
sens gabinetes, com dil'eito a uma gratificação diaria de. cinco
a dez mil réis, o to Administrador, dois funccionarios e os demais; um eada um, do quadl'O da. Admiulstracção. Al~m desses
j
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runccionarios poriorão taes Administradores ter mais rlous funccionarios orn seu~ ll'llhinete~. sem direito a qnaiCJUOr ~ratificaçãO.
Art. 477. Os TllCSOIIrEtiros, qmuído em exerctcio, terão, alem
dos vencimentos fixados, uma grat:ficaçl\o, pa1·a quebras, sendo
de 800S, para o da Directoria Geral; 6:lOS para os das Administrações· de t• e 2• clac;;ses e •le 4008, para os d:1s demais Administrações
.
Agencias especiaes e de t• clas.c;e, nnnualmente. ·
Parag1·apho nnico. Para o mesmo fim torão: o fiel-ajudante
da directoria, uma gratificaçilo de 3005 P. os thesoureiros da~ Suecursao~ e os fieis da Directoria Geral e d~s Succnrsaos, de 2005, o
os fieis das Arlmiuistracções e Agencias espcciacs iOOS cada um 1
todo annualmente.
Art. 478. A terça parte dos vencimentos fixarlos nas tabellas
annexas será considerada como gratificação pr·o-labore.
Art. 4-79. Os funccionarios encal'regados de inspecçõe~ especiaes ou de organiza~ilo de serviços, fóra da sérle de suas reparti~
ções, designados pelo Director Geral ou pelos Administradores, mediante autorização, terão direito a uma ajuda de ctrsto até tlous
mezes dos respectivos vencimentos rnensaes passagens e a nma diaria de cinco a l'inte e einco mil réis. Esta dial'ia será paga cte
accordo com o art. n . 48i.
Art. 480. Aos funccionarios cncarrogatlos das inspecções a que
se ref(1re o art. 3ô7, dentro da circumsc:·ipçilo de seu districto,
será abonada, do uma só vez no anno, nma aju<ia de custo até
dous mezes de seus verrcimentos mensaes de a.t•cordo com as distancias a percorrer ~ os moios de t1·ansporte de que puderem dispor.
Tambom lbes será ahonada uma diaria de 10S a 15S. conforme as
localidades que tiverem d•~ percorrer. Além des-.;as vantagens, serão
fornecidas pas~ag•Hts e rransportc de bagagem ou as importancias que
disponderern com sua cond11cção dtll'ante as inspecçOes.
Pa1·agrapho nn ·co. AoR mesmos funcciouarios poderão ser feitos
adiantamentos pelas thesour rias :ie SitaS Administra<(Ocs, correspondente~ ao orçamouto total de taes dospezas, devidamente approvado.
Os funccionarios que obtiver·em cssns van tagP.ns, ficarão obrigarlos á
prestação de contas immcdiatamente .após seu regresso á séde de sua
repartição.
Art. 4-81. A diaria a que se refet·e o artigo antecedente, será
contada do dia da partida do funccionario até ao de sen regresso â.
séde de sua repartição.
Art. 482. Fica mantida a gratificaçilo addlcional por· tempo de
serviço postal, aos empregados do qnadro da Directoria Geral e das
Administrações, que já gozam deste ctirrito.
§ f. o Os addicionaes concedidos por tempo de serviço serão in~
oorporados integralmente aos vencimentos dos funccionarios, para O'~
effeitos do montepio e aposentadot·ia.
·
§ 2." A r;catificaçilo nddlcional será ealcuJada sobre o tempo
liquido de serviço postal, descontada~ todas as faltas e descontado o
anno em que o funccionario houver aotrr·ido a pena de suspensão, e a
contar do dia seguinte áquelle em qne houver completado o tempo qut1
determinou a melhoria de vencimentos.
Art. 483. Os funccionarios dos correios ambulantes, terrestres,
mat·itimo3, fluviaes ou aereos, pnrcebel'ilO, quando em cxercicio, uma
gra'ificat;.ilo diaria, para alimcnt.açM, 11a scgui11to prqp:)rç:to: aos
otfici:t.es 55, aos amanuenscs, auxiliares e p1·atir.antes. 45 o aos sorven-.
tes, 35000. Esta g1·atificação não será abonada am1 que faltarem ao
serviço, por motivo justificado on não, on pelo desempenho da outro
qualquer _serviço extranho ao correio ambulante~
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§ i. 11 Aos funccionarios dos Correios Ambulantes, que, por motivo de ordem superior, ou em casos de força. maior, tiverem de
pernoitar em viagem, será a.bona.da a quantia de ôS, por cada pernoito.
§ 2. o Aos auxiliares de elertricista da Directoria, que pernoitarem na. repartição, será paga a diaria de 2SOOJ.
,
§ 3. 0 Ao Chefe de Secção do correio ambulante, quando tiver, a
juizo do Sub-~iroctot· do .Trafego ou do respectivo Administr~do~.
quo etTectuar viagens, em mspecção postal, será abonada uma d~ana
de 58 a 15$000.
§ 4. o Aos carteiros dos districtos ruraes que fizerem serviço a
cavallo, será abonada a diaria de 2S500 para manutenção do anin:.al.
§ 5. o Aos funccionarios da Secção de manipulação de correspondencia que, tendo trabalhado durante as horas regulamentares, por
deficiencia de pessoal ou por exigencia do serviço, forem chamados a.
dobrar as horas do trabalho, será abonada a. gratificação correspondente ao torço dos respectivos vencimentos diarios 1 sem direito a folga
no dia seguinte.
§ 6. o As gratificações referidas neste artigo uào sorão abonadas aos funccionario~, em goso de férias, ou áquelles que se ausentarem do set·viço, nas horas do trabalho, ou estiverem em outt·o:;
serviços extranhos á Secçl.o, ainda que sejam obrigatorios.
Art. 484. Os funccionarios incumbidos de qualquer çommissão
postal, dentro ou fóra do Estado em que tiverem exercicio, terão di·
reito a passagem para si, e a uma ajuda de custo, até dons mezes de
vencimentos, excluida, para. esse etfeito, a gratificação addicional,
e a uma dia ria de 5S a 25SOOO.
§ L 0 Ao Director Geral e aos Administradores compete fixar a
ajuda de custo e a dia ria;
§ 2. o Por uma mesma commissão não poderá ser abonada, mais
de uma aJuda de custo;
§ 3. o Durante o mesmo exercício financeiro cada funccionario só
poderá receber até duas ajudas de eusto, qualquer que seja o numero
de commissões que desempenha.
Art. 485. O Director Geral e os Sub--Directores de Fiscalização e
Estatística o do Trarego Postal, têm direito a conducção especial, para
uso diario, no intuito de evitar demora no expediente e nos seeviços
externog a seu cargo.
·
§ i,. o O Diroctor Geral, quando em serviço, fóra da Capital Federal, o que ficará a seu arbítrio, perceberá. as vantagens do artigo
antecedente, sendo a ajuda de custo e adiaria determinadas pelo 1\tiuistro da Viação e Obras Publicas;
§ 2. o Aos Administradores postaes, quando por necessidade eomprovada, a juizo do Director Geral, tenham de afastar-se da séde de sua
repartição, em serviço de inspecção, será abonada, pelo Director
Geral, uma ajuda de custo até um mez de vencimentos e uma diaria
até 5 oI. dos mesmos vencimentos mensaes.
Art. 486. Os funccionarios promovidos ou removidos, quando
tiverem, por isso, que mudar de dolllicilio, terão passagens gratuitas
para si e suas familias e uma :~juda. de custo correspondente a um
me?. de vrncimentos dos cargos que forem exercer, quando <1 murlança
fôr para Estado diverso.
§ 1 •° Considera-se familia do funccionario, sua mulher, seus
filho~, stra mãe ou seu pae, invalidas, ou, quando forem sustentados
pelo mesmo funccionario, no domicilio deste, suas irmãs solteiras ou
viuva'l, sua sogra vi uva; estas quando vivendo sob o tecto e protecção
do funccionario;
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§ 2. o O~ funccionarios removidos, por conveniencia do serviço,
tQrão direito, a partir da data do desligamento e dentro do pr~~o que
lhes fôr marcado pelo Director Geral, para entrarem em exermcw, ao
vencimento do cargo que forem occupar;
. .
§ 3. 0 Os fuuccionarios removidos, a pedido, não terã.o direito a
ajuda do custo . nem a passâgens e sómente percoberã.o, a partir d~
data do desligamento e dm·ante o prazo que lhes fôr marcadoi o venci..
manto do cargo que forem occupar;
..
§ 4. o Quando as r·emoções forem resultado de permuta, o desh-.
gamento será contado, para àmbo'J os funccionarios, da mesma data~
fixada esta pelo Director Geral;
§ 5. o Aos funccionarios promovidos ou removidos da Dirootoria
Geral para a Administração do Estado do Rio de .Janeiro, on vice·
versa, não será a~onada ajuda de custo.
Art. 487. Os empregados que substituirem a outros empregados
perceberão os vencimentos, de accôrdo com as seguintes regras:
La Se a substituiç!i.o se der por motivo de acbar·se vago o Jogar,
o substituto perderá os seus vencimentos e passará a perceber os do
logar vago;
·: -2. a Se a substituição se der por out.ros motivos, salvo férias, caberá ao substituto, alem de seus venci~entos, a quantia necessaria
para perfazer os vencimentos do substituido. Em ca.qo algum, os ven~
cimentos .do substituto poderão ser superiores ao do Jogar do omprc~
gado substituído.
Art. 488. Os funccionarios nomeados, em commissào, para exercer qualquer cargo postal, perceberã.o os vencimentos de seus cargo!i
eft'ectivos e mais a gratificação dos cat·gos que forem occupar, podendo,
porém, optar pelos vencimentos dos cargos que forem exercet·, quando
maiores.
Pa.ragrapho unico. Além da ajuda de custo, nos termos do
art. 484, serão abonadas passagens para si e sua familia, na ida e no
regresso, abonando-se-lhes ajuda de custo, no regresso, se a com~
missão durar mais de um anno.
Art. 489. O Director Geral, quando julgar conveniente, tendo
em vista f~lta de pessoal, poderá nomear empregados interinos, das
primeiras categorias, mediante apresentação de documentos;, correndo a despeza pelas sobr.as do credito de vencimentos fixados.
Paragrapho unico. A mesma attribuiçilo, terão os Administra""
dores postaes, mediante prévia autorização do Director Gorai.
' Art. 4.90. A aposentadoria dos funccionarios postaes serd. con~
cedida de conformidade com a lei geral de aposentadorias.
Art. 49t. O montepio dos funccionarios postam; será regulado
pela lei especial do 1\fontepio do~ Furíccionarios PuhlicnR.

CAPITUU) XXIX
COrtlPARF.CIMF.~TO,

POl'iTO, .tliSTJJI'rr.AÇÃO DF. Fr\I.TA'-:
FÉRIAS

r

hF.t;:CO"iTOR. LICE~Ç,\S E

Art. 492. Nas Secções das Sob-Directorias do Fiscalização, rlP.
Contabilidade e do Expediente rln. Directoria Geral o traba.lbo será de
seis horas eft'ectivas, nos dias uteis, podendo o Director Geral, em
casos do trabalho urgente on extraordinario, prorogar as horas de
serviço e determinai' que o mesmo gaja. executado em domingo9 ou
dias feriados.
·
'
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At•t. 493. Na Sub-Directoria do Trafego, nas Administrações, Sue..
cursn.es e Agencias postaes, dnrarã. o trabalho, quer nos dias uteis,
'quer no~ domingos e reriadot, ás horas do dia. on ela noite exigidas
pelo sel'Viço, devendo para esse fim ~er o pessoal dividido em turmas.
§ t. o As Secçõe~ de expediente e de contabilidade da Directoria.
neral e das Administrações postaes, com excepção das thesourarias,
uão traballlarão aos domingos nem dlas feriados, salvo em casos de
uecessidade lll'gcnte ou de accumulo dos respectivos serviços. As the~
soural'ias funccionarão aos domingos c feriados, para o rccehimeuto e
ent1·ega de valores, até ás 12 horas.
.
§ 2". Em qualquer das. turmas das Secções de manipulação da
Sub-Direutoria do Trafego Postal ou das Administrações, nunca o t ..a ..
balbo poderá sm• interior a seis horas consecutivas, em cada pel'iodo
de 2-i-, quer l'lurante o dia, quer durante a noite.
Art. 494:. Os chefes das repartições postaes deverão determinar
fJUe os funccionariCJs incumbidos de um serviço coadjuvem os traba·,
lhos de outros, quando se tornar necessario.
Art. 495. Ha verá em cada Secção da Directoria Geral e das Ad.,.
ministrações postaes um livro dA ponto em que os funccionarios assiguarão seus nomes, ás horas determinadas para o começo e a terrni~
uação dos trabalhos.
r
§ L 0 Nas S,Iccut·saes, Agenciasespecia.es o nas do ia, 2a c a• elas·
ses, sómente haverá um livro de ponto.
§ 2. o Os tunccionarios em com missão na repartiçll.o em que servirnm, poderão ser dispensados do ponto, a juizo do Oirecto1· neral ou
dos Administradores.
3. o Todos os funccionarios estão sujeitos ao ponto, excepção
feita do Director Geral, dos ·Sub-Dlrectores, dos AcJministrad01·es d dos
funcciouarios em commissão, que,entretanto,deverão dar aos seus sullot'ilioados exemplos de assiduidacle e pontualidade.
Art. 496. O ponto serã. encerrado:
a) na Directol'ia Geral e nas Administraç<>es, por quem dirigi!· os
sot·viços nas sec::~õos respectivas; ·
b) nas Snccursaes, pelos respectivos chefes ou seus ajudantes,
eouforme a e,scala de set·viço;
c) nas Agencias especiaes e do t• classe, pelos Ageutes respectivo:::
on seus Ajudantes, conforme a escala de serviço ;
d) nas Agencias de 2a, o 3• classes, pelos respectivos Agontos.
§ f. o Nas Secções de manipulação,onde houver chefes de turmas,
deverão estes encerrar o ponto, ua ausencia. dos Chefes das respecti~
vas Secções, que o referendarão;
§ 2. 0 Para os funccionarios das tbesonrarias, encarregados dl)
franqueamento da correspondencia o do serviço de registrados com
valol' declarado, o ponto será encerrado, aos domin~os e dias feriados, pelo fiel designado pelo thesoureiro na Directorm Geral e pelos
tllesoureiros, nas Administrações postaes.
§ 3. o Os funccionarios que, por necessidade de serviço bou verem
que dobrar as hoeas de trabalho, assignarão novamente o ponto.
§ 4. o 03 funccionarios que dobrarem o serviço, nas condições do
pa1·agr:1pho anterior, perceberão as vantagens do artigo 483, § 5°.
§ 5. o Nenhum fuoccionario poderá retil·ar-se do serviço, depois
de as~ignado o ponto e antes de expirado o prazo regulamentar pa.r·a
encerramento dos trabalhos, sem concessão de quem estiver dil'igindo
supt~r·iormente o serviço da secção em que tiver exercicio.
A1·t. 497. No caso de molestia,o fuuccionario, por oscl'ipto seu ou
de alguern, a !eu 1·ogo, é obrigado u fazer immedíat:t eommunicaçao

s
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do seu estado, i autoridade competente u solicitar- licença dentro do
prazo improrogavel de oito dias.
Art~ -i98. o·runccionario que faltar• ao se"iço,se, posteriormente,
provar que o fez por molestia, sotrreri os descontos segnlotes em seus
'f811cimentos:
a} at6 oito dias, perda da terça parte ;
b) até o !8° dia, dous terços;
c) do i 9° dia em diante, todos os vencimentos.
§ i. o O empregado que faltar sem causa Justificada, perderá todos os vencimentos, independente da pena disciplinar em que incorrer.
§ 2. 0 O que comparecer ao serviço, com causa justificada, depois
de encerrado o ponto, dentro da primeira hora, perderá a terça
parte do ordenado.
.
·
§ 3. 0 O que faltar, sem motivo justificado, em dia .de trabalho
uxtraordinario ou urgente, conhecido com antecedencia pêrderá trea
dias de vencimentos.
§ q.~o Além do motivo de molestia o empregado poderá taltat• ao
Herviço, perdendo um terço dos vencimentos, nos seguintes casos:
a) nojo, por fallecjmento de paes, filhos, avós e espou, até oitu
dias;
bJ nojo, por fallecimento de sogro, sogra, genro, nOt·a, tios, ii··
mãos, cunhados e neto!l, até tros dias;
c) casamento, até oito dias;
d) molestia grave, devidamente provada. em pessoa da faruili:l,
a tê oito dias ;
§ 5°. As faltas referidas neste artigo serão justificadas, até tres
dias, pel~ Chefes de Secção, em geral, e pelos chefes de Succursaes e
Agentes urbanos, se o empregado enviar communicação escripta den··
tro do 2i horas. Quando excederem de tres e até oito, sera.o ju11tifi~
cadàs pelos Sub-Directot·es, Administradores e Agentes, mediante attestado medico nos casos de molestia do empregado e de pessoa da
familia, e outra prova nos demah casos. As faltas excedentes de oito
dias, só portera.o ser ju:;tiHcadas pelo Director Geral ou pelos Administradores. A' autoridade justlficante ~abe acceitar a justificação ou
deixar de razol-o.
.
§ 6•. Os empregados impedidos de comparecer pelos motivos justiftcaveis, tratados no§ 4°, deverão tambem enviar communicaça.o
escripta dentro de 2-i horas;
§ 7°. O desconto por faltas interpoladas recabiri sómente nos
dias em que ellas se derem ; mas se as faltas forem successivas, o des·
conto se extenderâ. tambem aos dias que, não sendo de serviço, se
achem compl'ehendidos no período das faltas;
§ 8°. Nenhum desconto se fará ao empregallo que ua.o compar·~cer á hot·a marcada ou não assignar o ponto :
i. 0 Emquanto estiver fóra da repartiçllo, em survlço da mesma;
2. o Nos dias em que V6tar;
3.0 Nos dias em que estiver fóra da repartição. em serviço publico obrigatorio.
§ 9°. Não sera.o justificadas a::~ falta11 dadas entre a terminação
da licença e ~ apresentação do empregado ou o pedirlo do prorogação da rnesma, nem a3 resultantes de serviço publico nãu ob!'igatorio;
§ tO. A ausencla do empregado, assim como a sua I'ütil·ada do
sei'Viço ou a entrada depois da hora, deved 5ei' sempre annotada no
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livro do ponto pelo encarregado do encerra.l~o, com a dAclaraçã.o do
motivo da falta..
Art. 499. As licenças ou ·fél'ias dos funocionarios postaes sPrão
concedidas de conformidade com as leis ospeciaes em vigor.
CAPITULO XXX
PENAS DTSCIPLlNARES

Jo~

RECURSOS

Art. 500. o~ funccionarios do Correio e os ouearrega.dos de ser~
viço postal são, individualment~, responsaveis por todas as faltas, irregularidades, omissões runccionaes, contravenções ou crime~ que
praticarem no desempenho de seus cargos e esta.o sujeitos a ponas
disciplinares, sem prejuízo das que policial ou judicialmente lhes possam ser a.pplicadas, em virtude de infracções do Codigo Penal da Repnblica.
Art. 50:1.. A!l penas disciplinares esta.belecidas neste Regulamento
~~o:

a) admoestação verbal;

advertencia publica, em port.aria.;
multa;
suspensão do o.xercicio do cargo IJII da. futw1~ã.o;
de missa. o.
Art. 502. As penas de admoestação e de adverteucia. serão im-·
postas, segundo a gravidade da falta, nos- casos de simples ncgligeneia, pequenos erros, incorrecto procedimento na Repartição.
Paragrapho unico. A advertencia publica só se tornará. effectiva
por meio de portaria. o serã annotada no livro do assentamentos do
pessoal.
Art. 503. A pena. de multa de 2$ a 30S, de cada voz, será imposta, qua.ndo se verificar:
Jo, negligencia, omissão ou erro que acarretem prejuizO!I a. Repartiç:J.o e ao publico ;
,
2°, qualquer· pequena falta qne prejudique a moralidade e ;.
disciplina da Repartição ;
3°, cobrança. indebita ou maior do que a devida pelo recebimento, pela entrega ou distribuição da cor·respondencia, ou por qualquer outro serviço postal ;
4°, erro resultante da entrega da cor1·espondencia. ;
5", demora na apresentação dos balancetes mensaes.
§ 1.. o Em egual pena incorrerá o funcoionario que faltar habitualmente ao serviço, sem justificaça.o, por mais de tres dias em cada
mez, e no decurso de um trimestre.
.
§ 2. o IncOL·rerá. ta.mbem na. pena. de multa o funcciona.rio quA
pertnittir a. inclusão de objectos prohibidos em cartas com valor de-clarado ou em encommendas com ou sem declaraça.o de valor.
Art. 504.-. A pena disciplinar de suspensão não poderá exceq
der de 30 dias, sena.o em casos especialíssimos e poç determinação do
Ministro da, Viaçã.n c Ohras Publicas, qno podorrt. ciO\'v.l-a. até 60 dia.s;
e será imposta:
i 0 , ao reincidente em falta não justilicada em dia. elo trabalho
extraordinario ou urgente, conhecido com antecedencia. ;
2°, ao que faltar, sem justificação, por mais do 10 dias suecas~~
sivos, ou habitualmente der~ sem justificaça.o, tres faltas por mez,
ao serviço~ e no decurso de um trimestre, depois de multado ;
h)
c)
d)
c)
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31\ ao que se retirar do trabalho sem licença de quem de direito,
ou sem participár ao seu chefe imrnediato tel-a. obtido do chefe
superior;
4-0 , ao que se mostra.r l'ixoso na repartiçfío ou maltrata. r as
partes que procurarem o sel'Viço do Correio, ou as pessoas que nelle
tenham qualquer dependenoia;
5°, ao que, por descuido ou inobservancia de disposições sobro o
serviço, no exercício das funcções, der causa a.o extravio de qna,lquer
objecto de corr·espondeneia, registrada ou . nã,o, com ou sem valor,
além de responder pela indemnização, quando so tratar rle rogistrados;
6°, ao que habitualmente não recolher os saldos ou outra" iroportancias a que esteja obrigado, nos prazos marcados;
:o, ao que formal e voluntal'iamento desobedecer ás ordens de
seus superiores hierarchicos em objecto ou mater·ia de serviço, ou
os desrespeitar com palavras, expressões injuriosas, offensiva.~ ou
gestos atrrontosos, dentro ou fóra da repartição;
8°, ao que propositalmente estragar ou inutilizar os apparelho:.; de
serviço, carimbos, sinetes, moveis ou outros quaesquer objectm> pertencentes á repartição, além da responsabilidade pelo damno causado;
9°, ;ao que não prestar; dentro do prazo legal, as contas a. que
estiver obrigado;
tO, ao que retardae as informações que Jhe forem pedidas com
urgencia;
H, ao que consumir, inutilizar, alterar ou extraviar processos e mais papeis de expediente que lhe forem confiados para preparo, estudo, informação, etc. ;
!2, ao que não entregar malas postaes ou correspondencias no
Jogar do destino ou as entregar erradamente ..
!3, ao que se servir de objectos dos Corroios para. uso privado;
!4·, ao que commetter qualquer falta grave qnc olfonda a. mor·alidade e a. disciplina da repartição ou prejudique os interesses ciA
mesma.
Art. 505. A pena de demissão, além rlc outros easos previstos em
lei; será imposta :
to, ao funccionario ou encarrega.do de serviço postal condmnnado definitivamente por crime de prevaricação, peit.a, suborno,
concussão, abuso ou excesso de autoridade, falsidade, peculato, moeda
falsa, furto, roubo, estellionato, homicídio ou por outros previsto~ no
Codigo Penal da Republica; bem assim ao que incot•t•er em penas cnr·reccionaes que euvolvam participaç:to ou manifestaç:to eontra a
ordem publica, ob falta de probidade ;
2°, ao que se constituh· procurador de partes, em ucgodo que interesse ao Correio, direeta ou indirectamente, excepto no que d i.~ser
respeito a seus ascendentes e descendentes, irmão ou cunhado, durante o cunhadio, comtanto que o expediente do negocio 11:\o seja. pelo
funccionario, despachado, informado ou expedido;
3°, Ao que tomar parte por si ou por interposta pcssô:l. em qu;tlquer contracto de interesse da. repartição a. que pcrt;cneet·, ou de nutra. qualquer repartição postal; .
4°, a.o que fôr responsabiliza.~lo ~·opctida,s .vezes por nxtr<1.vio do
valores de qualquer ordem, ou rmucrdn· em fa.ltas graves, rlPvídamente provadas, depois de ter sotfrido a pena de suspensão;
5°, ao que revelar negocios confideucitws c reservados nrJ commetter abuso de confiança, etn ma teria ele :-;eniçn puh]k•,, ~;ell(lu
tudo devidamente provado; 1
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63 , ao quo der publicidade a qualquer documento ou inform11çftn
dirigida. a seus superiores hiera.rcbicos, sem prévio e manife~to as~on
timento destes, se resultarem graves damnos pa.ra. o serviço;
7°, ao que exigil·, em proveito proprio, por qualqum· correspon~
dencia quo deva ser franqueada., expedida, uistL'ibuida ou registrada.,
ua emis~ão ou pagamento de vales, no serviço de cobranças, de assignatura rle .iorml.es, do carteiras de identidade ou outros, qnalqnnr
importa.ncia em unmera1·io, sellos ou fórmulas cstampilbadas;
8°, a.o que dura.nte 30 dias con.c;eeutivos faltar :w serviço sr.m
motivo justificado;
9°, ao que praticar a.eto;~ de indisciplina aggravada,, com offenstt
ao decô1·o da. repartiÇ<'\o;
·W, a.o que tiver impedimento permanente physico ou moral,
para exor~icio do ~mprego, veritlçado em inspe~çãe de sa.ude, depois
rle tres mezcs além do prazo max1mo em que lho possa. ser concedida.
licença com ordenado, na Córma deste regulamento, caso não esteja
em condições de ser aposentado ordinaria ou extraordinariamente;
1 t, ao que desviar ou snbtt'él.hit· qnalquet· corro~pondencia ou
valor e bem assim no que violar o sigtllo da mesma ;
ao que se entregar ã. pratica de actos do incontlnencia pu~
hlic3 escandalosa, ou ao vicio de jogos problbidos e embriaguez;
13, ao responsavel por dinheiros publicas, que fôr encontrado
em desfalque, ainda que entm, no prazo quo lhe fôr mat·cado, com a.
importancia do mesmo;
fi, ao que revelar lnaptld!o notoria ou desidia habitual no des~
empenho de !uncções ou cumprimento de deveres, devidamente provados, embora anteriormente tenba revelado bOas qualidades;
i5, ao que deixar em abàndono, depois do recebimento regula,r,
malas postaes ou outroá volumes de correspondencia., ou recusar recebei-os para. o nccessarlo transporte, ficando, além disso, responsa.vel
pelos prejoizos decorrentes;
!6, ao que, sem autoriza~ão, organizar on alterar qualquer doeumento de serviço, de que resulte prejui?.o para a repart.içllo, para
outros Cunccionarios ou para o publico;
t7, ao que, por qualquer modo, embaraçar o giro das malas
}lOstaes, a rece~o, a transmissão ou a distribuição da corret~pondon
cia, com o proposito de retardar a chegada ao destino ou a entrega
ao destinatado, das mal~s 011 da oorrespondencia;
t8, ao que aooeitar qualq. uer funcção publica incompativel com
a do funccionario postal, embora não seJa remunerada.
Art. 506. A admoestação poderá ser feita por qualquer chefe do
repartição on do serviço, na Directorin Geral, nas Administrações,
Suooursaes e Agencias, aos funccionarios sm1S subordinados.
Paragrapbo uuico. Desta pena não havel'i recurso, nem della
deverão ficar vestigios ou notas nos assentamentos do pessoal.
Art. 507. São competentes para. determinar a pena de adverten~
'~i:~. publiea:
11) O Director Geral, em j'elaçil.o a todos o" runccionario<J on enc~rrfl,ados do se1•.viço postal;
6] Os Sub-Directoresde Fiscalização, do Trafego, do Expediente e
da Contabilidade, os Administradores, 4~11Afet do Secção, os dM Succm··

•2.

!a.e~

e OI Agent.M, <lOS
~n bordinados.

runcclouarios

()llA )be~

fornm

hnmc~!lia l.;•.mont.o

P&t':tgrapho tlnico. Desta penalidado ha.verá. l'ec.urfln, dent.ro d~
!O dias, cont.ad011 da. fb.tl\ que doll1 tivereonhecimente o fuocoion;u·io
pJJtddof d.tl a.tJt<'rlrf•rfe lnferíor para a lmm~diatamente "uperlor.
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Art. 508. A pena de multa será imposta por portaria do Director
Genl, pelos Sub-Directores, Administradores, Chefes de Secção e de
Succursaes e Agentes, a todos os funccional"ios que lbes forem subordinados, havendo della recurso, na fórma e dentro do prazo a que se
t•efere o paragrapho unico do artigo preceiente, até ao Director Geral. Do acto deste haverá. t.ambem recul'so para. o Ministro da. Viaça.(•
o Ohras Publicas, dentl'o do prazo de iO dias.
Art. 509. O tempo da pena de suspensão seeá no maxin10 de 30
dias, quando imposta pelo Director Geral; de 15, quando pelos Sub-Directores e Administradores e de oito, quando pelos Agentes .
., Paragrapho unico. Haverá recurso desta pena.:
(a dos Agentes para o Sub-Director do Trafego ou Administradores;
h) dos Sub;.Directores e Administradores para o Oirector Geral ;
c) do Director f1eral, pa.ra. o 1\fini.st.ro da Vi:l.çlo e Obr.a.q Pu ..
hlicas.
Art. 5!0. O recurso a que He refere o artigo antecedente, oorá.
recebido, com eft'eito devolutivo, se for apresentado dentro do prazo
de i O dias, contados da. data do lançamento da portaria no livro
do ponto ou da sua publicação no Diario Oflicial, devendo set• conce-dida vista do processo ao interessado, por prazo nunca supel'ior a
cinco dias, se o pedit·, den_tro da::; primeiras 48 horas, on certidã.o de
peças do· processo, tambem naqnclle prazo.
Art. 5H. O funccionario suspenso disciplinarmente sel'á privado
do exercício do cargo e perderá todos os vencimentos, com excopção
da gratificaça.o aàdicional por tempo de serviço postal anterior. Não
se contará, entretanto, para atreito futuro dessa vantagem, o armo
correspondente a essa punição, nem poderá ser prom11Vido dontro
dos :12 mezes, contados da data. da imposição da pena.
Art. 5!2. Os empregados incursos nos dispo3itivos do art. 50a,
em face d~s indícios vehementes apurados, ou aquelles que commetterem faltas graves que os incompatibilizem desde logo para a
continuidade do desempenho de su~s funcções, poderão ser afastados
do serviço, por tempo indeterminado, até á conclusão do pt·oce;!so,
sendo esse afastamento considerado suspensão preventiva;
Art. 5!3. A suspensão preventiva privará o funccionario da gratificação pro-labore, e a ,decorrente de pronuncia. criminal fal-o-á.
perder, além dessa gratificaça.o, a metade do ordenado, até fina.l
sentença; em caso de absolvição ser-lhe-á restituida a metade do
ordenado que deixou de perceber em virtude da dita pronuncia.
Paragrapho unico. Em qualquer das hypotheses d6ste artigo, a
gratificação addicional, por serviços prestados anteriormente, será.
integralmente paga ao funccionario suspenso, que sómente a perdor·á,
quando for condemnado definitivamente e afinal demittido.
Art. 5f.4. Fóra dos casos de condemnação judicial ou de solici-tação propria e por escripto,_ nenhum funccionario postal, desde que
tenha. mais de iO annos de serviço, serâ. demittilio de seu cargo etre"'
ctivo sem ser ouvido em processo administrativo regular, salvo in~
norrendo no disposto nos ns. 1, 8 e i O do art. 505,
§ i. o Ao accusado serão permittidos todos os meios legaes de
defesa e, para apresentação de3ta, se1•-lhe-á concedido o prazo de
10 dias. contados da data do encerramento do iuquerito, do qual lhe
será dada vista ou certidão de peças e documentos da accusaç1o,
~onforme o requerer, nunca, porém. urna o ontr·a 0ousa..
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~ 2. 0 Exceptuam-se desta. L'C;ra os funcciouarios quo estiverem
no perio·lo do nrJVidado. :.. QIIC' "e rnrnr·o n art. 427 n os flUO ~xm·
Ct~rcm cargo de livre escolha do Governo ou de comrnissão, hem assim
os que forem de confiança de outros funccionarios, como sejam fieis
de thescmreiro e auxiliares de almoxarlfe, uma vez proposta a
demissão.
Art. ~v;. As antoddaues competente:; para nomear tambcm o
são para clemittir, nos limites de suas attribuições.
~ 1. 0 Do acto de demissão, da autoridade inferior, haverá recurso para a superior, dentro do prazo de 10 dias, a conlar da data
da publicação.
~ 2." Será ouvida a autoridade recorrida, antes da dedsão final
do r·ccut·so, no caso de ser este encamin:1ado á autoridade suprn·ior.
Art. :i16. Ao reiucidente será sempre applicado o douro da pena
em que houver incorrido ou a pena immediatamente rnais grave,qua.ndo
aquella em que tiver do novo incidido o fullccional'io não puder Sl~t·
applicada em grá.o mais forte.
Art. 5i 7. Qualquer funccionario do Correio deverá prender em
flagrantn o empregado ou encarregado de serviço postal, ou onteo
funecionario que fOr encontrado :
1°, eommettendo os crimes de desvio ou subtrac1;ão de qualquer
col'l'espondencia ou valor, ou violando o sigillo ela eorrcspondcueia;
2", praticando actos ou gestos affrontosos, proferindo injurias vcebaes, expressões offeusivas ou obscenas, dando gritos ou fazendo assn:ulas:

· :lo, travaudo dentro da repartição luctas on rixas, c ddlas não do~
sh;tindo depois de chamado á ardem.
Art. 518. Em qualquer caso de prisão e~ llagrantc, dos referidos
ttos aetigos anteriores, será immndiatamente lavrado o respectivo <;tu to,
st~ndo depois assiu:nado pelo chefe do serviço da rcpa.t·tiçfto, por quem
o houver escripto: pelos func ionarios ou pelo funccionario que houver
effectuado· a prisão e por du3.s testemunhas, para ser enviado, com o
dclinqnente, ou sem elle, e11 caso de fuga, {t autoridarle cdmpctcnte.
Art. 51 O. Os l"unccionarws do Cor·reio c os enc:trrngados do serviço postal estão sujeitos á pl'isfw administrativa, nos casos do decreto
n. 657, qe !i de dezembro de 18V:.I e do art. 36 da lei n. 6:!8, de f7
de dezembro de 185f ; e em taes casos sftO competentes para requisitar a prisão o Dil'ector Geral dos Correios, os Administradores e os
fnnccionarios commissionados para as inspecções.
Art. 520. Nenhllma. das penas disciplinares isenta o empregado
r. u encarregado do serviço postal da indemnização dos valores por ellc
ou por culpa delle, ,pu me~mo por· omissões ou negligenda li O serviço,
oxtt·aviaclm on snhtrahidos, nem tflo pouco o isenta de qualquer out.L'a
i rtncmuização.
Art. 521. Os funccionarios do Correio o cncarregad06 de serviço
postal sii.o civilmente respnnsaveis par,t com os particulares pelas c.on·
sequnncias ela recusa illegal da recepção, registro, transmissão ou distribuh;ão 1lc cor-respondencias, podendo ser contra elles intr~11 ta.clas
acrjões por prcjuizos, perdas e damnos.
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CAPITULO XXXI
ATTHIBUIÇÕES E DEVERES

Art. 522. O Director Geral dirige suporiormenle o servi(~o po.-;tal,
om todo o territorio da Hepublica, podendo nelle intcrvie, sempre qne
jnlgat' opportuno, competindo-lhe, além do disposto em outros aetigos

do Hcgnlamento, o seguinte :
1o, correspondel'-se directamente com o l\linist:ro da Vi:u;iio c
Obras Publicas e com oütras autoridarles, excepto os outem Ministros
de Estado;
2n, autoriza1·, por escripto, as despezas, dentro das verbas VllL<Lda.s no orçamento, ouvida a Sub-directoria do Contabilidade;
3°, p1·opor ao Ministro da Viação a tabella do distl'ibui(;,ão dos
crcditos para a Diecctoria Geral c para as Arlminiqtraçür~ postaos,
em cada cxot·eicio, c o augmcnto dclles, qu.nJdo isto fúr indispcnsa.vcl;
4°, cclobrae contractos para serviços a cargo da Dircctol'ia Geral,
ficando dependentes de autorização ministerial os que cxr~cderom rle
2;)! 000$000;

5°, inl'ormar motivadamente sobre aposent:u;.ão de funecionarios
em geral, e sobre nomcac~ão, pl'omoção, J'rmoçãn c demis,:.;ã.o do;-; de
nomeação do Governo, e remover os de sua. nomeaç;w ou <lo nomeação dos Administradores ;
6°, liconccar os funcciouarios de sua nomeação, na fórma da. lei ;
7°, advertii·, multar, suspender provouth'a e disciplinarmente os
funccionarios ou encarregado:-; de serviço postal c bem a.:-;sim dcmittir
os de sua norncac~ão;
8°, visitar pessoalmente as repartições po:-;t.ae,:.;, sl:lnjH'u que~ o
julgar conveniente ;
go, nomear examirndores para os concursos na Dire<~toeia (~cll'al
o fazer fisealizar os das llcmais Adrninistraçõe:;, quando n jtil~:u· con-veniente;
10, julgq.r todos os concursos da Dircctol'ia Heritl c os rle ~" c ~ja
cotrancias realizados nas Admiuistraçõcs, dceidir dcllni~.ivamcnto c
annullar os de i a. outrancia das Administrações;
H, escolher os funccionarios quo devam tcl' cxcreicio em cada
uma das Sub-dirc0t;orias ou t1·ansferil-os de umas pat·a out1·a;;, hem
assim determinar o numero de fnnccionarios para. eornpor as See<i)e:-;
de fiscalização das Administrações postacs;
12, designar funccionarios para qualquer comntissfí.o ou dc-;cmpcnho de serviços espcciacs, determinados pcl:\ conv~~11ieneia do serviço postal ;
13, determinar a installaçü.o on a cxccuç;lO do sel'viço rnral,
ambulante, ou qualquel' outro, nas repartições em que se fi~or·cm
necessarios c por proposta fundamentada do Suh-Uirccl.or du Trnfogo
,
Postal c dos adminbtradorcs ;
f!~, crear e supprirnir Succursaes e Agencias lthdc as neecssidadr~r.:
do serviço c ao publico o eXigil'em, assim eo111o ereat·, Silp[n·irnie e
alterar linhas post aes, dentro do eredit.o votado ;
15, cxtender ás repartições, em qno julgat· convr~nient;e, o-; Slll'viços em outras executados c transfct·h· de umas pal';t Olltras secc_<üe:->
qnacsquer serviços ;
!6, designar o official que deva. servir de clavieulario como repr·esentantc do Director Geral ;
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17, fazer, sempt·tr CJUe j11lgar· opportuno, a revi::do dos limite::; do:;
tlu·r.itot'ios das Atllllillistr:u~ões postacs;
l8, dctcrr;ninar as cidades em que deva. ser feita, a domicilio, a
cutrega da. corrcspondenda com valor declarado;
J!l, arloptat· o syl'ltcma de matcl'ial ílxo ou amhulaute, llccr~s:-;;trio

ao

sorri~~o

postal ;

·

20, prover, interinamente, os !ogaros que vag;,trcm c a substittüç;-to dos fuuccionariós licencié!.dos ou ausentes, por motivo legal, o
cuja nomeação fôr de sua competencia ou do Ministro da Viação, t\rdo
na fórma da. legislação vigento;
21, impol' multas a qnaesquer· pessoas cxtranhas ao Correio, por
inl'l'a.eçào das disposições deste Hegulr..mcnto ou de contractos;
22, pt•ondQr em flagrante delicto, nos casos pt·evistos nestr~ Hcgu-lamcnto e no Codigo Penal, e solicitar das auetoridades respeetivas a
prisão de funccionarios on de outras pessoas delinquentes, ~de responsa\'eis para com a Fa:mnrla Nac'wnal, 110s ca.so:;; pt·evistos tambcm
em lei ;
23, designar os fuuccionarios quo devam servir de chefes o de
ajudantes das Su~cuesaes de Correio, na Capital Federal :
24, propoe triennalmeute ao Ministro da. Viação, no mez de
março, a gl'ati1icação lixa dos agentes o de seus ajurlantns e a nova
classificação das agencias posta.es; c, annualmento, o angrncnto,
quando indispousn.vcl, . do numero de officia.es, a.manuonscs~ auxiliares, pratieantes, fieis, contínuos, carteiros o serventes, para. a
Dil'ectoria Ger·al, as Adminhtraçõos, Succut'saes o Agencias ;
25, prnpoL' :t clevaç?i.o do classe das a.dmiuisteaçõos que par: a i.;so
satisfizerem as condições exigidas neste regulamento ;
26, autorizar, por oscripto, o fornecimento de sellos c outras
fórmula~; do franquia aos clavicularins c ás Administrações postam;; e
remessa aos Correios internacionaes c bem assim a acquisição do material para o deposito do Almoxarifado Geral;
27, determinar os uniformes para os funccionarios do3 col'l'oio~
ambulantcs, terrestl'e., ou nllo, dos encarregados (lo set'viç·) dn mar,
dos continuo:1, senentes, carteiros, auxiliares de carteiro, c•Jndu~toro-;
e estafetas ;
28, supel'intondel' o set·viço de Caixas Economicas Postam;;
29, resolver todas as duvidas que se suscitarem na exP.cuçã.o dos
soeviços e decidir os conflictos quo surgirem entre os diO'crelltes fllllccionario~> no excrcieio de suas 'attl'ibuições ;
30, fixat•, em determinadas zonas, delegações t:omporal'ias da
Suh-Dircctoria de Fiscalização e Estatística, sempre quo f>e vodfica.-rcm as necessidades referidas neste Regulamento;
31, expedir ordnns, instrncções, regimentos o tomat• todas as
pt·ovidoncias noces;;;arias ao rapido o perfeito andamento dos teabalhos;
32, elevar de classes as agencias postacs, dontro das concliç<"íe':i
estabelecidas neste Begulamento;
33, apresentar ao Ministro da. Viação, até 31 de ma.t·ço·.d~ ead;t
anno, ot·~;a.mcnto e relato do concernentes ao ;,m·viço postal;
3~, anto!'izar o fornecimento de matcria.l. ás a(lrniuistr;t<;õos
posta~s;
.
3:.>, fixar annualmente o numero de auxiliares de carteiro.~ que,
de accordo com as necessidades do serviço, sejam precisos para a distribuição 1liaria dos jornaes no Districto Federal e nas sédes da:.; Acho i··
nistrações do grande movimento ..

Art. 52:1. a.o1 Sult-Directores compete, a.lúm do filiO di;-;p •. mn Olttt'os artigos, o seguinte especialmente :
i o, dirigir e fiscalizar os serviços d~ SJJb-Dil'ncto,·ia ro~pnrti v-a,
cio modo que ~ejam executados nos peccisos prazos c tn fÓl'lll:t cst:J.lwlccida, dando parecer sobl'e todos elles;
2°, distribuir pelas diversas Secções da Sub-Dircctoria o pnsr.oa.l
de quo dispuzer; adver·tir, multar e suspender disciplinarmente os
funccionarios quo lhes forem subordinar!os, por faltas eommottidas,
observadas as t'cstricções r<~gnlamontarcs e dando immodiato collhncimento ao Director Geral.
·
3°, assignar o expediente pt·eparatorio, relativo aos scrvi«os a
s® car~o, cm·responderem-se entre si a respeito dellrs c so commullicarem com os administradores e agentes postaes;
4°, justificar as faltas dadas, por motivo de molostia, por sons
subordinados, além daqnellas qne dovam sol-o pelos Chefes de Secção,
isto é, do 4: 0 ao 8° dia.
5°, despachar os pediclos de certidões c og attcstados quo se não
referirem a informações e pareceres;
6°, assignar editaes e outras publicações officiaos relativas ao
serviço da Sub-Dit·ectoria respectiva;
7°, autorizar o fornecimento de material e de modo] os necosg:trios aos serviços das Secções subol'dinadas á. Snh-Directoria;
8°, substituir, nos sens impedimentos, o diroctor gorai, na fôrma
do presente Regulamento;
ga, cumprir e fazer cumprir fielmente todas as deterrnina.•;õns do
Director Geral, sobre o serviço postal, e {Jl'opor as providencias qun
julgar necessarias para o bom andamento dos trabalhos;
iO, prender em fh.grante delicto, á ordem da auctoridadn compr.tente, as pessoas exfranbas ao Correio e .:mpõr multas á.:-~ mo:{ma;; por
infra.cc;ões de disposições deste Regulamento ;
U, tomae conhecimento, providenciando eonvoniontomontn a
,·ospeito 1le todas as reclamação~ concementos ao:i sorvit;os a cargo
da Sub-Directoria ;
!2, decidir, nos limites do suas attribuições, todas as dHvLh.s flUO
se suscitarem outro seus subordinados ;
!3, presidir os concurso~ de 2" ontrancia da Dirccto~:h Geral,
quando designados pelo Dircctor Gel'al;
H, apresentar ao Dircctor Geral, no primeiro dia util lin cath
mez, uma relação dos precessos em atraso, com declar·ação dus motivos deste;
.
15, apresentar ao Director Geral, até o dia 28 tio fovorcim de cada
armo, um relatorio detalhado dos serviços da Sub~directoria. rc;:p<~ctiva;
16, inform:J.r sobre promoções, remoções, liccn~as, aposünlndoria:-;
o demissões de sens subordinados e propôr ao Dircetl•r Gorai os nomo:i
dos seus secretarias;
·
{7, despachar, quanflo escolhido para substituto do Oircdor Geral, e este estiver ausente, em viagem de inspecção, o expediente do
natureza urgente, ou por auscncias momentaneas, imprevistas.
Art. 52~. O Sub-Director de Fiscalização e Estath1tica t.:~d. privativamente, mais as seguintes attribuiçõe3 :
1o, propôr 'Lnnua.lmentc ao Director Geral os funccional'i(tS quo
tlcverão ser inspcctol'es permanentes para inSJlCccionar :1s rcpartiçiJe:i
postaes o os serviços cspoclaos quo julgar convenientes, est>,olhendo
dentre os quo teulmm concurso do ~a (Hltt·aucia c habHita.çüo·• neccssarias ;

2°, fiscalizar, por subordinados seus, o scrvh;o. de distdbukão
do:niciliaria rio eorrespondencia. no Districto Federal ;
3\ ministrar por escripto ou pessoalmente, ou ainda pot' intermcdio de Sllbordinados seus~ instrucçõos ás Administrações postao'l,
Agencias, Succursac~ e secções sobt·c a cxecuçií,o dos scl'Viços ;
4o. pt·opôr ao Dír·octor Geral a dispensa dos inspcctorcs qne commottel'ern faltas ou revelarem inaptidão pa r·a o desempenho elo serviço;
. !ia, fisealizar, pessoalmente, quando julgar convcnientt\ os sm·vrt:os executados pelo,'; inspcctoros posta.cs ;
oo, organizar o submctter á appr·ovaçã.o do llircctor· Gm·:tl o~
}JOIItos para corwut•sos de 2• e 3" entl'ancias.
Ar·t. ~i2:i. Ao SulJ-Dil'eeto!' do Trafego Postal r~olllpeto, prir;tliv:tIIJOIJtc:
•
,! o, fa?.er organi?.ar hora rios de serviço e itinerarios ele cond li do-res c estafetas nas linhas postaos da Dircctoria Geeal ;
2", fazol' a divisão dos district.os rio collcctn c dbtdhuiçito do eorrospondnncia. nas zonas urbanas, sub.uebanas u ruraes do !Jistri(~to
Fcrlort~l

;

designar os funccionar·io~ encarregados do serviço marWmo da Directoria Geral ;
4°, organh:ar e fazer executar fielrnciJtc os regimento~ intrmws
das SeeçõGs da Sub-Dircctoria ;
:>o, infornwr sobre os horarios de serviço o itinerarios de co11,,
dur~torcs e esta tetas da.s Admini~trações.
Art. :j26. Ao S11b-Director do Expediente compete mais, priva·,
f.ivamcntü, o seguinte :
3°,

:lo

i

preparar os papeis e processos pam despacho do Dit'Pctnr·

Geral
2c, dar posse aos fnnccionarios da Directoria. Geral ;
. 3°, organizar· os pontos para os concut·sos de P cntraueia da
Ou·ectoria Geral.
Al't. :i27. O Sub-Directot• da Conta.bilidadc terá mais as ser-uint.<•s
attrilmiçõP-s privativas :
1°, preparar e informar os papeis e processos para despacho do
Director Geral ;
2°, pres!rlir as concurrencias para fornecimento de material ;
:3'', antorizar, por escripto, o fornecimento de fórmulas de franquia ás Succursaos e Agencias do Districto Fedot•al e ás Administr·ações
quaudo auctorizado pelo Director Geral ;
4n, fiscalizar o fornecimento de material á Dit•ectoria Get·al,
desde a organização dos editaes de concurrencia pnblic.t até a entrada do material pat·a o Almoxarifado, de accôrdo eom as inst1·ucçõef'
que lhe forem dadas pelo Director Geral.
Art. 528. Aos Chefes de Secção da Direetol'ia Geral, além rlu
disposto em outros artigos, compete:
.
11), executar o fa.zol' executar fielmente, dirigir o fiscalizar o!
serviços da Secção, distribuindo-os ao pessoal respectivo, o prestar
sobre ellos todas as inforn1a<;õcs nccessarias c as quo lhe;; fot't'lll
exig-idas ;
:2", eHcet•t·ar ohl'iamente o ponto de comparccitiWIJto do pessoal,
rnfci'CiJILill<lo o~ encerrados pelo~ chefe<> (!e turma, e just ific~ar, ató
Ires dias, ~~m eada nwz, as faltas dadas por seus subol'dinadoq ;
:~o, advel'tir, multar snns suborWnaclos, de aectmlo eom esto
Regulamento, eonllnttr•k:~,ndo o acto irnmndiaté1TII0111J' ;l(l r·n~rwdi\"n
~'r• h· Pin'c.~t(ll';
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4°, impõr multas, a quaesqu~r pessoas extranhas ~ro Correio, por
itifracções de disposições regulamentares;
5°, corresponder-se com os outros Chefes de Secção, para solicitar informações, e prestar as qne lhes forem pedidas ;
6°, prende e em flagrauto delicto, á ordem da autoridade compotente;
.
7°, levar ao conhecimento do Sub-Director respectivo, todas as
occurrencias extraoedinarias que se derem na Secção, o as difficuldados que surgirem na execução dest.e Regulamento on de quaosqncr
in!';trueções;
8°, preparar os papeis para despacho do Sub-diroctor, nssim
como o expediente relativo á. Socção, que deva ser· assignado por
aquella a.ntoridade;
0°, afastar do serviço, até ulterior deliberação da auctoridade
superior, a quem dovm·á ser dado immediato eonhocimonto do occorrido, o fuHccional'io que infringit· a disciplina, no easo do art. 50~,
11s. 4~ 7 e 14;
10, prestar assistencia efficaz o continua aos serviços a sfm cargo;
11, fornecer todos os elementos concernont.es aos sm·viços da
~cção, para o rcl~~torio annual da Sub-directoda í'ospoetiva;
12, presloit· os concursos do 1a entrancia, qJiando itesignados
pelo Director Geral;
13, registrar, diariamente, todos os serviços executados pela.
Secção;
Art. 529. Ao Chefe da Secção que dirigir a 1* Seeção da Sub-Directoria do Tl'afego, compete, privat.ivamnnte, íllóm das attribuiçür.s
dos demais chefes:
1", assignar, de ordem do Sub-dircctor, o expediente que por
amucncia on eonveninncia do se.rviço o Sub-direetor o a uct:orizat· a
fazel-o;
2°, corresponder-se com os Chefes de ~)Hccm·sacf; e os Agmltes
postaes pedindo as i11formações nceessarias ao p1·eparo do:; processos.
Art.. 530. Ao Tflesoul'ciro da Directoria. Get·al, (~Ornpet.e mais e
nspecialmente, n.lem do disposto neste Hcgulamcnt.o:
1c, pagar e arrecadar;
2°, guarda f todos os valores a seu cargo;
3°, requisitar o supprimcnto que fôr neccssario aos pagamentos.
4°, providoncii:tr sobre a venda de sollos e mais formulas do fran"
quia e bem assim sobre o recebimento c entrega da corrospondencia
com valor.
~o, recolher diariamente á repartição compet.onte a renda da
Diroctoria Get·al;
6°, peopor a nomeação de seus fieis, sati~feitas as condi<;ões geraes para admissão do pessoal da Directol'ia r.0.r:tl, fJnanto :1. idoncidad8;
7", j::L'úpor a demissão de seus fieis;
8°, executar, fazer exccutat•, dirigir n fiscali?.at· os snrviços da
Thesonra1·ia, distl'ihnindo-os pelo pnssoal, e pl·cstat· tr_lll:ts (1.~ inl'orma.çõcs qne lhe forem exigidas;
9", encet·rar o ponto de eomparer.imcnto do pessoa.! o justifi<~ar
as l'altns dadas por seus SttiJOt'<iinados, af.6 t.rcs dia,; om ead:t mex.
· 10, advel'tit· o multat· seus suhor(Unados, do aceol'do com 0.ste
Hcgulamento, commnnic:mdo'logo ao Sub Directot· dr1 Contabilidade;
11, corresponde,r-se com os Chefes de SccçJo pa.ea solicitar· informações e prestar 'às que lhe forem pedidas:

1
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12, Prender em flagrante delicto á ordem da autoridade competente;
B, levar poe oscripto ao conhecimento do Sub-Director cie Contabilidade todas as occurrencias extraordinarias que se derem na Thosrmr<tria, e as dill1culdades que surgirem na oxocuçfto deste Regnlamcntn on de qnacsquer instrucções; ·
•
14, peopara•· os papeis para despacho do Snb-Director de Contabilidado, assim como o expediente, relativo á Tbe~ouraria, q11o deva
:-;or assignado por· aquclla aut')t'idadc ;
15, ~tfastar·doscn-iço. até ultcrior•deliberaçil.o da autoridade
~uporior, a quo deverá dar immcdiato conhecimento do occor·rido, n
fnnecinnario qno infringir a disciplina, nos casos dos ns. 4, 7 e f.(. do
al'l..

~)0-l-;

16, forneeor os elementos necessarios para o Bclatorio üiiiJIIal
da. Contabilidade;
17, registrtlr diariamente todos os trabalhos e.(ccutados pela
Thcsouraria.
Art. 531. Ao Alrnoxarifo Geral, alem do dispo:;to em outt·os artir,o:}, incumuc mais:
1o, rocehor e guardat· na. nwlhor ordem o material ::;nh sua ro~pousabilidade;

2.0 , indicar ao Sub-Dircctor do Contabilidade o pessoal que deva
sorvit· ua. dopondcneia a seu cargo Q propor ao Dit·ector Geral a nomeação do seus anxiliat·cs, satisfeitas as condições goraos do admis:-üo
do pnssc-al, da Dil'ectoria Geral, quanto á idoneidade;
3°, manter o deposito do material em porreita ordem o asseio,
gnn.rdando especialmente catalogado o material para fechos, como
alieates, sino tos, plac:1s, carimbos, otc., diriginrlo a arrumação c o
a~..~ondiciona.mento dos artigos s:)b sua rcsponsabilirlade, zelando pela
sna consorvaç'io e, em caso cie deterioraçito casual, dar conhecimento
irumediato ao Sub-Dieector de Contabilidade para qno a Diroctoria
noralresolva sobro o (:aso. A falta de cumprimento destes deveres
sujeita o Almoxarjfo á indemnização do valor do material impl'oprio
011 deteriorado;
4°, assistir ao exame e á verificação da qualidade, do peso, da
quantidade e da medida do material quo entrar ou sahir do deposito,
oh~orvando nos exames as estipulaçoes dos contractos com os fornecedol'es on a especificação das. encommendas, dos podidos c das amostras ou modelos;
5o, rcquisttar do Snb-Director do Contabilidade, sempre que lhe
parecer eonvenicnte, um funccionario para assistir ao exame c veri.ticaçãiJ ~la qualidade, do peso e da medida. do material que entrar on
sallil' do Alruoxar·iraclo o o confronto com :ts respectivas amostras;
Gn, dcsignat' um dos seus auxiliares para represental-o como clavknlado;
·
í'", assignar os termos, dnclar·açõcs on verbas, que dcv~m constif.uir· :l sua responsal.Jilidadu, bem como dar l'ocibo aos fomccimentn:.; dos a r·tigos pÕ[' olles suppridos:
8°, organisar o félzer organisae os pe·lid~c:- para acquisição de
material, d(• modn qnc ns depogitos ::;e comervem sornpre pl'ovidos do~
:u·t.igu;-; nu~es-;;u io:-; ao :mppi'irllento das Adrninistr:v;ücs posta.cs, no
f:OIJSlllllO

OI'diuaf'io;

9°, satisfazer com promptidâo todo:"; os pedidos e urdem> devidamente Jogalizados, para fornecimento e entrega do matr.ria.J;
10, dirigir e assis'jr ao aeondidona.rnento o proparo da~ renH~!r
~a..:; do D);ttol'ial:
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ti, arastar do serviço, até nlt.erior dcliberaçlto. o fnncriona.rio
sen subordinacio, que infringir a rlisciplina nos ca~os dos ns. l.t, 7 e H
do ar·t. 504, comrmmicando o facto irnmodiatamentc á autoridade
superior·, para as ne<"cssal'ias providencias;
! 2, supprir· o Almoxarifado da Dir·ectoria Geral do matcr·ial necessario aO!i forner.imentos que a este compete; ·
:t:l, examinar o avaliar o matc.rial insorvircl, I'CC')lhido a sem
depo~ito;

H, requisitar concerto pat·a o rnatel'ial que estiver em condições de poiicr ainda ser fol'llociJo e pedir antodzaç:io para a vrnda
mediante concurrcncia publica, do irnprcstavcl ou que não tivct•
:tpplieação ao Con·eio;
:t:;, registrar diarialllonto todos os trahalllos executados pelo
almo:xarifalio geral.
Art. 532. Ao Almoxarife da Directoria Gera] compete, alem do
di<;posto em outros artigos:
1°, rec-aber do Almoxarifado Gorai, guardar e acondicionar 'convenientemente, remetter· e entregar· todo o material (!csliua(Io ;10
supprimcnto das ~erções da Dircctoria Geral, das Suceursaes e das
Agencias rlo Districto Federal:
2°, organizar os pedidos de matcrialncces.~al'ios ao snpprimcnto
das Succnr·sa~.s e agencias postaes.
3°; indicar ao Sub·Director de Contabilidade o pessoal CJIIC deva
servir rta. dcpend<'ncia a seu rar·go e propot· ao tlircctor G0ral a nomeação de seus auxillares, satisfeitas as condições rwccs~aria:->:
1, 0 , manter o deposito do mate1·ial em perfeita ordém o as;oio,
J!llardando rspecialment.o catalogado o material para feehos. corno
sinotes. alicates, placas, carimbos, etc., dirigindo a arrumaç<io e o
acc ondicionamento dos arti~os sob sua r·cspon:::abilidaclc, zebndo por·
sen recebimento, o sua conscr'va~ão, e em caso de detrrion1çfio casttitl,
dar conhecimento immedlatamcnto ao Suh-Direetor do Corwtbilidado
lJal'a que a directoria geral resolva ·o caso.
5°, as~ignar o~ termos, declaraçO~s ou verba;; fJ no do\' am comtitnir a sua responsahilidadn, bom ~'Jmo dar· rediJo di) foi'IH!Cimento r1os
al'tigos por ellos suppri ios.
&0 , organizar e fazer OJ•ganifmr os pedidos p;tra acquii\iç:to rlc ma~
terial, de morlo que o dcpo~ito se conserve sempre provido dos art. i~
t.igos necessadoc; ao snppdmento das repartições, no consnmo or-dinario;
7°, satisfaze:· com promptirlão todos os pedido;; o Ol'rlnns. drvirlamonte lcgalisados para fomccimento e entreg-a de material C\ dirig:it·
e assistir ao acondicionamento e preparo das reme~sns:
8°, afastar do scr·viço até ulterior dolibm·aç:lo do Sub-Director de
Contabilirlade, a qne de\'!:Wá. d:t r· imrncdiat.o conllccinwnto do occorrido, o runccionario que infringir a disciplina nos casos dos us. 4, 7 o
H do art. 504;
·
9°, examinar e avaliar o material inservivel, recolhido ao seu de~
po:>ito;
~
tO, requisitar concerto pil.L'a o material que estiver om condir;õrg
do poder ser ainda f:1rnocitlo e pedir autol'iz;J.çã.o para v~ nela, mf'diante concur·rcncia publica, do impr·estavel ou que rdo tiver applica.ç'lo para o Cor·r·oio;
i t, registrar diat•iarn•.•ute to:jos os t[•abalhos cxceutailos pelo d(\pa.r·Lamento a seu cargo.
Art. 533. Ao Clavic11lar·io, além do dispnsto nm mJt;r·:~<~ p:t!'lf'Q
q~-110 ro~ulamcnto, COIIIPCt·~ ~

.A.r::TOS DO PODEH EXEüi'JTJ\'0
{ 0 , guarda do deposifo de sellos o outras fórmulas
do fratl(Jllia.,
sob sua re-;ponsa.bilidade;
2', recebimento e conferencia de sellos e outrn~ fóemnlas de franquia, em presença do:; Clavicula.eios representantes do DircetuL' neral
c o o alrnoxarife geral;
3°, entrega ao thesonreiro dos selim e fórmulas de franquia neees~~al'ios á venda na repartiçã.o;
4°, remessa immediata ás Suceur.;;aes e Agencias do Distl'ido Fod0.1'ctl, o hmn assim fornecimento fts Ad miuist.rações post.:wc;, dt" splfos ü
fót·tmllas do franquia, me liant.c requisições dovidanrontc autneir.adag ;
!i 0 , manutenção em perfeita ordem dos sollos e mais t'út·mula;.; sob
sua ~ua1·da. devendo, em caso de doterior·ação, dar parte immr~cliata
ao Sub-!lircdo!' de Contabilidade, por iutermedio do Almoxa.rife, pal'a.
· as noeessal'ias providencias por· parte do Direetor (;oral;
!) 0 , providenciar, pe lindo a tempo as medidas neces~al'i:t:.; pa.ra
qnc não se esgote o stock de scllos c fórmulas de f:':mqnin. prr:l~isos
}'ara o suppt'imeuto ás rcpari.içõJs postaes;
At·t. a3'~· Ao Ajudante de Clavicnlario compele s11h~tituir, em
s~n" impe:li~rHmtos, o Claviculario, e auxiliai-o nos survir:os :.h Ca:~a
Forte.
Art. ;):l~i. Aos auxiliares dos Almoxarifes, além do qne fira. dito,
compote auxiliar seus chefes em todos os sorvic~os, espe,·ialmullf.o nu
quo conr:ct'itC á guardao á boa conservar;ão rlo material.
A1·t. ;):l!i, Aos ArlministradoL·es posti:l.cs cornp;~lo, espPl~i::.lmr.n~n.
aV~rll do disposto ne~tc Hegulamento:
'1°, c~orresponder-ge directamente, sobre as.;;nmpto c1e sn:t <~om
potcncia, com toJas as autoridades do Estado em quo ther sl'lclo a
A !ministração; com o Dit·eetot· Geral, os Sub-Diroctorcs do Fi-:ca.Ji;~,a<~ão, do Expeclicmte, do Trafego c da Contétbilidade, com os Cilpf,~s
1lo Seeçã.o da Llil'ector'ia Geral, os demais Adrninistrador·es, o~ ehofes de
Sttecur.;;aes o os Agentes, cumprir as ordens que, sob1·e serviço, lhos
forem dad~s pelo Dir'ector Get·al e ministrar todos os e:;cJn.rof'imont.os
quo, relativamente aos respectivos serv~·~os, lhes !'orom dd.enninadu;.;
pnlos Srtb-Dieectores;
2°, autorizar, por escripto, ouvida a respectiva f:ont.adoria, as
nr-cessarias dcspezas, dentro dos Greditos votados e dislribui<los á
Administração;
3°, requi:;itar da reparti~'io competente, com informaG:í~o oscripta.
do Contador·, supprimentos de fundos paea os par;ament.os da Adtni-·
uistra~ão ;
·
4°, autorizar o supprimento de sellos e outras formulas de fl'anquia ás Suceursaes e Agencias subordinadas, asc:;im tambem o de
foernnlas impl'essas, objec:tos de expediente, utensilios, nwdelos e ltla-·
tcrial pal'a execução dos serviços ;
5°, enviar trimestralmente, nos mezes de janeiro, abril, julhn
e ontubro, ao Director GeL'al, uma demonstraç:lo detalhada da appli-ear)lo das diversa!~ verbas ;
0
() , cclehr'ar
c_ontracto!l paea aluguel de casa~, conrineç:to d<\
malas, fol'nocimento rlo material necessario qúe não deva s0,1' supprido
ptlla Dit·cc:tol'ial, r.e,·alt precedendo sempt·e concurre:teia pnblk:• cuja
aboetura duvera sm· antorizilda pelo Director Geral ;
i 0 , infonna.t· motivadamente sobl'e nomeações, rntno,~l·,•:..,, Jll'umoc.;õos, aposentadorias e demissões de funccionarios ;
8'', prover os cargos vagos, nos termos do § ·1" do art. H!i,
rlevnndo ser justifica.das as promoções por merecimento do~' fllltl·c·i,ln:).
l'iP~ d~. rnn~nt:l, d:\sse • em condições do sor promov~do·' 1
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9°, dar posse aos funccionarios, advet•til-os, multai-os e suspende-los, de accôrdo com este Hegulamento c IiJencial-os na. fórma da
lei; .
.
10, demittir os fnnccionarios de sua nomoaçrw, na fórma d0stc
Begulamonto, e prover intcdnamente O<; cargos vagos por licenç:t on
por qualquer motivo legal, de primeira nomeaçrw, com tanto ()li<' Jüo
haja augmeuto de despeza em virtude da interinidade, sondo prcfe~
ridas as pessoas habilitadas em concurso ;
H, designar examinadores para concursos de primeira o scgnnda
cmtrancias o presidir ·estes ultimes ;
12, distribuil', pelas divm·sas Secções, o pessoal da Administl'ação,
podendo transferil-o quando o jalgar conveniente, comtanto quo o da
T !tesouraria seja sempre de confiança do TIJesoureiro ;
1.3, impô!' multas a quaesquer pcssôas cxtranhas ao Correio, por
infracçõos de disposic;ões rogulamcnt(l.res 011 de elansulas con··
tractnaes ;
,
·H, pro pôr :'t Diro~toria Geral, até 2S do fovot·eiro do nlti mo
auno de cada tl'ionnio, nova classificação das Agencias postam.: do
Estado, quo lho são sniJordina<las, üssim como a gratitkar;ão fixa doc.:
respectivos Agentes, para vigorar no tdmmio seguinte ;
1.5, comrnnnicar á Dil'ectoria Geral as wnucaçiícs, dornis:-;õcs o
vagas quo se verificarem e as recompensas, lonvorns, licnnças c penas
c~onccdidos e applicadas aos funccionarios ;
1.6, designar os fnncciouarios quo devam sm·vii' uos correio~
marit:imos e ambulantes ci dispensai-os, quando o jnlgae conveniente ;
17, designar funcciouarios pam serviços especiaes, tios turmos
<leste Regulamento;
18, peopôr á Directot'ia Geral a m·oação on a supprcs~ão de
eoJ·reios-ambulantes ou de outras linhas postaes, tom como o auglncnto
ou diminnh;ão de numero de viagens ou do lagares do ollicians, amauuenscs, auxiliares praticantes, fieis do thosourcil'u, caeteil'os, r.on-.
tin uos, conductores, estafo tas o serventes ;
19, marcar horarios dos serviços e itinm·arios (lu cstafotm; o eon ·
clnctores do malas ;
20, alterar o itinerario das linhas postacs ou augmcnLar o
numero de viagens, quando por exigencia do serviço o sem augmcn to
de despcza, dando immediata communicação cte tuuo á Diroctoria
Geral·
·
decidir todas as duvidas o confllctos que se suscitarem entre
os funccionarios, no desemp€'1ho de suas funcçõcs ;
22, julgar os concursos do primeira entraucia realizados na
Administração, sujeitando-os á homologação do Dh·ector Geml;
23, propôr ao Director Geral, qcmpre que o exigirem as con·
vonicncias do sel'viço, a creação, a mudança, a divisão ou a snpnecss;to
de Succursacs 011 de Agencias, bem corno do estabelecimento de~tas
ultimas a bordo, e do serviço rural, devendo fundamenta r a proposta;
24-, prender em flagrante dclicto, á ordem da autoritlade competente, o solicitar das respectivas auctoridatles a prisilo dos delin~
qw~ntes o requisitar a prisao administmtiva dos rosponsav~i~~ para
eom a Fazenda Nacional ;
2;), participat· ao Dircctor Geral tod:ts as occtuTcneia~; cx.fraordinarias, l>em como as clitriculdades em qnc se oncontr:H· para
oxncução deste rcgnlamcnto on de quaesqncr i~tstrue1;õns :;oht·n o
snr·viço.
26, organizar e mawlar executar, depois <lo approvado JWio
Diroctor Geral, os regimentos internos para a OXOf'iJÇ;in dos ~;pr·viçns
na Administra,;ão, nas Suncursaes e nas Agencias;

2l,
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~7, apresentar &o Director Geral relataria cil'cumstanciado, em
fevereiro de cada anno, segundo um plano unifonue da Dircctoria
Gorai, sobre o c~tado dos serviços a seu cargo ;
~8, remetter pontualmente e sem ctclonga, á Sub-Diroctoria de
Fiscaliímç.ào c Estatística, cópia dos actos quo expe(li!'€m á Secção do
Fiscali7:açiío da Administraç'io e bem assim daqnolles que se referirom
ás p!'ovidoncias tomadas cru virtude cio resultado d:1~ illspeet;fhls, vistor;aq, etc.
·
Art. 537. Aos Contadores das Administrações, além do disposto
om outros artigos, compete :
1°, corresponder-se com o Sub-Director de Contabilid<ule, com os
demais Contadores, com os Chefe.:; do Secção da Administ1·açiio e com
og :1gentes subordinados;
2°, e~ecutar, famr executar, dirigir c fiscalizar os scrvi(;os da
Contadoria e prestar com precisão as informações que lhes foram
exigid:ts com rcferencia aos encargos da Contadoria, rolat.awlo,
tanto quaJtto possível, os factos, para prompt.a decisão do Admirlisradot· o fundamentando seus pareceres ;
3°, afastar do serviço, até ulterio1· deliberação da an toridado
competente, a quem deverá communicar immediatamente o occorridn,
o~ funccional'ios quo infringh·em a disciplina, nos casos dos ns. '"'· '1
n H~ do art. ti04 ;
4°, substituir o Administrador respectivo em caso do impedi~
mento, de accôrdo com as dic;posiçõos legaos ;
,
5°, a.-Jvortir e multar, nos termos deste Regülamento, os funccionarios da Contadoria, por faltas commettidas, e justificat· até tros
faltas ao serviço, em cada mez ;
6°, prender em flagrante dclieto i ordem da autoridade competente;
.
7°, levar por escripto ao conhecimento do Administra.dor, as
occurrencias extraordinariag que se verilicarem e as ditficuldadcs que
surgirem na execução deste Regulamento ou de 41uaesqum· inst.rucções
sobro o serviço ;
8°, prestar as informações exigidas pelo Snb-Dircctot· do Contabilidade ou pelos Administradores;
.
9°, presidir os concursos de primeira entr·aucia das Adrninistmções respectivas ;
10, registrar diariamente todos os trabalhos da Contadoria.
Art. 538. Aos Thesoureiros das Administrações, além de outras
d isposiçõcs regulamentares, incumbe :
1°, arrecadar e pagar ;
2°, guardar todos os valores o providenciar sobre a venda de
f01·mulas de franquia e sobro o registt'o da correspondencia com
valor·
3'~, propôr nomeação e demissão de sous fieis, obsorvadns as concliçõcs geracs para· admissão do pessoal da Directoria Gm·al quanto á
idoneidade ;
4°, prestar as informações exigidas pelo Administrador o pelo
Contador;
!:i<', t·ccollwr diarhmento á t·cpartiçã.o compotento a renda da. Ad~
llliuistraçã.o;
·
6°, prender em ll:tgi·antc uelicto á. erdcm ela antoridadn ~ompe·
t~nte;

7°, advertir c multar nos tennos deste Rogulamento os funccioHarios da Thesoural'ia, por faltas commettidas disciplinarmente o-·ju~~
tilkar ató tt•es dias em cada mez as dadas ao serviço;

no o
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8°, afastar do ser·viço, até ulterior doliheraGãO da autoridade superior, a quem dlwerá communlcar immcdiat:unente o occor·rido, os
funccionarios quo infringirem a disciplina nos casos dos nS'. ·! 1 7 e 14
do art.. 504;
•.)0, assistir ao exame o á. vel'ificação da. qualidado, do pr.so, da
quantidade c da medida do matei·ial que cntr'àl' e s;thir, obs~~rvando a
o~pocificaç;io d~s encommcndas da podidos de amo;;tea., ou moflAlos ;
10, eom prar o material quo não fôr supprido pnb Oir·~c~tol'ia. Geral
ou por· eontractns, quandó 11:lo couber C3t,e encarg() ao Almoxarifo;
11, aqsigoa[' os termos, rfccl:u·açoos ou verbas qno 1lovam constituir· St1a responsabilidade, bcrn corno da r· rcciho dos al'f.igos sup}ll'idos·
l:1nçar por ordem chronologiua, em livro a.nxi1iat', especial o
privativo, as entradas c sal!idas dos artigo:.; t'Ccehidos, c:qJodidos n
entregues;
13, ot·ga n ;zar e fa:mr organizar os pedidos para aeq uisição de
material, flc IIIOdO que OS depositOS SO COnsenrem scmpl'e l]L'OVidOS do~
:n'tigos uecc:;;sarios para o consumo ordinario;
H, .satisfar.er com prornpt.id:io todos os pcdidr)s e oi·dens devidamentA legalizados, para o fol'necirnonto e <L entrega do:; soltos o domais
fómwlas do fl'anquia e de material, objectos do expodiento o utmtsilios;
Hi, dirigii' c a~sistir ao acondicionamento o ao preparo das remn~:
~as do ti)rmulas de franquia e do matcdal;
H;, mandat• examinar e avaliar o material imer\'ivel, recolhi.:.lo
á The~o11raria, requisitar connorto. para o que f'stivel' ern r.ondi•:õns do
ainda snr fornecido depois de conecrtado, 'l pedit· autorização para
vender ml~dhnte coucurrenda publica, o que fôr ÍHlJH'()Stav(lJ pa.ra o
Correh;
t 7, r0.gist1·a t' diariamente todos os trabalhos exocutado<J ;
Paragr<~pho nnico-Nas Administrações de P cla~so o11de ntío
houver Almoxai'ifc, a Administrador·, medi:mtc p1•oposta do Tllesou,,ei~
ro. designad um dos finis para dirigir os ti' a balho:=. do deposito do

12,

Méttol'ial •

. Art. 539. Aos fieis dos tllesouroiros, além do que fka '!b~rosto,
incurnbe coadjuvar os thesourciros em todos serviços (}Ue lho s.lo
alfccto5.
Ar·t. 5 ;.o, aos Cllofos do Secção das Administr·açõos, sem
de disposiçües outr:1.s do presente ltcgulameuto, competo:

r~mba.r·go

f o, exocntar e fazer executar, dirigir e fiscaliza. r os set·viçoc; d;1s
depen,Jencias a sen cargo, distribuincfo--os pelo respecth'o pes~oal. o
prestar todas as inrm·maçõos qnc lhes forem e:dgidas eou1 refemncia
aos encargos da,~ mesmas S'_H:çõc-;, rdatando, tanto quanto possível,
os casos, para a m:lis pr·orupta der~isa.odo Admini::;trador, ftrnrlarncntando spus pareccl'es;
2,, encerr•ar o ponto de eomparer:irncnto
seus subor·tlirncfos,
justifiear· as faltas rladas por estr)S ao serviço, a t{, tros dia~ l)fll cacla
mez o cxtrahir CGrtilicados da comparecimento para pag-,tlllDilto tio
pP~!'oal da secç:Lo ;
- 3°, advol't\t' o multar seus suhol'dinado:;;, no.; torrnos doste Heglllamonto, communicaudo o acto, immedi<~t:tmontu, ao Adminh-

do

tl'auor;
4to, afastar do servic;,o, ató ulterior deliberaç,ão da <tut.oridado superior,a quem deverá dar logo conhecimento dt~ ncrorl'idn~ o fltrtceionar·io que infdngir a •lis~iplina, n_os <'~~o-tdn" ns. &.~ 7 n 11. dn :'r·t.i~o 50.f.~
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(j~, corresponder-se com os outros Chefes de Seeç;lo paea sol iei t.:J r·
inf11r mações o prestar os esclarecimentos quo lhes forem pediJos;
6°, prender crn flagrante delicto á m·dcm da autoridade eomJH\tl"'nto;
.
•
7~, lovat· por oscripto ao conhecimento do Admi.nhtrador toda3 as·
oecut·rcncias extraordinaria.s que se derem nas Sc!ct;ões sob sua oedom,
e as dilficulda.dcs em que se encontrarem para a exocu~:lo liol do:.;to
Hogulamtmto ou de qnaesrmer imt.ruccfi.os ~olwn t~orviço :
8'\ rn·opor medidas que achar necessarias ao uom andarnon to dos
serviços;
~) 0 , forriecer os elementos concernentes aos serviços a seu eaq.;o,
pat'a o relatorio annual da Repartição;
f O, fazer inspeccionar por ftmccion:u·ios de sua confinn~,~a, sornpro
que julgar ncccssario, os serviços de collect:t. e .distribuiçã.o da coerespondoncia, se esses sc·rviços forem atfectos á Secção;
H, impor multas a quaesquor pessoas extrauhas ao Correio, por
infracções de disposições dosto Hegulamento;
f2, respeitat· e fazer respeitar, sem fazer modificaçi'íus, a organização dos serviços que lhe forem confiados;
13, prestar assistencia effica.z e continua aos serviços a seu
cargo;
14, registrar diariamente todo;; os trabalhos executados pcl:J.
Sucção rcspocti va.
Art. !.iH, Ao Chefe qne dirigir a 1 a Secção ou a Soc<:ã.o de Fiscalizat~io, onde bonvcr, compete, privativamente, além das a.ttribuiçiJos
dos outros chefes:
1°, assignar, de ordem do Administrador, o expcdienf.c que po1·
afHnuncia ou convcniencia de serviço, o mesmo autol'i:r.ar a faY.el-o;
2°, corresponder-se com os chefes de Snccnrsa.es c 0~ Agentes
postaes pedindo as infor·mações neccssarias ao preparo dos processos;
3'', tomar todas a:;; providencias rofctcntes ao sorvir;o de Fise<tli7.ação o Estatistica propondo au Admínistl'adoe as medidas convenientes.
Art. 542. Ao.s chefes de SLwcnrsaes, além do qne sD contém 0111
outras disposições deste Hegulamento, incumbo:
1°, dirigir c fiscalizar os serviços da Suecursal c ~:nbl'u dlcs informar detalhadamente e ncs precisos pt·azos ;
2°, advertir e multar os seus subordinados, de aer·ôrtlo com o
presente Regulamento, communicando immcdiata.mcnfc o aetu á autoridade superior;
3°, impôr multas ás pessoas oxtraultas ao Cnr:roio, p()L' i11frar;fíns
do <Hsposições deste Regulam eu to ;
'~", levar po1· escripto no conhecimento da nutoddadr.l supet•iot'
eompetcnte as occnrrencias exteaordinaritts vorHicadas n <1.:3 diffieul-·
dades em qne se encontrarem, para fiel intorprotaç:lo c cxccuçi'w
deste Hegulamonto ou de quaesquer instruc<;ões;
;;o, prender em flagr·antc dclicto á orrlcm da autoridarlc ~om
petento;
ti 0 , solicital' c prestar informa.r;õE'S ás Adn;iuist.t•:rr;ües postao~, ;í.s
outt'as Succurs:iOs, ás Secções das Sub-Dircctorias ott da Mltniuist.rar;ão a que ostoja subot·dinada. a Succursal, soht·e objcctnc: do servir;o ;
7", E'edigir a acta diat'ia rlc todos os tl'ahalhos da Slfc,;lf!'s:d ;
8", inspccciowJt' tm fazcl-o, por funecionario de stta couliança,
s.:\mprc que o julgai' nccessario, os ·serviços de collocta c distl'ibuição
do eorrespondoncia, sem prejuizo das inspecc·.fies quo forem dotel'~
minada<.J pola.s autoridades competentes ;
'
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encerrar o ponto e extrahir certificados do comparecimento

de seus subordinados c justificar-lhes as faltas ao sct·vi<;o, até tl'es
dias, em cada moz;
fO, balancear os valores a cargo do thesourcit·o;
·il, observar· c fazet• observar todas as disposições l'O[~ulanwn
tarcs e o regimento intemo ;
12, fornecer os elemento:.; ncces:mrios ao relatorio annual da
repartição de que depender a Succursal ;
13, respeitar e fazer respeitar, sem fazer modificações, a <H'f;<l-nização dos serviços que lhes forem affectos, podendo propôt•, por·óm,
as medidas quo julgarem convenientes pat·a a melhor cxeeuç;to <lo~>
trabalhos;
14, residir, obrigatoeiamente, sempre fJHO fôr possível, nus
cditicios em que f.iveeern séde as Snccursaes;
15. exercer suas attribuições, não podeudo dclegnl-as a 01rtros
i'unccionarios sem prévia autorização da auetoridado competente, ~1al
vo em casos muito especiaes, urgentes e exccpcionaes de moJesLia su-hita ou outro muito gra.vc.
Art. 51}3. Aos olliciaes chefes de turmas de servi<1o, nas diversas
repartições do Correio, além do geralmente disposto neste Hcgulamento, especialmente incumbe:
:1°, dirigir c fiscalizar todos os servi<~os da turma;
20, substituil', para to:los os offertos da boa ordem do serviço, o
chefe de secção, ua sua ausencia, observaudo c. fa?:endo observar, po1·
sous subordinados, rigorosamente, todos os trahallros das turmas sob
sua chefia;
3°, redigir discl'iminadameuto a aeta dos trabalhos executados ;
4° 1 pt'estar assistoncia a todos os sel'Viços a seu cargo e fiscalizai-os continuamente.
Art. M-4. Aos Almoxarifes dos Correios de S. Paulo e Pernam-·
buco, além do outras disposi<~oos regulamcntat·cs, compete :
1°, rocebm• o guardar, sobsuarespousabilidadc, convonierJLü-·
mente ordenado, o material quo receber;
2°, indicar ao Contador o pessoal quo deva servir 110 Almoxarifado;
3°, manter o deposito· de matel'ial em perfeita ordem, dit•igindo a
arrumação o.o acondicionamento dos artigos sob s11a respousahilidade, zelando por seu recebimento e sua conserva(~ão e devendo, em
easo de deterioração casual, dar immediato conhecimento do facto
ao Contador, para que a Administração resolva o caso. A f:1.lta dn
cumprimento destes devores sujeita o Almoxal'ifc á iudemnizac;;w do
v:tlor do m:tterial improprio ou deteriorado ;
4°, assistir ao exame e á. verificação da quantidade, do peso, d;L
qualidade o da medida do material que der entrada ou sabida 110 deposito, observadas as estipulações dos respectivos contractos ou cspodficações das oncommcndas, do8 pedidos e das amostt"a.:; ou modelos;
5°, assignar os termos, declarações ou verbas que devam const.ituir sua responsabilidade, bem corno dar recibo aos fornecedores do:>
artigos por elles suppridos ;
6°, organizar c fazer organizar os pedidos par(J. aequisic<ão do ma
teria!, de modo que os deposito<; cstcjàm sempre suppridos do uc<.:cssario ao consumo ordinario;
7°, satisfazer com promptidão todos os pedi<lm c ordens, devidamonte legalizados, para fornecimento e entrega do material;
8°, dirigir c assistir ao acondicionamento e preparo das remessas
do material ;
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4) 0 , examinar e avaliar o material inscrvivel, recolhido ao deposito, requisitar concerto para o que estiver em condições do ser foruecioo, depois de concertado, e pedir auctorização para vendct·, mediante concurrcucia publica, o que fôr julgado improsta.vcl ou nio
tiver applicaç;'í.o para o CorToio;
10, advertir e multar e afastar do serviço, no::; termos deste Hegulamonto, os funcdonarios sons subordinado.~;
U, encerrar o ponto o e:xtrahir certificados do comparecimento
do pessoal sob snn ehefta ;
12, registrar diariamente todos os trabalhos executaoos polo d~)
partamento.
Art. 5~!i. Aos Porteiros incumbo, além d? disp&sto nr~stc Hc•gu~
lamento:
1. 0 , abrir e fochar as portas dos odificio~ em que funccionarehl
as rnpartições postaes, nas horas regulamentarmente determinadas, eomo naquella.s em quo, para isso, rccehor·em ordens ~upo
rior·es ;
2°, cuidar da limpeza interna e externa dos o(liftcios postar;s o da
conservaçã.o, guarda e limpeza dns moveis da repartição, cumprindo
aos chefes de serviço facilitar do melhor modo pa-ssiTel a rofodda.
'impela.;
,
a~, conservar em 2eu podor e sob su~ responu.billda.de, ató a enr.eeg~. regular a quem do direito, as chaves das po.t·tas, á.nnarln~, co-

fres, etc.;
.to, !az·)f, dcpoi:1 de devidamente

~Luctorizado, as dm.pezas mi6da.s
apresentando mensalmente ou quando lha fôr dt,telrmi
nado, nma conta documentada das dcspezas offoctua.das;
5°, requisitar (U serventes necessa.rios pat·a o pt'Orupto dewmpenho dos serviço:;;
6°, encorrat· e fiscalizar o ponto de compareçirnento de seus ajudantes c dos servémtes, salvo dos quo tiverem effeeti:vo oxercicio nas
l:iecções, e justificar as faltas de comparecimento dos mesmos, ató
tros dias em cada. mez ;
1
7°, execubr quaesquer outros serviços da repa•·tiç:io, quo lhos
forem exigidos pelas circumstanciall, inclusivo a compra do objcctos
miúdos quo nã.o puderem ser fornecidos pelos Almoxarifes o Tbosoureirc~i nem a.cU:puridos por meio de concurrencia publica o dos quae:l
dará. preço, em cada pedido, antes da auctorixaçã.o da compra:
8°, regisf.rar diariamente os ti·abalhos exeoutados.
Art. õi6. Os ajudantes do porteiros têm a incum bencia espoclal
de coadjuvaram os porteiros em todos os serviços a cargo d9stes A
com elloo alternarem as hot·as do trabalho, do modo a estar sempt·o
presente o porteiro oa um de seus a.judantos.
Art. 5i7. Aos agentes espoclaes, aos de i• e de 2• classes, incumbo, a.lém do disposto nesto Regulamento, executar cs sor·vfças do
quo trata o art. 5U o bem assim o disposto no3 ns. ! , 2 e 8 do
art. 51-8.
Art. M·8. Aos rlr.ut~t~ Agcutc1!, ~lém do dL1p{Y.to em outros
artigas, inemnbe :
_
.
11:, c.orrespondor-f!o dJrcct&monto sobre asnumpto de sul! eo1!1pctencia com os Sub-Diret>tor~~ da. FiEc&liuçã.o, do Jü.pedicntoJ dJ 1r:tfego e da Contabilidade, os admlnistr&doros a. quo c:stiverom subordinadoo, Contadores, 'fhe.owureiros e Chefos de Secç!o d& AdmJnbtraçAo
a quo pertencet·em as rcspoctlvas agencias, as antoridadP..s l<H~&os, c,
sempre que for necç!JSario, com outras repartições postaos ;

da
~

rep&rtiç~o,

4
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2°, ell'ectuar as dospezas para que estiverem anctorizados;
3°, dar ás Sub-Directorias de Fiscalização, ~o Expediente, o Tm~
fogo e da Contabilidade, bem como ás Administraçües, os csdarccimc,Jtos por ellas exigidos;
.-·, 1ütt~.Jl'

munas

J

prwedcr em tlagrante,

n01 t.crmo: rl:ll~tl'

H•'.t:u-

lam,Jnto;
.
5°, participa!" an Sub-Director do Trafego c aos Ailrntuistradore.; a
que estiverem subor,linados, todas a~ occm·rcncia-5 cxtraoi·diaaria :-;
havi.ias nas agencias ou com o respectivo pessoal :
5°, rcmottcr á ropartição a que estiverem subordinado.;;, al.é o dia.
5 àe cada mez. o balancete do movimento finatweiro do me7. antel'iol';
7°, ree~JliJC'L'. no prazo referido no num aro acima, h ropartiç:io
competente, o saldo da Agencia ;
/ 8°, dar poss;:.e aos funccionarios da agencia, jnstificar faltas, ató
oito em cada mez, do respectivo pessoal, advcrtil-o c multal-o nos
tcrm os del;tc Tl.egn lamento;
~o~ r·cgi~trar dia ria monte todos
os scrviçm exoeut:dos pela
ageneia.
Art. 5·•9. Ao:~ Ajndanles da.s Agencias, nlóm do quo fiea di:\posto,
incumba coadjuvar os Agentes na. execuç!l.o dos serviços d:t repat·tiç?"Lo, c;;pecialmento uo da escripturaçio o contabilidade da A·;&ncia o
tto sorviç•) do v:tles postac~.
'
Art. 550. Aos thosonreiros das Succttrsaes e Agoneias, além Jo
disposto em outros artigos, iucumbo especialmentn.
1°, ar·t·ecadar e paga. r;
2°, rcecbur o guardar todog os valores da repartição ;
3°, vender sd!os adhesivos o ontras formulas rlc franquia :
4°, ~er"iço de cheques e do valos postaes para o intel'iOI' o ei:orior da. Hcpublica, o o da Caixas Ec;momieas Postacs ;
5°, assignatura de jornacs e de outras publicações p::.!rlodicJ.s o
cobrant;as do titulo" ;
6'', rer,istr·o da correspondcncia com valor dndarado, p:t m c.-; c
íim roeebida ;
7°, recebimento da correspondencia com valor declarado, par·n
cffectuar distribuição, e entrega a quem de direito, da que ltouvqt· de
ser expcdid<1 o devolvida :
8°, prcstat· as informações exigidas pelo chefe da Succnr·sal on sou
ajudant/}, pelo Agente on SOIJ ajudante;
9°, recolher á ropat'til~ão cornpetcn te, nas épocas qno l:w forem
dctcrmina.ias, os saldos da repartição ;
fO, auxiliar os serviços outros da. succursal ou ela agencia, sc11t~
pro quo isto lhes for determinado, em caso de neeessidado.
Art. 551. Aos agentes Clllbarcados, além do disposto nosto Bcgnla·
monto, incumbe e~pncialrnonte ; ·
1°, venda de sollos o outras fórmulas de frarHJuia e collccta rl:t~
caixas do bordo ;
· 2'\ registro da cormgpondoacia CfJm o sórn valvr dnclara1lo o
cmissã.o de vah\.) postaos nacionaos ;
3°, recebimento, rnarcaça.o c maniptÍlaçio da COtTespondenda ;
4°, cntt>cga, nas repartições postne~ dos portos do escala ou do
destino, das m&la.s orgaoizRda.s, contendo nã.o RÓ a corrcspoudoncia.
destinada. .iquellas estações, como as que por· ellas dnvarn tr·a.ns;tar·;
50, re<.",ebirncnto e entrega. das malas, nas usi:l.ÇÕ1:s po:;tacs dos pm·to.;; de esealas ou quo p0r ollas tenham do transitar ;
6°, troca do malas postaes com outros agentes embarcados;
7°, impor multas a quaruquer pe~soas extranhas ao Correio por
inf:·acçã.o do disposições doste Regulamento ;
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8", 1n·ovidenclar, em caso de aocldenl.a nm viagem, tanto quanto
aR circumstanciás o permittirem, no sentido do aen.utelar os valores o
as malas postaes e sobre a mais prompta e segura oxpediçt\o da corrMpOJidància ;

9°, apprehensã.o do contrabando postal ;
10, quaesquer outros serviços postaes de que possam ~m· eucarrcga.dos.
Al't.. ã52. Aos encarregados do serviço postal maritimo incumhe
especialmente, além do disposto neste Regulamento:
1°, visitar todas as embarcações entradas no porto, re~chendo as
malas e correspondencias avulsas;
2°, apprehender a corresponàencia transportada fi·audulcntamente, lavrados os necessarios autos para os effeitos ostahelecidos ;
:1o, dar· diariamente; logo após a terminação da visita. nas em harcações, parte circumstanciada das entradas das mesmas, com declaração de nomes dos navios de seus eommandantes, mestres, capitães,
pilotos, ete., portos de partida, de escala, dias de viagem, quantidade
de malas, cartas e outros objactos de correspondeneia. tl'a7.irlos, hem
assim informações sobre se o tt·ansporte da correspondeucia ou da.s
malM foi regularmente feito.
Art. 5~:i3. Ao Electricista da Dircctot·ia Geral, que é o superintendente da.s officinas postaes, subordinado directamente ao Director Geral, incumbe, espceialmente, além do disposto em outros artigos:
·
1°, executar rigorosamente todos os serviços de sua profissão c
tisealizat· os trabalhos executados pelas officinas postaes, prestando
sohro todos as informações que lhe forem exigidas;
2°, encerrar o ponto de comparecimento de todo o pessoal sob swt
jnrisdicçã.o e justificar as faltas dadas pelo mesmo, ao serviço, até trcs
dias em cada mez ;
.
3°, extrahH' os certificados de comparecimento rlo pessoa.! ~eu subordinado para extracçã.o de folhas de pagamento ;
4°, pr·opor ao Director Geral toda.s as medidas que achar convenientes para a boa execução dos serviços; bem como communica.r as
faltas diseiplinares c profissionaes commettidas pelo pessoal sob sua.
chefia;
5°, fol'flecer os dados necessarios, no que lhe competir, para o rclatorio annual da Directoria Geral ;
6(l, organizar registro dia. rio, em livro especis.l, de todos os serviços exeentados pelas officinas;
7<', requisitar do Direotor Geral torlo o material neccssariiJ ao
desempenho dos serviços das officinas posta.es.

CAPITULO XXXII
DISPOSIÇÕES GERAE!-1

Art. 554. A t•eceita. e a dc5peza com o pessoal e o material, que
corl'em pela verba -Coneios-, devem effef'.tnar-se dil'ectamcnte
pela.s t.hesou ea.rias das repartições postaes, salvo as depez.as que são
p.ttga.s pelas repartiçõoJõ; de Fazenda. c as,que se referirem a exercícios
já cnc.errados, c.umpl'inrlo, neste c.aso, ás repar-tições post.aes expedir
as necessa.rias guias, quando ~e tratar de transaeçõcs de despezas c
em(Juanto o." documentos se acharem nessas rcpai·tições.
Art. :l::í!:i. Quanrlo as repartições posta.es não tiverem fundos sufficientes para occon·m· ás despczas que lhes competirem, r;crào sup..
J,oie de 1921 - Vol. lll
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pddas, a Directot·ia, pelo Thesouro Naciortal; as Administrações, pe~as
Delegacias Fiscaes dos Estados e às Agencias postaes, pl!las Adtnimstrações a que estiverem subordinadas ou pelas reparl.içõés de Fazenda, devidamente autorizadas ..
Art. 556 . .~.s importancias das ·multas e das responsabilidades
aos runccionarios postaes, serão por estes recolhidas à.os cofres publicas, dentro do prazo ma.ximo de 30 dias, sob pena de incorrerem
em desobediencta, c 11enht111t t'ecurso sc1'á recebido, dos a.cto~ que
a impuzerem, sem a prova, por parte dos recorrentes, rle que foi
feito o recolhimento.
Art. 1557. E' facultado ao Director Ge•·al e aos Administradores
postaes permittir que os funccionarios responsavois para com a Fazenda ..Nacional recolham, mensalmente, pela quinta parto de seus
vencimentos, as importancias de suas responsabilidades.
Art. 558. A rànd~ do Correio será arrecadada, tanto quauto
possivél, por meio de saltos postaes.
.
Art. 559. As despezas · effectuadas com o material serão eomrm~
vada.S por documentos em triplicata.
Art. 560. () pagamento ou a entrega de quantias on valores em
deposito, será. teito, ainda depois de encerrado o exercício, · peht.s
mesmas repartições onde o deposito se houver rcaJiza.do, a.M ao prar.o
de cinco a.nnos.
Art. ML As despezasdo Correio supel'iores. a 4:000$, salvo casos ri:J ui to excer,Cionaes ou de urgencia reconhecida e ainda assim
mediante autor ,aç!o do .Ministro da Viaçã.o à Obras PUblicas e do
Director Geral, só serão realizadas após a concurrehcia publicá heces;aria ..
Paragrapho t.Hlico. As despezas inferiores e até a. importaucia do
~:OOOS sera.o effeetuadas independentemente de concurrenciá publica,
mas mediante podido de preços em carta fechada a. eommerciahtes,
cujas firmas sejaru notoriamente cónheci~as e conceituàdas nà praça,
especialistas no generô a adquirir-se, sàlvo as despezas de pt;otnpto
pagamento; que serão Mfectuadas pela pottarià dà repartição.
Art. 562. Semtlre que for rteoossario; a Dlrectdt'ia Geral o a~
Administrações poslaes adinittirão, detiti'o dO credito votado, praticantes extranumerarios, diaristas, para os serviços extraordinàrios
de fim de atino, recenSM.mehto ~ outróS r1ê cat•aéter ürgénte,
correndo a despeza pela sub-consignação {<Conducção rle mà"las, etc.»
Art. 563. As agencias urbanas de gt·ânde movimeuf.o poderão
ter como auxiliares senhoras, nomeadas, qti.àtido opporti.mo for, pelo
Director ou pelos Administi;ádoros postaes, pàra tal fim autorizados
estes, as quaes perceberão os vencimentos de 1:800$ a 2:4005000.
Paragrapho unico. Par::a os lo~ares de auxiliares de Agencias urhanas a nomeação recahirá nas thterinas que possuam os requisitos
uecessarios e tenham servido com proveito, moralidade e aptidão.
Art. 56,. As Administrações postaes passarão das classes inferiores para as superio•·es, uma. vez que preencham as seguintes condiÇões: de ~·classe para 3•, qúa!'ldo, tio periodo dé tres armos consecutivos, apresentarem renda superioL', "lttlnuâlmente. a 75:0008; tJe 3"
para 2•, quando, no mesmo espàço de têmpõ, a. renda annuà.l pasSà.r
de :I.HO:OOOS e dá 2" pat·á 1a, qunndo, no mesmo porin·1n, tcnclerém
mais de 350:0008000.
Ai.'t. 565. As Agencias que tiverem iuovitüento gei·al de eórrespondencia pelo mêtiós egúal ao da qúó o tiver mêtJot· entre a.s rêpá.ttiçOes de classe superior, poderQ.ó támbêm sêr elevádás de classe, bem
como as que satisfizerem as cohdiÇões do art. 3~7.
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Art. 5M. Ao Museu Postal da Direotoria Ger~l !'Ct'àu t'ecolhidos
os objectos e artefactos antigos c modernos, curiosidades o quaesquor
especlmens concernentes ao serviço do Correio, especialmente ao do
Brasil, os quaes attcstem · seu desenvolvimento o documentem a bifltoria. postal, quer cto paiz, quer do estrangeiro.
Art. 567. Para estudo e consulta do~ funecionarios. haverá n~t
Birectoria. Geral e nas Admini.;;traçtíes postaes uma. Bibliotbeca Postal,
contendo obras principalmente sobre os serviços do Correio, Jorna.AS,
holetins, annuarios, tanto nacionaos eomo nxtra.ngeiros, que Y.:o
possam adquirir pot· otrerta ou pot• troca.
.
Art. 568. Na Directoria Gorai e nas demais repartições postaes,
todos os processos, livros e talões, officios, ot•dens, eirculares e outro~
papeis de importa.ncia serão a.rchivados de modo a poderem ser consultados rapida e facilmente.
Paragrapbo unico. De cinco em cinco annos serão retlrà.dos
dos archivos das reparti~oes post&és o~ papeis que devam ser consumidos, por inuteis, de accôrdo com as disposições que vigorarem a
re~peito.

Art. 569. Em casos graves on urgentes, quando o w;o das communic!l.ções postaes for prejudicial a.o serviço, poderão corresponrier-se, .por meio do telegrammas, o Director Gera.l. os Sub-Dirootore~,
n3 Administradores, os Contadores, os Chefes de Secção e de Succur~;aes, os Agentes, os ehefés de oorreios-ambula.ntes, os llgentes emhnrcados o o~ fnnooionariott incumhidos de quaesquer serviços rio
inspecção.
Art. 570. As Thesoura.rias das repartições postaes deverão,
sempre que fgr conveniente, ser minuciosamente inventariadas e balanceadas, quanto aos valores a cargo dos respectivos thesoureiros.
O Almoxarifado geral, o. da Directoria Geral, o das Administr·ações c os
depositas de material das Administrações que não tenham Almoxarifado, serão tambem inventariados e balanceados, sempre que for conveniente, por determinação do Director Geral ou dos Administ.radores.
§ t. o Pr~cederão a e8se inventario fnncetona.rios pa.r:.. osse fiw
•lf"sigua.dos:
·
§ ? . o Os modelos e fórmulas, fóra de uso enllOntrados, serâ.o separados para. serem vendidos ou oonsumidós, depois de feita ·'ª' eom-rotente descarga ao responsavel.
Art. 57L As fórmulas impressas e os utensilio·~ 'lHe devam ser
uniformes, serão fornecidos is Administrações postuc..; pela Oirectoria.
Gera.l e por a.quellas repartições á.s que lhes esttvel'cm subordinadas.
Pa.ragra.pho unico. A requisição de objectos tle expediente e da
utensilios, nã.o fornecidos pela Diroctoria. Geral, será feita pelas Administrações postaos, ás quaes será distribuido o credito necossario,
salvo quando resolver a. Directoria Geral, por conveniertcia, que o ser··
viç.o seja todo feito pelo Alrnoxaritado ·geral.
Art. 572. Os chefes das sec~ões de recebimento e conferencia ~é
•ua.las, na Direct.oria.Goral à nas Administrações e os chofos 110 Succursaes e os Agentes po~f.aes são responsaveis pelo valor das malas e dos
3:J.ccos que não devoJvel'ena aos Correios de proceJencia dos mesmos.
Art. 573. Os funccionarios postae~1 sera.o dispensados do Sef'viço
do Jury, quando r·equisitados por seus chefes suptJriores, do serviço dô
Exercito e da Armada, em tampo de paz, ê do activo 1a 9.a Linha dô
Exercito, nos termos da lei, e bem assirn do::; eu~Jargos pes::;oaGS de
qualquer serviço administrativo que nà.ó seja do Correio.
Art. 57~. De tres em tres annos sera.o public~dos o Guia Po1tal é
n Inclicado1· Postal do Districto Federal, at~uttalment.e o Almanack
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Postal e rnensahn~nte o Boletim Postal. Os maJ)pa~ po~;i;11.e!l sor:J.o publicados quando o determinar o Director Geral.
Art. 57~. A Olnsctorl& Oeral, &9 Admtn~racnos, Sraocno.:~.ns,
Agencias espooié\es e a..1 do t• o :t• cla.s~os, fonacionar:io, ~mpro quo
fôr possível, em pt·oprios nacionaes e, (~m falta d~~ta", em prodi{)lf
particulares alagados por contracto.
Art. 576. Sob nenhum pretexto 4ovor.'lo ser onoorrauo.CJ f6ra. dos
limites do horario estabelecitlo, os trabalhos das Secçoa~ ou dopendencia de manipulação ou outros quao3qner quo interessem d.lrectamootn
ao publico, salvo os relativos ás Secções do expediente.
Art. 577. Os Agontos o Thesoureiros das agencla..q, quando exo·
nerados, rClmovidos ou imr1edid0! do exercer sua~ .runcçôes, entregarão a quem os substit1ür, llOt meio do inveutario om triplicata, o~
snllos e mais valoras, carhs, (}orrospondcncias, talões, fórmula.q im-·
pressas o todos os o~joctos em seu podor, bom como movei~ e uten.c~i
lios das agencias, devendo um deasos tormos ftca.r com o ~nhstltuto,
outro com o oxonorado, romdvido ou impedido e o terceiro ser, pelo
f'xonerado, romettido a a1lministraçao respectiva, junta.nwnto com o
hala.neete para liquidação do sua responsabilidade.
Art .. 578. Extincta uma agencia, deverl o agonto recolher i SuhDirect.oria do Tr;tfogo on i Administraçlo a quo ~~~tiver ~ub;.'rdinado,
os soltos a qua.esquor valores, ca.rtas e mai~ objoctos em seu poder,
mediante invontll.l'io, lavrado om dnas vias, 1\eando taru" om poder dn
ex-agente, fJOO rornottorâ a outra jnnta ao balan~to pau pr·on~çiio
do IU&R COil tas.
Paragrapho onico. So, por qualquer moth•o, ná.O conftur quo 01'
objootos aquoso refere osto artigo, sejam romettldos Jogo cllroota~
monto ã. Sub-Diroctoria. do TraCogo ou á adrnirtbtraçlo. ~erã.o os ditos
ol~joetos recolhidos pelo ox-A.gnnto á Agauc~ia qno lho fór indicada
e, nesga easo, o inHmtario ;;twá lavrado om trcs vias, tloando am:t
dollas na ~OIICÍ<L. A falta das rorma.lidadM iHdlc.ada~ torn:t.ri o culpado rosponsavnl por oHsos ohjoctos e valore:'l.
Art. 579. Na~ repartiçõ(lS posta(lg do grandn mo\·Jrnento, em qu{\
a venda do sollos o clomais formnlas do franquia., não po:~sa ser feita
directamonto pelo Ttmsonroiro,, ou sou i liei.11, CP! funccionat"ios designados pa.ra tal fitD pelo Diroctor Gora.l on Administradores, servlrlln
sob respon'labilidado propr~a o prost.arã.o contas diariamente.
Art. 580. Os Porteiros das repartições postae.'J deverllo reshiir,
sempre quo fõr po:3~ivol, nos odificios om que funcdona.rem as mesmaR

repartições.

Art. :iSl. Todos os 010progado~ do Go1-roio sã.o hinrarehlc3rnentn
subordinado~ ontro si, na ordem da. ~na classe; e~ta.o,· porém, imtne·
diatameute subordinado~ á autoridade snporio•· da repartiçio ond~
tiverem exercieio o, mai~ dire<~tament~. ao choro tio ~(lrviço qu'l

rlesempenharom.
Art. 582. Os ompr~gados opcarregados de dirigir um "erviço sl\.o
responsaveis pel:t sna. oxocução, alem da rosponsabilidade imUvidoa.l
qAe lhe..ct caibJ\ pola parte que, porventur:\, e-w:omlf:Qm, •tfl m{\!:lo:'lo
serviço.
··~·~Art. 583. Os officiaes, (1uaudo nã.o encarregado~ dn. cltreoç11.o dA
turmas on do sorviços espoeiaos pt'éviamento rletermin"d()<;l, e.x,~cutarlo,
sem distincção, todos os sorl'iços, quer do rn:mipnla.ção quor do axpr~
rlionte, conjuntamente corn os amannem:o:,, anxilia.res e Jll":tt.lcanto!J.
Art. 58i. Nn. Directoria. Geral e nas AdrninistJ•açilfJS s1lo eon"tdn
ra.dos funccionarios superioroR o~3 Sub-Dir~ctoro::t, o~ Contadt•ra~ e m
Chefes de Secção em geral.
Art. 58!1, Ao~ ruoccionarios Cl06 dlriginHU ~OCI;l)e'1 ~\ 6w~Oill'tl""·q·
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e aos agentes do Correio, cabe responder pelos uaoveil, utensiUos e
dernaCtJ objoctos de uso em servi~ da Soo~o, Summrsal ou Agencia a seo

'cargo e indicar, no caso de extravio ou damno, qual o t·e~,;;ponsavol,
afim de que se torne etfectiva a devida indemnização.
Art. 5~ü. Egualmento ·cabo ao:-:: fullC<~ion:trioc; que dil'igirom
Sceções e Succursaes, aos Agentes especiaes e :tos de i" o ~! 11 classe~,
ap1'escntat• ao superior lmrnediato, no niez dB janeiro de cada armo,
o 1·elatorio do serviço a seu cargo, roftwonto ao a nnt~ lindo, e o inventado dos moveh~ e utensílio~ 1la Sr.eçii.o, :~ucmn-;aliJII Agcmí·.ia a. seu
eat"go.
Ar·L !}H7. Os empregado.~ dos coereio~ autbulanteSJ, o:-: do sorviço
1wstal uos portos fluviaes ou rnaritimos, os agente~ omharcados, oq
tisca.es embarcados, os carteh•os, auxiliares de eat'Ü!Í['OS, contínuos,
eonductores, estafetas e ser·ventes, nsuão, sempr(\ qno sn. aeh.'trern
em serviço, o respectivo uniforme, soh !JHnta do nwll.a ou snspeu~Jão.

Art. !188. O Director GHral expedir·á. c~oru a lmwidado pussivel as
hecessar·ias ÜH!tl'ueçõr.s J':tra a execw~ã.o dnsl.c ·~H<'I~ulautéut:i•, c~om
todus us modelos.
A1·t. ~8H. S:lo eonsideradas le[~islação subsidiada do:: Cu1Teio:1 ::ts
di~posil;ões da Gouvew(li.O Postal, os accôr·dos e snus n~~:;ulamento:;, na,
parte applicavel aos respectivos servi<;os tio pai~ ; a:~ iw;trtHlÇfH_~-.
gerttes n a~, resoluções publieadas no Boletim Po:>ta.l.
i\rL 590. N:l.o constittio-commis~ão-o dosempenho lk ~·N\'ic;o~;
I·egulamc~ntat·es e rwt·maes, mesmo executados fbt·a Jas lwt·as do ex.
[Jec!iente ordinn.f'io e por designação espf~Cial dos elwfe:: respectivos.
l•aragrapho unico. Pot·--commissão - entende• SP o cle~;r_\UtpenJw
de ~::m·viços de natureza especial e extra.ordin:~r-ia..
Art. !HH. Nos casos dn inspccc:.ã.o do s;wuo do funceionadcl:-;,
pat·a aposentadoria, sempre que na localidade não l.tonver· medico
remunerado pelo Gove•·no da União ou o houver em uunwro insu·
fficiente par·a constituir a necessaria junta, podorá !-WJ' n~quisitado,
medico, ou llledü\os, para completar.· ou constituü· a. jouta, eorreud(•
áS despeza~ de hOilOI'arios, que não dnverãO OX:CedAr cfn -100~, )'i11':t
eada uw, ~elu credito da. cuu~ir;na.ç1io uEv(\llt.n:w.->ll, da r'í:::pc·ctiva
t·cJpt•.r·tiçãu du Correio.
1\ rt. 592. Todos u~ fuuecíonar•iíJs illVP.Stidos da dir~ec.;à<~ :;U(WI'Íot•
011 in•uwdiata de quaesquet· sorviços, taes como: l!h<~fm; •le ~)r~ec;ão, de
turma~.;, de clepart.amentos ou rnpat·tiçcies pusf.acs c de qn:u~squer
serviços especiaes, são obrigados á assídua, pontual e c;oufiJtn:t assist.nucia aos serviços que lhes incumbirem.
Paragrapbo unico. A isenção da assiguatura do ponto nm hora
detet·n, inada n!lo justificará a auserwia JH'olouga.rh do seni~u a seu
eaL"go, sobro os quaüs devorão exm·eflr eoutiuua e t'-••llsl.anff\ lhwali:r.a•~<l-0, eo1n ell'eeti va assisteucia mor· a) c teeh ui c a.
A•·t. !i93. Dos aetos que respousabiliz;u·em on puniren1 os ftllll'douario~, poderã,o OS intel'essados pndil· rec~OHSidor·ação ;'t prnp1·ia
a.ntol'idad!~, iudivitlu:Jlmente, . cJt~nf.I·o du
pr;11.o l'a.cultadu p:tra. o
l'P.CUI'80 •

.\ rt. !i !.I L As I)H3:tlidades di~ciplinaros, depDis dn pas"ad as em
julgado, só poderão ser cancelladas pola revis;1o (lo rospo.-·ti\'0 Jli'Ocnsso, decorridos mai::; de ciuco anuos do d~~~p;w.hu (' rnedialrl,·~ r·t•tJ•Iet· i ua:u tu dirigido ao Di t·ectot• Ge1'al.
Art. :•~15. Os ::;erveutes de 1a cla.s~e o o~ opera1•io,;;, da~; utlid"a-;, Je
m:.ti~l de :!:i annos de set•vit'o postal, qne se i11validarmn para o tt·:~
Laltlo, potlet·ão ser po:1to2 cw lliSpúHibilidacle com dc)w; fPt'I,'O; d:l l'eSJJeetiva diarh.:
-
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CAPITl,Jl.O XXXIII
DISPOSIÇÕES TRANSI'fORIAS

Art. 596~ Hrp virtqde do presente Regulamento, ficam elevadas a
Administrações, de aQcôrcfo ~om as tabell4~ annexas, as Sub-Administrações dos Correios de Diamantina, Campanha, Uberaba e Riboirão
Preto.
Art. p97. Fica.Til extinctas, em virl11do tambem do presente Regumen to, na data da installaçli.o das novas Administraçües creadas nas
resprctivas localidades, as Age11cias de Santos, Botucatú, Santa Maria
da BQcra do Monte, C9rumbá, Theophilo Ottoni e Joa:>:eiro,
Pa,rag:rapno unicQ. Os runQcionftriQs que üccupam os cargos ora
supprimid6~; s~r~() aproveitados {3m povos cargos, de accôrdú
çom as tab~Uas annexas, sem prejuizo de sua hlorarchia e vencimentos.
A.rt, 598~ Ficam supprimida~, ~ con~r da d;:t.ta da execução do
presento Regtdaq-~(}nto, na Pireçtoria G~r~l e pas Administrações
posta es os Jogares de Secretario da Sub-Directoria do Trafego Postal
~ AjuçJantes das AdministraçõeR dQs Correio~ de S _ Paulo e !\finas
G~raes.

Parngrapho qnico. O cargo {l~ ~u'Q.,.J)irectot· de Fiscali:>:aç;"\o e Estatística será proviqo etlectivamen~e pelo actual ~eçl'etario da Sub-Dir~ctoria, do TríJ,fAgo Pqstat; os actuaes A,jl1dantos das Administrações
QO$ ÇQrreio~ de S. Paulo Q Mina~ Gera(}~ serão aproveitados em c~r-
gos da catcgori':J. e vencimentos eqnivalent~s.'
Art. 599. O actual Alrnoxal'ife da Directorla Get·al pas~atá a Almoxarife geral;. o :ijndante do almo~arife dn. Directoria Geral passará
a i\lmoxarife rl;;L Dirnctori<l. Geral; os Sub-Administradores passarão a ·
AdUJinistradoros das respectivas Administrações; os pr·n.ticantos de 1a
çlaasf\, a aqJanuerJsc~; os pt·aticn.ntes de 2" classe, a auxiliares, e os
estafeta3 internos e a~ auxiliares do thesoureiro, a praticantes.
Art. 600. Para os nqvos IÇigares d.3 carteiros, qne não forem de
acc~sso, 11a [)irectoçja Geral, nas Adrninistra~ões e Agenci::ts postae!1
serão ~proveitado::s os estafetas di$tribu!dorcs, <~xpre~os e ruraes.
Art. 601. Os Jogares de promoção, decorr~ntei desta reforma,
SBl'iO prm•jdO$ por aÇQCS~Q dos ft10CCiQnarios de categoria infe!'ior,
observadae w~ d•sposições regulamentares qQant() a concurso para os
logar~s de otllciae~.
Art. 602. Qs empregados postaes addidos ou de logares dXtinctos
set•ão aproveitados em cargos equival~ntef?, independentemente do
.
·
formalida(Jes regulam~ntares.
,Art. 603.. Pod~rào ser aproveitados CQillO au,xiliares, na Directo:ria (jeral e nas A-dministrações postaes, os açtuars estafetas internos t:
auxiliares de praticantes, que exbibirem a.ttestado de have,rem pres-·
tado 1 Qm iQstittltos officiaes, exame das mateJ'ias do concürso de 1•
entraqcia, ou que tenh~m pr~stado co11curs9 para p•·aticantos.
Art. 604-. O presente Regulamento é desde já posto em execução,
excepto na parte relativa a novos serviços, dependentes do instru-cç()e~, os qJJaes serão postos em execução á medida qno forem sendo
organj?.ados.
Art. 605. Ficam rovogarl:w as (lisposi<;í"iPs mn eontrario :'ts do prP·
!!ente Regulamento.
Rio dehneiro, ltidew:u·çó de HHH. · J f'INt;du Uí.J.
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TABJ:LLA A

Directoria Geral
~

dirootor geral •••.••••••••••.

i sub-directores a •••••••••••••

t thesoureiro (inclusive 8008 para
quebras) ••••••••••.•••••
f almoxarife geral, •• ~ •••.••••.
t ü chefes de secção a ••.••.•••..
40 primeiros omctaes a •..•....•.
50 segundos officiaes a •......••.
200 tereeiros officiaes a •••••.•.••.
f almoxarife da Directoria Geral.
1 cartographo ••••••••..••••••.
t ela viculario••• ~ ••••••••••••••
t •Judante do claviculario •••••.
t desenhista.....................
t fiel ajudante (inclusive 300S
para quebras) .•••••.••••
6 thesoureiros de snccursal (inclusive 2008 para quebras) a ••••••••••••••••••
t5 fieis de t• classe (inclusive 2005
para quebras) a •••.•.••••
20 fieis de 2- elas.~ (melusive 200S
para quebras) a •••••••• ,..
6 fieis de succursal (mclusive 200$
para quebras) a ••••••••••
6 auxiliares do almoxarife geral a
2 auxiliares do almoxarife da Directoria Geral a •••••••••
t porteiro•••••••••••••••••••••
3 ajudantes do porteiro a •••••••
320 amanuenses a •••••••••••••••
t 70 auxiliares a •••••••••••••••.••
~83 praticante..q a ••••••••••••••••
i50 earteiros de t• classe a ••.•••.
300 carteiros de 2• classe a ..•••••
350 carteiros de a• classe a •••••.•
f 50 auxiliares de carteiro a ••••••
30 continuos a, •••••••••.••••••.
HO serventes de t• classe (mansalistas) a •••••••••••••••••
i 75 serventes de 2• classe, diaria
58000 •••••••••••••••••••
t superintendente das officlnas
(gratificação) ••••••••••••
t apontador- das officinas (mensalistaj- •.•••••••••••••••
f. encarrega o do material das
officinas (mensalista) •••••
t electrlcista {mensalista) •..•••
<

............
:l5:000SOOO
............
............
t2:0005000

24:0005000
60:000$000

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

t2:000SOOO
t2:000SOOO
{80:000$000
336:0005000
360:000$000
i.t60:0UOSOOO
7:2005000
7:6001000
9:000$000
6:000$000
5:4005000

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

7:2005000

5:4005000

32:.f.OOSOOO

5:4008000

8i:OOOSOOO

lt:OOOSOOO

80:000$000

t-:ooosooo
3:600$000

Si:OOOSOOO

3:600$000
............

i:iOOSOOO
4:8008000
2:880$000
2:t60SOOO
3:840$000
3:360$000
2:880$000
f:SOOSOOO
~:800SOOO

7:2008000
õ:200SOOO
t3:200SOOO
t.536:ooosooo
489:6005000
6H:280SOOO
576:000SOOO
t.008:000SOOO
i.008;000SOOO
210:ooosooo
84:000$000

2:t60SOOO

237:6005000

············
............
.......... ' .
............
.. ......... .

3t9:375SOOO

8:400,000
7:200 000
5:800$00()

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

"'

.,

~H:600SOOO

2:0008000
-t:S00$000
3:600SOOO
6:600SOOO

3f2

ACTOS DO PODER EXECUTIVO

i ajudante-eleotrlclsta (mensa-

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

lista)••••••••••••••••••••
3 auxlllares-electricistas de t •
2:4008000
classe (mensalistas) a.· •••.
8 auxillares-eleotrieistas de 2"
2:04:0$000
classe (mensalistas~ a •....
t serralheiro (mensalista ..•• - .• ·········••.a
t ajudante de serralheiro (meuaalista} .••••••.••........ ............
t fe1·reiro (mensalista) ..••..••• ·····-- .......
t ajudante de ferreli'O (ruensa., .
lista) •••.•••••...•.••....
t servente de ferreiro (monsa·
lista) .•••••••••••..•••...
t correeiro mestre (mensalista .. ............
i officiaes de correeiro (mensal·
2:880$000
istas) a ..••••••.....•..•.
1 servente de corrceit·o (mensalistai .••...•••.••..•...••
2:ij80SOOO
2 rual'cene ros (mensalistas) a •.•1
t carpinteiro (mensalista~ .•.... .............
2:f60SOOO
2 lustradores (mensalistas a ..••
t empalbadol" (mensalista) a .••• ............
t ajudante de carpinteiro (meusalista ).....• .' .••..•..•.• ....... .,
t pedreiro-(mensalista.) ......•.• ............
i servente de pedreiro (mensalista) ..••.•.....•........
t pintor (mensalista) •...•.••.••
i servente de pintor (mensalista) ..•........•.......
"
t funileiro (mensalista) .•••.•••• ••••c•••••••
t ajudante de funileiro (mensa·
lista) .••••••.••••..•••..•
,..
t bombeiro Jmensalista) .•...•••
t a.ju~antf~ e bombeiro (mensalista) .••.•••••.....•••...
2 mestres de laucba (mensalistas) a ••.•.•.•••.....••
4:200SOOO
2 wachinistas de lancha (mansa4:200SOOO
listas) a ••....••..•..•••.
2 fogui~tas de lancha (inensaltstas) a ••.•••.••..••••..
2:5205000
2 carvoeiros (mensalistas) a .•••
2: ttWSOUO
6 marinheiros de lancha (mcnsalistas) a •.•••••.•••••••••
2: t60SOOO
t vigia de lancha (mensalista) ..• .............
i en(~arregado da typogt·aphia
(mensalista) .•.••......... ............
1 impressor de macbina cylindrica (mensalista) .....••• ............
1 impressor de maohina Mincrva
(mensalista) ..•.••...•.•.. ............
2 margeadores (mensalistas) a ..
2; lti0800U
1 aprendiz de impresso1· {tUensa,
lista) ••..••••••••••..••.•
t typograpbo (mensalista) ....... ...............

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

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

,:200$000
7:2008000
t6:320SOOO

:t:ooosooo

2:t&OSOOO
J:OOOSOOO
2:!60$000
t:800SOOO
:s:600SOOO
tt:520$000
t:~oosooo

5:7608000

~:880SOOO

4:320SOOO
~:f608000

......

~:1608000

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

t:soosooo

~~ :4008000

2:ftOOSOOO

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

2:f60SOOO
2:880SOOO

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

2: 16USUOO

....... .....
;,

i:SOOSOOO
2:8808000

M:400SOOO
8:400$000
!):0408000
/l: :1~08000

12:U60$000
~: tôOSOOU
5:4UUSOUO
:c: ~~ftliSUOO
2:8805000
4::1tOSOOu
1:44USOOõ
:J·~40JOOO

ACTO! DO PODER EXECUTIVO

typographo ajudante (mensalista) •...••..•••.•....•••.
aprendiz de typographo (mensalista) ................. .
encadernador (mensalista) •...
ajudante de encadernado r
(mensalista) .......•......
aprendiz de
encadernador

313

2:880$000
1:8008000
2:880$000
~: 160$000

1:0808000

( mensa.Jista ) ••••••••••••••

2:~80$000

pautador (mensalista) ....... .
~erveute de pautado!' (mensalista) ...........•........

1:800$000
8. '7'7 4: 655$000

2.490

TABELLA B

Administrações de 1 a classe

J!,Dl\lll'HSTRAÇÃO DOS CORREIOS DE S. PA UJ.O

((Juad 1'0 esveci:.tl)
administ.eador ....•••....•....
eontador ..........•.••......
tliC'soureiro (iur.Jusive 600$ para
quebras) .•..•...........
G t~l:teles de seeçãu a ••••••.••••
9 primeit•os otnciaes a ......... .
1ô segundos officiaes a ••••••••••
1 almoxarifo ...............•..•
GO tercHiros otllciaBs a ........•.
:H tieis do. thesoureiro·(inclusive
fOOS para quebras) a .....

14 : lt00$000
IJ:OOOSOUU

!):uoosuoo

9:0008000
ti0:4U0$000
ü4:800$000
9ü:000$000
G:000$000
:100: OUU$000

4:900$000

1fiô : G00$000

~J:

4:800SOUO
7:200$000
562:HOOSOOO

11:400$000
7:;!00$000

,;:ooosooo

1 vorteiro ....................•
:t ajudantes do porteil'o a .....•.
134 amanuenses n ••••••••••••••••

160 auxiliares a ................. .
:w praticantes a ............... .
4:; eat'teiros de 1a classe a .•....•
HO carteiros de 2a classe a •••••.•
1 :::!U (!arteiros de :Ja classe a ...... .
1 :w auxiliares tle r:trteiro a ..... .
;) eontinuos a ............... ..
:H se1'ventes d~-1 ! 11 dasse (mensalistas) a ....•••••.••...
l.iO i•~rventes de 2a classe, diaria.
dH 41.{50(),., .•....•••..••

600$000
'•:200$000
'2:6008000
1:800$000

'1'1 (): ooosoou

1:800$000
2:200$000

90:000$000
1ô2:000$000
270:000:)000
288:000$0UU
~~:{4: 000$000
11:000$000

1:980$000

li i: :l8U~OOO

3:t;oosooo
3:UOOSÜOO

2: lt:UO$UOU

!JR:ti~OSOOO

11
ADMINISTRAÇ!O DOS CORREIOS DO AMAZOlUS E TIRRITORlO DO ACRE

t administrador •••.••••••..•••
i contador •••••••••.••••••••••
i thcsoureiro (inclusive 600S para

quebras) ••••••.•••••••••
4 chefes de secção a .•••.••••••
i primeiros officiaes a ••...••••.
6 R~gun<J9s officiaes a .....•...•
t2 teroeiros officiaes a ......... .
a fieis de thesoureiro (inclusive
iOOS para quebras) a •...
i pol'teiro ........•.••. ~ .... ! ••
i ajudante do porteiro ........ .
2i amanuonses ~ •• ~ ..... , •. ! • • •
~~o auxiliares a ................ .
:.! praticantes a .........•.....•
iã cat·teiros de i a classe a .•.....
6 carteiros de 2a classe a ...... .
8 carteiros dó 3a cl~sse a .•.•.••
2 continuos a ...••.•.••.••••..
9 serventes de i a classe (mensalistas) a .....••... ~ ....
9 serventE:'s de 2a classe, diaria
de 48500 ..........•......

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

i2:000SOOO
9:000SOOO

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

8:600SOOO
30:400SOOO
25:&oosooo
:l3: 6008000
~~'7: 600$000

7:&oosooo
6:400$000
5:600$000
'~: soosooo

4:500$000

i:QOOSOOU
2:4005000
1:800$000
3:400SOOO
2:800$000
2:200$000
2:000$000

13:BOOSOOO
l.t:500SOOO
3:300$000
84:000SOOO
'i2:000SOOO
3:600SOOO
5i:ooosooo
tô:S00$000
17:600$000
,.,:ooosooo

1:980$000

17:8208000

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

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

{36

,

_____

14:782$500

4:79:7028500
----..--.-.----------~

lU
ADMINISTRAÇÃO DOS CORREIOS DO PARÁ

t administrado!' •••.•••••••.•.•

t cot~tador ••• '.•••••••.••••.•.•
t thesoureiro (inclusive 600S para
quebras}. , ............. .
~ ch~fes de secção a .......... .
:. pr(B,teiros offici~es a ...... , .. .
~ ~~~u~dos

{6

offlci11as a..... , .. ..
a.••••

terecuroo offlcia~

f ! , ••

6 fieis de thesourêifo (lnctusifO
100$ para quebras) a .•..
t porteiro .... ~ .....•..........
i ajudante do porteiro ........ .
2~

amanuenses a ..............•

36 auxiliares a •••••••••••••••••
ã praticante!; a ............... .
t~

r-arteiros de P classe a ...... .

i2:000SOOO
g:ooosoou

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

7:600SOOO
6:4:008000
!i;{i!.)OSOOO
,í:~vosoou

8 600$000
30 4008000
32 ooosooo
50 4ÕOSOOO
7G ROOSOOO

'":5uosouu

~'i

4·

ooosouo

2 4oosooo
1 800SOOU

3 400SOUII

ooosoott

500$000
300$000
f04 ooosooo
H6 400$900
lj 000$000
!il 000$000
!~o

;l

ACTOS DO PüD~R EXJ!:CUTIVO

11 earteiros de 2• classe a ••••••.
2~ carteiros de 3• clas9e a ••••••
i() auxilia•· de c~rteiro a •••••••
2 CQntinuo •••••••••••••• ; ••••••
6 serventes de t• class~ (mensalistas) a ••• ~.,, ••••.•••••
i O serventes de 2• classe, dia ria
de ~S50Q ••••••.•••••••••

2:800SOOO
2:2005()00
i:S00$000
2:000,000·

6t {lOOSOOO

1;9805000

ii:880SOOO

~u 600~ooo

18

oosoooo

4 OOQJOOO

t6:425SOOO
677:905SOOO

1()5

IV
ADMINISftlAÇlO 008 CORllBiOS 00 Cüit.l

i:OOOSOOO
2:•oosooo
3:400$000
2:8005000
2:200$000
2:ooosoou

i8:000SOOO
4:5008000
a:aoosooo
56:ooosooo
4S:ooosooo
27:200SOOO
i6:800SOOO
~~2: ooosooo
4-:000SOOO

t:980SOOO

9:U00$000

""

{04.

__

i3:i40SOOO
-

.... ... -....

.

e • ••

-

e~

~

e e e

,

•

_

............
I

.

4:5005000
•

,

de,$500 .•••••••••••••••

8:6005000
30:4008000
25:600$000
33:6008000
38:400SOOO

7:6001000
6:400SOOO
5;6005000
4:8QOSQOO

.

8 terceiros officiaes a•...•••.•.
4 fieis do thesoureiro (inclusivo
iOOS para quebras) a •••••
i porteiro ...••.••••.•••••••.••
i ajudante do porteiro .••••••.•
i~ amanuenses a •.••..•...•.••..
20 auxiliares a ••••••••••••....•
8 carteiros de t• classe a •.••...
6 carteiros de 2• classe a .••••..
i O carteieos de a• o) asse a •••••.•
2 continuos a ••••••••••••••••••
!í serventes de t• classe (mensalistas) a •••••••••••••••
8 serventes de 2~ classe, diari'-

t2:U00$0UO
9:000SOOO

.

4 chefes de seCQão a •.••••••.••
4 primeiros officiaes a •••••••••.
6 segundos officiaes a ••••••••••.

..........

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

.

i adrnlnbtrador .•.....•••••••.•.
f contador•••••..•••••.••••••.
i thesoureiro ~inclusive 600S para
quebras •••.•...•..•.•....

380:-'iOSOOO

v
ADMINISTRAÇIO DOS CORRIIOS DE PBRNAMBUCO

i administrador •••.••••.••.•.•

i contador •••••••••••••••• t ~ ••
i the~urelro {inctf.lslve 6005 p.3ra
par& quebf.~) .•. ~ ••• ~ .••
4 chetes de sccçãó lh, .•.••••..
6

primeiros officiaes a •••..••...

i2:000SOOO
9:000SOOO

..• 7~6&ôiõôú
6:4005000

to segundos officiaes a .......... .
t almoxarife •.•••..••...........

~i:600SOOO

terceiros officia.es a •.•••••••.

'•:800$000

~~~

ft fieis do theseureiro (inclusive

iOOS para quebras) a •...

ª.: 600j(J{J()

t;U;~l10SOOO

38:4008000
56:000$000
!i:000$000
too:800SOOU
i8:000JUUO

3{6

ACTOS DO .PODER EXBCUTI VO

. . t ~r&elro ••••••••••••• .•••.•••
2 ajudantes do porteiro a ••••••
34: amanuenses a •••.•.•..••••••
40 auxiliares la. ••••.••••••••••••••
H praticautes a ••....•.•..••••.
20 carteiros de 1a classe a •••••••
~5 carteiros de 2• classe a .•.•••.
35 carteiros de 3" classe a •.••.•.
to auxiliares de carteh·o a ..... .
2 continuas a •..•••••••••..•••
9 serventes de t• clatWe (men-

••. ã;3õõiõõõ
.(.:OOOSOOO
2:.WOSOOO
t:SOOSOOO
3:4008000
2:800$000
2:200&000
t:800SOOO

*:ooosooo

t~980SO~~

salistas) a, ..•••••••••.••

i t; se1·ventes de 2- olasso. dia1·ia
do

.......... -.

'ssoo ...•............

':soosooo

6:6008000
i36:0008000
9ti:OOOSOOO
t4:400SOOO

ôs:ooo8ooo

70:000SOOO
'17:000SOOO
t8:000IOOO
4:0001000

t7:820SOOU
~·:6371500

8t5:t5'7l500

250

VI
ADIIDOITRAÇlO DOS OOBBBIOS DA BAHIA

t â.dmín.istrador ••..••••• a ••••• - • • • • • • • • • • • • • •

I cont;Ldor "., ~ .

Q

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

il> • • • •

a •.••••

ii . . . . . . .

.

t thesoureiro (inclusiva 6008 para quebras) ••..

.t chefes de secção a. • • • . . • . . • .
5 primeiros omciaes a. . • . . . . . . .
tO segundos omciaes a. • • . • . . . . •
2{ terceiros omciaes a. . . . • • . . . .
li fieis de thesoureire. (1nclusife
iOOS para. quebras) a •.•••

t po1·teiro •••••••••••••••••••••

2 ajudantes de porteiro a ..•..••
27 amanuenses a .••..••.•••••••

7: 600SOOO

6: '008000
õ: 600SOOO
4: soosooo

4:!SOOSOOO
.......
.....
3:3008000
.,

4:ooosooo

v:ooosooo

8:6001000
30:4008000
31:0008000
56:0001000
t00:8008000
22:5008000

4:õoo8ooo
ü:600SOOO
tos:ooosooo

2:0008000

96:0008000
t8:0008000
40:8001000
ô7:200SOOO
77:0008000
t8:000IOOO
-i:OOOIOOU

t:980SOOu

t9:800SOOU

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

tü:I15IOOU

40 auxiliares a •.•••....•..•.•..
i O praticantes a •• , .•...•.......

t2 carteh os de i a classe a ...... .
?4 carteiros de 2" classe a ...... .
35 carteiros de 3a classe a ...... .
iO auxiliares de carteiro a ...... .
2 oontinuos a ••..••••....•.•...
to serventes de t• clas..'iO (mensa·
Ustas) a ................ .
f o senentes de 1• classe, diaria
de ii500................

ti:OOOIOOO

2:i008000
i:SOOSOOO
3:i008000
2:8008000
2:2008000
t:~oosooo

747:6151000

13t
VIl
AhMJ!iiST.RAÇlt) DOS t!OIUliÍIOS DO RIO &E l.UKIIW

t adwiuistrado•· •.••..••• ~ .••••••.••.•. , •••..
t ~ntado1· •............
~
li . . . . . . . . . 6

••

"

......... .

t tbeloorelro (lnclnslve 6001 pa1·a quebl'as) .... .

' ehef(!;l de 80~ a •••• a •• " •• •.

'J: ooo.sooo

i2:ooosoou

9:0005000
8:600SOOO
jt) ~ 100,000

ÁCTO$ DO PODl!:tt EXECU't'·IVO

5 primeiros officiaes a .•..•.•.••
7 segundos officiaes a •..•.•.•.•
J 2 terceiros officiaes a ••..••••.•
2 fieis do tbesoureiro (inclusive
1QOS para quebras) a ..... ·
J. porteiro ...... ·' ..........•...
f ajudante de porteiro ..•••...•
25 a.rnanuenses a. •••••••••••••••
26 auxiliares a ...........•.•••.
10 carteh·os de i" classe a ..••...
15 ca.rteiros de 2" classe a •..••••
30 carteiros de 3" classe a. •••••••
20 auxiliares de carteiro a •.....
2 continuos a. .•..••••••••••••••
ti serventes de 1" classe {rncnsa•
listas) a .•.••••.•.•••...•.
11 serventes de 2"' classe 1 diaria
de 48500 ••••.•.••••..••• ·

():4008000
5:600$000
4·:800$000

32 000$000
i\9 200$000

4-:5HOSOIJO

4:0008000
2:400$000
3:840$000
3:360$000
2:8808000
. f :800$000
2:000$000

9:000$000
4:5008000
3:3008000
f00:000$00(1
62:400$000
38:400$000
50:400$000
86:400$000
36:0008000
4:000$000

:1.:9808000

11:8808000

ã7

ooosoon

18:01:)7$500
()f.:l: 1478!)00

i80
Vlll
ADMINISTRÇAO DOS CORREIOS

no

PARANÁ

J2:000SOOO
9:000$000
8:600$000

1 administrador ......••....•••.•.....•....•••
f. contador ............•....•....•...........
i thosoureiro (inclusivo 6008 para quobras) ....
4 chefes de secção a. • • • . • • • . • •
7: 6008000
'• primeiros officiaes a. • . • • . . . . •
6: 400$000
6 segundos officiae.q a. • • • • . • • • •
ã: 6008000
9 terceiros officiaes a. . . . . . . . . .
~: Roosooo
:; fieis do tbesourci r·o (inclusive
100$ para quebras) a ..•.•
i porteiro. . . . . . . . . . . . . . . • • . . . . . .......... .
i ajudante de porteiro......... • .......... ..
20 arnanuenses a ••.••.••.••••••
~:ooosooo
26 auxiliares a •.............•.•
2:~00$000
8 praticantes a ..•...••••.••••.
1:800$000
:J:400$000
!O carteiros de f 3 classe a ...... .
i o carteiros de 2" classe a .•.. ,. .. ' 2:800$000
1.4 carteiros de. 3" classe a •..•...
2:200$000
2 continuos a. •••••••••• ~ ••••••
2:0008000
7 serventes de ta classe (mensalistas) a ..•.•....•..•.•.•
1:980$000
i 2 serventes de 2" classe, dia ria
de 4Saoo................ . ......•....
!:>2

30:~008000

25:600$000

:B:noosoon
~3:200SOOO

22: !>00~000

'•:500$000
3:300$00()
80:000$000
86:400$000
u.:~oosooo

34:0008000
28:000$000
30:8005000
4:000$000
13:860$000
19:710$000
503:8708000

IX
ADMI!'"!S'fRAÇÃO DOS CORREIOS DO RIO GRANJlE DO SUL

(Porto Alegre)
t administrt1"dor •......•..•..•....•.•...•...•
f contador .•....•.•..•.•••.••.......••...•••

12:000$000
9:000SOOO

318

ACTOS DO PODER EXECUTIVO

i thesomciro (inclusive 600$ para quebras) •..••

4 chefes rle secção a. . . . . . . . . . • •

7: ~oo$oon

5 primeiros officiaes a. . . . . . . . . .
i O segundos officiaes a. . . . . . . . . . .
t 4 terceiros officiaes a. . . . . . . . . . .
5 fieis do thesouroiro (inclusive
LOOS para quebras) a .....
l porteiro ....•• ;..............
~ ajudantes do porteiro a ...... .
29 amanuenscs a ••.............
:m auxiliares a .••..............
18 praticantes a •.••.•...•....•.
t 7 carteiros de ! ,;, clásse a ...... .
20 carteiros de 2à classe a ...... .
22 caL·teiros de :l" classe á ...... .
-13 au xíliares de c a l'tei ro a ...... .
2 oontinuos a. .•..•..•......•••
H serventes de 1a classe ( mensalista) a •.................
'·!, :-;crventes de 2" classe, (lia ria
de q.~500................

ô: 4008000

8:600$000
30:400SOOO

5: 600SOOO

32:000$000
56:000$000

4: 800$000

ll?: 200SOOU

'•: 500$000
. ........•..

2 ~: tiUU$000
r~:: 500$óoo

3::loosonn
4:0oO$ouo

t:400SOOO
1:800$00()
3:400$001)
2:800SOOO
2:200$000
1:800$000
~:000$000

():(i00$000
116:000$0011
~.1,: 000$00!,

:n:4oo$ooo

!i 7: R00$00! I
!)6: 000$000
48:4005000

23:400$000
'Í·:

ooosooo

I :~IR0$000

. ..•........

I ~):'I 1OSUVO
']()fi: ;~50$000

220

X
Alli\IJNI!d'AÇÃI)

J)tlS

CORREltJS In~ MINAS t:F:IIAE~

administrado1· .............•.........•......
t contador ......................••...••.. - - .
1 th~soureiro (inclusive 6008 para quebr.as) •.. ~
~ eh~~es. de se~ç~o a.. . . . . . . . . . .
~: 60Q$00tl
;, f>'rtmeiros offimaes a. . . . . . . . . .
6:400$000
7 seguhdos offioiaes a...........
5:600S00ô
15 tl3rceiros officiaes a........ . . . .
,í: 8005000
3 fieis de thesoureiro (inclusive
4:5óOSoon
1005 para quebras) a .....
1 porteieo .••• ~ .•.• ~ •........ !. . .......... .
l ajudante de pot·teiro......... . .......... .
-i:ooosoon
27 amanuenses a .............. .
2:400$000
24: auxiliares u .••.••••••••••...
l:S00$000
6 praticantes a ............... .
:l:4008000
12 carteiros de 1a classe a ..... - .
2:800$000
lã cartGiros de 2"' classe a ...... .
':J: 2008000
20 carteiros do ::\a classe a. •.•.•••
t: 800$0flll
auxiliares de cartei t·o a....... .
:.!:000$00(1
2 continuas a. •••.••••••......••
8 serventE$ de 1a elasse (mensa·:
salista) a .......•........
14 serventes de 2~ elagse, dinria.
de u:;oo ...... -......... . .......... .

'•I)

213

1.2:oooSoLln

iJ:ooosoon
:~8: óoosooo
8:600$000

:12: 000$000

:J9:20Ó3000

'7"'.: 000$00()

í ;{ : ã00$000
4:5008000
:1:300$000
108:0008000
5/:6008000
10:800$000
40:8008000
42:0005000

'•4 :ooosooo

:ooosooo
í:noosooo

){i

l!l.:R-4-08000

659:1358000

3t!l

AC'OOS 00 PODltt\ J:XICUTJVO

XI
Alll\llNISTRAÇÃO DOS CORREfOS nJ~ SANTOS

a(huinistrador ........•.••••...............
I contador ................•••••••••...••....
J t.hesonreiro (inclusive 6008 para quebras) ....
:l ehefcs de secção a. . . . . . . . . . .
7: 600SOOO
:~ primeiros officiaes a.. . . . . . . . .
6: 4:008000
,., segundos officiaes a..... . • . . .
5:600$000
6 terceiros officiaes a..........
4:8005000
3 fieis do thesoureiro (inclusive
100$ para quebras) a .•...
4:5008000
I porteiro. • • • • • • • • • • • • • • • • . . . . . .•......••.
1 ajudante do porteiro......... • .......... .
12 amanuenscs a..... .. .. • • .. . .
4:000$000
·I !) nuxiliares á ....... ;. • .. • • .. ..
2: 4008000
!) praticantes a. . . . . . . . . . . . . . . .
1 :800$000
I r. carteiros de 1• clàsso a. . • • • • •
:1: 400Sõoo
iO carteiros de 2• classe a .... ~..
2:8005000
I o 'na.rteiros de a• classa a. • • • • • •
2: 200SOOO
4: auxiliares de carteiro a.......
i: 8008000
2 continuos
2:000$000
5 serventea de 1a classe (mensalista) a ... , •••......•...•
i:980SOOO
I' serventes dé 2• classe, diaria
de i: ãOO................ • •.••.••••••

a..................

i08

12:000$00()

n:ooosooo

8:600SOOO
'22: soosoon
19:2005000
22:400SOOO
28:8005000
f3:;jOOSOOO

4:toosooo

3:3008000
48:0008000

:16: ooosooo
9:ooosooo
!H:ooosooo
28:000$000
22:000SOOO

7:2oosooo
4:ooosooo

9:900$000
9:855$000
369:0ã55000

l'AB!:LLA O

,\01\IINIIITilAÇAO DOS COJlRElOS DO MARANifAO

administradór ••...•••.•..•...
t contador •••••••.•.•..•.•.•••
t t.hesoureiro (inclusive 6008 pa.ra.

············

·quebras) ••.•••••• ; ...•.••

6:000$000
i2:000SOOO
t5:000SOOO
:H~: OOOSOOO

2 chefes de secção a •.•..••.•.•.

a tJritneiros officiaes a~ ~ ...••..•

g segundos omciaeé à'•••••••••.•
i flel de theSóUtéito (inclusivo

iOOS pata qllébras) •.•....

.. . . . ..... .

~O auxiliarm; a •••• ~ ••••••••.•..

3:400$0911
2:000$000
t:B00$000

l porteiro ••..••••..•••••......
t ajudantP- do porteiro ........ .
lO ama.nueuscs a ............... .
5 praticantes a ....• ; •.•.......

9 carteiros dé i• classe a ••....•
lo carteiros do 2'* classe a ••...••

8:4005000
6:6005000

~

a:ooosooo

2:200SOOO

:t:600SOOO
1:400$000
2:400$000

:~4:

ooosooo

40:000SOOO
9:0001000
27:000 000
22:000 000

ACTOS DO PODER EXECU11VO
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f continuo •••.•..•......•.....•
ô serventes de P· classe (mensalista) .•....•••••.••....•
ti serventes de 2" classe, diaria
de 48000 ••••••••••••••••

I:~nosooo

I:Roosooo

tO:HOO~OOO
8:71)0~000

246:7608000

R7
1(

AllMJNlS'fRAÇÃO DOS CORREIOS TIA rARARl'BA

:l administrador .••...•.......•
1 cqnta.dor .•...••..•••••..•.••
f t.besoueoiro ( inclusive 600S
2

:1

5
i

i
:l
8

H
4
9

14
:l
3
6

para quebra~ .••..••..•.
chefes de secção a ......••...
primeiros ofliciaes a ....••..••
segundos officiaes a .•••.... ,••
fiel do thesoureiro (inclusive
iOOS para quebras) •.••.•.
porteiro •...••.••.•..••.....•
ajudante do porteiro ....•••.•
aman uenses a •••...••••••••.•
auxiliares a ................. .
praticantes a . .............. .
carteiros de i a classe a ••.....
c~rteiros dn 2" classe a .•....•
continuo ..•..•.•.....•....•..
serventes de ia classe a (mensalistas) ••..•.•••...••.••
serventes de 2" classe, diaria
de 48000 •••.••••••••••••

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

............. ..
...............
,.

6:000$000

5:ooosooo

4:0008000

.............
..... , ......
....... " ......

3:4008000
2:000SOOO
i:800SOOO
3:0008000
2:200$000

........ .....
~

f:HOOSOOO

g:4nosonn
fj: lifl(),l)(ll)

6:noosono
t2:oonsoon
i5:ooosoon
:w:nnosnno
a:nnosono
:J:400$000
:!.:400SOOO
27:200SOOO
28:0008000
7:200$000
27:000SOOO

:w :soosnon

1:8008000
~;:40050110

8: ., 608000

75

213:5608000
111
AJ>l\IIETSTRAÇÃO DOS CORREIOS DE ALAGOA3

1 administrarlor •.•.••••••••••••
i contador ••••..•••••. ~ ...•.••
i thesoureiro ( inclusive 600S

para

quebra~ ••.••••••••

2 c.hofes de secçã.o a •.•...•...•

2 primeiros officiaes a •.••.••••.

i segundos officiaes a . ........ .

1 fiel do thesoureiro (inclusive
1008 para. quebras) .••....
i porteiro ••••..•....•........•
1 ajudante do porteiro .••.•••••
10 amannenses a ............. ..
16 auxiliares a..•••.••••••.•.•.••
16 carteiros de i a. classe a ••....•

8:4008000
6;600$000

6:ooosooo

5:0001)000
4:000$000

6 ooosooo
ooosooo
iO 000$001)
16 ooosooo

12

3 6008000
3

3 400$000

2 oonsooo
3 ooosooo

~00800')

2 4nnsooo
J4 ooosooo
32 000$000
·i8 ooosooo

32{

ACt-08 DO PODER EXECUTIVO

16 carteiros de 2a classe a .•.•...
i continuo ..............•. o • • • •
6 serventes de 1a classe a { mensalistas) ....
6 serventes de 2" elasse, diaria
o •• o •••••••• o

2:2008000

3~):

l:ROOSOOO

to:8oosooo

2008000
1:8008000

R:7o08000

de 4$000 ••••.•.••••.••.••

:.n8: 'JôOSOO()

IV
ADl\I!NJSTRAÇÂU 110

ESJ•tnnu

administ.rador ............
rontadot' •...........
Htesoureiro ( inclusive ti008
p<lra quebras) ..
~ ehefes de secçào a
2 primeiros officiaes a ..... ~ ....
+ segundos officiaes a ..•.......
.f fiel do t.hesonreiro (inclusive
:1.00$ para quebras) .....
l porteiro ..........•.
l ajudante do porteiro •......•.
lO amanncnsc~ a .....•...•.....
:!.O auxiliares a ...........•...... ,
8 r-arteiros de 1" classe a o, •••• o
H c:u'teit'os de 2"' classe a ...... .
J auxiliai' de ea.rt.oiro ......... .

SANlU

8: ~00$000

o •••

t)

o •••••••

o •• o. o o o o

o •••• o •••••

u:ooosooo
5:000$000

·i-:ooosoou

(~fllltillllO •••.•••••••••••••••••

;t

~crvent.esdel"dassca

(J

:l: 1·00$000

••••••••

I

(mensalistas) .........•..•....
~'enent.cs de 2" ela.ssc, diar·ia
de :tsooo ..•.........•..•

~i: ooosooo
J;;l:UOOSOOO
10:0008000
liJ;000$000

:l:6oosooo

o o

o

·IJ008UOO

:!:4000000

:l: r~oosooo
:!:000$000
:t:000$000

"!::wnsooo

34:oousooo

40:000$000
~í-:000$00()

:w: 8008000
I :Ríl08000

l:Boosooo
1:800$000

!'\:7(10~000

v
ADM!NbfH_AÇÃfJ DOS CORREIOS IJE St\NlA (;~.TRAJ\JN,,

':2
:~

l1

1

administrador ...•.....•.••..
contador ................... .
thesuueeit•o ( indusive 600S
para qu•~b1·a~) .•••••..• r •
dtefeq d<~ sue•~.ão a........... .
primeiro:. offieiaes <L •••••••••
seguHdos ofticiaes a •••••.•.•••
tie! do tl!e<;om·oir·o (illelusive
1OOS p<tt'a queiJ!'êJ,s .•••...
porteiro .............•......
Í1jw.Jalltf~ do P'Jrtr>il't' .••••••••

1
1
'J ama•1uenses
12

:J.•••••••••••••••

auxiliare:_, a ................ .

;.;, 1'.2.rteiros de. ta classe a ...... .
Lsi~

:.!9 i~f ...., ''oi. lll

8;-!0úSOOO
0:600$000
I}

6:01JOSOOO

;j:IJ00$000

4:ooosouo

oousooo

12 000$000
1:_i 0008000
:?..f ooosuou
~~

ljfl(l

)000

3:4oosoou

3 400$000
:J 4005000
30 t)f)OSOOO

;J ;OUO~OOU

'Z·t

2:oonsnoo

2± 000,)000

ooosooo
2!

322

ACTOf\ DO PODER ExECtrl'lV()

i O carteiros rle 2" classe a ...... .
4- auxiliares ele carteiro a. •.•.••
i continuo .........•••.•......
3 servente:-; de i" ela.st'o (mens;t.-

'i 200$0(){)
i HOOgOIH)

1: l)i)H~I)OO

li.;;ta) a ......••. .- ...... .
tl

22 ooos·)Oft

2:200SUOO
t: ROOSOI)O

serventes d.e 2'1 c!a.sse, c\iaria

;) : mosnoo

11e 4~noo ............... .

'!.0!): I (i()~OOI)

70

TABELLA :0

A(lm'inlstrações de 3"

cla.ss~

administ.rarlor ..........•••..

7: .W0$000

1 cont.a.dor ...••..............

I) :oonnnrH•

i

t.he~oureieo

(inclusivo /100S
pêlra qunht·a.s) .......... .
2 chefe..<; do sect: I.P a ......•....
3 officiaes a .......•.....•.....
2 fieis de t.b.esoureiro (inclusive
100$ para quebt•as) a .... .
1 porteiro ..... · .............. .

4: arnannonse:> a .............. .
8 a.ux.lliaacs :, ................ .
8 cartoit·os de i 0 cla-R~n a ...... .
13 ca.eteiros ele :!a elas;;<~ a. ..••...
:1 auxiliares do c:art.uil'o a .•....
1 continuo ................... .
3 servenses de i" classe (meu:ia.listas) a ........•••.•••.•
6 serventes de 2a classe, diaria

!) : 000$000

~;; tlll0$000
lU:Oti0$1Hlll

4:000$000

12:000~000

3: HHl$000

li:200$ÚOO

:l :00030tll)

J:000$000
t!:000$000
16:000$00(1

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

2:000$000
2.400$001t

L!~: ~!00$000

2:onosooo
I: ).:0031 IOI I

21t: ooosooo
!.; :4-tnsoon
1: ~wosoon

!:&20$000

·1· : RI)OSOOO

de 4-SOOO •••••••••.••••••

8:760$000

56

JH :420SOOO

ll
Al'MI~lSTAAÇ~O DOS CORREIO~ DE 1\JBEIRAO

l admioistP.dor .......•.•.....
1 contador ................... .
l thesoureiro (inchnivo ·'tflO~
pa.l'(l, quc~bra:;) a ......... .
2 chefn:-; rle sec1; lo .1.•••••••••••
:l officia.es a .................. .
-~~ tieis de thesonreit'o (incl11sivc
fOOS pa.ea ctnohras) :t ••. .•
i porteiro •...................•

l'i\KW

l , ~!-OflSOOfl
h :nnosnn't

:i

~tilnSnon

:;:f11lll51lilil

l 1,.,,oosnon

·,.;()1)1)~111111

I

::: (llll,)llllll

~: IIIICI~rl!)ll

li::!uosonn

::: !11Hl8noo

ACTOB DO PODER EXEC111 J \'0

1 amanucnses

3:0005000

;1. ..••••••••••.•

2~0008000

auxiliares a................. .
:i caeteiros ne 1" classe a ...... .
1o carteiros de 2"" c!llssH a. •••••.•
i continuo ..•.....•...........
~ Rcrven tos ti c :l" classe ( rncnsasalist;Ls) a .....•.........
:. snr~eRf.es do 2" elasse, rliari:~

I~

cfp,

2:4008000

':!: oon3noo

1.2 000$000
21.- ooosoon
i2 000$000
:~o

l

ooosonn

soosnon

1: t):'.O~OOO
!i :840$0011

'r-~0()0 . . . . . . . . . . . . . . . .

I ;~g: 2808001 I

r, ~I

111
A lli\IINISTfi,4ÇAO Jl(l~ (!llRR~;J():; IH:

IIR~~R"IU

'1 :~~nosono

;Jclrniiti:;f.radnr· •••.•..••...•••

!i:onogono

contador ....••.••...........
t.h~r·our·oiro
(inclusive r,oo~
pa.r·a quebras) .......... .
~~ chefes de secção a .......... .
:t offieiaes :-...... . ...•••••....
·~ lliois de thesoureiro (inclusive
iOOS para quebras) ;t.••••
l porteiro .•...•••.••••••••••••
!i a.manuenscs a. ••••••••••••.••
to auxiliares a ..... .•..........
:l carteiros de 1a classe a •••••.
6 carteiros do 211. classe a •.•••••
!i auxilia.res de carteiro a.•.....
I continuo •......•••.••••.....
·~ ~:Prventes de 1" dasso (mensa-salista.s) a ........·...... .
:t sr.rventes de 2" classe, tiiaria
rle 1·8000 •••..••••.•••••.

!i:ooosooo
!l:000$000
4:0008000

10:000$000

t2:noosoon

f003000

ô:2oosoon

:J:OOOSOOO

i;; : ooosooo

2:000$000
2:400$000
2:0008000
1 : R00$0rHl

~0:000$000

:~:

:l:000$000

7:200SOOU
i2:000SOOO
9:0008000
I :800$00()

1 :f)2nSono

4:380$000

4 t>

122:020$000
TABELLA E

Administrações

d~

4" classa

ADMINISTRAÇÃO DOS CORREIOS DO P!A.UBY

administrador •..•• ~ • ~ ... , - ..
rontador ....•...• 8··········
1 tbesoureiro
(inclusivf\ 4008
para quebras) .......... .
J chefes do secçã.o a.... , ...... .
.:l officiaes a........••.........•
!'~fiel de tbesoureiro (inelusivo
iOOS para quebras) .•••••

6:600SOOO

~·600$000

~:200$000

:l:600SOOO

4:800$000
8:4008000
i0:800SOOO
2:9008000

32i

ACTOB DO POD!m EXECUTIVO

i porteiro •••• , • • • . . . • . . . • • • . . .
5 arnanaenses a •.•......•..... .,~ã;õõõiôóõ
i o auxiliares a •.••.••••••••••.•
2:0008000
:1:8008000
~ praticant.es a ••••••.••••.....
2:~oosooo
~ ea.rteiros de P· classe a •.•....
f} carteiros de 2a classo a ..• ~ •..
2:000$000
t:SOOSOOO
4 auxiliares de carteiro a. ••••••
i continuo •••.•••••••••••••••.
2 serventes de i a classe (mensa·
1:620SOOíl
listas) a •••••••••••••••••
.\. ~erventcs du 2.. classe, diaria.

de 4.-$000 .••.•••••••.. , ••

2:iOOSOOO

t5:ooosooo

20:0008000
7:200$000
9:600SOOO

12:ooosoon
7:200SOOo
l: soosoon

3:2~0$000

~:8-i-OSOOO

(9,J·il80f00()

50

ll

2
3
i

i

()
12

r..

administrador .....•••.••.•.•
00ntador .••.••••• a··········
thosouroiro (inclusive 4008
pa.ra quebras} ••••.••••••
chefes do secção a. •••••••••.•
officiaes a. ·•••••.•••.•.•..•..
fifll do thesoureiro (indusive
iOOS para quebras) ..•..•
porteiro ..••.................
a.manuom;os a .......•......•
auxiliare;.; n. •••••••••••..••••
praticil.nfes a ....
o

•••••••••••

6 ua1·t.oit·o~ de .I" cla:,sc a ...... .
12 cal'tt~iro~ 1lo 2"' ohtf-Se a •....•.
l continuo .....•...•.••..•....
2 serventes de i" classe (mensalistas) a .••..••.••...••••
5 seevente~ da 211. classe, dlaria
de

6:6onsonn

5 : 600$(1{)1~

......... ..

4:800$000

3:6008000

l 1) ; soosooo

"

~:200$000

3:000$000
2:000800(•
1:8008000

:2:4oosoon
J:OI)íl~fl()t\

R:4oosooo

2:9008000
2:400$000
18:000$000
~~·~:

ooosoon

7:2008000
1.1: 400$0(11.
'),1-: ooosooo

L:800800fl
i : 620$t \OI I

48000 ..••.•••..•••.•.

:1:240~000

7:300$000
1 t,.l : 44·'18000

58

IH
~D~liNJSTRAÇKrJ

OOS 1'::01\1\EIOS liE TOAn:mo

(K<.~f:ado

da. Babia)

l admjJJÍstt·a.d('r .••..•...•.••.•.
1 contadr:tt• ••••••••..••••••
I

{ thosoureiro (inclrJsive '•00$ rnxa
quebra/;).
2 chefes (lq 3•Jc•1Ctll ;.1 •••••.••••••
.3 o !fiei a,IJ,; a •••••..•
1 t\el •lo thesoul'eiro {in.-Jw;Iv(;
i008 para quoura::;) ••.....
i pcrteiro •.••..•• , ......•.....
3 amanuensesa •••..•••.••...•.
I

ti :fiOOSO!JH

ã:üOP800(\

•••

•••••••••••••••

o

••

,

•••••••

4: '<:!OOSOo,,~ 1
;: ~ (i(J(I~()fHIII

~;lJUOSOOO

B·4:oo1!oon

In· fJIU):/fO(I~l

'1,: ~l005UUO
2,.: 4008001 t
'J. Q~lOHOOU

ACl'OS DO I'ODim FXF.f'IJ'i'iVn

S a uxiliarPs a •....••...•.•....
1 carteiro do i e. classe ...•. , ....
1 carteirG de 2a classe .••..•....
3 estafetas a •.....••...•.••...
':! serventes de 1• classe ( mensalista~) a ................ .
2 serventos de 2• classe, diaria
de 4~ooo •••••••••.•..••••

-

2:0008000

Hi 0008000
t 4008000

1 :4-Hl$000

4 3208000

i·G20SOOO

3:24:0$000

2

ooosooo

2:920SOOo
81:3808000
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IV
AüMINliTRAÇÃO UOS C:ORR:El03 DE BOl'UC.\'I"Ú

(Esta.do rle S. Paulo)

n:eoosooo

1 admistrador •...•...•••.•••.•
i contador •••••..••••..•••••••
i thesoureiro (inclusive 4008 para
quebras) •....•...• - ..•••
2 chefes de secção a" ........ .
3 officiaes a .•• ; ••.•.•••••.••• ~
i fiel do tbesoureiro (inclusive
iOOS para f)Uehras) ..••••
1 porteiro ..........•..••••.•..
3 amannen1Ees a .•.•••.•••.•••.
~ auxiliares a .•.•.••....••.•••
.2 carteiros do f• classe a....... .
'" earteit·os de 21\ da.sso a .....••
'1 ser\'f3rttes de fa classe (mcusa:-!

~~:

4:200$000
3:600801)1)

:l;000$000
2:0008000
2:400$0111)
:!:000$000

600j000

4:8008000
8:4008000
{0:8005000
2:9008000
:!.:4008000
9:0008000
16;000800()

4:Aoonooo
:": OOO~OUíJ

1; ti20~000

lista~!) a .....•..•...•.•••
sel'\'entes de 2"' classe, dhu·ia

4: ::l8u~ooo

48000 ...•....••.•.•.•.••••

8ô:920SOOO

,\ DiifiNISTRAÇÃO DOS CORliFJOS UE MATTO GROSSO

t

a.rlministr·a.dur ••.•••••••• , .•..

contador ..........••••••..•••
1 t.IHlsoureiro (iuclnsive 400S para
quebras) .•.•..•....•.•...
;.! chofes d(1 socçao a •...•...•••
3 otliciacs a ••...••••••..•..••• ·1 fitll do thosoureh·o (inclusive

-100$ p:1ra qml!H"as) ••••••
1 po1·teiro ..•.•••......••.••.••
r; amanueuses a .............. .
1 o auxiliares
3 carteiros de 1 a. classe a ...... .
f· carteiros de 2a rtasse a .. ,,. ..

a:............... .

'

....., .....
4:2oosoou

3 :f~00$000

fi:600l$d00
tí:600SOOO
4:800$000
1\:400$001)

·Jt.t::.:wonooo
~~9008000

···:i tiôósôoõ
~ ooosooo
2 400$000
2 ooosooo

2:4005000
-t_t;:000$000

:::o:ooosooo
'7:200$000
l2;0008000

M~TOS

DO PODER EXECUTIVO

i:S00$000
1:800$000

i auxiliar de carteiro ........ .
i continuo ................. .
2 serventes do P ela~se (mensalistas) a ............... .
3 serventes de 211 classe, diaria
de 4-SOOO ..•....••......•

:~:2~osooo

4:380$000
i06:920$000

ii

VI
ADJ\Ill(}STRAÇÃO DOS CORI\ElUS DE SANTA MARIA DA BOCCA Dü l\IUNTF

(Estado do Rio Gr-ande do Sul)
i administrador .•.......•.•.•••
1 contador ....•...••.•.•.•••••

1 tbesoureiro (inclusive 400$ para
quebras) ..•....•.•.•.....
2 chefes de secção a .......... .
3 officiaes a .................. .
1 fiel do tbesoureiro (inclusive
iDOS para quebras) ...... .
i porteiro .....•..............•
7

amanuen~es

a ..............•

8
5
5
3

-

auxiliàres a ................ .
carteiros de 1a ela!' se a ...... .
carteiros de 2a classe a ...... .
esta fe tas a .......••.........
1. continuo .•..........•........
2 serventes de 1a. classe (mensalistas) a ..•..•.••.•••.•.•
4 serventes de 2a. classe, diaria
de 48000 •••••••••.•••••.

6:600$000
5:600$000
4;8005000
4:200$000
:{:()00$000

8:4008000
10: 800800t I

2:9UO$oOO
2:400$000
3:000$000
2:000$000
:2:4008000
2:0008000
1:440$000

~1:ooosouo

1ô:OOOSüoo
12: OOoSOO(J

IO:OOOSOOo
:t: 320SOOo
1: SOOSOOtt

1:620$000

:{ :240$000

5:840SOOO

45

H5:700SOOO

VIl
Alli\IINISTRAÇÃO DOS CORRF.IO~~ LIF. CIIRUMBÁ

(Estado de Matt.o

nt·o~so)

admin istradot· ............... .
contador .•..................
1 ttwsoureiro (inclnsive Ít·OOS para
quebra~)...... . . . ...... .
:~ chefe~~ dt~ ~~~'~~f::'íu
:~ uffkí:lw~

:1 ..•.. , ....•.
:1 .. ,, ., •.

íi: ti00$000
~;

· r.uosooo

4:8llU$()últ
4 : ':'00$00U

:! :HUII:\!Oftll

~:4008001)

i 1.1

i!tJOEULI~I

-~CTOB

DO PODER EXEf:U'riVO

t fiel do t.hesonreiro (inclusive
iOOS para quebras) ...... .
:1.

3

8
2
4
3

3

porteit"o •••••...••••.•..•...•
amanuenses a ••••••••••..••••
auxiliares a .....•.•..........
carteiros de :1. a classe a ......•
carteiros de 2• classe a ...... .
serventes de i 8 'tlasse (mensalistas) a ••.••.•••••••..•.
serventes de 28 classe, diaria
de 4SOOO ••••••••••••••••

3!7

3:0008000
2:0005000
2:4008000
2:0008000

2:900$000
2:4008000
9:000S000
f6:0008000
4:8008000
8:000$000

1:6208000

4:8608000
4:3808000
88:5405000
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VIII
ADMINISTRAçlO DOS CORREIOS DE GúlAZ

1 administt·adOI· ................. .
t contador ••••••••••••••••••••
1 tbesoureiro (inclusive 4008 para

quebl'as) •.•.....• , •..•..•
2 cbefos de secção a •••••••••••
3 officiaes a ...............••.•
1 fiel do thesoureiro

6:6008000
~;:6008000

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

4:2008000
3:6008000

4:800$000
8:4008000
10:8008000

(inclusive
~:9008000

iOOS para quebras) ..•...•

porteiro .................... .
5 amanuenses a ....•...... ; .. .
1 O auxiliares
5 carteiros dn 1a classe a ....•..
8 carteiros de 2a classe a ...... .
t continuo .•....•.•••.•••••..••
2 serventes do 1a classe (mensalistas) a ••••••.••••.•••••
3 serventes de 2• classe, diaria
de 45000 ••.•••••••••••••

3:0008000
2:0008000
2:4008000
2:000$000

2:400$000
15:000$000
20:000SOOO
12:0008000
16:000$000

1:6208000

3:240$000

1.

a.:.............. .

t:8oosooo

4:3808000
ii3:920SOOO

IX
ADl\UNISTRAÇlO DOS COIU\EIOS DE DJAMAI\TINA

(Estado de Minas Geraes)

():6008000

1 ad ministt·ac.lor •.•••••..••..•••

!; :Goosooo

i ~~ontador •. _..•.•..••......••
1 Lhesouroiro (inclw~ive

400S para

(jiH~U!'aH ••••.•••••••••.•
'.~ t:IJBfi-'1:! de ~Jf'C1;:J~\ :t.,,.,,., ..

4:8008000
~:~wosoou.

~.400SOilü

328

ACTOS DO PODER EXECUTIVO
3 ofHciaes

a ..•..•.•.•••.•.••••

3:6008000

10:8008000

l:OOOSOOO

2:9008000
'2:4008000
12:0008000
20:000$000
4:8008000
1):0008000

f fiel de t.hesourelro (inclusive

fOOS para quebras) •••.•..
1. porteiro ..............•.••...

4 arnanuoo~cs a ..........•.•...
1 O anxlliat·e:l a ................ .
2 carteiros de ta classe a ...... .
3 carteiros de 2a classe a ..•....
3 auxiliares de carteiro a ..... .
2 serventes de f"' classe (mensalista.s) a ......••.•.•.•....
2 serventes de 2a classe, dia ria

de

~$000.

2:000$000
2:400$000

2:000SOOO
1:S008000

n:400SOOO

1:520$000

a·~4o~ooo

, • , •..••• , •••••

2:9208000

36

9õ:860SOOO
X
AD'\IIl'USTRAÇXO úG5 CORREIO~ DF IHEOPBILO OTTONJ

(Est.ado de Minas Ge1·ass)

6:6008000

f admiuist•·adoi' ............••..
f contarlor ••.•.........•.•....•

1 thesoureiro. (inclusiVe 4008 para
quebras) .........•.......
2 c}Wfes de secção a ...•.......
3 of1'1.ciaes a .......•...•.......
1 fiel do thesoureiro (iudnsivo

1008 pa.ra

quoht·a~) ..

~·600$000

· · ·4;2õõsõõõ
3:fi00$00í)

: ....

4:800$000
8:4008000
10:8008000
~:900~0011
·~ :400$000

f pot·tei ro •••.........•.•......

3 a111anuenses a .•.... , ....... .
8 auxilat·es a ................ .
f (~ill'teiro de 1a classe ........ .
f cartcit·o de 2a. classe •.......•
2 estafetas a .•..•..••.•.......
2 servcmtes de ta classe (mensa~
lista) a. •..••.••••••••••••
2 ,;cwventos de 24 (:)asse diaria
du 4SOt)0 •••••••• .'•.••• , .

ii:OOOSOOO

~1:0008000

2: UI ~0$00(1

lti:000$000
2:400$000
2:0008000

:4408000

~:880$000

I

1 :li:?.08fJtiÜ
~:~J~osooo

79:9408000
X. I
ADiHJNJSTRAÇIO DUS CúRRF.IOS DR t.:AMP.\NtU

(Estado de Minas Geraes)
6~600SOOO
~;

administl':tdor •••••...••..•.••..
1 contaLlol'. , ••...•••.••.•.•..••.
f thu.:;uureiro (inclusive 400S para
quebras) ••••.••••••••••••

2 cbefos de secção a .......... .

: r.ousuoo

•

• • • • • • • lit • • •

4:2008000

4:&00$000

S·4oosooo

AC'rOS DO r•noER EXECU'fi\'(J

3:6008000

3 offieiaes a ................... .
t fiel do thosou1·eiro (inclusive
1005 para quebras) •.....•
1 porteiro .... - ..•.............
ti arnanuenses a .•••••••••...••

3:000$000
2:000$000
1:8008000

10 auxili:=ires a .....••.••.... , .•
3 praticantes a .....•.........•
4 carteiros de 1a classe a ..... .
6 ca1•teiros de 2a. classe a ..... .
2 serventes de i a classe (mensalistas) a ..••..•..•••••.••
3 serventes de 2a classe, diaria
de 4$000 ............... .

10:R008000
2:900800(}
2:400$000
15:0008000

=~o: ooogooo

5:400SOOO
9:600$000

2:4008000
2:000$000

12.0008000

1:6208000

~·24:0j000

4:3~08000

H i :1208000

43

TABELLA F

Agencias Especiaes
NO ESTADO DO RIO DE .JANEI:RO :

Campos

............. .,

agente.-................•....
ajudante ...••..•... , •........
thesoureiro (inclusive 400$ par·a
quebras) ................ .
tir~l do thesonreil'o (inclu.;;in!
1008 para qunbra:->) ..... .
··~

a.rnanueuses a .............. .

~

"

. .. . . ... . . .

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

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

.;;ervente~)

~

'

~

:; :0008000
:; : HIOSOOO

2:400$0011

I: 800$000

·?.7 : 000$1100

1 :H0$000

di:uia de 48500 ....

6~600~000

:! : liii0$000
7:200$0011
'iG:H00$000
24-: 000$000

~1 ~tHI0$0tHI
~: 400$0011

7 auxili;...t•es a ..•.••.•••......•
1 o eat•tei r·os a ................. .
I:; auxiliare~; de (!ai·teii'O a .... .
~l eqta fAta~ a ..••.......•••••••

3

~

.. . . . . .

-

.

-!:~~0$000

'~:

92'78500

103: ~0'7$;)0(1

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

agente ..... ~ •.••..••..•.••.•
ajudante •...•.••.....•..••• ~
tuesoureiro (iuclusive 400S vara

queura.s) ••••••••••••..•••
1
4

18
!l

:1

fiel do thesonreiro (inclusive
100$ par·a .. quehras) .....•
a.manuense ................. .
auxiliares :.1.. ••••••••••••••••
earteiros a .• ; .••.•••........
anxiliaeos de carteil'o a .....•
qer·veHte:;, tliaria de 48:100 ••.•

~

•

t'

e

t'

t'

I

t

t'

•

t'

•

t'

t

•

t'

I

t'

t'

G:G00$000
;; :000$000
!j:.J.00$1)00

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

:J:ij00$000
:l: tl00$000

2:400$000
2:400$000
1:800$000

·í<J: :W0$0011
f li: 2110$000

••••••

. ··········.

IJ:ü00$000

4-: '.l:H$~100
98: i2'7S5oo

AC'rOS DO PODER E:~rF.ClT'rlVO
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NO RSTAllO DE 1\HNAS GF.RAES

Juiz de Fórn,
i agente •.........•...........
i ajudante ...••...............
i thesoureiro (inclusive 400$ para
quebras) •.................
i fiel do thesoureiro (inclusive

:1.00$ para quebras) ......•
2 amanuensos a •••••••••••••••
3 auxiliares a •••••••........••
3 praticantes a ............... .
5 carteit·os de i,. classe a ...... .
5 carteiros de 2" dasse a ...... .
3 estafetas a .................. .
3 sel'Vellt~s. Jiarb tlP. 4$5011 ... .

6:600$000
5:000$000
~)

3:600$000
:~: lt-00$000
1.:800$000
:{:400$000
2:800$000
1 :HOSOOU

: .í{)0$000

3:600$000
7:200$000
7:200$000
:; :400$000

~. '1 : ooosooo

·I 4 : 0008000
4;3208000
4:9?.7$500
~o:

64'7S5oo

NO RIO UkANDE UO <f:UL

i ag~nte .•.....•..•.....•.....
! ajudan1e ................... .
i tÍtec:;oureiro (im:lusive 400$ para
q11obras) ............. '" ..
fiei do t.IH~SOLJI'CÍI'O (irtC)ll~liWl
1008 (Ja1·a qtwlu·:1s) ...... .
~ autauuense~ a .....•.........
8 auxiliares a ................ .
i6 carteiros a .. , .•......•......

7:000$000
!i:0008000

:; :1oonooo
:t:GUU$UUII

:J:ti00$000
2:400$000
2:400$000

3 serventes, dia ria de 4$500 ....

'1 :200$000
I ~I: ::!00$000
38:400$000
4:g27$500

90:7275500

33

Rio G1·ande
i agente ••••.......•....•••...

'1:000$000

i aJudante ......••..•......•...

~i:000$000

1 thesoureiro (inclusivo 400$ para
qn: ' "as) •..•.••..••.•.•••
i lid dt• •hesouroiro (inclu~ive

100$ para quebras) ...... .
2 awauuenses a ...........·... .
6 auxiliares a ................ .
i O carteiros a ................. .
3 serventes, diat·ia de tl$fiOO .•..
6 estafeta-; :.1 . , . • • • • • • • . • • • • • • •

3t

3:60U$0UU
2:400$000
· 2: 400SOOO

:~ :!:iU0$000
7:200$000
H:400$00U
~~.}: 000$000
4:9.27$5011
H:C40$0UO
~HI. lli'/~!íUO

33t

AUTOS DO PODER EXEClJ'rtVO

TABELLAG
Agentes embarcados

Na Directoria Geral:
fO agentes embarcados.................
Na Administração do Amazonas
e Acre:
20 ngen tes mn bat·cados a. • . . . . . . . . • . . . .
Na Administr·ação do Piauby :
8 agertté·: ülllbarcado·~ :1 . "...........

ooosooo

4:0008000

!~:():

4: 000$0\JO

~0:000$000

1·0008000

:?.lá-: ooosooo

14-i:000:$001)

TABELt.A. B

Vendmeutu auuu:1l
3:000SOO\J a G:UOUSUOO
Agente •.............................
Ajudante dn agoute. _............ ·... . 3/'* do veucimonto do agente
Thesoureiru ......................... . 3/4 do vencimento do agente
:! :000$000 a 2: G00$000
Auxiliares (facnlta.tivo) .............. .
1:800$000
Praticante:; (facultativo) ............. . ..... .....•...
'~: 00$000 :t '!.: 400$00U
• ••.•.•. '.....
1 :8008000

Carteiros (faeultativo) ............... .

Auxiliares dn eal'teiro (fncnltativo).
Estafeta!~

(faenltativo) .....
Xervente·.'. diarh de 48000.

1·

ítonouo

·rABELLA I
Agenclaa de 2a classe

Vencimento annual
i : SOOSOOO a 3: OOOSOOO
3/4 do vencimento do agente

Agente ••..••••••••••.•.••......•.•••
Ajudante de agente .••...•..•••..•....
Praticante (facultativo) ..•..........•.
Auxiliares de carteiro (facultativo) .••.
Estafeta (faculta ti vo) ..•....••••••.•..
:-3ervent.e, diar-h de '•SOUII. (faeultativo)

•••·••••·•·•·•
..............

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

1:8008000
i :800$000
1:4~osoou

T AB.F.:LLA J
Aq enCtas

de

3"

classe
Gral.ilicaçã.o anuua I

Agente ..... , ......................... .
A.iud:-tnt·~

(faeult:Hivo) _............ .

F:f:tf••Lt (l:tl'llll:tli\'O) .•

'

üUUSOOO a I: :-::UIIUUtlü
:lj'1 da

t;l'atitir~u.::ío

do 3geut.e
l.HO~IIOtl

332

ACTOS DO I'ÍIDI:H E:'\ECUTI\0

TABELLA K

Agencías da 4" classe
Gratificação annual

4303000

Agente ............... , ............. .

fi00$000

G

TABELLA L
Conducção de malas

Conductores (serviço pot· aju'3t.e un contL·acto, de r-onformidade
com as distancias a percorrer).
Diarias diversas ou mc:?salidart~~l.
Rio de Janeiro, iô de março de i92i.- J.

nv.cnF.'J'f)

N, 1'1.;·>;: --- rH:

Pire~

do Rio.

f() llE T\1.\Il!:O IIF

1~f'l

Promulga. o Tratado entre os Estados Unidos do Bra.Ril e o Reino Unido
-

da Gríl·Bretanha e Irlanda para a criação de ntrm CoJmni!'l~ã.o dP Paz

O PJ·c:::idt~tdr• da Hepuhliea dos l':sfadct~ I fnidt~:-1 do B1·a~il ~
Havendo s~Jlt'(~iouad(J, pelo decreto n. ''-210. dn 6 de janeiro ult.imp, a rf'snlnçãn elo Congres~o Na-eion::1l qu1• approvou
o Tratado dnfl'P. OR Estatlos TTnidos do Bt·a~il e o HPino lJnido
<ia <Jrã---Brd.anlm f' Trlanda, para a criar.flo de uma Commissão
(!e Paz, assig·narlo no Rio d~ Janeiro a 4 cJe atll'il 4ft:> 1919, ~
tendo-sP pffne!.undo a t.roea das !'1-'Hprt·f.ivas r·al.ifi('HPfít•s. nt:>!-lta
l'idnde~ nn dia onzn do corrente;
·
Dnel'~t.a qu~ o rp,ferido Tnt.f.ado, aprwnso prw drpia ao prer-·ent.p dPct·,~t.o, SP.in. I':Xf'l~lltnrJn e cllmpr·ido tfl() fiflhf"~t•nf.t! eomo
llPilr• Sf~

eonffm.

Rio de .JanPil'O, 16 ue mar·ço de 19? I'
,(!iencia P ~:1" da H0puhlira.

1(Hi" ltirl

lnd:epen-

EPI'J'ACJO PE~,Rêh.

J. M,

rf~7 il:4~''1lpr{r.

Ma;'que.r..

AC'l'O~

no

PODY.n EXECUTIVO

EPITACIO DA SILVA PESSOA
Prr•,tdr>fllP da nepnhlira fios Estados Unidos

I}O

Brasil

Faço sahrr. aos que a presPnfn Carta

rJ,~ Hah'l irw;:i.o viEs1.adng T1nidns do Brasil I' o Hf'ino Unido
da (:rã- RrPtaHlla e Irlanda. pelos resprdivos Plrmipof.rmcia-rios, foi eoncluidnJ e assignado na ·(·,idade do Rio de .Taneiro, aos
quatro dia!' do mnz de abril dj:\ mil novecr>nfos P. dPZP.nove, um
'J'rahtdo }l(IJ'a n. eriuçiio de nma (iollm.l.issã.r~ d(~ Pnz. do troe ~n
~minf r:

1'1'111, IJUt', •·Itll'l' o~•

T,ratado entre os Estados Unidos do Brasil e o Reino
Unido da Grã-B-retanha e
Irlanda para a criação de
uma Commissão de Paz

Treaty between the UnH.ed
Sta.tes oi' Brazíl :md the
Hnitcd Ktngdom of Grca.t
Britain and Ireland, for t.he
est.ablishment of a Preaeo
Commission

O V Íl't~-Pn·sidenfP da Rc-·
publiea dos Estados Unidos
,Jo Brasil, f'BJ t'X('I'I',ido. e Sua
Majctil.ade o Hei do Reino

Tlw aet.üJg Pt·csident ot' tiho
H1•publi(' or t.ltr• llnítr·d Staf.rs

Unido da Grã-Bret.allha e Irlanda r~ ·dos Domínios Britan-nicos ·dt• Além Mar. Impera-

Bril.ain and Irclaud and of thc
British Dominions Beyond tho

nf Brazíl ;md His 1\fn.ir'~Ly U1o

Unitod

Kingdom

of

Grcat

Empcror of India, drof nncn morn ::;iving
mais mna yr,z. manifest.ae a·· ('Xprf's~ion lo fhn f r·adit.ional
trwJi,· in na I <~m izadn exif;t.ente fl·ir•·nclsh i p ox i sLi rq:.:· i!ll'fwr'nn
~~nt.re os dnis paü.Ps e uninfhe t.wn c.olJnll'if's, :11td nniLing
dn-sr para st~1·dr :1 rmnsa da f.o pronwt.o f h o e:wsn n f riviriviliz:wi\o por nwios paci- Jisat.ion hy ,peaecfnl me:ws,
dor

da Tndia.

dr.scjosoR

do

fir.ns. rf'snlvcran• r.Plehrnr um
tratado r~sppc.ial ipara a solução antigavi'J dn qualquet· düfiruldadn flllP no futuro ·possa
Ruseítar-se •mf.rc os dois paizes, c para esse fim nomearam eornr.• scns Plmlipol.en-

eiarios:
O Vicf>-- Pr·psidenf.r, da R.epublica d0s Estados Unido:s
do Brasil. f'm exereicio, o S~
nhor Dontkio da Gama. Mini:-:;lrc• r}f'. Estudn rias TI.cla(;ÕP.-'
Exteriorl"s: r.

Sua

'\faje~tadn

o

RPi

do

Hcino ITnidn ·da f),·à-Br•~f.anha
n T!'lawh r· dn:.; Dnminios Bri-taJJ nkPs dr~ Alél!l :Mar. Impr.radnt' .J, lndin. ;&ir Artlmr
Iln h r r f. 1' r· I' 1. K . C . l\J . G . ,
Srm Em i~!d.-, J~xLJ':F•rr}in~•riu ('
~11 n !sf r o 'P!~n wutf'Jll'HH'Jn
nn

Ilio drc .Jaun\ro:

Seas,

sirou:s

I1avo l'N:inlverl l.o cnl Pr in to a

speeial

treaty for·

f.he

ami-

uable sottlcmcnf. of any fuf.urr~
díffi.cuHif's whielt mav :·t.rísf~
bet!\vnen tlHl t.w0 ~oi]ntries,
and for f.hat pUJ'fHJ~I'. hav0
appninte'll as f IH• ir Plmtipottmciarie:s:
The acting Presidr.nt of tJhe
Republie of the United iSiaf.es of
. Braiil, l\lr. Dom ir in ·na Ga.ma,
Minist.er nf · Sf.afP for Fm·cign
Aff~írs: and
His 1\la!iN;fy tlw KiÍlr; of
Grnat Brifain a11cl '''elanrl and
of 1lw Brit.ish
Dominion:;
Bcyuntl tlto SPas. F:mpnr0r of
Jndia. Si r :\ rt.hnr Hoberf. Peel.
K. C. M. n .. His F.nnw Extl·aordinar...- and Mini~fer rJenipotrnfiaÍ''-. af Rio tk .fa ..
w::-iro:
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Os quacs, devirlamente auLorrzados, aeeordaram nos seguintf'~ art.igos:
All'ffr.n

Who. Qwing· dnly :uühnri,
sed, havc agrerrl on thr. rotlmving ~rticlcs:
AHTfCLI~

1

'\s dtl:t.'i Altas Parlrs Coll-·tracl atÍl r:-:: l'nncordam nrn suhJnnlf f' I' á i 11 vr.stigação dr uma
Comnti.c:;sfio · Pormanentn, que
~;nhre rllas dar:í. parPcor, t.ndas
as ·rliffi~uldades de earaetor

inff'rnacional rJIIO possam surgit· nnt.re rllas r não possam
direrlanwnte resolvidas
por via diplomatiea, nem c~ai
ttaln 11os termos da Cnnvent·~n dt~ .\ rhit.rnmrnto
vigente
f\llf r·p ns dnis paiws; e resnl\ t'11l a intla nfín rlf't~larar guPrra 111na ~- ou t.ra nem começ.ar
hnslilildades
f'lllCJWlnl.o
nfl.n
flir :ttprrsenl.ado o rc~snll.aflo
des."a. i nvcsf.iga~ão.
sPe

Tlw Lwo lltgh Co11lraelitt~
Parl.ics agrcn f.o s11hmif. f.n IIH'
invr.sl.igal.ion nf a l'nrmallent.
Commission, whielt will givP
it.s rnpnrt. fhorf'nn. :tll difl'icnHif's n f an jtd.rl'n:tl.innal
charael.f't' which rnay arise
br.twccn f.lwm and t•annot he
dirncf.ly rPsolvrd hy fliplnmat.ie me<\llS, anel whieh do not
fali wi l.hitt Lhe f.orrw; o f thc
arhil.raf.ion c:ouvnnlion in rfnrr.1~
hni.Wf'Cil Uw t.wo r·.nunf.riPs;
and
Uwy f111'1 lwr :H~rPe no f.
f.c1 dl'f'.lnrt~ wat· I h r~ .onr. agi·nsf.
lltf'. rilhnr, IIOJ' l.n t·nrnmrn;;l",
llnsf.ilil.ins, nnf11 l.hP T'P-Rnll. of
sue h i nw~sr igaf.iott shall bn
suhmift.ccl.

AIITlliO 11

A

All'I'II:LI•: 11

f:untmissi:in a<'il11fl
S~"

rnll'·-

de c~inrn
membros. cada um fiplles nonwado por I' iucn aunos. da segn i nf.q maiH~ira : ~~:vla Gover-no dt-signar:í dois mnmhrns.
sendo sôrnen I e nm delles narinnal do pa iz ·que o nomei;:l..
n qu intn sPrá P.Sf'.olhirlo dr.
~ornmum
ac(~t'lt'rlo
entrn os
dois GoVf~rnos, entendenrlo-se
que não pertencerá. a 'llel'i.da

T

c~ompor~

nhuma das nacionalidades .iá
representarias· na. Comrnisf)ã.o.

'J'lw :1 hovr--me11 f.iollf'd f :ont11tission shall he cr1mposer:1 of
mrmb~rc;,

l'ivH

P:wh

nf t.I!Pfn

ttnnl iuaf.nd In r fivn ycar.'i, i 11
l.hfl fnllowi;lç. mallnPr:
PrJ.(jh
(~overnmenl. shall snlcd t.w,,
memhen;, nnly nnp of t.hPnt
ltf'ing a ln::tt.ional of tbr, cotw-ll·y nomina.ting him. 'f'he fifth

siJaJJ

hr. l'ihosen hy mnLn::t.l
agreement. bet.ween t.lte t.wn
novornment.s, it. bcing under-st.ood that he shall not belong
fq any of the naf.ionalitieR
already reprPsenf.Prl on f h c
f ;ommis~;ion.

Er,sp, quinto membro Axer-eerá as funr,~.ões de Presi-dP.nfr.
~o r,aso rle .iulgar "

'lto

de Sua Majosta,de

lin\'Pl'que o~

interesses britannicos aJfectados r•ela f]uesffio a :;rr PSflJ-darla não si"io pritwipa lmrntP
os do Heinn ll11ido. mfls sim
rlr. nm ou mais dos Domínios
aut.onnmos isto ~. o Dominin rlo fianatiá, o Gnvm·no

This
Pxercü~r

fifth

menthP,.

;;hall

fhr f11rwl inn nf PrP-

:;idPJJI.
111 f:!lP 1". I~IJf. nf 11,- ::J,ppeaf
ing lu l-Ir-; Ma,ír>:•ty'r; Govern·
ment. f.h;::d. fhn British inte-

r(': ls

Io

;~ffl•(f•~;t

llw

i J1\ r:-.:f
fl1o~:"

b_v fhr:-

1[;;1

f rd

rtisput(~

;Jre

nnt.

lh8 tlniV:rJ
Kingdoru. h11f. " e rnainly those nf somP nnr nr more of t.he
sP!f-gCJVf'l'lling- Do111ininns, naJn<liiJh

of
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da

r/\ IISI.ralia, o Domínio da
Nova. Zeclanuia, a União da
Afriea do Sul c a Terra Nova
-- o Governo de Sua Majes1ade f.erá a liberdade de sub~ ti tu i r para tal investigação e
Jl:trrc,·r o representante escol h ido JHH' clle para servir na
Cornu1issào Internacional por
lllll oulro l.irado de uma lista
de pnssoas cada, uma indicada
para cada um dos Dominios
auLonomos, mas sómcnte . um:
fnw~eionará,
isto é, aquelle
(}tie representa o Domínio immcdi:üamcutn infcrcs:~a:do no

mely the Dominion of Canada,
the Commonwealth of Au:stralia, ihe Dominion nf Néw Zealand, tlte Union of South Africa,
and Newfoundland, His
Majesty's Government. shall
he at liberty to substitue as
the mcmber dwsnn by them
Lo serve ou the inLcrnat.ional
Commission for sneh invesf.igatiov ad report, ano f !ter persou selectoü from a list or
persons to be namcd one for
oaeh of thc self-govcT'IliiJg
Dominions, hut. only on~ sha.ll
act, namnly, that ortc who re;t Sfilllllp t.n.
presenf.s thc Dominio11 irnnwd iatcly int.crm;1 Pd.
As dnsp(•:sa:J da Commissão
The <'XfJCllS<'S nf IJt1~ ComSP.I':Í.O p:t~:IS Jll)l' mrladf'. j)Ot'
rn is~:;ion slmll h1~ p:t id ~~Y 1J1~
:1 n tihn,c.; os Gu v Cl'JIOS.
l.\vo Uovernrw~nLs in eqnal
pmport.ions.
A 1;ommissão scr;í. eon~Lirl'rllc ComrrtiR~ion :'ltall hl;~
tu ida 0 sf'. aehar:'t prmnpLa a eon;st.ifutr,d ;md sha.IJ b~ prc-:
fmw.cionar dentro de seis me- parert to opAratn within six
zes drpoif: ·da tror~a de ratifi- months after thn cxehange of
rati.fications of the TH'CSP.nl.
r~<H,;íiPs do prPscnf.c tratado.
treaty.
At, t.hr, end of r,;wh períod
Ao ('aliJo dr. eada periodo de
e.inr·o annos os HCJpresentan- of five years l.ho mnmbers
tcs serão reeonduzidos oe. shall he reappoint.f\d or others
:-;triJsfituted.
Rll hst.i ftüdns.
As VHgas sel'ão prenllcliíóas
Vacancins shall hn fj llr,rl acdo mPsmo modo qnP- as no- <·ordi:ng to f.he mannor of f.hr,
Priginal appointmc11L
mear:Tles rprimitiva~.
A
Commissão
formulará
The Commission shall for-·
~uas propria~ regras fie pro- mulaf.P. its own rnlns nf proCP.sso.
cednre.
AH' I~ no

I IT

1\fiTlCI,r;; 1TI

Ca~n nào ~hrguP-m a accôrfn ca:sP t.he H igh Contra-flü quanto á solução diploma- ding Parties shall havr, faiJP-rt
t.ica dr: alguma questã.o de ca- f.o adjust. any such flues!Jon ryf
ractP-r internacional, as duas an international naf.ure by dj ..
'Altas Partes Contractantes a plomatir. methods, they shaJI
subnH'tferão :í dil.a Commis- rr-fer if. In ih~ Raid Comrni~
r;fi.o, par;1 qur. invPRf.ürnn r, d~ :üon for invr~~l1gaf.ion ~nrl
rnporf..
TlHrecer.
•
:A; Commissão ródc ser con ..
ThP Cornmi:';sion rnay hr.
'or;tdr'l. por fJUalqner das Al- l'ilhf'r of f.hf' High Cnnf.nlI a:~
J•arfrs Cnnlraetantp;:; ~ ding l':ulies, :tnd will opP.
fune~'ionarú de pn],ferencia 1w
1 alP vrefpr·aihly iu 1.111· coun.
paiz rm que se lho offereçarn lry \\ ltich offers f.lt~ grea.t.er
mais facilidades para o estndo f'acilifiPS fnl' f'X:(llllÍilêi.LÍOll nf
tla fJttPst.ão, para cnjo fim as Uw fJll('~d.ion, ror whieh pnr-
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Altas
Partes Contractantes
fornece.rã.o todos os meios.

pose th~ High Contracting
Partim; shall furnish all as~istanee.

O parecer da. Commissão
~r!rá apresentado dentro .de
um armo, a contar da data
('lll •1ue a Commissão declarar
que eomeçou seus trabalhos,
~alvo
vrorogação 1 accordada
p('las duas partes.

Este pa.rec{\1', que. é puranwnte consultivo e não obriga
as .Partes Contractantes quanto ao assumpto em questão,
ser;í preparado em lriplicata,
rPerbendo cada um dos Gon•rnos um exemplar e se:ado
o tereeiro guardado no arc h i H) da Commissão.

Ttw roport o.f Uw Cummission shall he prPsenf r>u within
one yeat· after the da Ie on
:whiell t h e l~Oilllllit'sion ~hall
ueclare its ÍllYCStigaLion to
hav~ begun, unl1~.--s a prorogation h agreed I o Jry bot.h
partio::;.
'l'his l'f\porL. \Yitidt is of a
purely · eousult:-JI.h·e
ualure
anel rl!WS 11uL hiwJ f hn High
Colltraeting Partie::; ou U1e
~uhjeet. in qut•:·diun, "'hall be
prepared in triplieafr•, eaeh of
t h e Go\·ernmenfs reeoiving
one cupy anu t.he third beiín.g
preservcd in tlw archives o{
lhe Commission.

AllTIGO IV

1\ prr~tietlLa.do o '[lat·eeer a
:unlws os Govrrnos, ostcs I erito sf'is mczes para nefWciar

IH'Pseula tion ot Lhe
lJoth GovPrlliHenls
they ~·lmll haYn six rnonths in
um arranjo de accôrdo eom o whinh lo nego I iatn :~n agrPndi !o paer.cer c, :se ao cabo· monf. i11 :~t·eordnrw,. \\·i1J1 Cnmd.:~l t\ 11uvo I r~rmo nA o eonscruission's l'l'•pnrl., and' if, ~I,
~uirem
l'IJfendcr-::H\ suhrnct- tl1e (•nd of lhis further pr.. tr•riio o lil.igio a arlbitrament.o, l'iod, 1Jhr·y do nnl. sue•;ecd in
~'Tll c·onJormidade com os ter- coming Ln an uHderslauuing,
mo~· da ConveuQão celebra·g~a they shaH su 1br11il. lhP disputB
f•nt.rf' as duas Altas Partes to al'hif.l'a tio11 in '''ll'formity)
Conf radantcs em 18 de· Junho with the torms of lhe Con...
do HJ09.
ventiou concludcd· between the
Lwo High Cont.rael.ing Parties
•m f.lw 18t.h .Turw, 1~09.
ARTIGO V

.AHer

r~port

to

.\Il'l'JI:l·E V

O presentP. tratado será ra-·
Th~ presetltn treaty shali
tificado pelas duas A.Hes Par- be ratified UtP, t.wn High ContPs Contractant~.s. na fórnm tractiug Parti•~s iu t.lw manne1·
pn~scripta pelas suas Consti- prescl'ibed by their national
tuições. e as ratifi0ac_:ões sP-- eonstit.tJtiow, aud U1r~. J•atiticarãl) tn,eadas no mais brevtl tions shall be. PXr'h:.mged as
nrazo. O tratado P.ntraT'á Pin soun a:-: lJfli,r:;ibk. ThP. treatv
VÍI;Ol' logO oepois dessa froea
sall t.ukP ~'ffer•.f. ÍllllJli'·'Jia,tely
r crmliuuar{t pnr um perio.dn after Uw P.o,;r•.haU;.!~' or ra.tifide cinco annos, findo o qual eation:~. awl :~hall '·:"''f i llUI>, u
,·i;.rorará até doze m.ezes de- forc,,~, fot· :J. JW!'inr_l ()f five
po-i~ que uma das duas Altas Y~':.ll'f-:, and it :"'h1ll tlt''''r:>after
Partes CuntractanlP~ Uvf'l' an- !'E'lllailt in !''"''" l!lll il f.wf'lVB
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nunciatlio á outra a sua intenção de o terminar.

O l'::;trictu e leal cumprimento das clausulas prccçdentes á confiado á honra da::.;
nações signatarias.
Em testemunho do que os
respectivos Plenipotenciarios
assignaram o presente tratado, armondo nelle os seus
sellos.
:Feita em duplicata, nas línguas portugueza c ingleza, no
Rio de Janeiro, aos quatro
dias de Abril do anno de mil
novecentos e dezenove.
(L. I.S.)
(L. S.)

months aHer orw of lhe High
Contracting Parties has given
nu~iee Lo the other of au lntcntion to turminatc it.
'rhe ::;Lrict aud loyal fuHilmunt of Lhe preceding clause~
is l'Urll'ided lu the honour of
tlw signatory nation::;.
In wiLness thereof Lhe respect.ive Plenipotentiaries !lave signed ·the prescnt treaty,
and have affixccl thereunto
t.heir seals.
Donc . in duplicate in the
Portugue::;e and English languages, at Hio ue Janeiro, on
the fourth day of :\.pril iu
the year ninele1~11 hundrcd
an1l ninclccu.

Dol\1ICIO DA GAMA.

(L. 1:::!'.) ÜO.MIClU IH Ch.\IA.

ARTHUR ROBERT PEEL.

(L. S.)

AH.THUit JtOBEH1' PEEL.

E tendo sido o meg.mo tratado, cujo Ll~úr· Jit':t at~ima.
transeripto, approvado pelo C{lngresso Nacioual, o confirmo
c ractHieo, 0, pelo vrese11le o dou 'JJOI' ·IintH\ <'· vai iu,.;o, para
produzir os seus devidos offeil.os, proml'llendo iflll\ 1'll1• ,.;prú
cumprido inviolan~lmentc.
Em firmeza do que mandei passar esLa carta, que assigiJO e é sollada com o scllo das armas ·da Hepubliea e suiJ.seripta pelo 1\liuislro de EslaidO das nelaÇÕI\S l~xtcriores.
Dadlo no .Palacio da Prcsiclnrwia, no Hio de .Janeiro, aos
doze .dias do mez üe ja1neiro de mil novecentos o villle e um,
1'00° da IndcJpoendcncia e 33° da Repul.Jlica.

J. M. de 1izevedo Mwvues.

l>ublica a adhesão da Republica de Venezuela á Convenção Telegraphica
Internacional de S. Petersburgo

O Presidente da Hepublica dos Esta;dos Unidos do Brasil
Jaz publica a adhesão da Rcpublien, de Yenczuela {t Convenção
Telegraphica Internacional dP, S. Petersburgo, assigna.da em
~~ de julho de 1875 e revista, Clll Li::l1J0a, a 11 Lb j unüo d~.~
LAis de 1921 -
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1908, conforme communicou ao Ministerio das Relações Exteriores a Embaixruda Portpgueza nesta Capital, por fN'ota rle
28 de fevereiro ultimo, appensa, por cópia, a este decreto.
Rio de Janeiro, 16 d'e marco de 1921, 100° dia Indepen~
dencia e .33° da Republica.
EPI'l'ACIO p ESSÔA.

J. M. de Azev•,edo Marques •l

Eml1aixada de Portugal de fevereiro de 1921.

N. 16 -

llio de Janeiro, 28

Sr. minisLro:
Tcnhio a honra de comnmnka': a Vossa Excellencia, por
ordem .do .meu Governo, que a llcpubliea de Venczuel~
adheriu á Convenção Telegraiphica Int.ernacional de São
Petersburgo, revista em Lisbôa.
Aproveito a opportunidade para reiterar a Vossa E:mel-~
lencia os protestos da minha mui alta ccnsideração.-Dttarte
Leite.
·
Sua Excellenoia Senhor Doutor Azeve,do Marques( minis.
tro das Rélações Exteriores.

DECHETO N. 14.725

-DE

16 DE MARÇO DE 1921

Abre ao Ministerio da Via cão e Obras Publicas o credito de 2.860:000$, para
pagar em apolices da divida publica as despezas com o resgate da
Estrada de Ferro Caxias a S. Jos6 das Cajazeiras, no Estado do
Maranhão
O Presidente da Republica dos Estados Unidos do Brasil,
usando da autorização constante do n. XXVI do art. 53 da
lP-i n. 3. 991, do 5 de janeiro de 1920, c tendo ouvido o Tribunal de Contas, df'crcta:
·
Artigo uni co. E' aborto ao Ministorio da Viação e Obras
Jlnblicas o credito de 2. 860:000$, para occorrer ao pagamento, em apoliccs da divida publica, das despezas com o
rosgato da Estrada de Ferro de Caxias a Cajazeiras, a acquisição . do material em ser existente no almoxarifado desta
m;fra1la c· a anquisição dos terrenos accrescidos pela construcção do cáes da Sagração, tudo nos termos das clausulas I,
II, III c VI das qne baixaram com o decreto n. 14.589 A, de.
30 rlc dezembro de 1920.
nio de Janeiro, 16 de março de i921, 100o da Indepen..
dcncia c 33° da ncpublica .,
EPIT1\cro PESSÔA •

.T. Pir·es do Rio.

L
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,DECHErro N. 14.72•6-Concedo autorização á

DE

1G

DE MA'RÇO DE

1921

cBally Limitada. (Sociedad Comercial) » ·para
funccionar na Republica

O Presit1ento da Hcpubliea dos Estados Unidos do Brasil.
allendendo ao que requereu. a <<Bally Limitada (Sociedad
Comercial)», com sé.de em Buenos Aires, Hepublica ArgenLi nu, o devidamente representada, decreta:
Artigo unico. E' concedida autorização á «Bally Limitatla
(Soeicdad Comercial)» para funccionar na Republica com o~
esta tu tos que apresentou e mediante as clausulas que a este
aeomvanham, assignadas P·elo Ministro de Estado dos Neg.ocios da ~\grieultura; Industria e Commercio, ficandQ a mesma
~ociedadc obrigada a cumprir as formalidades exigidas pela lcgi~l:u,·ão em vigor.
Rio de Janeiro, 16 de março do 1921, 100" da Indepen(1cuda c 33° da Republica.
EPITACIO P ESSÔA.

Simões Lopes.

-·-Clausulas que acompanham o decreto n. f4. 726, desta data
I
A «l3ally Limitada (Roriedad Comereial) » é obrigada a
t.cr um roprcsentap!.c geral no Brasil, eom plenos c illimitados poderes para trjltar c definitivamente resolver as questões que se suscitarem, quer com o Governo, quer com particulares, podendo ser demandado e receber citação inicial pela
companhia,
li

Todos os actos que praticar no Brasil ficarão sujeitos
unicamente ás respect~vas leis e regulamentos e á jurisdicção
de seus tribunaes judiciarios ou administrativoR, sem que.
om t ~~mpo algum, possa a referida companhia reclamar qual..:.
q11rr rxeepção, fundada em seus' estatutos, eujas disposições
não poderão servir de base para qualquer reclamação concernentl' :1 execução das .obras ou serviços a que elles se referem.

III
Fica ()t'pendenle de autorização do Governo qualqu0r alff·y·açfío que a companhia tenha de fazer nos respectivos estatutos.
Sor-lhe-ha cassada a autorização para funccionat' na
Hepublica. si infringir esta clausula.
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IV
Fir~a enh·ndido ·que a autori!z:açãu é :dada sem preJUtzo dó
pl'incipio de aehar-sc a companhia sujeita Úti disposi(;õcs de
d~reito que regem ati ~och~d.ades anonymas.

v
A infraet;ão do qualquer das .clausulas para a qual não
esl<lja t~omminada pena. e~ecial se_rá 'punida com a multa
de um eontó dP r•~is ( t :000$000) a cinco contos de réis·
( 5: 000$00(fl P, no caso dt• rrineidcneia, eom a cassação da auturizaçiio t'Olll'•'dida I•Plo decreto em virtude do qual baixam
as lH'P~l'nl.Ps elausulas.
IUt~ ,),. J_aneit·n. 1ti de mart;o do ·1B2l. Silllôcs Lupes.

DE.UHETO ::.\. H. i2'i -

DE

lô

DE MAHÇU DE

1921

Concede autorização á sociedade anonyma «Los Fabricantes Unidos
Inc., para funccionar · na Repu blica

>1,

O PJ'esidcntc da Republica dos Estados Unidos do Brasil,
r.Ltcndendo ao que J.'equcrPu a sociedade anonyma Los F'abritantes Unidos. ltH{., rstabclecida em Boston, Estado dt' Mas;.:al'lmsetts. Estados Unidos da ..:\meriea, " .ckviumnenLP reprc:"t'll!ada. LIPereta:
Artigo u uit.:o.. E' eone~diua autorização á ~oeiedaue anuuyma Lo!-.i Fa!Jricalll.Ps Unidm;, Jne .. para fum~-t·innat· na Hnpubliea f'OIH .os nsl.atutos que apresentou t' medianln as dausula~
c"tue a este aeompanham, assignadas pelo ministro de Estado
dos Negoeios üa .•Agricultura, 1mlustria. r. Connnpr(·.io, ficando
a mc~ma soeiedade obrigada a ·cumprit~ as formalidades exigidas pela legislação em vigor.
1\iu d1~ Janriro, 16, uc mar•; o de Hl~2 I, l'Uü" ua lmlcpen<ieneia u ~1:~o da llf~publiea.

Súnücs

Clausulas que acompanham o decreto

11.

LUJICS.

14.727, desta data

.\ suciPJaue anunynm <~Los Fabricantes U uitl!o:-::, Jue.», é
obrigada a tct• um re.presentanlc geral no Brasil, eom iplenos
e illimit.ados poderes para tratar e definitivamente resolver
as questões que se suscitarem, quer com o Governo, quer com
particulares, podendo srr demandado e reeeher citacão inicial
pela companhia.
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II

Todos os actoR que prat.icar no Brasil firarão RU,iril.os
nnicam0.11te ás resprr.Livas leis c rf'gulamf'ntos e á jurisdicção
de seus Tdbunaes judiciarios ·OU administrativos, sem CJUP,
ffnl tempo algum, possa a referida companhia rr.elamar qualfjtWl' f'X<',epção, fundada ('nl seus estatutos, cuJas rlisposicões
11fio pocü,rão sPrvil· de haso para qua1qllP1' rN·Iamaçfi.o c•.otwPrrumtP n. oxr>1~nrfio flas ohras nn srryif:.ns a qtlP rliPs SP 1'1'fPrPtn.

III
Fira fff'.prndPnte de autorizacão do Ocwf'rno qualquPr aJf.eraçfío que a companhia teilha de fazer nos respeet.ivos esta-

tutos. ·

·

Ser-lhe-ha .cassada a auLorizaç.ão para
Republica se infringir esta clausula.

'funccionar

na

IV
.Fjra entendido que a autorização é dada srm prrjuiz.o do
principio dA achar-se a companhia sujeita ús dispos](:õf's dn
dirf'i f n fliH' rf'gPm as ~oeiPdadrs Anon~'mas.

v
A infr•ar~,;ãn dr qualqurr das (•Jammlas para a ctnal não
nsf.r.ia eomminada pf'na esprcial ser·ú punida eom a m~Ill.a d~
um conto ·rle I'ris (1 :000$000) a~ ci11co c•.ont.os d~ réis
~5 :000$0010t) e. no raso de rp,in6dPnria, com
a rnssa~:ão o:t
HutoriJ:.a~ão conce(lida pPlo dr~rPI o f'nt virt.udr do qual hai-·:xam as prPscntes clausulas.
n in df' .Tanf'irn. ·t 6 do mar<:o de Hl:?1 . - SimiJr>s Lnpr>s.

DECRETO N~ i4. 728 -

DE

16

DE 1\IARÇO DF.

fÇl2-f

Approvn. o regulamento p_ara a fiscalizacão dos bancos e caRas lxtnr.nrin.fl

O Presidente da Republica dos Estados Unidos do Brasil,
usando da attribuição que lhe confere o art. 48 da Constituição e tendo em vista a autorizaçã.o constante do art. 5° da
lei n. -1.182, de 13 de novembro de 1920, e art. 2°, n. XV,
da lei n. -1.230, de 31 de dez.embro do mesmo anno, resolve
approvar o regulamento que a este acompanha, para a fiscali::r.ação dos bancos e casas bancarias, o qual vae assignado pélo
ministro de E~taclo dos Negocias da Fazenda.
Rio de Janeiro, 16 do marco de 1921, 100° da Independencia e 38° da nepuhlka.
EPITACIO PESSoA.

Tlomero Rnptista.
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Regulamento para o serviço da fiscalização das operações
cambiaes e bancarias
Art. 1.° Fica instituída a fiscalização dos bancos e ca'sas
bancarias, de conformidade com o art. 5° do decreto n. 4.182,
de 13 de novembro de 1920.
CAPITUlD I
DOS BANCOS E CASAS BANCARIAS E DE SUA FISCALIZAQÃO

Art. 2. o O serviço de fiscalização dos bancos e casas bancarias será executado pela Inspectoria Geral de Bancos, sob a
superintendencia do Ministerio da Fazenda.
·
Art. 3. A' fiscalização da Inspectoria e ás disposições
do presente regulamento ficam sujeitos os bancos, casas bancarias, agencias de bancos ou companhias, nacionaes ou estrangeiras, e quaesqucr pessoas naturaes ou jurídicas, nacionaes ou estrangeiras, que se destinem a exener no Brasil:
i", o commercio por conta propria ou de outrem:
a) de ouro ou prata em moeda. em pó ou em barra;
b) de titulas da divida publica nacional ou estrangeira
e de titulos de em prezas de qualquer natureza;
c) de effeitos de ,commercio e de outros valores negociaveis ou por endosso ou por simples tradição;
2°, emprestimos de qualquer especie;
:3o, operações de cambio;
4°, depositas de valores de qualquer naturr,za;
5•, abertura de contas correntes;
6°, descontos e retlescontos;
7°, quaesquer operações bancarias attinentes ao movimento de crPdito,, SPja qual füe sua naturnza ou fónna por que
.se realize.
Paragrapho uni co. Para. os effeitos do presente regulamento considera-se banco a pessoa natural ou jurídica q,ue
com capital superior a 500:000$ realizar as. operações espe'~ifieadas neste artigo, e casa bancaria a que, com o mesmo
obj ectivo, tiver o capital igual ou inferior a 500:000$000.
0

CAPITULO II
DAR CONDIÇÕES DE FUNCCIONAMENTO DOS B.~NCOR E CASAS
BANCARIAS

6 Art. 't." Os bancos ~ casas hancarias, nacionacs n estrangrit·os, só poderão funccionar com autorização do Governo.

Art. 5. o Para a exploração das suas respectivas conces,sões, não terão os bancos e casas bancarias praw maior de
20 annos, a contar da data da autorização.
Paragrapho unko. Esse prazo poderá ser pro rogado por
per iodos que não excedam de 1O annos.
Art. 6. o Os bancos e casas bancarias, nacionarg e estrangeiros, pat'a obterem a autorização de qne trata (i) art. 4°,
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deverão re'querel-a ao ministro da ·Fazenda, por intermedio da
InBpectoria, provando que estão constituídos, de accôrdo com
a legislação brasileira ou do paiz em que tiverem sua séde.
Art. 7. o Os estabelecimentos nacionaes deverão:
1°, apresentar seus estatutos ou contractos e demais COcumontos exigidos pela lei de accôrdo com a qual se constituiram;
2°, declarar a sua séde e as localidades onde pretendam
fundar desde logo suas fil'iaes.
Art. 8. o Os estabelecimentos estrangeiros além da observancia das cisposições e formalidades da lei das sociedades
anonymas e decreto legislativo n. 183 C, de 23 de setembro
de 1893 (art. 20), instruirão os pedidos de autorização com os
documentos :
1°, estatutos;
2°, lista completa e nominal dos seus accionistas, quando
as acções forem nominativas, e o numero e valôr das acções;
3°, autorização da assembléa geral dos accioni.:stas com a
declaração do capital de•stinado á succursal e agencia-s ou do~
repr~sentantes legae. .~ da sociedade, si tiverem aquella faculdade expressa nos estatutos;
4°, mandato do representante, no Brasil, para praticar
todoi os ttctos de gestão e acceitar as condições que forem impostas pelo Governo no decreto de autorização.
Paragrapho unico. Todos os documentos deverão ser
apresentados em original, acompanhados da respectiva traducção, em duplicata.
Art. 9. o Será incluída no decreto de autorização dos
bancos e casas bancarias .estrangeiros a obrigação da obser ..
vancia dos seguintes preceitos:
a) ter um representante, no Brasil, com plenos e illimitados poderes para tratar e, jefiniíivamente, resolver a;;
questões que se suscitarem, quer com o Governo, quer com
os particulares, podendo ser accionado e receber a prirnei:-a
c qualquer outra c iLação;
b) ficar sujeito ·qualquer acto que prati~ar no Brasil ás
respectivas leis e regu·Jament.os e á jurisdicção dos seus tri·bunae·s judiciarios ou administrativos;
c) realizar as ope1rações autorizadas pelos eRtatutos approva.dos, e submetter á approvação do Governo, afim de produzir effeiLos no Brasil, quaesquer modificações que foreni
inc'luidas nos mesmos estatutos, inclusive mudança de nome:
d) completar no prazo maximo de dous annos, contado
d:a. data da publicação do decreto de autorização, dous ter ..
ços, pelo menos, do seu capital no paiz (decreto n. 434, d··
4 de julho de 1891, e decreto legislativo n. 183 C, de 23 de·
.setembro de 1893);
e) ficar dependente de autorizaçãÓ do Governo a abertura de quaesquer outras agencias ou succul'Sae·s no territorio da Republica, além das enumeradas no acto de autorização;
f) declarar o prazo da concessão, de accôrdo com o artigo 5°;
a) contribuir com a quota annual de fiscalizar;ão nns
tf"rmn~ do art. 42;
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h) sujeitar-se aos preceitos e leis brasileiras que, ae fu.c
turo, vierem a reger as operações bancarias definidas neste
rregulamento, inclusive as que forení pertinentes á fisea~i
zação e ás sociedades de qua'lquer ·especie;
i) submetter-se a que o Governo .lhes ca,sse, em qualquer
tempo, a autorização para o funccionamento no Brasil, no
raso de infracção, por parte do estabelecimento principal ou
•JE> qualqurr de suas agencias ou succursaes, da-s leis do paiz.
Art. 10. Os bancos ·e casas bancarias nacionaes ficam
f:u.it~ito~ aos preceitos das lcf.trt's c, d (ultima partP), e, f, g,
1t e i do art. go.
Art. 11. O Inspector remetterá o requerimento e os documentos ao ministro Qa Fazenda, com seu parecer .sobre .a
regularidade da constituição do banco ou casa bancaria e
garantias que offerece o cap·ital social, e proporá as dlausulas que julgar· de conveniencia publica.
.
Art. 12. O ministro da Faz.enda, de posse dessas informações, resolverá conceder ou recusar a autorização, e poderá incluir as clausulas que reputar convenientes ao interesse publico.
·
Paragrapho unico. A autorização para -os estabelecimen-tos estrangeiros e rpara os bancos nacionaes de circu'lação e
de credito real será fe·ita em decreto, do ·qual -constarão as
condições que o Governo julgar dever impor ao concessiou
nario, além das estabelecidas neste regulamento. Para· os demais bancos e casas bancarias nacionaes ·a autorização ~s-erá
dada em carta patente, firmada pelo ministro da Fazenda,
observado o preceito anterior.
Art. 13. Caso os estatutos do estabelecimento est~ran•
geiro contenham disposição. inconveniente ao interesse publico ou incompativel com a lei brasi'leira, será ne-gada a
áutorização, qur, ulteriormente, pode'I'Iá ·ser concedüla mediante reforma do-s estatut-os (arts. 52, 56, 5R e 61. do decreto n. 434, de 1891 ).
Ar L 14. Não serão autorizados a funccionar os bancos
~ casas banq_arias estrangeiras que, em .g.eus ecstatutos, prohi-bam aos brasileiros fazer parte de suas gerencias ou conselhos de administração e de exercer qualquer emprego no es.
tabelecimento.
Art. 15. Os bancos estrangeiros ou nacionaes são' obrigados a trr motadc, pelo menos, de empregados brasileiros.
Art. ~ G. Cachwar:í a autorir.ação si, decorrido um nnnn,
drpo·is do concc.dida, não forem iniciadas as opera1;ões.
Art. 17. O pedido de approvação de reforma dos estatutos deverá ser feito dentro em tres mezes a contar da data
do voto da r:espectiva assembléa.
.
Art. 18. O capital geral do banco ou casa bancaria estran ...
geiro responde pelas operações de sua succursal no Brasil.
Em ('aso nrnhum .será permi.ttida a condição de resp_onderem
o capital e o activo dessa succursal por obrigações contrahidas
pela~ agrncias em ontros paizes.
~ 1.
A ~Pntenca estrangeira que abrir fallencia a um
banco on casa hanraria e~f.rangeiro, sr-mdo homologada, não
eomprehcndcr:í. em sons effeitos, as snccursaes desse banco
exisf entrs na Hrpnhljr,a.
~ 2. Os credores locaes, isto ~~. anuelles cujos crrditn~
~lf'vcm ser pagos na J1r·pnblica, pode1·fín rcquerr.r a falleneia
0

0

fl11 l''·f;tlwlr•l:.illtf'llfol ;lljl'i ~·iflJ:-1,110 (~ ~Wl':Íil p;1~'.11'; JWl:t l'l":pPt.'t.i\':\
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massa, de preferoncia aos credores do estabe.ecimento situado
no estrangeiro.
Art. 19. O decreto de autorização poderá instituir para
o estabelecimento estrangeiro o principio de reciprocidade e
conceder-lhe, na Republica, as mesmas vantagens e regalias outhorgadas na legislação do seu paiz de origem aos bancos brar-;iJeiros.
Art. 20. Nenhuma succursal de banco estrangeiro poderá
~e estabelecer no Brasil com capital inferior a 9. 000 contos
de réis. O. capital instituido para a séde principal da succur~al valerá para as agencias ou filiaes que abrir em outras
praças do paiz.
Art. 21. Os bancos nacionaes ou estrangeiros deverão de ...
positar no Thesouro ou no Banco do Brasil a impbrtancia de
50 % do capital que se obrigam a realizar, afim de obterem
autorização para funccionar na Republica. (Art. 21 do de ...
ereto n. 183 C, de 26 de setembro de 1893.)
Paragrapho uni co. Concedida a autorização. ser{t entregue ao Banco a importancia depositada. (Art. 20, do decreto
legislativo n. 183 C, de 23 de setembro de 1893.)
Art. 22. Os estabelecimentos estrangeiro i devem com ...
pJef.ar dons terços de seu capital no paiz dentro em dous annos,
n contar da data da autorização.
Art. 23. Os bancos estrangeiro~ que funrcionem no pai?.
ha mai~ de dons annos, dcvom provar pelos mnim~ rPgnlnros
do diréito que realizaram rlons terç.os de s~u capital.
§ 1. A prova deve ser exhibida á Inspec.toria dentro em
tres mezes a contar da data do presente regulamento.
§ 2. Si dentro em 60 dias, a contar da terminação do pri...o
meiro prazo, não houver sido apresentada a prova de que trata
f'~LP artigo, será suspensa a autorização de funccionamcnto até
qne seja satisfeita a exigencia.
Art. 24. Ficam submettidos ao presente regulamento todos os bancos e casas bancarias que actualmente funccionam
0

0

no paiz.

Paragrapho uni co. Não serão renovadas as concessões ora
cxisl.entes si os concessionarios, por declaração expressa e
apresentada á Inspectoria, dentro em tres mezes da data de
publicação deste regulamento, se não submetterem aos preeeitos aqui estabelecidos, inclusive ao do recolhimento, desde
,jú, ria quota de fiscalização.
CAPITULO III
DO REGISTO

Art. 25. A Inspectoria fará o registo d<'ls estabelecirnentos que funccionarom no palz, para praticar as operações
Pnumeradas no art. 3" e do qual constarão o nome do estabeleci monto, o locaJ em que fnncciona, o capital nori1inal, o capital destinado ao Brasil, o capital realizado, os nomes dos
administradores, presidente, directores ou gerentes e tudo
mais quanto interessar possa ao cadastro geral dos bancos o
~~asas banearias, com as respectivas surcursaes ou agencias.
Art. 2(i. O registo é obrigatorio e gratuito c set':i reqner·idt• :í lll·;l"'''(t_q·ia pP)ns batH·o~; n l'a~:as bancaria~:. com as
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respectivas succursaes ou agencias, dentro em 90 dias da vigenoia deste regulamento.
Art. 27. Os estabelecimentos que forem autorizados a
funecionar na vigencia deste regulamento não poderão operar·
antes de registados.
1Art. 28. Do registo será fornecido certificado gratuito
aos estabelecimentos.
Art. 29. As alterações que interessarem, =lO registo serão ·Communicadas 4 Inspectoria pelos interessados dentro em
30 dias da data em que oceorrPrem ou <.la em que tenham
ellf'H conlH'cimento no Brasil.
CAPITULO IV
DAS OPERAÇÕES BANCARIAS E~ GERAL

Art. 30. At() o dia 20 de cada mez os bancos e casas bancarias são obrigados a publicar o respectivo balancete do mez
anterior, ;;pgundo o modelo annexo do prese'nte regulamento,
devendo, na rqesma data, remetter uma cópia, á Inspectoria e
nutra á Direcloria de Estatística Commercial. Esta obriga...
ção, apenas no tOIC'ante á remessa, estende-se a caoa uma das
filiaPs que tiverem no paiz, não 'podendo o balancete englobar
operações do mais de uma praça.
Art. 31. Além dos balancetes, deverão os bancos remetter á Inspectoria, nas épocas de reunião geral dos accionistas, os respectivos relatorios de sua administração e os dos
fiscaes ou de commissões de exames de contas e quaesquer
uutros documontos impressos, que forem nessa occasião apresentados.
,
Art. 32. Os bancos e casas bancarias apresentarão á
Jm;p·ectoria, no primeiro semestre de .cada armo, um balanço
àe suas operações, do activo e passivo, e dos lucros e perdas.
Na mesma época, apresentarão. tambem, os bancos uma lista
dos nomes e domicilias dos aocionistas, com indicação do numero de acções que .cada um possue e as transferencias effeetuadas no ultimo semestre.

DA EXPOfiTAÇÃO DE VALOfiES R DAS OPERAÇÕES CA~BIAES

Art. 33. Nenhum valor, em metal precioso, amoedado,
em pó, em barra ou sob outra qualquer fórma, poderá ser
PXiportado sem uma .guia visada pela Inspectoria.
Art. ;11., Os· bancos c casas bancarias nacionaes ou estrangeiros qlH' n~goeiarem em cambiaes, são obrigados a fazer no Thesouro ou nas delegacias fiscaes, um deposito, que
será fixado pelo Governo, tendo em vista a importaneia das
r0spedivas operações cambiae,s, mediante as seguintes hases:
1", a import.ancia do deposito será correspondente a um
decimo por cento das operações eambiaes de comp1·a e venda
(f;ommadas) relativas ao ultimo anno e avaliadas pela média official do cambio no anno anterior, e será no maximo
de 1. 000:000$, para o eRtabelecimonto prinr.ipal, Ruas agcn-
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cias c succursaes, conjuntamente, e no mínimo de
100:000$000;
2a, o ministro da Fazenda poderá augmentar ou diminuir
a perr.entagem estabelecida em o anno anterior, dando aos
estabelecimentos o prazo de dous mezes para entrar com a
diffnrença que resultar;
~a, os mencionados depositas serão feitos em ouro ou
t'lll Ut.ulos hrasileiros ·ouro; emquanfo a taxa camhial fôr inferior a 1ü dinheiros por mil réis, será permittido, a titulo
Jll'OV isorio, que a caução seja realizada em apolices da divida
pnblica federal, pela cotação do dia;
4•, nos Jogares, onde o movimento cambial fôr inferior
a mil contos de réis annuaes, poderá o ministro da Fazenda
reduzir o deposito, para qne os bancos ou casas bancarias,
suas agencias ou succursaes e quaesquer pessoas naturaes ou
jurídicas operem em cambio;
5a, as importancias das operações cambiaes do ultimo
anno, para os fins da fixação do deposito, devem ser declar:ulas prlo pl'Oprio estabelecimento requerente;
ü•, annualmente será feita a revisão dos deposito3, tendoso em vista as operações do anno anterior, para verificar a
nocr,s.sidade de alterai-os;
7a, os estabelecimentos que iniciarem suas operaçõe!
í!cpositarão desde logo 100 contos de réis;
8a, poderá o ministro da Fazenda facultar a isenção do
t'cposito aos bancos e casas bancarias que provarem ter mantido constantemente, em conta corrente no Banco do Brasil
ou em suas agencias. dez por cento, pelo menos, de suas responsabilidades por deposito em conta corrente simples.
Prevalecerá esta isenção para as praças em que não esteja estabelecido o Banco do Brasil, tratando--se de bancos
quo mnntenham conta com este, em outras pracas, na propoJ·çf.ío indicada.
Os e_$_tabelecimentos que pretenderem gosar desta isenção deverão fazer uma communicacão prévia á Tnspectoria
dos Bancos dentro do prazo fixado pelo presente artigo.
Paragrapho unico. 1\.os estabelecimentos que estiverem
praticando taes operações, sem deposito ou com deposito de
quantia insufficiente, será marcado o prazo de tre3 mezes
para cumprimento desta disposição. Caberá á Inspectoria.
r esolvnr sohre o~ pedidos para taes fins, fornecendo a ouia
para o r~colhimento ou integralização dos depositas e fazendo
lavrar o trrmo respectiv.o.
1A1rt. 35. Os bancos e casas bancarias que operarem em
cambio terüo um livro aspec.ial, rubricado pela Inspectoria e
no qual serão escripturadas no mesmo dia em que fore.m
realizada3, todas as op·eraçõos cambiacs de comp1'a ou venda,
exceptuadas as de troca, em especie, de moeda nacional ou
e,strangnira. Deste livro devem constar as seguintes informações sobre -cada uma das operações de compra ou vendn.
Dab;
Natureza (cheque, letra, carta. telegramma, etc.);
C:omnrador;
Vendedor:
Raocador;
~~wo:"mlo:

3-i8
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Endossante;
Beneficiario;
Pra.z.o;
Logar do pagamento;
Taxà r.ambial;
Sello devido;
Corredor e numero do contracto;
Total da importancia das transacções por especie de moeda
§ L., Serão incluídas nessa escripturação todas as comJH'os e vendas effecJuadas, quer na praça onde .tiver sua séde
o estahelrcimento, quer em outras praças do Brasil, ou mesmo
em praças estrangeiras, desde que acarretem pagamento ou
recebimento de moeda brasileira. As ca.lnpras e verula.s serão
lançadas separadamente; diariamente, será apurado o Uotal
dr. umas e outras com discriminação dos totaes de cada moeda
§ 2. 0 Será remettida á Inspecroria, diariamente, uma
cópia fiel dessa escripturação referente ao dia util anterior,
com a lista das operações realizadas, e todas as informações
mencionadas no presente artigo.
Art. 36. Quando a conveniencia publica indicar, (art. 5•
§ 1° do decreto n. 4.182, de 13 de novembro de 1920) poderá
,, l\Iinistro da Fazenda exigir prévia autorização da Inspedoria:
a) para todas as remessas por meio de saques, letras,
eheques, telegrammas, cartas de credito, ou quaesquer outras
formas, que se destinem a exportar valores ou transferir fundos para o exterior;
. h) para todas as operações de c.ompras de cambiaes;
§ L., A ·prova da legitimidade das transacções deverá ser
feita p.oi' meio de facturas, conhecimentos, correspondencias,
eontractos ou documentos semelhantes.
§ 2. o o., contractos de compra e venda de cambiaes, terão,
além da autorização inicial, o visto por occàsião d·e sua liquidação.
Art. 37. A Inspectoria poderá estabelecer, autorizada pelo
ministro da Fazenda, entre as condições e eautelas que d.'orem
necessarias para regularizar as operações cambiaes, emquanto
vigorarem as inst.rucções a que se refere o artigo anterior, as
seguinte.s:
1°, .prohibir a exportação de valores e a remessa de fnn(]os P·lira o exterior que não tenham por fim:
a) o pagamento de obrigações contrahidas pela União,
Estados, municípios e pesr;:.oas naturaes ou juridi,cas; eompreprehendidos os lucros de capitaes empregad:os no paim;
b) o pagamento de mercadorias de livre importação;
r) a m:inutencão de hrasilciros ou estrangeiros no exteI ior:
'
d) a remessa de valores p-ara obras de beneficencia.
2.o --Suspender ou adiar a alludida exp.ortação de valores
rle oualqtiP-r natureza para o fim de evitar as ,cfieprPssões ou
nsc!illações eambiaes.
:l." - Prohibir oH ·permitLir, com restricoões, a cmnp1·a e
N~ndn; de camhiars c Irt.ras de exporf.a~.âo a pra:zo e ns opPra~iles cambiaes entre os bancos do pai r..
Art. 38. Os corrcctorP-s de fund.os rpublicos são obrigados
a rcmf'lter dinriamrmtc ú Jnsp·ectoria uma relaç·ão das operat.:Õ~'s rnmbines J'f'aliz~das no dia antPrior. rom a indü~ação do
Yalor, n0mrs elos f!UC tomaram parte no rnntraf'tn. ·prazo e
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iufoJ·tue:-; a qu,~ st..~ refere o art. 35, sob pena de multa de
G:000$000.
Paragrapho uni co. A Inspectoria poderá em qualquer
temp~) requisitar, por intermedio do presidente da Camara
hymhcal, exame de livros dos corredores ou, por determinacão do ministro ela l~a.zenda, directamento levar a effcito essa
diligeiwia.

'

1\rt. 39. No conti'acto de cornpra c venú'a das cambiaes,

deverão sempre ficar declarados os. nomes do comprador e

co

vended~r. São prohibidas as liquidações por differença das

operaçoes sobre letras de camqio e moeda metallica. São
:nulla,s. as 1 operações que excedam o prazo, já consignado
ep. Je 1, { .e noventa dias, no maximo, incluídas as pro roga~
coes.
Art. 40. A taxa para cobrança de letras de cambio, sa-ques ou quae!'lquer outros compromissos em moeda estrangeira set·ti a do dia (art. 1'31, do Ood. Com.).
CAPITULO VI
DO L\JPOSTO E DA SUA FISCALIZAÇ,\0

Art. íJ . A' Inspectoria cabe fiscalizar a boa cobranç.a dd
imposto do sello, da renda e de quaesquer outros impostos ou
taxas que tenham de ser pagos não só pelos estabelecimentos
bancarias, seus accionistas, debenturistas, presidentes, directores e gerentes, como por quaesquer pessoa~ que tenham
transacçõe.s com os bancos.

CAPITULO VII
QUOTA DE FISCALIZAÇÃO

Art. 4.2. A quota de fiscalização não e~cedorá de doze
contos para os bancos principaes e de seis contos, annualmente, para as succursaes ou agencias e casas bancarias estabeleoidas em cada um dos outros Estados. O ministro da
Fazenda determinará, meó1ante proposta da Ins.pectoria., a
quota devida pelos respectivos estabelecimentos, para as dcspezas gcraes de todo serviço no paiz.
§ 1 . o Esta c,ontribuição será paga r,m prestações scmestracs adeantadas, mediante guia visada pela Inspecloria c recolhida até o dia -10 do primeiro mez do semestre.
§ 2." A importancia dessas quotas será. re,colhida aos
cofres do 'l'hesouro ou da delegacia fiscal respectiva e cscri:vturada como deposito. No fim de cada exercício o saldo
vcrific.ado será cscripturado como receita.
§ 3." Continuam obrigados ao pagamento da quota de
fiscalização, nos termos deste regulamento, os bancos que
actualmente já contribuem para esse fim e tecm fiscal em
exercício.
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CAPITULO VIII
DA ORGANIZAÇÃO D~ INSPECTORIA G~ DE BANCOS

Art .. 43. A' Inspectoria é concedida ampla faculdade de
fiscalização, não lhe sendo, porém, permissível immiscuir-se
nos actos propriamente de gestão e administração dos estabelecimentos ftscalizados.
.
Jlaragrapho uni co. Não se ~omprehendem no i a ctos a que
ie refere este artigo as providencias c exames que a Inspertoria praticar para a fiel ofiservancia das leis vigentes c dos
e,stalutos.
Art. 44. A fiscalização será exercida: nesta Capital pela
Inspec.toria e seus fiscaes; nos Estados, pelas suas delegacias
rcgionaes e fiscaes, onde houver, ou pelo delegad,o fiscal do
'Thesouro, inspector da alfandega, administrador da mesa de
rendas, colledor federál, ou por quem o ministro da Fazenda
designar.
Art. 45. O numero, classes e vencimentos dos emprega~
cos da Inspectoria são os constantes da tabella annexa.
Art. 46. O inspootor, o sub-inspector, os escriv.turarios,
os delegados regionaes e os fiscaes serão nomeados em commissão.
.
Art. 47. Os logares creados por este regulamento serão
providos de preferencia por funccionarios de Fazenda ou por
addidos. Os funccionarios commissionados perceberão os vencimentos proprios dos seus cargos e .mais, como gratificação
espec.ial, tanto quanto baste para prefazer o vencimento fixado na tabella annexa. A despeza total correrá por conta ca
renda _da Inspectoria.
Ar L 48. Os funccionario.s de que trata o artigo anterior
poderão ser commi.ssionados na classe immediatamenlo superior áquella a que effectivamente ·pertencerem.
Paragrapho unico. Si o serviço das repartições de Fazenda se resentir, nas cla.3ses superiores, da falta dos funccionarios commtssionados, o ministro da Fazenda commissionará nas referidas classe·s func.cionarios dai classes immediatamente inferiores, os quaes, om vez dos seus, perceberão os
vencimentos dos que tiverem sido dastacados para a Inspectoria.
Art. .19. O numero de fiscaes será annualmente fixado
por decreto. Os fiscaes terão o vencimento fixado na tauclla
annexa.
Art. 50. O inspector será substitui do, nos impedimentos temporarios, pelo sub-inspector, e nos casos de 'licenca
ou pro·longada interrupção de funcção por quem o ministro
da Fazenda designar.
Art. 51 . Haverá um delegado regional em Santos e em
cada um dos Estados seguintes: Pará, Pernambuco, Bahia:
S. Paulo, Minas Gerae.s e Rio Grande do Sul. Nas demais praças, as funccões dos delegados reg'ionaes se~ã~ exercidas pelo
delegado fiscal, inspector da alfandega, admm1strado_r ?as mesas de rendas, col'lcctor federal, ou por quem o muustro da
Fazenda rlesignar.
Paragrapho unico. Quando o exigir o movimento das
outras prac;as, serão para ahi nomeados delegados rcgiünaes.
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Att. 52. Os delegados regionaes, os fiscaes e os demais funccional'ios da InS~pectoria exarcerão as attribuições
que lhe forem commettidas pelo inspector, de accôrdo oom
as disposições deste regulamento e instrucções que forem ·expedidas.
GAPITUL9 IX
J UHISDICÇÃO, COMPETENCIA E EXERCICIO DA INSPEC'I'ORI..\

Art. 53. A Inspectoria verificará:
1o, si o capital social .se conserva nos limites traçados
pela lei ou si se acha. reduzido por effei.to de operações infelizes ou indevidamente augmentado por modo diverso do
estabelecido nas leis em vigor;
2°, si o banco tem o seu fundo de reserva;
3°, si os bancos estr~angeiros ·teem realizado no paiz, pelo
menos dons ter!:OS do seu capital, e si estão !funccionando
com observancia das clausulas dos decretos de sua autorização.
Art. 54. Para o desempenho das suas attribuições poderú a Inspectoria:
·
1°, examinar os livros ciu documentos de quaesquer estabelecimentos bancarias, afim de apurar si são observadas
as disposições do decreto de autorização, dos estatutos e d1
legislação em vigor;
2°, verificar o estado das ·.;aixas e cofres;
3°, requisitar dos directores e dos empregados as informações precisas.
Art.. 55. A' Inspectoria compete:
1°, snpcrintender, como delegação do Ministerio da Fazenda, t.odo o serviço de fiscalização das operações cambiacs
e bancarias;
2°, receber, instituir exame, dar parecer sobre todos os
papeis referentes ás operaçõe~s cambiaes e bancarias, encaminhai-as. devidamente informlldos, ao Mirnisterio 'da Fazenda. e resolver sobre os que forem de lilua competencia;
3°, intervir, autorizada pelo ministro da Fazenda, com as
medidas excetwionaes consignadas nnste regulamento, para
regularizar o mercado cambial quando o exigir a conveniencia publica;
4°, expe-dir guias para os depositas;
5°, expedir as cartas patentes de autorização, fazendo lavrar os termos respectivos;
6°, organizar os cadastros dos bancos e casas bancarias
do Brasil;
7", levantar a estatistic.a das operações cambiaes em
todas ag praças do paiz.
Art. 56. Ao inspector compete:
1°, dirigir a Jnspcctoria:
~-". estnbeleccr o modo da escriptnr::~ção dos
livros da
rrparti~ão, abrir, encerrar e rubricar vs mesmos;
3", rubricar as notas e os pedidos do material necessario
á rerartit;:ão;
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4". or·denar n inscripr,ão e ·O registo das carLas patentes,
dos estatutos dos estabelecimentns e suas alterações;
5.., fazer lavrar as cartas patentes subscrevendo-as, antes
de Pnvial-ns <í. assignatnra do m1nistro da Fazenda;
6". dar pa!'ecer fundamentado sobre os pedidos de autorj_
z.ação dos bancos ou casas bancarias para funccionar no
paiz;
7", enviar, no tempo devido, ao ministro da :Fazenda, o
Qrçamento da repartição;
8", apresfilntar ao ministro da Fazenda, annualment.e, um
relatorio sobre os serviços da fiscalização no anno anter,ior;
!l", impor aos f'unccionarios da Inspectoria as penas discipLinares de advertencia, reprehénsão, e suspensão, não ex·
cedentes de 15 dias.
Art. 57. Compete ao sub-inspecLor:
1", substituir o inspector em seus impedimentos tcmp:jrarios ou faltas;
2°: dirigir, sob a superintendencia do inspector, todo o
serviço interno da repartição, principalmente os trabalhos de
eEcripturação, estatistica, correspondencia e expediente;
3°, distribuir, de accôrdo com o inspector, o serviço pelos
funccionarios da repartição, e fiscalizar, directamente, a execução do mesmo;
4.., abrir e encerrar o ponto á hora regulamentar;
5", organizar e subscrever a folha para o pagamento dos
funccionarios;
6°, subscrever as certidões extrahidas dos livros ou documentos da repartição.
Art. 58. Compete aos escripturarios executar com zelo,
diligencia e perfeição os trabalhos que lhes forem disLrilmidos.
Art. 59. Aos delegados regionaes compete exercer, nos
Estados que constituirem circumscripções sob sua jurisdicção,
as attribuições que lhes forem commettidas por este regulamento e pelas instrucções dp inspector.
Paragrapho unico. As circumscripções de cada delegado
~erão fixadas pelo inspector, que designará tambem a séde da
delegacia regional.
•
Art. 60. E' attribuição do porteiro-continuo: exercer as
funcções de porteiro, prover ao asseio do edifício, á conservação dos moveis e mais objectos nelle existentes, dos quaes
tomará conta por inventario, com a responsabilidade pela
guarda dos mesmos e dos livros e papeis.
Art. 61. O expediente, a que devem comparecer fodos
os ftmcciona.rios, 'Começará :ís 1 O horas da manhã e terminará
{ts 4 da tarde, e poderá ser prorogado pelo inspector, sempre
que fôr necessario.
Art. 62. A correspondencia postal c t.clcgraphica da Iusvcctoria gosará de livre franquia.
Art.. 6B. Os funccionãrios da Inspectoria, quando por necessidade do serviço tiverem de se ausentar da séde da repartição, terão transporte gratuito c direito a diarias nrbil.radas pelo ministro da Fazenda.
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CAPITULO X
DO REGIMEN REPRESSIVO E RECURSOS

Art. ()4. A sancção das disposições do presente regulamento tornar-se-ha effectiva por meio de:
1°, multas impostas pelas infracções verificadas;
2°, sequestro dos valores e fundos;
3", cassação ou suspensão da autorização e da carla-patente para funccionar.
Art. 65. As penas de due trata o n. 1 do artigo anterior, serão impostas pelo inspector, com recurso voluntario
para o ministro da. Fazenda; e as de que tratam os ns. 2 c 3,
srrfto impostas, direclamentc, pelo ministro aos estabelecimentos fiscalizados.
Art. G6. As multas comminadas neste •regulamento serão
pagas, na Capital Federal, no Thesouro Nacional, dentro r.m
15 dias d~ sua notificação, pelos estabelecimentos com séde
zwst.a Capital e no Estado do Rio de Janeiro; e nas delegacias
fiscaes, dentro em 30 dias, pelos estabelecimentos com séde
uos Estados, c serão cobradas judicialmente quando não forem
pagas nesses prazos.
Paragrapho uni co. Das multas impostas pelo inspcctor
caberá recurso para o ministro da Fazenda, com effeito suspensivo, dentro em 15 dias de sna notificaç.ão, mediante deposito prévio das respectivas multas.
Art.. 67. Verificada a infracção, mandará a Inspeetoria
intimar o contraventor para, no prazo que lhe for marcado,
o qual não poderá ser menor de 8, nem maior de 20 dias,
nllegar o que entender a bem dos seus direitos, sob pena de
revelia.
Art. GS. Passada em julgado a decisão, si o infractor não
pagar a multa, será promovida a cobrança executiva.
Art. 69. Os estabelecimentos que não cumprir0m as dPIerminações deste regulamento, excederem os prar.os estipulados, ou fornecerem informações falsas, serão punidos com a
multa de 5: 000~ a 50; 000$._ multa de 50 o/o da importancia da
transar cão e sequestro dos valores ou fundos. Em caso f) e
rcincidcncia c nas hypotheses previstas neste rcgulamenlo,
poder:i ser cassada ou suspensa a respectiva autorização.
Art. 70. Os contraventores deste regulamento serão punidos eom as seguinte multas:
a) de 5:000$ a 10:000$000;
·J", o:; que não tiverem em dia a escripta de qun trata. o
l\I't. 35;
?. os qup nfi.n rcrnettcrem diariamente a lista de que lrala
o § 2n do art. 35;
3", os qu€ não cumprirem o art.. 31;
4°, n.;;; que não eumprirem o art. 17;
b) d(' tO:OOO$ a 15:000$000:
t
o.:; que tiverem omissões nos livros de qtt~ trata o
0

0

•

•

nd. 35;

2°, os que não

cumprirem os arts., 30 e 26;
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c) de

1~:000$

a 30:000$000:

1«>, os que não tiverem os livros de que trata o a ri . :H i:
2°. os qno não cumprirem o art.. :12;
d) de 30:000$ a 50:00080~0:
1°, ~'S csf.nhelecimentos que fnncc~ionarrm on O!H'I':lJ'f'lll
~i·m

aul.orin1çãn devida;
2°, os qw~ não cumprirem o arf.. iH;
:J", ns q•H' nfio cnmrn·irrm as cl:mstllas da ~lll!JJI'iza,:fio.
Art. 'i i. Serão punidos com a multa de tíO 'li· da imp11r -fancin: n o sr'qncstro rlo vnlor da· transacção, os qne rrnliza-rmn ntv.•r:.H;õcs snrn antoriznr;-fío prf>\·h nos c:-HiP'' dos arLigns
3G c ?.7.
Rerfio punirlPs t'()Jl1 o s'qurslro dos y;•loti"' c ]l('T", \H
r.--.in~idcnf.e:? nns .JJS. 1 f' =-~. 1el!ra d Llo ;1r!. 70. :d,'· qll" ~w.i;'. dr•crrtada a anlol'izar:flo Ir·r~·aJ, P. os qnp, infring·ircm o art. ~?l.
f' rt. 7 2. f:,~r1 cass~tda a autorÍ7.fl:(!fío, a lr~m dos !':lso:-:; ,i:'t
r:omug-nados nf'st.c rrg-nlamrnto, rspecralrw'nh q11:•1:drl n ,.s-12thrlrcimE:nto:
·
1 ", não prrrnitfir nxarnc dn~ ';eu f: livt·n>; ~ r•f-!r.ripl.;l:
2", drixar de fornecer as inform;:~r::.i'í0::; pPrlirlnc-. ;wl;r lq:--:p!·
dnria;
3", tiver rsrriptm·a~.~:io falsa (nrL. ~lrí).
1\rf.. 7:1. As rnullas :tllR hnnens, suf'eur:.;~H'S, :-~g-I'!Wi:Js ,,_ :í:-;
ca:::as hancarias ~erã11 d"rluzida·~ •lo r·w~!lPf·li\'ll df';l:l:-.iln r1:1
Thrsouro, P os Inf'SIIi!JS iulinwrlos :t !~l'l!11plr•t.:11' :1. f':ttlli'í!l d1 JJ!I'fl
do prazo ma:dni'J dr· trin( :t d i:t.". ~~· " L·;1 r.r~·fíll 1rf;:: f,-,,. r·1 li'·,],.
·f&d:t IJU~if' Jil'~lZO. ~fi'<Í ir!lpO:-Íél a f\i'lla di• :tJ:--f:i'il ·:.,:.,''li!'
rizaçãn, :d1! o r·urn1'1 ;nH'nl.u daqw•ll;~ ''.':ig1•:J"i~·.
Art. 71. Quaesrpl1~r individtws nu pessom: .iur!rli•·:tc:. q1:•l
i'l'atiearem otH'I':tr~fír_•::· lli'idlihitb~; Jlf•:;lf• J'i·;~nJnnrr·ni<• i'l' !1: lo
mspcdnr de ll:mr~os, Sf•r=tn Jltmidns r.nn1 :1 n~r·. :,1-~ i'r·ri:·li;J~;df'
appliearla, ans J1mwns c ea::as h:nrcarh1s.
Art. 75. Da import.aneia ,das mull'n:", flr,us f ~'nio~ ~:f't'fio
adjndicndo~ ú Faleiida -:'-Jaeionul e :t tcrc:t park n~c:U'Ilfc·. :to~õ
~unccionari:!JS da Inspeetoria, que~. por
diiigr·nci:t l'rnpria.
fi!'scohrirf'm a infracçüo.
§ 1." No easo
infraer:5o ser verificada i'or dr~~tur·r~-ia
<le pessoas cslrànlras :í. Insper.f.or'ia, a CJUota Sf'I'<'t dividida r'Ttt
partes ig'lWf'S, entre Ps!as n o• fnncr~ioPario q11~> \r L·iri!·;ll' ~~~
infraeções, deduzida a impodancia pPJ'lr;n(~Pnfr· ;1 r,·::/i'!ld,t
Nacional.
·
§ ? .... Ser:í. !~rmsirlPrarlo dnm1nci;ndf' aqunllo qrH--, i'lil i]IJnmwnto dcvi.darnenlc ai:si?nadn. lnvr1r ao conh~r~imr~lllfl dr~
qualqnPr anf.oridadr o facto ennsirl('r;1do con[.r·avr•wfío pr•lo
presenk~ regulamento.

da

C,\ PJTTJ LO XT

.\l'f. 7fi . .\1(· lfll" sr>::• nr·r·r•n•·lridn n 1111;1dl'il :.,. f!i;:p,·{q: 1:,
'fla lti''i'f'i'flli'Í:-1 /::'r·::! ~~;1:) n:o.J!P!I'~. O ::;,•r··;i:•r1 (i(~ !'i>:·:) li; 'lf';lll
conf.inuaeá a ~f'J' f''\"f'I'Cido t'nmo ~té aqui, nrs!a Ca:li!;1l. p:'l:\
Commissão de Fiscalint(:fio do~ H1ncos; nns F,shdos, p"ln; del'ÍO:-i

irgactos fiseaqs do 'l'hesouro,

inspr~elor

da Alfandr'g<l, admrnis-

,

.,.).1.1
.. .
tradnJ'l~S

1/:u:; 1\[r."as clf:- lt~"'lldas, collodorias fedunu·s o 1wlos
;,gpHfc:: do I :a!J(~'J dn Br·asil. Os delpgados fiscars nos Estados

( llllfintra: ;:P :•

l'l't',f'lll:l'

dia;•i:uncnfn as rrJac:õrs das OJH'J'ar;ÕPS
anterior r d::.'.verão rrmf'ftnl--as

rr~lizada::; no dia
: ('g-t:lai'IIII'Id!•, :"t lnspeeloria.

eamhiars

\TI. 'i i. Para occPrrrr :ís dnsnAzas th~ prssoal r mafprial
da lnsp~·c·(c'r'Üt. snrá ~pplic·ada a .dotação .orc:.amrntarin dn rf>is

;,() :000~~. dC'~Linada ao «Serviço do Fi8ealb~ar,ão
t.:OIJJ:, p:1J'f,• i11!1·~:Tanfn da n'IHla r{,~ ensfPio.

d1~

n:m·!'flS>>,

Al'L. ·; g. Ii('V(lf,;am-so as disposi~ões r•rn r~ontrario.
ft'io de .Janeiro, iô de março de 1921. -- llo.rncn' Boptisla.

Volleirnen!.o

1 ill-q )1'(': •.IJ' • • • .
. •••.•••
1 f:uh--iiJ.' Jl"r l·1n' . . . . . . . .
1 prime i m ~~scrjptnrarit) ..
2 segundos escripturarios ..
2 IPl'1'f'Í r r;:~ ,_..~:eripturarios ..
:1 q11:n·l (1:> t·:~criptnrario.s ..
7 l!r~ll'!:::.t/u.:. rf'giol1~11'5 . . . .
1 r~rm Lim• o- 111 •L· Lei t·o. . . . . .
1 daety!u:.;J·apllo . . . . . . . .
Fi~ea••s JJn DisfTicto Fedl'ral

Idem nos

E~lados

()O L'

total

('flljJI'(',!,:O

:tllllllal

18:000$000

18:000*000

1~:000$000

12:000$000
9:600$000
14:400$000
10:800$000
10:800$000
50:400$000
3:120$000

9:600$000
7:200$000
();400$000
3:600$000
'7:200$000
~l; 120$000
~~ :ô00$000
9:600$000
7:200$000
-----$

. . . . . ...

Vr•rlt:Ílll('Jdo

-----·---

:J :G00$000

-~-----··-------

$
-- ?·--- ---- - - ·

Material
Expudiunte:
d·~ livro;-;, papel
TmiH'!''>SO;', o Pnea.dcrnaçííes

Acrpiisit·itn

e outt·ort ::11'1 i~o~; ..

.. .. .. .. .. ..
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fJ00$000
';00$0,00

?:800$000
(iOO~~ono

2:000$000
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300$000
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MODELO DO BALANCETE

Balancete em ..•. de ...•... . de ti ..

Activo
Capital a realizar . . . . . . . . . . . .
Letras descontadas . . . . . .
Letras e effeitos a receber: .
Letras do extenor . . . . . . . . . .
Letras do interior . . . . . . . . . .
Valores em liquidação . . . . . .
Emprestimos em conta conente
Valores caucionados ..
Valores depositados . . . . . . . .
Caixa matriz . . . . . . . . . . . .
Agencias e filiaes . . . . . . . . . . . .
Correspondentes do estrangeiro . . . . . .
~l'itulos e fundos pertoncen tr:-s ao banco.
Hypothecas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Caixa:
~m

moeda t:oncnte ..

$

$
$

s
$
s
$

$
$
$
$
$

$

$

Em moedas de ouro ..
Ern outras cs.pccics ..

$
$

Diversas 1conla.s . . . . . . . . . • . . . .

·$-

Total : . . . . . . . . . . . . . . .

Passivo
(j'apital . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ·
F'undu de rcsf•rva . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Ül'posHos om conta eoncntc com ,juros, deslacando-sc as contas correntes Iimiladas e as
ctemais . . . . . . . . . . . . . . . . • . . .
Dnpositos em conta cGrrcnte sem .juros ..
Doposito.s a prazo fixo . . . . . . . . . . . .
TiLulos em eauc:;ão c em d~posito
Caixa malriz . . . . . . . . . . . . . . . .
Agencias c filiaes . . . . . . . . . . . . . .
Yalores hypoLhccarios . . . . . . . . . .
1Jetras a pagar . . . . . . . . . . . . . .
J,ucros c lJerda~ . . . . . • . • . . . .
Diversos ....
'Iotal . . . . . . • • . . . . . •

$
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DECRETO N.

u. 729

-

DE

i6

DE MARÇO DE

f.92i

Ápprovn. o regulamento para a arrecadação e fiscalização do imposto sobrf!
a renda

O Presidente da Republica dos Estados Untdos do Bra.sil, usando da autorização que lhe confere o arL 48 da.
Cunf'l.ilu i{~ão c tendo em vista a autorização cons•lante do
ai' L. :w da lei n. 4. 230, de 31 de dezembro de 192'0, r~solye
appr·ovar· o regulamento que a este a-companha, para a a.rreeaüac.:ão e fi:;ea.lizac:.ão do imposto sobre a renda, de que trata
o m·t. I", n~. 41 a 4fi, da eit,ada lr,i n. 4.230, o qual vae a:ssignado pPlo 111inislro de E:-;l.ado dos NRgocins da Fazenda.

ni o

deneia

r>

de Janeiro, 16 de março de 1921 100" da
:~:3o da Rt~pnblica.
'

lndr·~wn-

EPITACIO P ES:"l;JA.

Homero BaJlfist•r.

Regulamento a que !e refere .o decreto n. 14.729, de 16 de
março de 1.921.
TITULO PRIMEIRO
Dos impostos sobre a renda
CAPITULO I
DA INCIDENCIA EM GEHAL

Art. 1 . o 0." impo~to.s sobrr, a renda, de qne trata o ar·
tigo 1°, ns. 41 a 16, da lei n. 4.230, de ::l1 de dezPmbro de
1920, recahcm:
a I sobre r1 ivirlcndos e 'quaesquer outros
pro:dndos de
ncc;.õ(•;,.;, inelnsivn a~ imporlancias retiradas do fundo dn r~
serva ou de ouLro qualquer, para serem, :'t r.onla de qmtlquer
Vr>L'l1a ou balanço, ou sob qualquer titulo, cntreg·ups aos ae-cionistas. nu para pagamento de entrada de aceõ~~" novas on
Vl'lhns, cJ~ COmpanhiaS OU SOCiedades anonymas P. P0n1Tnall<Jitas lJOI' accõrs;
lJ) ;.;obr·p os juros de obrigac~ões e de debe~'I!LW'P.II dP- eompanltías ou sociedades anonyma.s e commanditas por acc;õrs:
c) sobre o lucro liquido das sociedades por quotas
J~
respons::~hil idade limitada, tenham estas, bPm eomo as nomTJnnlti:l:.: f~ nommanditas a que se referem as ldtras a e lJ,
~t-~ilt~ nrJ pa ir, 011 no esLrangeiro;
ri) sobre o lucro liqnido das casas bancarias c das r.asnc:
1lf~

lWullot·es;
c)

·sobrr bonificacão ou gratificações aos directores, pre-

tddPTlLPs de ~~ompnt1hias, cmprezas ou sociedade~ annnyma~;

358
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f) sobre os juros dos creditas ou cmprcstimos garantidos

w:r hypoLheca;
etc.;

(]) ~obre premios de srr,nros marítimos e terrestreR:
h) ,-:obre premios dü ~'r~guros de vida, prnsi}es, vecúlio~.

i) snhrc lucros forfuiLos: v;;tlores :::ortcados, valores diS-·
tribuido:'l em sorteio, por club de mereado1'ias, premios con~edidos f' .-:orteio rnwJian tfl p;)gamento em prestações, por a-,socia(:õcs constrw~loras;
.
j) sobre o lucro liquido fla industria f::llwil, não eomprchendida nas l8ttras a, c, d e e;
/c) ~obre o lucro liquido elo commercio, verificado em
balanço, não eomprebendido nas Iettras a, c, d e c.

Art. 2. o A arrecadação desses impostos
'J'hesouro Nacional, Hecebedoria do Dist.ricto
gacias fisc:::ws, c pela" alfandcga3, mesas ele
ctorias fcueraes nos Estad0'3.
Arl.. J. o São isentos do impnsto sobre a

será feita pelo
Federal, dele-rendas 0 collerenda:

a) os lucros liquidas dos eslabelccüncntos commrrl~i:t''"
c de indusll'ia fabril que nfio excederem annnalmenLr~ a
J O: OO!(J$000;
b) os luel·os das fabrieas n~cpssorias dos esl.abclccimenlos agrieolas o pastoris, dcsUnndos unicamt'ntc ao prep:1.rrJ
ou aperfeiçoamento da producçúu dos rc:.;;peetivos osfalwluci-·
montas;
c) os juros do.:;; cmprr~slimos feitos sob garanf.ia dr~ prcdios agrícolas, hem assim os que realizarem os hmH·.os tlc
.credito real ou agl'icola, emhor:.t cffcetUf.'lfl npr~rar,·i}c•.; bancarias ou d1~ outra nahn·cz~l.

CAPITULO li
DO 11\TPOSTO SOT3nl~ DI\'InENilOS, .HmO~ DE OHf\.TnAI)ItE~l E Jm llFilEN'l'T'HER, (ilt.'\'I'IFLCi\~)'JES ,\ D!IU<~CTOJ:EH lll: Cl 11\IJ>i\N IJI\H 1•: HPill:t~
CASi\f-3 BANCAIUM-;
J·: DE
COM .1\lEHCIAES E FAnJllf3.

J>ENIIUTU<:S

E

EST\i:J:J.Ef;lrdi'TI'fiH

SECÇÃO I
Da incidencia e pagamento
A.rt. 4. o O imposto de que tratam as lettras a, b c, d c e
do arL. 1" scr:'i cobrado pela seguint.e fôrma: aLé 12% ao
armo, !)% ; de mais do 12,.1o ao anno, Go/o sobre o que ac1:rPseer.
§ 1. o Pará o calculo Llo imposLo a vagal', qualquer im-

portancia retirada do fundo do reserva ou de ouLro qua\(jUer, par:t sPr entregue aos aecionist:ls ou para pagamento
de Pntrada. de ae~õns novas ou velhas, scr~'i acldieiuuada ao
dividr~ndo disl!'ih11ido nrJ mesmo anrw.
~ :! ." No caso de ·snrem os ,iuros, rlividPndo.;; on quae.sq11cr
outros pt'rHiuelos d" :le.rõr·s t•:tlt•tt!~·d,J; <~m moPda ~~str·anr.:r,ira.
far-se-ha a CttllYr'l'<'ío ftf\ e:tmltin do dia· du p:t~-,:t!ltc·nfn dn
imposto.
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§ 3. o O banco ou sociedade que tiver séde em paiz es-

tr~m:;r~iro pagará os impostos de quo tratam as lettras a, b
e r: do [;J't. 1 o sobre a quota correspondr:nte ao capital ex1~
t :· n I r· 110 vaiz, ~~unsilb·ando-se como tal o valor dos bens e
c.:L:!lH)lC't)tlllül'l:r):;, ~~ilu." 110

tcrrilorio naeional, (~ o capital mo,.d d:·:;lit;:tdo a r·.·:v!ora1_:ões eomttt('l'r~.iacs ou indnstriaes no
13, ·:1 -:i L
"\rl. 5." U:-; haneo:J, c:ompanhias, socieúades anonymas, e
ht•Jll as:;im as soeiedadcs por quotas do responsabilidade !illl i la da ü em t;I)JlliTltHHlüa por acr;õcs,
tenham taf~S companhia:3 ou sociedades sua séde no paiz ou no estrangeiro, fi.cam obrigados a publiear no Dia1'io 0{/'icial, no Districto
FL·dcrai, o nos joruae.., que publicarem o expcuiente dos go\·cruus du::; Estados ou municípios, o annun<.;io da-s chamadas
vua distl'ibui~;iio doi-i dividendos o quacSLJUOr oul.ros proven1ti::; o Ju::.amcnLo do::; juros das obeigaçõcs c de deúcntures, ou
a li'i.UJ')t~ruver idonlicos annuncios ou avisos feitos no estrau·;,;~·it·u, cum a dl~l'laraçfw expressa em todo::; os casos da taxa
c:_•JTí'.''JlUll•.J,~uit) ::ws me:smos juros c dividendo.';.
~~ J. ·· ~.;u e'):-'1) dt~ não Jmv(~r dL.;trpmir;ão de dividendo,
011 onlros luel'o:;, os baneos, companhias ou sudcdadcs de·~·r)i ito ía?.<~.r, por escript.o, ~ respeetiva communicaçüo ás l'\.!p;:rLir,:!ír~:3 êLimpclrntcs enc.nrregadas da arrecadação no Di~.
r l'il·to Fcc[r•r;ll e nos 1!3stados, dentro do prazo de 30 dias, eonl.:ullt) da cic1la em que foi resolvida a não distribuição.
1dclltiea eornmunicação farão, no prazo indicado, a·s so •
c if'·unLles por fJUOtas do rcsponsabiliclade limitada e os esLctLdccimcntos comrncrciaes e de indur:;tria fabril, quando em
~"e~1 b;danço annual não se verificar lucro.
~ 2. '' A falta das communicações exigidas no paragrapho
anLeGc'cl<mlo pre~;uppõe a existencia do dividendos a distrilluil' ou lueros vcriri~ndos, salve> prova em contrario, feib
dt~n!ro du pr:1zo Je oilo dias, contados da inUmação effe-·
c i \Wd~t pc~h eornpetento rcparti<;ão arrecadadora, arbitrando-sr· u irnposto respectivo pela média arrecadada nos :t.res ul1i mos ~uwos ou, si não houver esse elemento, na base do lut'!'l) r'OlTr:.•prJPdeHlo a 25o/o do capital integralizado.
Arl. 6. Para o effcito da cobrança do imposto de que
I r a Ia o art. 1 °, lettra d, são considerados:
a) casas bancarias - todas aquellas que sob a fórma individual ou conectiva, façam operações proprias de bancos, não
constituídas sob a fórma da~ sociedades mencionadas no
art. 1 o a, b e c, do presente regulamento:
b) casas de penhor todos os estabelecimentos ou escriptorios que sob firma individual ou conectiva façam hahitualnwntc cmprcstimos sob penhores de qualquer natureza.
Art. 7. 0 O imposto a que sn refere o art. to lettras j e Te,
t"f'ftllirú f:obre o lucro liquido apurado de todos os estabelecirncnlos comrqcrcincs e rlc induslria fahril explorado:~ por
iirllla individual, sociedades em nome eolleetlvo, de capital c
induslria c em conta de participação e serú cobrado da seguhl~~ fônna: até 100:000$, :3 o/o; de mais de 100:000$ até
;;no :onw· ..'t rj, :o.ohro o qHc nccrp:-;eer; dn mais de :300:000$
:<! •:· :):J(; :11!1 1 !~·=, ;, 'tr :.;c•1tl'l' o qu~~ acuc:.;r:et; dr n1;1i~; d1~ SOO :000!\í
;•, !:1'::l ~~Jilf'!' O i'X.l'<'dl•llll' ~.('l'Ú f!fl 7
<}(,.
1•:1 1':\f!.l':t))hu uni(·o. Aqncllcs qun al(·m da indust I' ia faIH·il nn do (~xcreieio do eonJmt•reio, f)Xplor:tl'f'lll ou! 1·a~ indus0
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tria~ isentas do imposto, deverão adopt.ar em súà escript.urn..;

cão, títulos de contabilidade dhtinctos, de modo que facilmente

po'isam ser verificados os lueros derivados daquclla indnstria
on do commcrrio.
Art. 8. O imposto a que se refere a leftra c do art. 1°
i'ecahirá sobre as bonificaç.ões ou gratificações, comprehcndida nessas expressões qualquer remuneração extraordinaria
onnccdida pelas companhias, emprezas ou sociedades anonyma~
a seus presidentes e directores.
Paragrapho unico. Sempre que pela assemhléa de accioIlistas, pela sua dircctoria, por disposição dos estatutos da so,.~iedade ou i)Or qualquer outro modo forem concedidas a~
bonificações ou gratificacões a que se refere este artigo, dn-.,erá a respectiva directoria communicar a concessão á repartição arrecadadora sob cuja jurisdicção estiver a companhia, empreza ou sociedade anonyma, dentro do prazo de oifo
dias do acto da concessão.
Art. 9. Para os effeitos da arrecadação dos impostos de
qne tratam as lettras c, d, j e k, são considerados como ltwro~
líquidos toflos aquelles que em cada balanço annual mi de
menor periodo, encerrado de 31 de dezembro de 1920 em
deante, forem distribuídos . ou creditados aos proprietario~.
:-:ocios commanditarios ou solidarios e interess~dos dos esta1
bnlecimentos commerciaes ou industriaes.
Paragrapho unico. Para a apuração dos lucros liquido~
('fi cada halanço, ·serão excluídas fias despezas geracs as quanUas que por ventura escripturadas como taes ou sob tifulos
f'quivalentcs, corresponderem a porcentagem dos internssado~
f' as qtw tiverem sido eptregues aos socios do estabelecimrnf o,
para suas despezaR particnlarf's ou retiradas mensaPs, · salvo
qnando esfas equivalham ;\ remunera~ão pro-labore, não podendo, porém, neste caso, a importancia ser superior a 1 ~ o/o,
do respectivo capital social, até o ma:ximo de 36 :OOO!f;OOO,
annuaes.
Art. 10. Os impostos de que trata o art. 1°, ll"\ltras a. b
e e, serão cobrados no pt'azo •je 30 dias contados:
a) da primeira publicação da chamada para pagamf'nfo
dos juros ou distribuição de dividendos e de quaesquer outro~
proventos ou bonificações;
b) da concessão das gratHicaçõeR ao director on prpsfdrnfe das companhias.
Paragrapho unico. Não poderá ser iniciada a distrihuif;ão
dos dividendos c qnaesqner outros provenf os das accões on
r-'ngamento dos juros, bem como o pagamento fie honificacõPs
nn ,f.!TUfifica(,'Õf's a dirPdm·rs on president.1•s dP cnrnp:mltia
H'm a prt\via saf isfação do imposto rrspedivo.
Art.. 11. Os impostos a que se refere o art. 1• JeUras ,.,
ri . .i e k, serão rohrados rm ont,nbro e ahril dP cada anno soht'f\
o lnrro liquido do anno social vencido em :w dr, jnnho ou :ll
de dezembro anfPrP,d.entes, dP acGôrdo com o verHieado no~
liYros e doeumP,nf.o~ r.ommerciars, bem como nos livros Pxig-idos no Di~triPI o FPderal pelo df'creto n. ü. 65 I, dn 1 ~ d~
setembro de 1907, e nos Estados pelos respectivos rrgnlnmf'rtfo~. rtnanto ás casa~ de penhor.
§ 1. Quando o estabelecimento, de accôrdo com os seu~
Fo;:fatntos, contracto ou qualquer outro instrumento. f.iVf'l'
r1dnnt.ndo para PTJr'r'rramPntn dos balanços outrn~ do f :1~: fllll"·
0

0

0
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hão 30 de junho e 31 de dezembro, será ·o imposto cobrado
f 1entr·o dos quatro
mezes posteriores ao encerramento dos
respeeti vos balanços.
~ 2. Quando o estabelecimento deixar de funccionar antes da época do pagamento do impo!'lto, será nste P.ohrado
c:esde logo sobre os lucros apurados até então.
§ 3. No caso de sonegação ou- de vicio na escripta que
impossibilite a verificaç.ão do lucro lif]nido, sr,rá Pst.P arhitrado na razão do 25 o/o do capital da casa n sollrl~ t'lh~ Pnl;rado o imposto.
Art. 12. O. imposto será recolhido por mrio do guias
('TI1 duplicata, firmadas pelo gerente da emprmm on estalwlt~cimento ou quem suas vezes fizer, os quaes deverão eonlcr
as declarações necessarias para se conhecer o valor lrihulavrl do accôrdo com os modelos a, b, c e d.
§ 1. Em ambos os exemplares das guias averbar-sr-lla.
o imposto recebido, ficando um na repartição atTf~c~tdadnra
e outro em poder da parte interessada.
§ 2. As guias serão distinctas em relação ao imposto dn
dividendos, ou quaesquer outros proventos, e aos juros da;;
ohrigar.ões e de debentures.
§ 3. As guias relativas ao impogf.o sobre lum·os dn->
rasas bancarias e de penhor e dos· estabelecimentos commcrciaes P rle inrlust.ria fabril serão rubricadas p~]o fum~r.ionario
a qnPm cnmrwl ir a fiscalizaerto dessas casas ou cslahelPei0

0

0

0

0

lJI; '11! f)~.

SECÇ.4.0 li
Da matricula

Art. 13. Os bancos, companhias, sociedades, casas h:mcarias e de penhor e todos os estabelecimentos commereiae~ e
de industria fabril são obrigados a dentro do prazo de 30 dias,
requerPr matricula e fornecer ás reparticões encarrPg-adas da
nrrecadaçfío dns impostos, indepen'dente de aviso on f]ua1q1HW
soiir.ita~ão, os esr.larecimentos a que se reff'rmn os arts. 1 .'1
f~

15.
§ 1. 0 As sociedades anonymas, as em commandita e as por
quotas de responsabilidade limitada, deverão ainda indicm· a
da: n da pub!i0acão n() Diat•io Official dos Pstatntos on c·. em-·
tl'::tcfo ou jnnh;r á ndic;ão um exemplar dos mesmos.
.
~ 2. 0 No caso de mudança de séde, ficam os !'slabelertmPnl os allwiHios neste artigo obrigados, df'ntro de :10 dias. a
l'~'~fUere!' o canrdlamento da- matricula antfwior f' procr,dPt' :í.

tu1va, pnrallf ~~ a rPpartil}ãn arrecadadora dn lot·nl para nndn st•
lransi'Priram, devendo as reparti~;:.õPs atTr~t·:HI:~Jioras f:t/Pt',
('1111'1' si, as m~cessarias communicações.
~ 3. O prazo a que allude rste artigo Sf'T'á eontntln tb
data do rpgi~tro dos estatntos ou do contraeln na .lnnta Cnm!l~f'l't'ial on perante autoridade compf'tente.
Art. 14. ·A matricula das companhias ou socirdades anol~ymas deverá conter,
entre outros, os seguintes P.::;elarceimenlos:
a) denominaçãn. dos hanr:os, companllias on ~o~irdndr,~ P.
~rm ohjecto:
0
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b)

;·a do;

n. importancia do capital autorizado c a do integrali-·

r·) o rnmwro c valor da:.; acçõe~;, com a diserimimwão das
!!Omimtfivas, das no porlndor e das quotas;
•
d) o mmwro, valor ·e laxa dos juros das ohrigar·õt~s ou
.!ebent!lrcs;
·
e) a desjgnação dos pcriodos convcneionacs em que Re
!ornam vc11cidos os dividendos das acçôcs, os juros dos debentures c os lucros Jiquidos das quotas;
·
f) o numero c a data do decreto autorizando n funcciomento do banco, companhia ou sociedade;
·
g) menr;âo do scllo pago sobro o capital.
Paragraptw mtlco. Sempre quo houver ali craçi'io no capital ou no v~1Jnr das acções das obrig·ações ou dr~br:ntn1'es
~' no das quota~:, BS t;mprczp:.; deYerfío eomrnnnic:u a oecur;·rncin. ús r~~bai'UçõPs re;3pecl.ivas, JWra a redific:1eão da matricula, deutro rln ;30 dia.c;; da data da aH('l':H;,ftn P!l rfn ~:na
;:pprnvnr)ío pr·lo Go-.'erno, quando disto dependc'l'.
Art. 15. A matricula das caf'as bancarias, do IH'nhm· e
cos e·'dnltrlndmcnLo~ ·cnmmr.reiaPs n de inrlusfrh f'nln·il t·on-·
I.I'I':i :•.s ~:~'t\Uinte~3 indicações:
o) firma individual ou razGo social;
b) importaneia elo cap1tal;
c) nome doPo soc!w\ mr1wionando o do gerente P m~ do~
que poclrm u~ar da firma;
d) (;por,a do CJJe.r~rramento do balanço ammal;
e) nnmcro c data do registro na Junta Comrncreial ou
perante autorid~tde compdento, do contracto social, da firma
il]didr:luaJ on social e da lcgalizllção (sellag-em o rnhi·!ea) do':
li veos ohrigatol'ios;
f) menr::üo do sdlo p:1go sohro o capital.
~ 1. As casas de penhÓr são obrigadas, no Districfo Federal, a fornecer ainda certidão do Ministerio da Justiça, da
qual conste ter sülo expedido carla patente, e, nos Estados.
}H'~ v a de identica autorização da autoridade competente.
§ 2. 0 Os estabelecimentos commerciaes ou de indusfxia
fabril, com capital inferior a G:000$, ficam dispensados da
matricula de que trata esfe artigo, devendo, .porém. declarai'
no prazo ostahelecido, aquPlla circumRtancia á repartiç,üo nrrf'cadaclora respoctiva P provar, at~ 31 de marr.o de cada anno,
r.uc o lucro Jiqnido do anno antcl'ior, foi in l'f'rior a
0

10:000$000.
§ 3. 0 A~ rnpnrtieÕPS arrrcadr1dora~ catalognrfío. drwida·nwnte, as dr'clnr:H:ões de fJIW t.rata o paragrapho :mt0rior.
J\rf. lü. Em nol•mma I'~'P(~cial do livro dn nJ1(r·i(''ll:1, f!IJ''
Pllcclet~er:'t arJ.'l modnlo" R P F, sPr:í. avrrb~.rb n0.n ~J, a impor-fanr~i:l. f'lTPr'nd;lr!·,·t'lll e:ul:1 Pmprr•7:1, ::-:n0iNfntf~, Cl'~ r:·.(nlli'II'"Í··
Jllf>Tiflt

!'l'"f'J'í'!lf"

i'

,.,.,,,/}

r!f)

('!1]lif:l(

<'

~l .'

ÍJ:]f·'l~f,,

''"!'''' 'I

,J.,:

1,; 11!1 n ~.

Pnragrapho unit'.o. No fim dr~ cath cxcrcki" a'; rr'p:1rl ir;0c~-'
farão aeornpanlw.r aofl h;1laneos aruuw•·'; dn ·

arrecadadora~

AI~TOR

DO PODER EXECUTIVO

mohslrnções extt'ahidas do livro de matricula e organiz:-1da~; de
accôrdo com os modelos a e n.
Art. 17. Findos os prazos estabelecidos, desde que as ropartii;Õt'S nr:·ecarladoras tenham conhcciment.o da existcncia
ue qun!quer banco, eompanhia, sociedade ou cstaheleciritento
ohrig'ndos a matricula noE1 termos do art. 13, será esta feita
f',-r-offil:io eorn os elementos quo a rPparliçfto puder ohtl'r na
.Jnnh Connnereial, na Policia, ou em outra qualqwJr n·vnrti-~i'io, ou püJ' qualqnrr outro meio.
Paragrapho ~mico. De igual modo proceder-se-h a, quanto
ft reei ifieação da matricula sempre flUe houver qualflucr alteração do napital ou do valor das acções, das obrigações ou debcntnrcs, e das quotas.
:\ d. I :3. Nu drcurso do primeiro trimestre após o <dlllO
so.~ial c~ bancos ::nmpanhias ou soeiNI::ldrs anonymas t' Pm
<~~nnm:n!clifn. fiPam obrigados a fornr:cer ás rrp3rtiçõrs enrn-JII'Irn!t•:; nm 1''\elnplrtr do .iornnl em qun fpr publicado n lnlai~ <: '' d" ~:i li :1 :' npr' r:u:õcs no rum o on :<t ':n es [J'f~ fi n rio, in c~ln-
si', I' a ./rnW!1fft·['f:ii\J (~a ronln de JneJ'tl:~ I' pr'l'd;t.•: :' o p:ll'f't'tT
do 1., •ll';I•Jh(, fi f~(';: 1.

1•:1:

;.:~1'~1phn

11n:~>.n.

/\.c; ea'"as hanearias n de pnnltm• c os

i l"kr. i !lV'n to:-; r~nm rúci·rifl r:::; n do ~ndnsLri:l f:>hril l.:.'m hmn
r·xllihi;,;í,\ r~t' pJ·:1zo indicado, uma f~(ípia d,•vidar!'t:nfl' flHilH~II
f i1':1d:L ·'~~ kdnr11;n de sn:1s opPl'2.f~ÕC~' no 1.11110 tlll ~:t•m,·::(t·r~ fll1

· P':J[l

(i'l'il•!'

r•.

}, "i .

a d:~ t'nrda rln lwTos c pPT'd:l'i.
J ;l. FinCn:-J o:; nrazos mar(o,rtdns D:ll'~. n.

llli!!

r.ll\tr'::tll<-~.a.

o

f'mprt'i-":ldn f'!1t';l.TTI'.:~arlo dà m~r~ripfuração dó livro dP mal,!'i(~ula
]t:\-~l":'t :lo r•mhPrimrmto elos rhrfes fbs rP~.pccliva::; rrnartif•õr~s.
11~ nqnw;-; das cas:t~!. t•mprezas on PsLnlwh~êinH'nlns f1ll'' dr~·ixa
ram (h' :~t' ;lfllTsrntar ao pagamento.

;'--r!. '.?0. Fienm mantidas :-1s matriculas do~c; hn,nr.n~. enn"lpanllia:~ nu ~ociPd:vlcs jú f'ffretnaflns pu!' o:~cr1s,ii"ío 11e I'!! I t'al'
1·rn vi~!nt· o p 1'eseni.P rr~gulnmento.
P:1.r·:l~rn pl10 uni co. Os eBtaheJecimrmlos eommcr(~iac.'~ que
j:'t f:!' ~~~·h~1I'f'Pl Jnner,ionando por ocr~asiRn da exn~'rlic:ilo do nr~"-
sPnl (' ''l':·.nl'llt!PO!Il, dr'V'~rãn cnmprir o :1rt. ! :: 1\r)c; :-'"'··niu[í•·.:
fi) de lt5 dias, para os estabelecimentos s1tuttuos 110 ni'sf.rido FedP!'nl. Estado do Rio de .Janeiro e nas cnpita·~EJ dt)S
E si arl11S de S. Panlo, Minas Geraes e Espirito Santo;
b) dn 60 rtins, para os situados no interior dos Estados
de S. Paulo, Minas Geraes c Jtspirito Santo c nas :eapilacs dos
on tl'os E si a dos;
·
c) de 90 dias, para os situados. no interior dos demais
F,st:ulns.

SECÇÃO 1!1

.\I'!. '?I. P:11':t a
d,:: l'tlrtll:l•'t·,·i:>Jt'•':-:.

t~nhr:ont:~l r~(' inlPIJ-.hl c;o1''~' o ltt•"',
llil

I''~<'I'l'i1·iu

Ji·11tido
tl" Jq_,(. ~:·'1'\-il·:ío d·· lt:·:-~r· os
'dn :;1 r!t~ dt~ZPrnhl'll 1!l• 'HnO

h:li.t:l·.'olS fJ'::' f'11i't'i!l l'il(~f'I'J':ldO!-'
('Til d•·an! ~~. Pnlll! q·a r~! ativo': a Oflt'J·;,t;iít's
zada·~ nn d!'l~tlrf11J d(1 nwsn1o nnllo.

('lllll'll"l'l' i:H'.''

J·t;:ll i-.

lC'l'OS DO POD~R EXECUTIVO

CAPITULO III
1>0 IMP0'31'0 SnRR.B OS JUROS nos CREDITOS OU EMPR.ESTI !\TOS
fL"nANTinOS POft IIYPO'rHF.C\S

SECÇ,IO I

Da incidencia
Art.. 22. O imposto ~ohrr. o~ juro~ dos Prerliln~ on rmprPstimo~ garanf idos por h~'pof.lwcas eom•t•nr·innat~ ..;:, {~ dl'\' idtl
Irl razfín f!,~ r:; %:
-

. a) do.'í .iur·os rsl ipnlarlos nos conf.raetos de muluo ganmftdos ftÜ' hypof lt~>Pa, rp1r•r· sr.ia o mutuanto firma soci:tl. PSIaheleewwntn dn r·rNiitn ou asso~iação ou soeiPdnde (~ivil,
f!IH'r' ~imple~ pnr·l.icl!lal', fata ou não pr·ofissão l•abitual dt•

prc~:-lan,i~fa;

h\ dos jnr·ns das flllantias rffPel.ivnmrnlr. emprestadas nn."l

r.a~os dt• aht•r·lnr·a dl' r·.r·('()i{nc;
lt~t'IIHIS '~'' )1'1 t r·a anLt•r·ior.

r·nrn g:u·anl.ia

lr~pothPr·arhl,

Jros

Art.. :?:L () impnst.o 1·neaJw sohrn os juros eslipnlndn"l no~
t'Ulllra(tns, nn ralrmlados na f6r·ma dr.•sto n~gulamPnto, t•nru :t

t~!Js,~'f·vanda dns prazo~ r'sl.abelrcicos.
Ar·!. ·'-''I. :\s t~nrnpanlria~, sm~indad1~~ r• firmaP> qnn fizf'rrnr
~1111 r·a~ npl't':ttJH•s al,;m das dr\ a)Jf•r·lura dn •~rf~tlilos ou rmpr·r:-; ..
Limos f-:nh gar·anl ia lrypolll('r~:u·ia, incorporando ns jrtr·ns df~f~:&;(·~
Pmpr·Psf imns r ou f r.·ns pl'nrlndos var·a rlist.r·ilmi(~fín ('orno ~~i-

\·id('Jillo~. pa;:.:a!'i'í.n o imposto dr• 5 'lo dn qnn !rata o :11·L. 1",
JPI.tr:t "· nns ~~ptwas dnf1·r·rninad:1s; f', {JOr or>.~a::ifín do paga-Jitt\11(0 do irnposln d1• divídt~rtdM, propriamente, SM:l, dr>1!nzida
a impol'Lftnr·.ia dos jur·i,~ sobrr qnn .i:'t tiverPm pago o iHJflosln
rrspe!~t i\'t\ mPdinntn f'Xh ihir,fío 1los conheeimentos on r~rrl i-;t,)rs dt• l'nln·ant_:a l'fJ'Pt~Lnnda.
Al'l .. 2rJ. Incidem no pag·nmrntn do imposto, os juros J'f'lnt.i\us a lt~·pof'lll~f~a~ r·nnlrahidas antrs da lei n. 3.21:3, dP :w
d1~ "''zemlH'o dn 1!H(l, si os .r~nnf.ractos sr prolongarem. hn-Yt•ndn juro::- a w•nee1·, ~ contar da vigencia rla mesma lAi.
Ar·l. 2G. O itnposro enn~titne peranf.e a Fazr~nda Nnrinnnl
rmus do rc~nr,nsnhilidatln dirPda do credor, e a iw·wripr:ãn.
pa!'a n pag·:Hiwril o dnv ir!n. Sf~r:í. ft~Ho em seu nomr'.
p;-p·a~r·ap!tiJ unieo. ;-;i por eonvrJI(:ão eonl rat~f ual for e::;:1nlw1o~ido qliP o CltWedor gssume a obrigação de sa Lisra·~í'!' o
f l'ibutn. a qn il nr:ão ser á ufir, obstante dana em nome do ererl·1!'
irr:~rl'iptn, fllll' lerá smllJTt~ a responsabilidade direda do pnt~;:rnrmt.n.
.
_
.
Art. ?,7. ()n:nrdo ;,::; ,ir·!·r,s da obr1gar:.ao gaT'anLir!a fJtll' llyP•Jtllt•ea l.t~nhallt <::ido n111ilf ;r:os ou falsificado.s no f'onh·•~·;lt~,
nn. ainda inenrporados mn tJtu}os representativo~ ila. obriga(;fío pr·irri~Ípa I. '-'Priio os nrr:-'H•OS fixados peln (~hf'fn da c·.m:w-tenfe rt•p:tr'Lir·ãn arTet·.arlar~ora, rlt~ at~<·rir·tln r~om a tnxa I!Sll:tl
.~a

]ot~:tl it~ndt•

. \t•L.

.t.(l)as

2R.

dP t•oril 1 a<·i 11.
\i o

r:\,;n

•

.

da 1:,, P"Litt''''a ahl'nng-et· fll'••·ll»"l a;:.r·J--

1' urllnnns P
o r,nntrndo omitfit• a hnporLanria qnn os
ui Limos p·al':w1 f'llt, seT'á o crr•dm· in! imado a dPI',laral-a t•. si
80' rr<'us:1r fnrl-n nn tl{•t' falsa. informarão, a Pstar:fíu fiseal
Jnandnr:í. arhilrHP o valor nal'a eohrnnr;:t do illlfJfJShJ,
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SECÇA.O 11

Da inscripção
Al'L. 2U. Os tabelliães de notas ou servenLuarios qu~
notario publico enviarão á esUlt;ão fiscal
compr.Lenle, dentro de cinco dias, depois de lavrada a eseriJllura dn hypolheea ou cessão, transfereneia ou subrogação
tio.~ ·cr·cdito~ hypothecarios, uma guia, contendo a· data da csct·ipl ura, o valor do empt·estimo ou do conlraclo. a taxa Olll"·oneionai tios juros, nome, pro'fissão e domicilio do credor
c co <lrvedor, a sit.uacão, do immovcl e o prazo, fórum e eondição do pagamento do capital e juros, para que tenha Jogar
a. inscnpt;ão inicial do imposto ou averbat;ão em nome do
cessionario. Na llypot.hcsc de terem sido os juro'::l im~orpora
dos Pm títulos representativos da obrigação principal, a guia
meneionará expressamente essa circumstancia.
§ J. o Nos casos de novação, reforço, prorogaf~iío, alt.cra1:iio
(compt·ehendida a, subrogação), cessão ou quitação de ohrigações garantidas por hypot.hecas, ou de remissão cesse onns,
os Sl~l'VI'ntuarios referidos neste artigo, não lavradio a resped,íva e.scriptura sem quo soja exhibicla a pr·ova de quilat.;ão
do imposto sobre os juros, constante de guia expedida {lf~la.
rcpart.ição anecadadora competente. Essa guia será düvidalnlcnte st'Ilada e transcripta na cscriptura.
§ :! • o Si a hypotheca ti ver sido cousti t.uic!a por i n;:;f l'll-Illt~nLo particular, não será inscripta. nem averbada. 11o J'l~t;i&
tru dos innnovris sem que conste ter sido aprrscntafht :i I'I'Jlal'li\:i"io ancradadora competente c 'l~Om a prova do 11agawcnto Llu imposto que, no caso, couber.
§ 13." O offieial a cujo cargo estiver o rrgi~1!.ro do~ im-moveis (registro geral de hypothcca), no caso dt) qu il.:u;fio
;por insf.rurnento particular ou si for I't)quorido o call!;f)lla!llii'Jtf o da illseripçfio da lrvpoLheca, uos lermos do "!'f,. Hrí I,
tlo Codif!'o Civil, exigirá dos internssados, antPs de l'<tzr~r a
avérbação, a prova da quitação do imposto devido.
§ q_. o Os tabclliãcs do nota.s. ou scrvi~Ill.ttat'ios qw~ I'Xt'rc·r.rcm ftmrçõcs de notario publico, enviarão, !:.unlwm no pl'azo
de ~~in co dias, eommunicação das quitações, toLaes 011 parei ar~;,
dos pmprcstimo.s garantidos por hypothc1~a, HF'lll'.ionando,
além dos caracter·isticos da guia para inscript:.ão, o mmwro
{,~ a d:tla da relativa á quitarjão do imposto.
Ei'.;la c:nmmun.iear:ão compete ~aos off.ieiar,-; v!.-1 J'eg-is~,r·o
dt'. illlllJnveis, quando se dt~rcrn as quifat;ões por ÍJislnmH~nf.H
ext'l't~L~lll furw<;õef' de

J1al't ieular.

·

l>t'f'

Art. :w. A inscripeão para o pag~unenfo do inq,c,~f.r, ~;f),inros de Pmprcstimos ltypothecarios, eujas e.'H'.riptura:'l

h'nllarn sido lavradas antes da vigcnc~ia da lcí 11. 3.:.?.13, d1~
rl0 dt~Zt'mbr·n dt.\ J 01fi, dnver:í sc1· fr'ifa qu;urdo SI' re:1liz:1 .
1'1'. 111 n.-.; ar·fos tlr~ IJII'~ teaL:un ns ~~ I" a :l" do ar·f.i;.~o anLt''r:l~-·
(]PII!t'. m'·di:-tnfe ;:.:uia.s cx·pcrlidas rwlns ~~·rvf',Jil.ll:lf·in~~ nwnl~ifl ....
nados 11us mesmo~ paragrapl10s, pndtmdo tmnhent LPI' lo;:ar\
f'tn qualqtH'J' outra oecasião, mediantP- deelara1}i.o a~~;ig-Jt.:Jrla
pPlo inl.1•r·ns~ado c ac~ompanhada dos docnmentns probator1os.
,.:\rt. 3t. A repartição arrecadatiora, :i vista ca g11ia re~pncLivn. verificará si os juros e o prazo. meneionados ~a
mesma, .são os que c!e facto foram eonvcncwnado~ na nseripLura ou .si oc.correu alguma das hypolhcscs mencwnada.:; no~
30

~rts.-

27. e 28.:
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1 )rl m·rccudocâo
Al't.. il2. Feifa a in~,cripr,ão de quo traiam os arts. 29
o ünposlo sr·r·:í. .:ol•raclu, tf'ndo I•or lw~f' o ca!enlo dos
.inms corTl'Spondf'Iltr•s a um anno e sendo feita a eolJi·;uH;a
di' Ulll:t ~-;ú '"'~z, em rnai1,, si a imvortancia llão ~~.Y:~edr•r· ~~~~ ~;O$
~'. C\.t'r~dPndu 1'111 duns pa!Tdl[!s, nos mrzer.; dn maio c novembro do cat!a aunn, •Ju ainda rm qnalquct· típ,wa, sninnn~
rJLW Sf'ja exisi'-la :J pt·ov:t de quiLat;ão f'i~t·al, p:1ra :r pt;tlica
do algum ado rr~I:d i vu :í hypothcca.
Para?,l'D.plw nnic~o. Na llypothe::Jo dn quaul.ias emprc:,Ladns
t·rn conta COITf:'nLn r·om garantia de hypothcca, o imposto scrri
cobrado lrndo rwr base a intporlaneia da divida an ciH~OITil
'JJcrüo dn cada :umo, para o que o contribuir1Le apresentará :'i
:·rparl.H_:;Ju nrTrcad:1t.!ora respectiva, antes da época ('Jo pag-antcpto do imposto, uma conta corrente do empr'cstimn. ns~;i
~! nada pr n· Pllc c velo dcvPdor.

(' :w,

cobrança em cada semestre ou
Jornal Ol{idal.
ondn o lrouveJ', ou nos jornaos do maior circulaç:l.o nas r·api-1aes dos Estado~; n Jocalidadf~S S(~des dos muni!'ipins.
· Par:wrarJ110 11nir~o. O pagamento cffcctuaúo depois do
prazo cr~t!l[!mrrdru·, scr:i eohrado com a mulla dn tO 'Y~" si
rtirrda llitu f' SI iv(~J' vr'J1Cido o prazo immcdiato. c com a mnll a
du ~?O % si ult.rapasf.ar nsf.e ullimo Ill'WW.
_t\rl. ~l.J. Nos .casos do~ §~ 1° c a" do art. :?D. ns srrvrPtuarios rr~;pcdivns cxp0diefio guia, com os Psr!arccim''lltos
p~·cr',iFiO.C!, aliní do f'rr atTrnarlaclo, r~la rnpartir.~o rompc!r•nln,
o ,finvi.dn iJilPOst.n. sem r~mhanm d,t qnc ter:J0 rln nnviar ap(,s
ú lavra.ltn'a da f'S('I'ipi tlf'a·, nos termos do mer-:;mo arl.igo.
tu't. :-15. O imposto ser:í arrecadado por mnio dP- r~rrti-
dõf~~ 011 r·tnth0c~imr•nlos. qnn o rxaclor farú enr~her nn tr.mpn
flpnrf.uno. r;rndn drsf ne~rlo:.; rln talões, 11a oecasifío do paganwnt.o.
Ar L 3(i. Prrl rmcr.nrln o credito a mais fie uma pc:;soa,
todas responderão sr:lliclariamento pela divida t1o impo~to RObrr. os juros do dito crndito, e f~nntra qualquer drllas poderá
:_.;pr· prPrnovido o nxr.r•tJ !.ivn fiscal.
Art.. 3:}. Prrc0drriio.

(t

(·srreko, edHnes publicados no D-iario ou

DOS Il\T1'1J~.TIIS

SOBI\r:

PJ',El\110S DE f;EGUHOS

E LTJf!ll0:1

FOJlTTTITOS

SECÇ.:tO UNICA
Drl

inr:irlencia e }JO(lamento

Ar!. ~~~. O inlJ~:)sln a onn flf' referem as lt'fl.rns rt .r '' do
:trt. 1" rr~uthr. sohrr tndn.s ns import.anciaq onc as sncwdarirs
•:r>rí'h~rrm. soh a rlr.nnminnGÜO do premio ou qnalqur.r outra
pela cffertiviúadc O!l marmtcneão dos cnntr:u~!.o.; rle ~f'-~t~ros
offccfnado:~ no Brasll, o contrados àr sor;uros ter rcstrf2:::; .C'
inariUmo:; na razfío de 2 7, (Iinus por f'ento) r~ f'lll rclar:;trJ :1~

AI J1'0R bO PODEI\ EX ltiJlJ'l IVO

nn seguros sobre a vida, pc.culios, pens(ír~s OH l'I'Jl(i;:J, na np,~o
rlc r•inco por mil (511.0010).
Paragrapho unico. A. esse imposto ficam snjoitos os
prnrnios recebidos por todas as sociedades ou companhias narionaos e estrangeiras de seguros, qualquer que seja a fórma
da sn:li organização c o rame1 das operações ·do seguros que
pratiauom.
Al't. 38. O recolhimento do hnposf.o de um mcz S0l':í cff(~
dnado no mcz seguinte, e, na falia, durantc o mez inuncd i~J f n r.orn a multa de 20 %: si findo cs~:'O pra:/.o ainda nilo li \'(':~ sido cffcctm~r1o. será a imporf.atlr:Üt devida dc~wnntada .fia
rall(~fín Pxi:4fnnh~ no 'I'he~o.uro on rta:'~ Dnlcgflcias Fi~r~:trs, comnmni~)andn-sr~ o facto á Inspcr~toria do f-',rg-uro3, p!II':l prof~Pde,·
~w. fó1·m~~ do rospPetivo rcgulamenln.
Art. 3f). tAs eompanhias quo 11i"ín li verem dr•nos itn no
'J'I11~~~ouro ~acionai ou nas Delegadas .Fiscac;; c que nfío r::~lli
":1J'PIIl .) pagamenfo do impnslo nos rwazo!>
f'~'r:tlwll'(·idos
I!
('.om a ;uu!ta ~~stipnlada 110 artigo anLurinr, ·-;r;r{\q 11olt! ica<Ju:-;
JIH' (~dit:Jl publica.do no Dia1'io ou folha oLI'ic~ial, :·. rcalit.nl--o
f!Pnlro dos 15 dias- seguintes ü noli fira1:fio. snll jwn·:. tlr; s,•r
jlfll' .decreto declarada suspensa do funceio1Jar, :l11~m dl' Jie:l.r
:-:ujeita á cobranc.a judicial.
Art. 4.0. O imposto sobro lucros fortti il,o;, d:~ !flJn trala
o art. ;"; lettra z, será cobrado na razfío de lO r;(, e romprr•lw nrlc:
a) us valores sorteados por t\ompanhiar; d(•. ~;(\::;·1rros. bclll
COllll' !'nc Lltcatro:3, eíncmatograptw~\ ea:-;a;; dP divc;rsõe'-'• ~"'lll-·
JH'r~zas •J;--, annuncios ou de puhlicidadf·~' c qnae~H]ur.~r· outros
I'SL:llJcleí\lrnentos rommerciacs que PmiUircm eomo mr;io do
1·cchm~ e Jtr::g-ocia necQssarin coll]Jon quo ronr~OIT:~.r<~ a ''OI'lrio~;
r·m dinheiro, bcn~,, moveis ou oulrns valores;
h} Ynlorcs distribuidos em sorlcio JWr club:; de lllf'.rcudol'ias como venda. a prestações por assoeia.ções ennsf.ructoras,
quer ('.:;ses prornios so tornem cffrdivo~"l em dinheiro r·ones-pnnrl~'nfe no vrrlor convencionado. qur•r cnt intrnovt•is repre~
~enfafh.-o·.; do mesmo valor;
c) nrcmios concedidos em sorteio, mediante pag-amento
em preslaçõe:~ por associações construetoras, qucl' esses prc,mio:.; se otrnem effectivos em dinheiro corrcspondenf c ao
''alm· rcnvencionado, quer em immovcis reprcsc'.ntativo::; do
llH'SinO 'IUIOr.
Paragraplw unico. Si o sorlcio houver de rncahir ('ITJ
r~tnsa movei ou immovel deverão prôviarnon(c ser clr:c·lararlo8
a na turcza e o valor do obj c c to.
Art.. :H. O imposto, drwido Jlf'los valorr~s sorf r'ark~~ por
companhias do flcgur.os será pago. ai ô a Yr'l'JH'ra d~ eacla
f!orlr~io D o devido pelas outras cmpre:~[JS on oslaheleeimentos,
rrr~o1J1 ido
smnana lrnente, não podendo ser rc~lli7.ado o primrir'o ~orteio dé rmda semana, anter; de provado o pagam~ntm
t!e imposf.o rnfrrcnf.o ao valor dos pr·cmins di::f.dbu ido~; na
anfu·ior.
1.2. () Í!1l[)OStO rJO IJll~ trafa. P~ft~ !':lflÍ(1'lo. f:~>r:Í. J'I~(·O
j]!ido pr,r mrio do guias visadas prln funednnarin ent~~!lTP
;~:Hlr• r];), fi~eali-::nr~;\·1 dr~~:; eompnnhir~::, r•mprr>z[:~ nu r·:1c::1s
dP
diYt>i'SÍÍI\:~. df'Yr•n•!o ~~~~r :l.Yerhado na~-: mrsm:1:3 gui:1'; o pagaJl H'll In d 1 imposto.
~; 1." E:,~a~ ;cnias flrrfin aprf'SPT1f~Hlns pr·l:l~ r~n:llpanhi<Js,
: r~t·i,·d:,·lr'í P r•sfalJP!ecimPnf.os com ::r'·tlc nr·sfn C:q1ihl e :R,c;tado

H'lll;llw,

•\ I'Í.
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(;o R1o do Janeiro, e pelas companhias de seguros com séde
nu estrangeiro, ao Thesouro Nacional, c, velas que tiverem
~éde nos Estados, ás respectivas Delegacias Fiscaes, sendo farul1ado {Js companhias e estabelecimentos com séde fóra das
('Upitaes do .Estado, realizar o pagamento do imposto na
rPspecitva rrparlição arrecadador.a, com prévia autoriz~v;ão da
V1~legacia Jl'iscal.
s :!.'' As guias vara pagamento do imposto sobre lucros
torL1Jitils deverão men('ionar as importaneias que tiverem de
~er disLritmidas c as datas c logar em que os sorteios serão
dfl'cfnados.
§ ::; .., t'\s gUiias apresentadas pelas companhias de ::;egurus serão feitas em duplicata, devolvendo-se dous dos excmIllares á sociedade representante, que d:everá enviar uma em
earta registr·ada, á Inspectoria' de Seguros, dentro dos dez
dias seguintes ao pagamento do imposto.

TITULO SEGUNDO

Da fiscalização
Al'L.
a)

4~J.

Compde á

fis~,.alização

do il'l11)osto:

em geral, á Directoria da Receita Publica tlo 'rlwsow·o

Nacional;
.
ú) á Hecebedoria do Distrieto Federal, nos casos sujeitos
a sua jnrisd:ic~ão;
c) :i.3 Delegacias li'iscaes, alfandcgas. mesas drc remia-:.

c
eolleetorias federaes nos J~stados:
d) as Camaras S~ndicaes dos Corretores, aos t.abelliãcs,
f• . Iw;~wctoria de Seguros, á Insp·ectoria de Bancos, á Superi ntcndcncia de Clubs, esct·ivães e oficiaes do registro de imJitoW~is, obrigados f:odos a fornecer ús repartições arrccada-uor·as os esclarecimentos que lhes forem solicitados para au:.\iliar a insc,ripção ou lançamento dos impostos;
e) aos juizes c escrivães judiciaes na esphera de SllJ.aS
altrilmi.:ões.
Art. 1.~--1. As repartições cncarogadas (]a arrccadaç.ão doR
i tnrw~Los de que trata o ar· L. i o designarão empregados que
H~ illl~urnbam de sua fiscalização, os quaes deverã.o guardar,
~oh pena (]c responsabilidade, inteiro e completo sigillo em
J'Pia1:ão aos documentos que no desempenho de suas attribui..:tíef:l HJes lforcrn presentes.
Paragrapho unieo. A fiscalização que incide sohrc bancos e casas bancarias, será especialmente exercida pela Inspr,tloria do Han('os; a dos impostos a que se refere o art. 1-,
IE:··ftras o P h, pela Inspectoria de Sf'guros. e a do imposto á
rptr• se rc.ff'rc o mesmo artig·o, Iettra i, pela Superintcndeneia
•JI' Clnhs.

Al'l. "G. Os f'Rrrivãf'S fl.os juizes sing-ularN;

fl

os se-emfa-

segunda insta11cia, federaes ou eHtaduaes,
nfi.o podtõrão fazer conclmws aos.jnizcs, para sentença. final ou
j ntorloenfot'ia, que ponha termo ao feito, autos
de· accõcs
1umlada·;; f'm prece i Los deste regulamento, sem que dos mesmos autos nonstc o pagame~to do imposto a que porventura.
.estejam sujeitas as partes litigantee.

I i11s dP::> tri!Juna0s de

A.G'l'OS IJO f! ODEl\ EX ECU'I'JVO

Pat·agrapho unieo. Nenhuma sentença. proferi~a. r:!n taes
acçóes 'Poderá. ser execut'ada sem que do rm<peetnn rnstru -·
monto I'OllStC O pagamento dO imposto .
.\rt'L ·1 6. A Camara Syndical dos Corretores ou a auto··
j':dade qae nos Estados desempenhar funcções analogas, não
adrnittir.:i a cotaf,;ão em Bolsa de acções, obrigações, debentures
1111 nufJ·o ..; t itulos, sem que se prove a quitação do pagamento
rln irnposl.o sobre os .im·os ~ rlivirl~ndos atA a ultima arreeadndlu.

TITULO TERCEIRO
Das penàlidades
ArL '17. A;; r.ontravençõcs dnste regulamento serão pullid(J.s nterliautA JJrocessn administrativo, tendo por base a
r·P-prel'r>ntaç~o dn P.mpregado a cuJo cargo est'iver :-~, fi~,..aHza
•>in dn imposfn 011 denuncia devidamente assignada..
~ t." Nn l'.as.o de denunr.ia verba.l será tomada. por termo
H;.t;í~:;u;Jdll IJAlo rlP.nmwia.ntA c testemunhas
quando houver,
cpr1f.end(• lodos o~ f'SCJarcciml'ntos Tlf'(~.e~~arirJs :'i I'.X<!da ~~~ri-·
frrar:.ãn da infracção.
~ :~ ." A iufra·ecão de que f.rat.a. o art. 4fí, será communi
r.ad<~, para os cffeitos r:lest1e artig·o, á respectiva repartição ar·l'f":<üladora peb jwiz do feito em que a mesma se verificar,
inli••p,~ndeute da acção administrativa poder ser iniciada pelos
lltf'ins acima estabelecidos.
Art. /18. No .caso de representação ou de denuncia, a rcp:ut i(:ão fi::eali?adora mandará ouvir o denunciado com o
:prazo de 13 aüJ.s, sendo que no de denuncia precederá a esse
ado a verificação do fa.cto pelo funccionario designado pela
mesma repartição. .
A!·t. -10. Ouvido novamente o empregado ou o denunc iauf~ nv IIFSrno prazo, n·roferirá o chefe da repartição fiflca1i~;.{dora }ua decisfio, podendo antes ordenar as diligencias quo
fnrrm neee5s::trias.
,A.rt. 50. Das multas impostas caberá metade ao empret~-;Hio auLne da representação .ou ao dcn,unciante c a outra mctadr• :í. E azcnda Naeional. Quaesquer despe~as que se fize"''111 JJara a cobrança amisavel nn judicial serão divididas enfA·e
o rniilre:;-ado ou o denunciante e a Fazenda Nacional.
Art 51. Pela~ infracções dofl dispositivos do presente
::_·ugulamento serão impostas as pt!nalidades estabelecidas m.os
arl.igos seguintes.
Art. 52. Multa de 100$ a 300$000:
.\'s Camaras Syndir.acs Jos Corretores, aos tabelliãcs, escrivães e aos offieiacs do registro de immoveis que deixarent
de proc;tar H~ informações de que f.ral.a o a.rL -i~. lP.tfra. n, ou
infrin~il'f'lll

.\1'1.

~,::.

n

ar'f..

1\lltlfa

46 .
d(~

100$ a

~)1111$000:

:1n~; prnpridarios do~
1 ~~. ~ ~·', que deixarem

eslabeleeimentos de qnP- frala o
ar!.
de fazer a d~?cl:ua,·ão de que o
l':tpil.al do sctr c·sfaheleeimento é inferior a 5:ÓOO$ ou que
allrlualm~"nfc, nflo fizerem a prova de que t.rata cs~e mesmd
} 1 <ll'agrapho,
illdependcntemcntc da applieação do disposto no
11)
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art. 5o, § lo, se fór verificado pela autoridàdé fiscal, um lucro liquido superior a 10 :000$000;
b) aos escrivães e secretarios, que infringirem o art. 45.
Art.. 54. 1\fulta de 200$ a 500$000:
a) aos tabelliães de notas ou a quem ~nas vAz~s fí1,er,
aos officiaes do registro de immoveis que não expedirem, no
pr.azo marcado, as guias exigidas no art. 2.9, ou infringirem
outras disposições dBste regulamento, para as quaes não
haja pena especial.
Art. 55. Multa de 500$ a 1 :000$000:
a) aos que infringirem u art. 5o ou seu § to, sem prejuiw de qualquer outra penalidade em que iw~orrerem;
b) aos que infringirem o paragt~apho unicfJ do art... 8.,;
c) aos que infringirem o art. 18 ou seu paragrapho
unico:
d) aos que infringirenl o paragrapho uni co do art.. 20 .,
Art. [iü. l\lttlla de 500$ a 2 :000$000:
a) aos quf~ infringirem o art. 13 ou seus paragrapltos,
sendo imposta a multa no mínimo si, expontanea.mente, requererem a matricula, antes da notificaçã.o que lhes deverá
ser feita pelo encarregado da fiscalização;
b) .aos qqB infringirem o art. 14 ou seus paragrapho:';;
c) aos que infringirem o art. 15 ou seu § fo;
d) aos que nã.o pagarem, nas épocas regulamcutm·es, os
impostos do que trata este regulamento;
e) aos que fizerem omissão dolosa on falsa dcclração de
juros nos contractos de mutuo garantidos com hypother.a, do
que trata o art. 27;
f) ao official pubUco que se reconhecer conuiveutc na
fraude de que trata a lettra e, deste artigo;
g) ás companhias de seguros, por falta do pagamento do
imposto devido, eu,io imposto será descontado, na fórma do
art.. 3H, da caução existente no Thesouro ou nas Delegada~
Fiseaes, deduzindo-se igualmcnf.e a mull a da cauç.ft.o, no raso
de não ser e lia satisfeita. pelas em prezas devedoras;
h) aos propríctarios
de estabelecimentos que, dcvjdamente aut.orizados, mantenham clubs ou secção de premios
ou bonificaç.ões mediante a distribuição d~ conpons sujeitos
a f;Orteio c que deixarnm de recolher os impostos nas époc.as
fixadas, além da importancia do impost.o devido e suspensão
do funcciouamento emquanto a não satisfizerem e sem prejuízo das penas consignadas no respectivo rPgulamonLo;
i) aos estabelecimentos de que trata a lctt.ra h, deste
artigo, embora não autorizados, desde que se verifique haverem distrilmido premios, os quaes tambem fica.m suJeito~ ao
pagamento do imposto sonegado;
i) aos que, com o intuito de diminuir 0 lucro liquüio
:m,ieito ao imposto. escripf.urare.m como fundo df3 1:enf)rva.
luc.ros suspensos ou sub-títulos equivalentes, qnauf.ia~ f.ributaveiR.
Art. 57. 1\fulta de 1 :000$ a 3:000$000:
a) aos que emharac:arem
ou imped)rrm tiR qoalqu~7r
modo a acção fiscal ou simularem, Yiciarem ou fal.síficarem
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documentos e escripturação no intuito de sonegar, no todo
ou em parte, o pagamento dos impostos rle que tra.ta este
regulamento, além das penas eriminaes em que possam incorrer;
.
b) aos que, para evitarem a incidencia do impoRto no
exercício rle i 921, encerrarem os respectivos balanços em
época differente da determinada em seus estatutos ou contractos.
Art. 58. Multa de 1 % sobre a quantia devi ria, até o maximo de 5:000$000:
Aos que expontaneamente se apresentarem para o pagamento do imposto, fóra ·dos prazos estabelecidos, mas antes
da remessa da divida para a cobrança executiva.
Art. 59. MuI ta de 50 o/o sobre a quantia devida, até
o maximo de 5:000$000:
Aos que não pagarem o imposto devido e uão se tenham
aproveitarlo da concessão estabelecida no art. 58.
Art. GO. As multas serão impostas pelos chefes das r&partições encarregadas da arrecadação do imposto, cabendo
recm·3o de suas decisões, na fórnw do titulo IV deste regulamento.

TITULO QUARTO

Dos recursos
Art. 61.· Os recursos serão voluntarios c ex-nf{icio.
Art.. 62. Das decisões que impuzcrcm pena haverá recurso voluntario :
a) para as delegacias fiscaes, das decisões rlaR repartições inferiores dos Estados e do territorio do Acre;
b) para o Ministro da Fazenda, das decisões das Delegacias Fiscaes, ltecebedoria do Districto Federa], Inspcct.oria ·de
Seguros, Superinteudencia de Clubs, Mesa de Remias de Macahé e collectorias do Estado do Rio.
Art. 63. Das decisões favoraveis ás partes haverá recurso cx-o{{icio no proprio acto de ser lavrada u decisão :
a) para as Delegacias Fiscaes, das decisões das repartições inferiores dos Estados c do territorio do Acre;
b) para o Ministro da Fazenda, de act.os das Delegacias
Fiscaes e das repartições da Capital Fedel'al c Estado do Hio
de Janeiro.
Paragrapho uni co. Não devem ser interpostos recursos
ex-o{{icio das deliberações de Regunda instaueia, confirmatorias dar:; de primeira, favoraveis ás partes .
..:\rt. 64. O recurso ,·oluntario será interJHJRto no prazo
de trinta dia~;. eonfad(•s da data. da intimação da clecisã.o.
Art.. 6r>. Os reeursus voluntarios sô serfl.o encaminhados
á instaneia superior, mediante o deposito prévio dos impostos
e da üuporlancia das multas.
Ar r. Gt;. Findo o pra7,n lll:ll't'adu sem que tenha ~;ido
interpo.';to o recurso ou preenchida a formalidade exigida no
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al'Ligo ante•~Nlente, a deoisão passará em .iulgado para todn1
os e.ffeitos.
Art. 67. O fii'Psrnl.r. rr.gnlarnonfo enl.rarft ~m Vii'Ot' n:\5
~eguintos ·dat.as:
11) I de ahl'il do cill'renf.c anuo, no Distrief,o Federal n
na~ eapifan~; dos Esf.ados do ·Hio de .Taneiro, S. Paulo, rarrmá. Minas Geracs, I..:spirito Santo e Bahia;
b) 10 do mesmo mez c anno, no interior de~ses EstadoiJ
~ nas capit.aes dos demais, ·excepto Matto Grosso e Goyaz;
c) 20 do mesmo mez e. anno, nas capitaes e interior dos
Estados rlr. l\fatto Gros~o (' noyaz r no interior dos Estados
não referidos na Iettra a.
·
Art. 68. Ficam rnvoga<las as dispmlições em contrario.,
Rio rlc .Taneiro, 16 rle marc() de 1921 .-Homero Baptista.

Modelos a ttue se refere o Uegulamcntu supra

MODELO A
GUlA

A (companhia, sodedade anonyma, em commandita por aeções
ou por quotas fie rnsponsabilidarle limitada), estabelecida á rua ..... .
. . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . vae recolher ao-. cofres da ......... .
• • • • • • • • . • . . . . . . . . . . . (nome da. rcpartiçllo} em que se acha matl'icnlada., a importanciél. de ............••.•••.... (por extenso} pro\'eniente do imposto do ...... % sobre a quantia de .................. .
. . • • . . . (por extenso) relativa aos seus dividendos (ou lucro liquido,
~i se tratar das sociedades por quotas), correspondente.~ ao ........•.
(semestre de ....... ) na razão de ..... % do capit:1.l de eada acção
(ou quota).

(Data).
(As.~ignatura

do geroute 011 q11em suas vezes fizer).

MODELO B
GUIA

A (eornpauhia, l'ociedadn a.llonyma ou orn COIIlmandif.a poe
atções), esta.beledcla á rua .................... vao recolhEU' ao~

cofres de .................•......... (nome da rcpart.ir{fí.n) ern que se
acha matriculada, a. importanr.ia do ......•.•.......... (pm· extnnso)
pt'ovaniflnt.e do imposto fio ..... n{, sohre a quantia d0 ...........•.••
• . • . ........... (por exten~o) r·r-lafiva. ao~;jut·o~ dn ........ ··~ rh:.; ~ua:-;
obrigações (o11 rf.dumfll1't~!~), r·orrespnrtdnnt.n·~ ao ......•.•..•.•••

{semestre).
(Data).
{Assignatm·a do gol'cuto ou quu111 :mas

ro;.~o" tL~et').

MOD~LO

E

Li no d8 matricula de bancos, companhias e sociedades anonymas na •••••••...•.....• o o • • • • • • • (n..ome da repartiçio)

Ma.tricula

A .......

Denominaçlo o•••• oo·•.••••••• oo• o•• ooo• oo••• o••• o••••• o••••• o•••••••••• o•.•••• ooo••••
Objocto ou fim social. ........ o•••••••••••• oo••••••.•.••••• o••••••••••••••••• o••••••.•••
Séde principal ..•••..........•••. o•••••••••• o. Filial. ..••.. o•..•.•.••••••••••••••••••

Data da matricula •• o•••.••• o••••• o•••••• o•••••••••• o•••• oo••• o..
Numero e data do decreto que autorizou o funcionamento...........

• • • • • • • o•••• o••••••• o~· •• o•••••••••••• o. o•••••••••• o••••••••• o..

{ numero •...• o••••••••••••••••.•• o•••• o••• o••• o••••
Dcbentures ... valol' . o••••••••••••• o••••. .' ••••••••••••••••• o•••••
taxas dos juro!! .................... o•••••• o•• oo••••

Observações

autorizado
Quotas.·············· o··········· oo·················· o••• • o••••••
Capital. •o•. o .
. • • • • • • • • • • • • • • • ·······o···············.·
. .
•
mtegrahzado .................... o.................
Epocas de { dos ~hndendos .....•.• o••••.••• o•••••••••••••••••••
pagamento.. dos Juros de debentures ........ , ....... o . . . . . . . . . . .
numero •. o•••••••••••••••••••••••••••• o••••• o......
dos lul'ros das quotas............ . ..........•...•••
~
Yalor ••••••..••.......... :. . . . . . . . . . . . • . . . • • . . • . . .
1
{ d
it 1
0
AcçÕ8 "· • • • • • nominativas
Paga ento
cap a · • · · · • · · · · · · · · · · · · · · · · · · · • • · • · · · · · · • · • · • •
• • • • • • • • • • • •· • • • • • • • • • • • • · · • • • • • • • • • • • ·
m
das acções .. ·, ....•..................••.•...••...•..
ao portador ................. o.. . . •. •. . •. . . . . •. . . • .
ae sell,o . das obrigações ..........•.................••••••••.

I

l

~
<lJ

8

;!

2
·s

e

:f

...... s.. .
...... s.. .
...... s.. .

Diyideudo •• o••. o •••••••••••••••••••••••
Jt.ros de debenturos .................... .
Lucro~; da~; quotas .••...•................
Bonificação •.....................•...... ...... $ ...
Imposto de 5 •fo· . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Dito de 6 •Jo .......... ................ ..
Multas ••....•..•.......•...............
Somma •...•.•...•...........
Numero da. certidão .... o • • • • • • • • • • • • • • • •
Data da cert.idã.o ...•..... , ......... o • • • •

...... s.. .

,,,,,$, .

I

...... $ ..

I ......
...... s$ .... ..
I
o

1

......... .

~i· ..
:::.i;::: .......
...... s.. .

.
.

.. .... s.. .

m .. f

.. ........ 1::::::::::

<lJ

a!
8

5l
o

"'c

:;,

llO

~

Dividendo .......................... o . . .
Juros de debenturos ••••• o • • • • • • • • • • • • • •
Lucros das quotas •........•.......••.•..
Bonificaçao .......................••...•
Imposte de 5o;., ....•......•.•.......•••.
Dito do 6 •;0 • • • • • o • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •
Multas ••........ o • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •

..........
..........
..........
...... s...
...... s...

... -~ .s .. .

. ........ .

.. .............. $ .. .
.. •••• $ .. .

. ..... $ .. .

• ..... $ .. .

• ..... $ .. .

. ..... s.. .

..........

....... .

. ..... $ ......... $ ...

t.

!

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

de ....•....•. de 102.

I

s.. .
...... s.. .
......... ...... s...

...... ..

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

...... $ ...

I

• ..... $ . . . . . . . .

....... .

.. .... s.. .

......•... 1::::::::::

de ••••....•• de 100 •.

! ::::::t::
.. ...... ..

..

Exercício de f 92 •••

. ..... s... I:::::J:::
. ..... s.. .

..

t

!:2

Exercicio de it2 ...

.. .... $ .. .
...... $ .. .

......... .

.

de

Exerci cio de :19~ •••

Exercício de :1 ~2 •••

Exol'cicio de i\12 •.•

·t·

...... s.. .

.de •••••••••• de •••·.

·i· .

•

.. ....... .

.. .... s... l:::::t:~
..: ... $ ...
.. .... $ ......... $ ...
.. .... $ ...

.rie ..••.•.•.• de ••• ..•

•

...... s...

.. .... $ .. .

......... .

......... .

.. .... $ ...

...... s... 1:::: ::~:::
.. .... $ ...
.. .... s....... ,.$ ...
.. .... s.. .

.; .... $ .. .
...... $ .. .
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MODELO F
Linode matrioula de casas bancarias, de penhor, de commerclo e de industria fabril na .•...•••.••••••.•••••••• (nome qa repartiç!o}

o........ .

Matricula

Firmas ou raza.o social. .••.••..•••..•.....•.••.•••.•••.••••••..•••.••.•..•..........•.•••••••
Séde principal e ftliaes. J•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
Genero d~ co~mercio ou industria ........•.......•.•••...••••..••••....•..............•••..••
Data da matricula .......•.•••.............•..•••••...••••••..••.................•••••••.•••
ObservaçOes

.
{ geral. • . . • . . . • • . • . • • • • • • • • . • • • • • • • • . . . • • . . • . . • • . . . • • . . •
Soei os:
Capital..{ empregado no commercio ou industri:l ..............•. : ..• Gerente •................•..••..•........... , .......•...•.....••.
numero .•. •.••••.• ·•···•···•·························· Podem usar a firma.

~ontracto.

data do reg1stro .....•• ,..............................

{ numero e data. do addido ....•..•...............••.... ,

.
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Lucro verificado. . . . . . . . . . . . . . . . . • • . . . . . . . ••... S.•.
Bonificação .•..........•.....•.........•....•.. s...
lntposto de 3 % ••••••••.•••••••••••••••••••••••• S..•
Dito de~ % ••••••••••••••••••••••••••••••••••• S.••
Dito de 5 % •••••••••••••••••••••••••.••••••••• S.. .
Dito de 6 % •••••••.••••••••••••••••••••••.•••• S.. .
Dito de 7 !/e ••••••••••••••••••••••••••••••••• ·• .$ .. .
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AC:'l'OR DO PODF.f\ F.X Flm'T'I\'(f)

MODELO C
GUIA

A (companhia, ompreza ou sociedade anonyma), estabelecida i
rua ....................... vae recolher aos cofres da ............ .
• • . . . . . . . . (nome da repartição) a importancia de .............•
• • • • . . . . (por extenso), proveniente do imposto de 2 i/2% sobee a
quantia de •..........•..•.••.••. (por extenso), relativa á gratificação (ou bonificação) a que fez jús o seu presidente (ou director), uo
semestre •.•............ (ou em virtude de tal cir'eumstancia).
(Data).
(Assignatura riu gerente ou quem ~mas vezes fizet·).

MODELO D

•ou
A (casa bancaria, de penhor, de conunercio Oll ele industt·ia
abril, estabelecida. á rna .......................... vae recolher aor~
cofl'es da ...•........•......••• (nome da repartição), a importancia
de .............................. (poe extenso) proveniente do imposto
de ...... %, sobre a quantia de ..................... (por extenso),
relativa ao lucro liqui<lo cta mesma casa, verificado no serno-;tn~ veucido a ...•.........
{Data).
(As~ign~tura

do geronte ou dono da ca..!ia).

DECRETO N. 14.730

16

-DE

DE MARÇO DE

1921

Desapropria; por utilidade publica; os predios e terrenos situados na área
destinada á EsposiQio Nacional a ae realizar na Capital da Republioa,
para commemoraç!o do Centenario da Independf'llcia Polit.ir'" do
Brasil

O J'residente da Republica dos Estados Unidos do Brasil
resolve, no uso Ida attribuição que lho r)onfcre o decr~to numero 4. ~15ti, dn !l do setembro de 1'903,- expedido rm vh'Lude
da autoriznção <~oncectida pelo d ecrcLo n. ·1. 021, de ?G de
agosto do mesmo :ntno, e de conformidade com o art. 590, § 2",
do Codi~o Civil, desapropriar. P·Or utilidade publica, os pre-diu~~ c· l'·rr~·nus, eollJst'antes da relação junta assignad'a pt~ln
Mini si r•1 dt• Esl·ado da .Just.ir;a e Negocias InLel'iores, e sitna-4lo ..;; na :írr•:1 dt•stinada :í. ·r:xposição Nar~imtal u ~~· r1ml iza1· na
Capif:ll d:1 Hepnhlil'a para t~OIJUIH'lllot'at;:"ín do CI'IJf,pn:u·io 4b
1
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Indeprmdr'ncia Politica do Brasil ~ ch~ que trata o art. 1" do
drrrefo n. .~. 1 'i 5. dr' 11 de novembro de 1920 ..
Rio de Janeiro, em H) de março de 1fl21. 100" da JndPpendencia c 33" da RepubHca.
EPI'fACIO PESSÔA.

Joaquim Ferreira Chaves.

Relação do~ prndios f' terrenos que silo df'sapropriarlos na
r·onfornlidndP dn dPrrPto 11. f.'f. 730. da prrsrnf:P data. f' se
nl'lmm si: 11ado:o' na :ÍJ'fln 1IP:--I i nada :í F.xposií:fí.o Nar·ional do
ifl22:
Rua da Miserir.ordia ns. 121,. 123, 12!'5. 12H, 135, 137, 143,
Hrí. 1'19 P JGrl;
J,arg·•) r;a MisflJ'i<'nJ'llia ns. 3, 5. 13 e 15:
J~argP d~l Batalha ns. 1, 3, i, n. H, 6, 10 e 12;
Rua do 'l'rflm ns. 8, 10, 12, 1~ e 1·6;
Bf'i~I'C) da nat·alhr.. TIS. 1'() e 20:
DrrA~ .. do l\toura ns. 5, 'i. ·fi. 13 e 1.2:
BPero ela l\Tusica n. 1.
Hio de .Janeiro, em 16 de março de Hl21. -Joaquim Fer-'rci?·a Chrn'PS.
·

DF.(mETO N. 11.1:11 Proro~n

rm 17 OR MARCO OR HJ21

por nm nnno o prazo fixado para inicio daA ohras ri<> mPlhoramPn tos
do porto dP Par:maguá

O Prrsidi'Jlf(• da HP-pllhlira dfTs Estados llnidns do Brasil,
qtJI' t'I'IJIII'I'I'II o goYt'l'llO do J·:sfado do Jlal':tllú.
COlH'í'Ssjonar·io da c•onsft·llreiio das oltl'l..lS d1• I111'11Htt':tllll'llfn do
porto"" Paranag11:í. I' IPndi1 ~·111 yisla o fJill' inf'tll'lllott a In'~JW
ctoria FndPJ'Hl dl~ Pol'fos, nÍOR' ..... Canai'S, dr•rrf'f.a:

at.tnndPtldo ao

Arl.igo unico. Fica prorog·adn por un1 anno o j)J'azo fixado
na clausula VJ do conLraclo C'l'lt'lll'ado Plll Yil'lndt• dos dPCl'Pios 11~. 1 :!...fi7 n 1:!. r,no. dt• ~:1 dn maio n 1 d" ag-1 •sfn dr
1fl17. pa1':l inirin das ohras dP ronsf.J·w~c:ão do porfo dr Paranaguá. as l]llfH'S. l'lll const•qnt>IIC'ia, dl'\'t•rfio SPI' inir~iadas em
9 dn aht•il

Hio
C:Ieneia c

d1~

r)(~
~l~l"

1 !)2:!.
.Janriro. 17 d1• ltlfllT" dfl 1!1?1. 100" da lnd''IH~Il
da Hnp11111 iea.
EPTTAC!O PERHi)A.

J. Pires do Rio.

AC'l'OS DO PODER EXECU'l'fVO

Df:f;HETO ~. l 1. i 3? --- DE tR DI: ::-.1.\HÇO DE 1\1'? I

Marca novos 11razos para a Compa11hia Estrada de Ferro de Victoria a
Minas abrir ao ttafego publico dous trechos rio prolongamento que
parte da estnçiio de Cachoeira Escura com destino a Habira do
Matto Dentro

o PresidrntP da Rrpuhlka dos EMac!ns Unido:; do nr~IPil,
atU•ndPJHlo an qur, rNfUPreu a Companhia Estr~Hia dr Ft•rrn
dr Vi'PÍOJ'ia a '\fina~. f' rl0 arcl'lrdo com o qtlí' prnpo;· a ln:;Jwel.nria FNlrral das Estradas, drrr0ta:
Art. 1. o Ji'iram marrado~ novo~ prazos :1 Companhia Bs- ·
trada dP Ft•JTn d .. \'idoria a 'linas pat':t ahl'ir :w tJ·ai'Pvo ptl-bl Íl'o :w ldlnmPit·n.~ do prolongan11'nfo qnl'> pari 4' da ··~I :wão
de Caclltwira l<:sl'lll':l t•om dPsfinn a Jtahir:l do \I alto I tr•ntt·o,
indo af4~ :li d .. maio. proximo. o ytrazo para n ft'rnho f]r
.1·í.fWIJ mrlt·o.". Pnfl·,. aqurlla P~fa(:ãn e H d0 tnl!apim, P ah'
30 dí' IHI\'f'll1hro do .4'01'1'1'1111' annn n t'O!'l'l':'fii•TliL·till' :1:1 cl'gunrlo lni'IIU. na t•xtt'll~ãn df' l ~~. HlO mP! t'n~.
Ar f. ~ . ., O p:-;1 ah:'lef'inwnfo drsf rs Jwvns pra70:-; nfín modi~po·,·fn na ·elan:-ula VTI do t•nntnwto autori1ado 'fl"ln
n. 1'?.0!11, d0 7 de junho dP IHW, ~ol1l'f' a ('OIWIU''ão
, de toda a linha dP Itahira do Mafto 0Pntrn. ru,ia alwrlnt·a
ao frafqm r><t:l. df•<::dp n d0errto n. 13.312, marcada para i
dr jnnhn ctr Hl!-1.
Rio de Janeiro, 18 de março de 1921, 100" da fndrprndencia e ~-33° Republica.

difira n

d~crrlo

J. Pires do Rio

AhrP

~to 1\'Iini;-;tr-rio da Viação P OhrHH Publieas o f'rN.Iito dP fi00:500:;i:, p:lra
dPsapropriação, indPmuização, af'quisic:ão P f'onstrueçitt) dl' um Pdifil'io
OI'Bt.inado á Admini,1traç•fio dos Corr~~io::; na Parahyha do Nnr1e

O Pl'P.'ddenf.n da Rf'puJJlica dos E;.;;l.ados TJnido:-: do Brasil.
usnndn da autm·izr11:$in enntida nn n. LVI do al'l. ft3 .rJa ll'i
n. !~.~4:!, dP 5 dr• .iam•it•o de lfl2f, rt~~.olvP alwit• ao \1ini·dr'rio
rla \' iat)io I' tUhr·a~ PublimHi o ('l'Niil (I í)p l\!)0: r>OO$, para dt'SHpr·orll'iaefw, indPrnnizaçã.o, anqni:;.;if:ãn f' r-onsf t'lll'('ãn dt~ '1m
f'flif'i('in dr~sf inadu {t .\dminislrrwiio do::; Crtl'!'I'ÍO.'' 110 E·dadn da
Parahyha do Nol'ff•.

Hio dP- .Tatwiro, 21 de marc;on dl'
denr ifl ('. ~l~i" da n.epuhlica.

·
·Jfl~l.

tOO'' d:1 lnd4'Jiflll-

EPlTACIO PESSÔ.\.

J. Pú·es dn Rio.

17&
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DECRETO N. !4.734- DE 2{ DE MARÇO DE {92{
Concede á. Sociedade Pereira Carneiro & Companhia, J_,imitada (Comp:mhin
Commercio e Navegação), os favores de que gosava o Lloyd Brasileiro,
como sociedade anonyma, excepto a subvenção, para o serviço de
navegação regular entre portos do littoral do Brasil

O Presidente da Hepublica dos Estados Unidos do Br·asi I,
Hsando da autorização contida no art. 53, n. XXII, da lei numero 3. ~~H, de r> dn janeiro dfl 1920 ( 1), revigorada pelo
art. 94 da lei n. 4. 242. de 5 de janeiro do eorrenfe anno, e
.attendendo ao quo requerrm a Sociedade Pereira Garneil'O
& Companhia, 1.imifacla (Companhia C:omnwn~iu f~ N:wnga1;ão),
decreta :
Artigo unico. São concedidos á Sociedade Pereira Carneiro & Companhia, Limitada (Companhia Commercio e Navégacão), com sé de nesta Capital, os favores de que gosava o
Lloyd Brasileiro como sociedade anonyma sob o regimen
approvado pelos decretos ns. 5. 903; de 23 de fevereiro de
1906, e 7. 772, do 30 de dezembro de 1909, excepto a subvenr;ão, (2) para o Her·viço de navegação regular entre portos do
littoral do Brasil, .de accõrdo com as clausulas qun com PHt n
haixam, assignadas pelo ministro de E si a do dos NegoclO:.i da
:Viação e Obras Publicas.
Rio de .Taneiro, 21 de março de ~921, 100° aa Tndeprn{Jencia e 3::! da Republica.
0

EPITACIO

P ERSÔA.

J. PireR do Ui o.

Clausulas a que se refere o decreto n. 14.734, desta data
I

A

s~dA

da sociedade será na cidade do Rio de Janeiro.
JT

A soriPdadP Hr nln·iga a fazer· o seguintn ~PJ·vi•w ·dP na~
·vegação:
a) - Linha Rio-Pará,- podendo ser iniciada em santos, ••
com as segnint.es nsnalas: Victor ia, S. Salvador, Maceió, Hncife, CabedolJo, Natal, Fortaleza, S. Lniz fl Belém, 11a ida, f'
com as mnsmas escalas, pori)m fat•tdf ativa:'1, IHl yolf a: ullla
viagem Jll('nsal redonda, no minimo.
b) Linha Rio-Pm·to AlP.(l1'C, com mwalaR por· 8anfof-;,
Paranaguú, ltio GJ•andf\ ~~ PeJnfas, quer na idn. q11•·r· na ,..-df:t:
11ma viagem r·C'dondn mensal no minimo.
c) Linha Rio-A.mar1'açuo ou Tntoya, etJm eticala~\ P•H· V ictoria, Ilhéo!'l. S. Salvadm·. Araea.iú. MaePió. Hecife. Cabedtdlu,
Natal. Macáo. 1\Ios~m·(l, Araeaty, F'ortale7a '·' C::tmocint qUPT H~'
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ida, quer na volta; uma viagem redonda por trimestre, nn
mínimo.
Nas treB linhas acima indicadas, poderão ser alteradas ou
~upprimidas algumas das suas f'Sealas, com prévio aviso á
Inspectoria Federal de Navegação, ,justificando posteriormente
a razão de ser da alteração ou suppressão.
Nas viagens destas linhas serão empregados os ·seguintes
vapores que constituem actualmente a frota da sociedade:
A racaty, Araauary, Corcovado, Gurupury, Jacuhy, Jaauaribe,
Mossorn, Mur:u.ry, Pirahy, Taquary, Tiba(J1/, Ass·ú, Capivary,
Maroim, Piauhy, Icarahy, Ivahy, Pirahy, Irat11, 1'atuhu. e os
i onLões rebocados Moay-Canoé, l"eloz-Flurninense e Alba.
AJ~m das viag~ns estabelecidas na presente dausula, po•~erá a sociedade realizar viagens extraordinarias em qualquer
.~as linhas ou em outras linhas de cabotagem qne lhe parecerem ronvr.nirnf.es, sem prejuizo, porém, das acima estipuladas.

Til
Os navios dev.em saJiRfazer aos rf'ryntsltos do 1\eguJamenlo
dt"' Marinha Mercante e Navegacão de Cabofngf~m. 11n qne ,se
. r·P.f'ere a fransporf.es cargueiros.

IV
Dentro de 30 dias da data em que fôr registrado o contracto pelo Tribunal de Contas, a Sociedade deverá apresentar
á approvação do Ministerio da Viação e Obras Publicas, por
intermedio da Tnspectoria Federal de Navegação, a tabelln
g-eral de fretes.
Uma vez approvada tal tahella, obriga-se a snriodeda a
mandai-a publicar no Diario O(ficial, no prazo de ·In dia!'!
contados da rPspecfiva app~ovação e (t sua cnsf.a.

v
A sociedade obriga-se a transportar gratuitamente em1
seus vapores:
a) r) inspector federal e os fÚnccionarios fiscaee da TnsJlCcloria Federal de Na,·egação, quando vi'ajarem em !'r.rviço:
b) dous passageiros de prôa, em cada vapor· r viagNII, quA
forem dr>signndos }1r.lo Mirrietr.rio da Viação e Olwas IP·IIblicas;
c) as m•alas do Correio, nos termos da legislação vigen1.t\
f:l7;endo-ns fransport.nr, a sua cm~f.a, de terra. para lHwrlo "
v it~e ·-versa;
lL) os PD!pregados r rncanrgadns do serviço po~f.al;
e) os objeP.tos remf~Llitlos á Sem·elaria de VhH:fio o Ohras
]Jubl i cas on a quaeSt]lH'I' rep3.rtições a eJl:l ar mexas ou por·
ellas expedidos, e hem assim os de~tinados (ts f'xpo-:it~ilns of
Pi1· ia e~ nu auforjzadas pelo Governo;
/''
,,,

~~~· dillllí~ÍI'O~
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colas dreUnados a ,jardins. nstabelecimentos publicas on agricultores o remrttidos pelo Governo ou por qnai•sqner flOcie-·
dades ou f:J:ndicatos ag-rícolas por rlle auxiliados.
Yf
A .socH'dn:i~ onnga-sr a conceder ó abatimento de 30 '/~
para qualquer outro transporte. em seus vaporeB, feito por
ordem o conta dn (}overno Frdrral on dos EstaJos n?io pre:visto na clausula anterior_

VII

As tarifa~ de fretes só podPrão ~er alterada~ de dons em
dous annos, pela rrvi~ilo das mrsmas, rlf' mntuo aeeôrdo.
VIU
A soriPdadr obriga-sr a fazer a distrihuição de praça de
nnyios, Pqnitativa e propor{'ionalmente, por todo~ que
de1la sr quPiJ·am utilizar e fazrndo essa distribuição, Pm
casos de acf'mnnlo de carga, rorn a maior impmwialidadc, medianto rntrio dessa }H'a1:a.
·~
Outros·im., a sociedade obriga-~Se' sempre a rPp~~tir a
J>raça de seu.s na"\4ios, nas viagens contraetuaPs obrigatorias,
de modo que os porfos de escala est.abelecidoB srj'am contemplados nessa dist.ribnição. de accôrdo eom o seu movimento
commercial.
~cw;;

IX
A RociedaoP. aprPsrnt.ará á Jm::pectoria Fr.deral de Navegarão, ~Pgunlio oo modolos que lhP forem inciicado~, n P.RIat.istka do rnovinH•ntn df~ em·gas. rect•ita e dr.spcza dos
VaJ)orPs, ~~111'1' para as viagens olll'igatorias. quer para a •.;: ('Xtraordinnrias. discJ•iminadam:AntP, obr•igando-sP nesse particular a minhdrar com br~vida·d~ :1 m~smn. Iw;;nret.ol'ia as
informaçüP:~ r da·do.;;; qnr lhP forem requisitados p:wa qnalf1lliPr fim. fi~ando rf'SJH.lll~íl\'Cl rwla Pxa•·-t:idãn " aulhent.ieidiadc dlk1 dados forneeidM; bem assim apeP~wntarú af.f> Hi
dr mar~o dr earla anno nma cópia do balanço do annn anfm·~or, ineJu~ivr a ~onta dP luerm; P p(•rdns, para
qtw sr
possa ronhr·cer dfl modo claro e prPciso, a renda l iqnida 011
âr.fidt P a dPsprza di:wJ·iminatJa do e1Uift>io dn sPr\'Í(~o (•ffeefua.do.

X
Além das vistorias rxigidas pela legislação em vigor. os
vaporPs da soeif>.dadr fi<'am <.;njcito~ ás que forf'm .iulgafla~
n(CPRsaria~ pela Tnsprrfrll'ia Fnd~ral d~ Naveg:v:ão. ohrigando-se a r-:oci-f'dtt'-'P n cumprir imJVedi•atarneuf P IJl.nlquft>r intimar:-ão Õ('corrrnfp dr~~a:;: v'i~toria.~.

XI
A sociooade se obriga a declarar no .;: annuncios rtas viagens de srue vapores a natureza de.8sas viagens, se eontractuaes ou extraordinarias.

379

:AUI'OS DO PODER EXECUTIVO

Os vaporPs da

sociedade

gosarão

das

vantagens

e

r Pgalias dP paqnete.s. de aecôrdo com o rrgnlamPnto de Ma-

rinha l\lf'l'I'Uitlf' e Navrga.~ão de Cabot.agflm, ficando, por{•m.
sujPHOti a cs:.:e I'(lgplamf1nto, r, aos da In~prctoria Fr~dPral dn
~avPg>a.ção." <fP Jlolir·ia, de Raude, de AJfandPga, das Clapitanias dns I·ortos P on!ros que extistam ou virrem a rxistir,
referentPs P. applieavPis ao s!lrviço dP navegação estipulado,
no qnn não eontravierem as presentes clausulas, obrigando-se
a EoriNi-aclf' ao sru fiel ('llmpriment.o.
Gos:wá lambem a socieda-df' de todos os favorf's e regalias
concrdidos ao Lloyd Brasileiro emqnanto era ~oeiedade anonymn. f'Xrf'pfnarla a suhYPne,ão ( 1) .

XII
A socirdad0 ohriga-sP a f'sfabclerPr trafrgo mufnn com
as l'Ompailhias exploradoras de estradas dP fprrn f' via.;;; de
navPgação f!lH' Vf'nham f(lr nos portos srrvidm; pelos sPus
vapores; os ne,~C.rdos promovi•lo." pela sqciedalj(l serão sublnt~ttidos n approval)ão do 1\JinisfPrio da Viação (l Obras PU-blica~.

xrn
A sociedade obriga-sr a fornf'cer de seus depo~itos. verificada a possibilidade, o carvão ou quaesquer outros· materiaes de que ·necessitarem o~ navios da Armada nacional ou
o~ demais sPrviços ferieraes, pelo mesmo preço por qup os
t.ivrr adquirido.

XIV
Em qualquer tempo, durant.P o .prazo .rlo cont.mct.o, o OoVei·no terá o dirrit.o dP. comprat· pu tomar a frP.tP, compulsoriarrwntP, os vapores da sociedade, ficando esta oh1·igada a
substituir por nut.ro~ nas condições P.Xig-idas neste Pnntracto.
no prazo de 1'l mnze~. os que forPm eompradns P drsdr logo
os qtw forem fretados.
TgnalmPntr a socindadP ooriga-sn a ~mb~tif 11 ir p· nn rnPsmo
prazo -df' 12 rnf•Zf'S, os vapores quP sr inutiHzarPm no :-:r.rvh;o ou se perdnrPrn por af~cidente, dPvr.ndo ncssp caso suhInf'tf c1· prf~Viamcmtr :í approvação da. lnspecforia FNlcml de
l\avPg-ação os planos dos navios q1fc pretenda adquirir.
A eornpra ou fretamento, nos easos prt~vislos, sPriio Pt'lectuados mrdianfP prévio aecflrdo sobre o rf'specl.h"' preço.
Nos casos {)e força maior, o GoVPI,no poderá lanr,ar mão
(los vapores da sociedadA, independrnt.e dr 11révio arrc)rdo,
RPndn POÍfiO posfPI'lOJ'ffiPlltP. I'flg"tl]ada U indrmnização.

XV
Para .dPspRza flp fisealizaci'io fmtrarft a sorirdaflf' para o
'J'lw8ionro Nacional rom a quanf ia ,rJe il :000~ (trrs rontos de
rt'•is). poi' sPmPstrns adPa•nfados, dando-se a rPseisão do conh·arfo de pleno direito, por decreto do Governo. sem drpendenr.ia dn interpellação ou acção judicial, na falf.a do cumprimento dPssa disposição, d('corri.do um mez do· semestre.
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O respectivo recibo deverá ser entregue em origina] ou
publica fórma devinament.fl }f'galir.ada :í Tnspent.oria Feder·a.l
de Navegação.
XVI
Pela inobserva:ncia das clau.;:ulas do contract~o, não sendo
provado o caso d0 força maior. a juizo ·do Go\·Pr·no, a ~nri''··
dade fica sujf'ita :ís ~eguintrs multas:
a) .de 500!1\ a J :OOO!B por viagem obrigal.oria não effr'-·
ctuada ou feita de modo incompleto, isto r~, sem r~umpri··
mento i nt ugral das escalas rstabelccidas;
b) do 100lj; a 200$ pela qemora na r.ntrega d:1s mala~
postaes ou pelo máo acondirionamenlo dellas e ()e 500$ 1TIO
caso do extravio, al(~m das responsabilidades pelos valor·<·~
porventura nellas contidos;
c) de 100$ a 500$ p~Ia infraccão ou inobservancia df'
qualquer das clausulns do eontracto para a qnal não ha.f:\
umlta especial.
As multas serão impostas pela linspectoria Federal fi~
Navegação, com recurso, sómente depois de pagas, para o
Ministerio da Viaç,ão e Obras Publicas, e deverão ser satis·!eitas no ThGsouro Nacional, dentro do prazo de 10 dias, a
contar do dia em que lhe for entregue pela inspectoria a rr.spectiva guia de recolhimento.
Paragrapho unico. O contrado caducará. de pleno direito e assim será declarado por acto do Govertno, independente de inter·pellação ou acção juclicia1, sem que a sociedade tenha direito a indemnização alguma e perdendo a
caução de que trata a clausula seguinte, em cada um fios
seguintes casos, além dos previstos na legislação vigente:
to, si houver interrupção de viagens por prazo exce-de'llte a 90 dias;
2•, no caso de multas repetidas 'pela infraccAo de uma
mesma clausula do contracto; para applicacão desta penalidade será a soçiedade devida e préviamente avisada pela
Inspectoria Federal de Navegação ao impor-lhe pela terceira
.vez o maximo da multa referente á clausula repetidamente
·infringi à a.
XVII

'A sociedade, para garantia da exooução do rontracto, df'positará l!lo Thesouro Nacional a quantia de Hl :000$. rm
moeda corrente ou :l!police~ federaes, apresentando o recilJo
desta caução, que tarnbem responde pt>las multas que Jhf"
forem applicadas e não pagêl~ l'm tempo opportuno no aefo
da ass·ignatnra do contr~cto.
'
XVIII
tN. ~ocicdade, nos !.ermos da autoriza0fío r.onst.ante do nnmero XXII do al'tigu 53 da In i H. 3. !191, dt! 5 de janph·o de
i~?O, reYigorada pPJo artigo !1/t do lei n. t\.242, de !i de .i~,.
netro do corrente anno. não poderá alienar rnavio a1Rnm nern
l'f'tiral-o da enhofa~n·rn ~Ptn JH'f'.Yia auforiz::tt;:iiu dn ·flnv~>rno.
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so'b pena dn caducidade do contraoto sem depmHlO'J~J~ia de inl.evpellaçã.o ou accão judicial e perrlcnrlo. a ~~:m(:.ao de IJllO
!rata a clausnJa anterior.
!Subentendido está quo não podcr:í. tamhcm a ;.;oeieda.cJe
fretar a longo prazo mwio algum de sua frota sem prévia
nnt.oriz.ação rlo Governo se111 incorrer 'na mesma penalidade
·aeima cstipnlada.
XIX
O contraclo v i gorará pelo vr azo de 10 annos conl.ados da
{!ala em que 'for o mesmo registrado pelo Tribunal de Gont.as.

XX

A sociedade nli.o poderá transferir nem
f.raf'.l.o sem prévia autorização do Governo.

i:l rrcnda r

o c<m~

XXI
l!.~JU caso do desintelligencia sobre a interprcl.ação d(~
clausulas do contracto suscitada ent.re o Governo c a sociedade, será a questão submettida 1á decisão do ministro da
V i acão e Obras Publicas.
Si a sociedade não se conformar com a resolução oeste,
será a questão resolvida por arbitramento, segundo as fórmulas legaes.
Fica entendido que as questões previstas em clausulas
do contracto, como as de multas, rescisão e outras, não estão
comprehendidas na presente clausula.
Rio de Janeiro, 21 de março de 1921. -J. Pires do Rio~

DECHETO N. 14.735 -

DE

21

DE MARÇO DE

1921

A.pprova o p.rojeoto e reepeotivo oroamento, na importancia de 55:6191623
4e um muro de arrimo a Bel' ooutuido no ramal ferreo de U.ruasanga

O Presidente da Republica dos Estados Unidos do Brasil,
attendoodo ao que requereu a «Companhia Carbonifera de
Urussanga», c.esE~ionaria, em virtude do decreto n. 13. 6211 de
28 de maio de 191'9, do contracto celebrado na conformiaade
do decreto n. 13 .1 92, de 111 de setembro de 1918, para a
construcção de um ramal, que, partindo da estação do kilometro 34, da Estrada de Ferro de Tubarão a Araranguá, e
passando vela; margem direito do rio Urussanga, até a barra
do Caethé e pelo valle deste rio, vá attingir a zona carbonifera das cabeceiras daquelle, e de a-ccôrdo c10m o que propO<Z
a Tn~pedoria Ferleral das Estradas, decreta:
·
A ri.. 1." Fieam approvados. para a construcção de um
llllti'O de arl'imo entre as n::;lat;a::; 1. 327 e 1. :-l29, do ramal ,ferreo dr Orussanga, acima eitado, o pro.ieclo e respectivo orçamento, na imp-orlancia de 55:619$623 , os quaes .com este bai}:'a~. rubri·cados pelo. di}ector geral de expediente da SeC!retaria de Estado da V1açao e Obras Publicas.
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Art. 2. o 8erão rf'gistradas na conta de construcção do
rrf('rido ramal, cujos rstudos e orçamento geral foram ap·provados pelo decreto n. 13. 4()3, cln 12 de fevereiro de 19119~ as
despezas que a execução da obra ora approvada determinar,
a h~ ao maximo uo orçamento a qun se referf' o art. 1u deste
dcereto.
fiio de Janeiro, 21 de março de 19:.?1, 100", Ja Indepen.-Jencia e 33° da Republica.
EPITACIO PESSOA.

J. PirP8 r)o Rio.

DECHETO N. H. /~{6 -

IJI.;

:H

DE .\t\llÇf) LIE

Ifl2l

Approva a nova tpbella doe vencimentos annuaes dos empregadoR da Caixa
Ecouomica e Monte de Soccorro de Pernambuco

O Pt·esidontc da llopuhlka. dos Estarlos Unirlos do lli';I~il, ll:'i11Jdo
da faculdade que lhe confel'e o art.. liO do HcgnJarncnto haí.-..:ado com
o decreto n. i1.820, de H) de dezembro de 1915,
nosolvc approvar a scguiuto tabclla dos vencimentos anuuacs do::;
empregados da Caixa Economica c Monte de Soccot·ro de Pet·namhueo,
proposta pelo respectivo Conselho Administrativo, em otficio n. 74, de
6 de novembro do aono proximo findo:
VENCIMEN'fÓ ANNUAL 1'011
El\IPJtEGAilO

ti}

o

==
....
.-.

~

llE.'\1'1-:l.\ TOTAL
1'011 AtiNO

CLASSES

:::::l

;-;

Ordeuado

In raf.ili "' u;Cio

1

;.;:8liüS661

.t: !HJS:na

f

-!:-!OOSOOO
:J:OOOSOOO
2:800$001)
:!:tiGüStiüti

~::.W0$000

l~nt·untc ...............
Contadot· ..••..........
I)
t "" eseriptural'ios •..•••
ti :!'lS ditos ..•..•.•.••••.•
t) :J"" ditos ..•......•.•...
1 Thesoui·eit·o ( íuelusíve
1:2005 para quebr:ts}
::J Fieis .•••......•......•
f Pcl'ito avaliador .•.....

Arehivista ....... , ....•
1 AjtHlantc de archivist<J.
j

f
f

Porteiro •••. , .•...••..

Continuo .........•....

·i:ooosooo
:!:6t1üSI1t>ü
:{:46t>Stit;ti
.t:ii:l:JS3:J:J

1: u:1S:J34

2:400$000
f : l)l){)$000

~:soosooo
I): 1)00;$110(',

i : ::iOOSOOO
1:400SOOO

:!/:000$000

1 : :tl:3~ ·;;~.}

:! ~ : I )110$000

~:OOOSOI!O
f : :J:JJS~U\

.t2:ooosooo

J: 7:l3S:l:lí
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1:200$000
8005000

2;;: :wosono

l::wosooo

:; :'2005000
:J: 800500()
:!:OOOSUOO
:J :ünosooo

:!:4005000
t27:~oosuuo

Rio de Janoit·o, 21 de rnar,;.o de 1021, 100'' da lnd•Jpeuckncia
33° da Ucpublica.
EPrrACIO PESSOA.
llotnt'I'O Jlaptisftt.

e
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DECRETO N. i4. 737 -

DE

23

DE 1\1.\llÇO DE

192 t

Approva o regulamento para a arrecadação e fiscalização do imposto sobra
· operações a termo

O !Jresidente da Republicà dos Estados U1duos do Brasil,
da altribuição que lhe confere n art. .{8 da Constituição e tendo em vista o art. 2'' n. V da lei n. ·L230, de 31--de
dezewbro de Hl20, resolve approvat· o regulamento que a este
acompanha, para a arrecadação e fiscalização do imposto sobre
operações a termo de qun trata o art. 1", Il. 47, da lei nuHlfH'O 4. 230 citada, o qual vae assignado pelo ministro de Es..;
f:tdo do.s Negocios da Fazenda.
Hio de Janeiro, 23 de março de J 92-J, J 00" da lndepen•
dencia e 33" da Republica.
u~ando

EPITACIO

PESSÓA.

Honte1•o Baplista.

Regulamento para a arrecadação e fiscalização do imposto
sobre operações a termo a que se refere o depreto nu ..
mero 14.737, de 23 de março de 1921.
CAPITULO 1
DO IMPOSTO
a~; O[H:'rac;tí!'S a h•eflto :-;oln·,, •J raff;, D
l'Pal~zadas nu tmiz, alóm dos impostos

.\1'1 ..1." ·rodas
car c u algodüo,

assua que

estão ~uJcitos os resper.t.ivus eontraetos na eonformidaue da
l,.g;isla•.:ão Plll vigor, ineidPm no imr>of'to sohrt-• ('Ssas operações
erPado pelo al'!. l", n. -17, da lei n. J,.:!~W. de 3l de dezembro
dt~

1H20.

Art.. :!." () imposto será Pxig·ivel no momento de realizaropera~ão e será cobrado na seguinte ,proporção:
o.) $100 por sacca de café;
b i $050 por sacco de assucar;
c) $01 O por kilo de algodão.
Paragrapho unh~o. No caleulo do pagamento do imposto
serão cobrados como $100 as frac~ões inferiores :;~. esta
quantia.
Art. 3.,. Gonsideram-se operacões a termo a cumpra e
·.;emla de rilercadorias em ctue haja promessa de entrega em
certo e drtcrminado prazo, quaesquer que sejam suas modalidades.
.
Art. -L" Os documt~ntos comprobat.ivns das operações a
tf'rmo realizadas por qualquer modo, eom 1111 som intnrfcren(:ia d·~ ctn·rntot• th• mf'rradodas nn de dderminada ut('readoria,
se.rão inmtecliatanwntc registrado~ no Distrieto FPderal, na
rp~-;pechva .Junta dos Corretores subordinada ao Ministnrio da
1\gricultura. Tndustria e Commerdo. e. nas demais praças, nas
justitui<.:õe:3 officiaes que tiverem funcções identicas.

se a
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l)aragrapho unico. Nas praças ou de não h ou ver corre~
lores nem insliluicõet:i que superintendam seus serviços, o
registro dos documentos comprobativos das operações a ten11o
serà feito nas repartições locacs arrecadadoras, da União.
Art. 5." O imp·osto será arrecadado por meio de sello ns ·
peeial adhesivo, pago metade pelo comprador c nwl arln rwlo
\cm.ledor.
Art. 6.ó O sello especial uas operações a Lermo será apposlo, na razão de metade do imposto integral, em chda uma
das duas propostas ou cópias dos contractos ou de outros do.,
cumentos comprobatorios dessas operações.
Art. 7. O sello especial nas operacões a termo realiza~
das nas condições do art. 4° deste regulamento, será apposlo
1:! inutilizado, em cada proposta ou cópia, corri o visto, data e
assignatura do respectivo operador.
.
Art. 8. 0 Nas operações a termo realizadas dircctameulc
entre operadores residentes em' localidades differentes, o imposto será na totalidade pago na praça remettente pela. appo::;ição dos respectivos sellos em duas guias, na razão de nwl.3.de em cada uma, para esse fim apresentadas :í. eompetntd,•~
reparf.ição arrecadadora local, que os inutilizará devidanu~nk,
proeedendo depois ao necessario registro.
Paragrapho uni co. Quando nas operações a (}Ue se r c ff~,·~,
c:;te arligo houver a intervenção do corretor, o pagalllento in-·
tegral do imposto e o registro far-se-hão na praça onde fôr
lavrado contract.o, cabendo á Junta dos Corretores do Dist.rif!lo Federal ou á identica reparticão official de outras praças
ou ainda á respectiva estação arrecadadora a inutilização oo
scllo.
Art: ~-" Si se verificar que a quantidade ou peso das
mercadorias é maior que os que serviram de base ao pagamento do imposto, ficam os operadores obrigados ao pagam11nto da diffcrença, em sellos, arrecadados e inutilizados na
fórma das disposições anteriores deste regulamento e apposto
em duas guias, registradas na reparticão competente.
0

o

CAPITULO 11
DO 8ELLO l!:SPECIAL ADHESIVO

Art. 1O. Para o pagamento do imposto sobre as operações a lermo relativas a café, assucar e algodão, fica creado
" sello especial adhesivo, com indicação de «imposto sobre
operações a ·térmo~, e dos seguintes valores: $100, $200, $500,
1~. 2$, 5$, 10$, 20$, 50$ e i 00$000.
Art. H. A' Dir.ectoria da Receita Publica do 'rhesouro
Nacional cabe· submetter á approvação do Sr. ministro da
Fazenda o fõrmato c dimensões dos sellos espeeiaes, prepa.i'ados os dPsenho~ rela Casa da Moeda.
Act. 12. 1\ Casa da Moeda fará os supprimcnt.os do se tio
especial, á r.~ ~~~bedoria do DiRtricto Federal, á Alfaudeg:1. do
ll.io de JaP.ei1·o em rPh«:ão á Mesa. de Rendas Fcderacs de M~ c.ahf\, ás Coltectorias Federam; do Est.ado do H.io c :Í'-' Df'lcg-adas Fiscaes noE! E:::fados, mediante prévia requisição.
Art. 13. o\ vc11da do sello especial adhcsivo cahe, no Visf ri c to Federal, ~ Junta dos Corretores de mercadorias e de
navios subordi!l:lda ao Ministerio da Agricultura, rndustria

(Modelo I)

Cópia

Art. t5

Junta de Cor~·etores e Bolsa d.e Mercado1.•las
IMPOSTO DE OPERAÇOES~A TERMO

Estampilhas recebidas da Hecebedoria do Districto Federal

.Movimento de estampilhas
Estampilhas vendidas pat·a pagamento do:imposto sobre operações a termo
Valores

Valores

Data

Oh~ervaç(,o3

Hia

I Moz uoo I s2oo I sooo luooo l2sooo Iasooo 1·10Soooi20Soooloo;oool 1oos I Total

Notas:

S!OO

I s2oo I Sãoo I1sooo J2sooo Jasooo Jwsoool2oSoOOI5osoooJ 1oos J Total

i"'. Na pdmeira parte (estampilhas recebidas) tambem cscl'iptm·ar-so-á. o saldo que existia antes do supprimento.
2a. Na segunda paete (estampilhas vendidas) depois do ultimo lançamento fat·-se-á. menção do saldo exi~tente eru caixa.
3". Este mappa. tol'á ascolumnas sornma·las, de foi·ma a vel'ilicat'--:ie o balanço entt·e as ((eutr·adas c sahida\3)) das estampilhas,
Leis de 1g2t- Vol. III- Pag. 3Si- 1

(Modelo li)
Art. i:)

::\.linisterio da Agricultura, Iudu.stria. e Conunercio
.JllNT.\ DOS CORnETOflES E BOLSA flE MEHC.\00111:\S
Reqnisi,:fLO do

E~tampilhas

de Imposto

ue

Opm·ações a Termo

lUiuisterio da Agricultura, Industria e Contmercio
.JUNTA DOS CORHETORES E BOLSA DE ~IEHC:\DORL\S
Requisição de Estampilhas de Operações a Termo

I) smJieo da Junta do C:orr(itores do Distl'icto Federal, req11i'iita do Sr·. d:rcetor da~~
Osyndiro da .Junta dos CoiTotores do Districfo Federal, requisita do Sr. director da
J:eceh.octorilL do Distr·icto Fede.ral, a qnantia de R~ ....................•.... em o,;tampilhas ~~ Berebedoria do flistricto Federal, a quantia de Hg, •..•........•......••..... em ostampillias
para pagamento do lmpo,;to do Opemções a Termo, do~t :-:egnintcs valores:
. para pagamento do Imposto de Operações a Tet·mo, 1\o~ sc:;uinte'i valores:

.....•................ de

:......................
:::::::~ ~ ~ ::: :: ~ :~::: ~~
de
. . .. . ..... .. . .. . .. . . .. de

100 réis .•..................... Rs. .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

• ..................... de

1SOOO réis ....................... Hs........................
:!SOOO réis ....................... ns............... .... .. ...

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

~gg ~-~:~: :::: ::::::::::::::: :::~~~: ::::::::::::::::::::::: ~t

: : : : : : : : : : : : : : : ~ : :: :: : ~::

100 réis ....................... Hs ........................ .

i~g ~~::: :::::::::::::: ::::::::~~: . . . . . . . . ::::::::: :·: :::::

15000 réis ....................... ns ........................ .
2$000 réis ....................... Hs ........................ .

HHE:··> HL~im fil :Y /::-:.::-:H: :~F:! H> T/H I i. .!.<<::·Y.l~IE ª!fi<~</ HiH\:~~::);::.::.:.:.:.: ".\{·(i)i
Total

H~ •..•.....•..

.Junta .Jm Corretor·eq, ........ df), •••••••••••••••••• de 192 .. .

Syu,Jico.
Leis de

t\l~l-

Voi. Ill
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Total

Bs ................................... .

Junta dos Co!'l'etores, ........ do •••...•......•....• do I!J2 .. .

Syurlico.

li

Mtntsterio da Agricultura, Indostria e Conunercio,
Jt:NTA DOS COHHETOHES E BOLSA DE 1\IERCADOIUAS
GUIA DE RECOLHIME:'iTO

o syndico tla Junta elo> Corretora,;, vae recolher aos cofres

da Heccbcdot'ia do Districto

I
i
il=

( 1\fodolo Ill)
Art. t7

Mlnisterio da Agriculturu, Indu"'tria e Oonunercio
JUNTA DOS COHRETOHES E BOLSA DE 'IEHCADOiliAS
GUIA DF. RF.COI.UIME:'iTO

O syn<lico <la .Junta dos Co:rntorcs, vac re;·olhr.r ao:-: cofr·c.'l da lle<~nhc.I.Jl'ia ti•> llistrir·to

Feuc 1·al, a quantia de lls .•.••.•.•.......••.. producto da venda dos scllos de Imposto de ~ Fe.-leral, a quantia de Hs .•....•.............• prorlucto d:t venda dos scllos do Imposto de
Operações a Termo, realizada no dia .•..• de ....•...•..• de 192 .•.• , de cimfol'lnida<le com ~ Operações a Termo, t•calizada

no dia ......

tio ............ de 1~~'.!... . . de confot•mirladc com

0 artigo ...• do Hegnlamcntu para arreca<la<~~o n li~c:tliza•:ão das Operaçür~s a Tm·mo, uo · · o artigo •... do Ilt'~ulanwnto para aJ'l'ecadar::tO n ti..;r~alizaç<-t'J ri:•' t)per.1•J•:•-; a Term•• no
llistricto Fcdcr·al.
_ _ Di~tricto Fcrlr,ral.

lls ................••.......•..•.......

a deduzir 4c

··~ d1~

liquido entregue

]ly ...••••••••••••••••...••••••••.••..•

a deJuzir 1-

pcrccntagêm ................. .
Hs •••••••••••••••••••• ( ••••••..••..••••..•.•••••..••.•••

~ó

de porcentagem ................... .

liquido ontregne

n.~

.•.................. (................................ .

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

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

Juntado:>Col'!'r.toros, .... dr, ...•...•.•..•... de Hl2 ...

Junta dos Corretores, .... 1lc ......•......... do 1'32 ...

Symlico.
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. ............... , .............•... , .....

Syndir~o.

(Mo<lelo IV)
Art. 20.

Junta de

Cor~·etores

e Bolsa de Mercadorias ....... de ...................... . de 1.9:;:? .. .

IMPOSTO DE OPERAÇÕES A TEimo
REGISTRO

Cot-rctorcs
Data
do registro

:\umero de
ordem
•

• \'cndodO!'

Leia de tll2t- Voi. 111- Pag.
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I

Comprador

Nomes dos opcradoros

I

Vendedor

I

Comprador •

E~pecic

da .
tllCI"Ca•luna

I

f)uantidadn
Ull flCSU

NnmPro
do
contracto

I

Importaucia
Caixa
do imposto de Jiquidaçlo
pago
:
'
•

1lh..;pn·:tçf•c.;

-------
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e Commcrcio e TJ0S ERtados ás ropartir,:.õcs offieiacs dr idtmtica~

funcrõcs.

Paragrapho uni co. A venda ser à rNtlizada pnlas t'Pparfit::õrs aJ'r'f·c:-:td'H1 o•':~s da União, nas localidarlcs nndn niio llnllvne .irmfa de CO"I'!'Iorcs ou instit.nições WllTt·~porHlenf.r~.
Arf. 1 L As rrpal'tiç.õcs arrecadadoras nos Rsfados sr'r·ão
r.nppridas dos St\llos especiaes, mediante rwdido rsnripf.o,
acompanhado de demonstração referente ao movimento de
vendas por conf a dos supprimentos anteriores.
·
A r L 15. As juntas de correctorcs de mcrradnrias 1111 as
fl'parl.icõrs ofticiaes que tenham igual fum~efto sr,rfín SIIPpridas prla Rccehcdoria do Districto Federal c rPpad.it.:.íirs
arrecadadoras das respectivas sédcs nos Estados, nwdiantr JW{lido csrripto e assignarlo pelos respectivos chf'fns, at~ompa
nhado da rlrmonst.ração do saldo rm seu pódcr. (Modelos T c I f.)
Art. 16. Os supprimrntos do q1w trata o artigo anfcl'ior
sPrão concedidos de ft)rma que a rcspommhilirfadn do syndiro
f' dns dir·igenfcs não seja superior a 4 :000$, salvo rasos Pf'lH'cia(•:;;, pl'f~.via e dfwidamentc justifir,ados.
J\r·(,. 17. O recolhimento do produeto da vrmla dos selins
ecpf'ciars realizaria pelos synrlkos e rlirigrml.rs da .innla do
enrrnf Ol't•s de merl~adorias c de navios P. dos rstahelrt~inwntos
flffir,iat'S r~ongmwr·es, será feil a diariamPnfp aos c,nfrf's da
RrcdtNlnl'ia do J)isfricto Federal e nos E~tados :H TC'iJWef i,·as rsf ntóf'S arrPcadadoras. (Modelo ITI.)
},r L. 18. Pela Vf'nda dos sellos csprria!'s, ao syndi1'1J c
aos drnfes dos snrvif.:os idcnticos nos Estados, rf'ft•ridos nos
arts. 13 n l5, snrá abonada a pnrcnnlagrm rle 1 a :i '1é. fixada.
Jlf'lo ministro da Fazenda c deduzida no aclo do n•rnlhinwntn
._r o produ r fo da mrsma venda.
Parngraplw unico. Por conta dessa pm·eentag-t•m aos syn-dicos n chnfcs dos serviços idcnticos nos Estados, deverão ser
providas todas as despezas de pessoal e material necessarios
ao serviço, conforme .dctcrminacão do ministro da Faz~ncla.

CAPI'fULO III
OA

FISCALIZAÇÃO

Art. fiJ. A fiscalização rlo imposto cahc ém gcr~J ;í. f)j •.
rrctoria da Tif'erifa Publica do ThRsonro Nacional, :ís Dr.lcg-acias Fiscars, ás juntas c eamara de corretores rlr mercadoriHs
c reparf.it:õrs idcnt.iras officiaes, qm~r do Disfricto Ji'f'flrral,
(fllCr dos Estados, c ás compctonlcs csf.af:õcs arrccarladnra:' da
União.
Paragrapho un ico. Os funecional'ios dPsig·natlos pal'a rossa
fisealizar,ão, pela Dircctoria da Receita Public~a. Delegacias
]i'iscaf's o rPparf.kõPs arr('cadadoras, poder$lo examinar ns protocollns dos condores c em geral a cserinla das 1Jnlsns dl)
JYH~rcador ias.
Al't.. 20. Pam os rffrifos da fisralizacão, as rPparf.i,:íif's
mnnr.ionadas no art.. 15, deverão ter .um livro p:u·a J'Pg-isl 1'0
(i:ls opPJ':-t~õrs a fnrmo, r nnssn rrgisl ro serão lllf'Jwionarlas
a qnalidariP, qnanfidade, ou peso das mercadorias, respr.r.Uvo
ímpmd o pago, nu mero dos contracfos c nomes doç, c~orrnf orPs
Fi os c~onl nwl os tiverem sido realizados por seu inkrrned io
e os nomes rlos operadores. (Modelo IV).
Leis de 1931 - Yol. III
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Art. 21. O corretor intermediaria de urna operação . â
termo é obrigado a mencionar em seu protocollo a impori3ncia do imposto pago e a respectiva data.
Art. ~~. Para os cffeitos fiseaes o syndieo de corretores
t'e mercadorias c chefes de scrvi(:os identicos c os de repartições arrecadadoras poderão ('xigir das caixas que garantem
a liquidação das operações a termo uma relacão mensal em
que mencionarão a quantidade de volumes registrados, preço,
especie de mercadoria, o nome do corretor que tiver intervindo na operação e .data da entrega.
CAPITULO IV
DAS PENALIDADES

Art. 23. Fica sujeito á multa de 2:000$ cada um dos
conl ractanfrs dr- opr-raçõrs a termo sobre ,o café, o assucar
e o algodão, além da obrigação de pagar o imposto do eontracf.o, nos seguintes casos:
a) si deixar de sellar e registrar conlraclos ou documentos r.omprohatorios das operações realizadas;
b) si 11ão fizer á repartição Cf,mpetente communicaç ão do
excnsso de quantidade e peso das mercadorias.
Arf. 24. O corretor intermediaria de uma operação a
termo fica sujeito á multa de 1 :OOO!S si não cumprir em
todas as s;nas partes o art. 2l c em 2:000$ si mencionar falsas deelaraçõcs.
Art. ~5. Os chefes das repartições arrecadadoras rcfe:...
ri das no art. 1° incorrerão na multa de 500$ si deixarem de
exigir o respef'l.ivo sello n effccluar o registro dclnrminadó no
·;r'nsmo ar Iig-n.
Art. 2G. O syndif~o das juntas de corretorm; de mercadorias e os chefes de instituições officiaes congcncres sujeitar-se-hão á multa de 500$, si não fôr feito o recolhimento
.liario do produclo da venda dos ·scllos, além da perda da porcentagam.
Art. 27. As caixas de liqnidar,.ão ctne garantirem liQuidação de operações a termo sobre o café, o assucar n o algooão, sem prova do pagamento do impost0 Robrc as mesmas
opcrar;õPs, ficam sujeitas ás multas de 2:000$, por operação
registrada.
Art.. 2R. As multas comrninadas neste r"gulattlf'nto scrão impostas pelo director da Recebedoria do Districto Feneral e pelos chefes das repartições arrecadadoras fedcraes
nog Estados c no Tcrritorio do Acre, mediante processo, que
terá por base a representação das repartições fiscalizadoras
ou denuncia.
§ Lo As representações deverão ser devidamente ,justificadas ou acompanhadas de provas.
§ 2. As denuncias poderão ser dadas por funccionarios
de Fazenda, agentes fiscaes do imposto de consumo e por
ctuaesquer pessoaFl, em documento escripto c assignado, acompanhada de provas ou indicias da infracção.
Art. 29. De pnsse da representação ou denuncia as aut.or.i.Jados a qnc se refere o art. 28 marcarão prazo de 15 dias
rara os infractores on denunciados apresentarem ctr>fesa c
após a mesma proferirão seu julgamento.
0

Mlnlsterio da Agricultura, Industria. e Com.m.erclo
JUNTA DOS COHHETOi:l.ES E BOLSA DE MERCADORIAS
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-

(-'lodelo V, art. 31)

Mlnisterio da Agricultura, Industria e Connnercio
JUNTA DOS CORRETOHES E BOLSA DE 1\lERCADORIAS
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mPOSTO DE OPERAÇÕES A TERMO

Decreto n. -í.230, de 31 de dezembro de :1.920
Guia de pagamento

I

Os Srs ...•......•............................... recolheram á Junta dos Corretores do~~

n. f~deral a qu~n~ia de .................................... :: .. relativa ao pagamento do
Impo,.,to de Operaçoes a Termo sobre .................. saccos-klios de ......•......... , ...•
cujo documento da operação foi registrado a fls .............. do livro de Registre Especial da
Junta dos Corretores, numero do contracto do corretor ....•.......... data ..........•.....

loota ddrreto<e' .. rie..... :::::::::::: :d~. :~2 :::...
Syndico
!.ela de t981- Voi, III - Pag. 386 - i -

. .......

I!\1POSTO DE OPERAÇÕES A TEUIO

Decreto n. 4-.2:10, de·3f de dozembro de 1920
Guia do pagamento
Os Sr5 .......................................... rccolhPI".'lrn :'1 .Junta do" Cor'l'etor·ns do

mm D. Federal a quan~ia de ..,. ...................................... :rclati\a ao pagamento do

R Imposto de Operaçoes a Termo sobre ................... saccos-kllos de ................... .
g Junta dos Corretores, numero do contracto do corretor ...............• data ............... .

H cujo documento da operação foi registrado a fls .............. do livro de Hegistro E pecial da
9

~~· lenta doo Co"etow ...... de.:::.:::: .. :: :d•. 192:.:: ..................... .
+
!I.

Syndico
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CAPITULO V
DOS RECURSOS

Art. 30. Das decisões que impuzercm pena havorú mcurso voluntario:
a) para o ministro da Fazenda das decisões · proferü1as,
pela Recebedoria do Districto Federal, Delegacias Fiscaes nos
Estados, .Mesa d~ Hendas Fcdcraes de 1\facahé e Collectorias
F'ederaes do Estado do Rio qe Janeiro;
· b) para as Delegacias Fiscaes das decisões das rcpart.i~;ões que lhes são subordinadas.
Art. 31. Das decisões proferidas em favor rlas parfJ~s
haverá rPcurso c;v-'oj'ficio, no pt·oprio acto de ser lavrada a
decisão:
a) para o ministro da Fazenda, de actos da Recebedoria
do Districto Federal, Delegacias Fiscaes, Mesa de Rendas Fe~leracs de Macahé c Collcctorias Fcderaes no Estado do Hio
de Janeiro;
b) para as Delegacias Fiscaes das decisões das repartições que lhes são subordinadas.
Paragrapho unico. Não ha recurso ex-officio das deeiRões em 211 instancia confirmativas das de 1n favoraveis ás
partes.
Art. 32. O recurso voluntario será interposto no prazo de
lrinta dias, contados da data da intimação da decisão r s<l
Rerá encaminhado á instancia superior mediante deposito
prévio da importanda do imposto e da multa.
Art. 33. Findo o prazo marcado sem que tenha sido interposto recurso ou preenchida a formalidade exigida na segunda parte do artigo antecedente, a decisão passarú em julgado para todos os cffeitos.
DISPOSIÇÕES TRANSITORIAS

Art. 3·1. Em quanto não forem preparados c postos em
circulação os sellos especiaes destinados á arrecadação do imposto rle que trata este regulamento, a cobranç.a far-se-ha
mediante guia de recolhimento do imposto devido, assignada
pelos operadores ou pessoas competentes, cabendo :ís repartições arrecadadoras certificar esse pagamento nas cópias dos
contractos ou documentos comprobatorios de cada operat;ão.
~(Modelos V e VI.)
'
§ 1.° Certificado o pagamento, a repartição arrecadadora
procederá ao ncccssario registro, se essa attrihuição llte 'couber, na. falta da Junta dos Corretores de mercadorias (' repartições officiacs semelhantes.
§ :2. Si na séde da reparti~_:ão arrecadadora hoHv<>r J11nta
de Corretores de mercadorias ou instituições offieiaes incumbidas de serviÇos analogos, os operadores ou pessõas comp_etentes deverão apresentar incontinente os documentos allu0
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didos nesl.o artigo ao registro das mesmas juntas

ou

rcl)ur...-

tiçõcs officiaes de .funcçõos idonticas.
Art. 35. O vrcsrmLe regulamento eutrará em vigor no tUa
~ de abril do corrente anno.
Art. 3G. Heyogam-sc as disposições em contrario.,
llio de .Janeiro, 23 de marco de 1ü21. - Ilomcro Ba ...
ptista.

( Modelo VI )
Art. 34
lMPOSTO DE Ol'lmAÇÕES A TERMO

c

c
o
~
>
;.J

bll
cj

c..

Foi pago o imposto na importancia de Rs ...••.••.•

Hi? de Janeiro, ..... de .................. deif~2 ..•

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

Syndico

DECRETO N. H!·. 738 -

DE

23

1921

DE MARÇO DE

Crêr.t. T,egaçües na Polonia e na Tcheco-Slovnquia, nbrindo os nPcessarios

creditos

O Presidente da RepnbJie.a dos Estados Unidos dn Brnsil:
Usando da autoriza(;ão conUda no Dcereto le!!,islafi \'11 nnrncm -Lff>ü, .tle 1[) d(-~ Ontu~'l'O do anno proxintu fi11du:

l.Jeet'da:
Art. 1.° Fica creada uma Legação na Polonia com a se_.
guiute dotação aunual, em ouro: Enviado E.r:trrw1'llinm·iv e Mi'iiÍSlJ·o Plcnipoteucim·io: orden~do, 1fül :OOU$ (Liez eunlos uu
réis); gratifiea,c:~1o, [) :tWO$ (-r i nco f>,onlos dt~ l't~is), n rt~prt~
senl.:u.::to, 7 :ooo* (sde eorltos de l't~is); tllll l'riwf'iJ'o Secrt'tal'io: ordenatlu, [l::~~l:l$:.\:3-í (r>,iJJCo co11Los tr·e~(·ufo:; t' tr·inl.a e
trr•s wil treseulos e trinta e quatro r(.,is). ~~ gralifil':tt:Jo,
2 :<i(if)~;t:Gti (dom; eott:.os :·Hds~PHios e sessenta n ~;('i~ 1nil ~wi::
ct•ttltJ~' f' st•ss(•Jif:t n sPi~ n~is); tllll Sernuulu Sl'crl'ltu·iu: or·tlt•nadu, lt :IHHJ$ (quatro conto.-; de rt~is). n gralifit:arfto, ~ :000$
(tlolt." eollto~ dt~ I.'(~iH); para nluguBI <.Je Clrawellat•ia. :~ :OUü$

(lrt~::;

cunlus de

l't;i~);

e pat·u

f 1 ~xpediL•nLn,

r·,owt

(IJitinltf.'lllus

mil rt:is).
Ar L. -2.° F' i na crcada uma Lega1.iãn na TclH•c·n-·~Jovaqu ia
com a ~Pg!liute dotnr;ãu annunl, em ouro: 11/inislJ'o lksidt•nlt~:
ordt~Jw.do, 8:000$ (oito contos do rMs); gt·al.ifie~u~ãP, ·t :000~
(qrwtl·o eonl.os de l't!i~), e I'Pprcst~lltac.~ão, ti:OOO$ (st~i:: eol!lu~;
de l't'ds); um S!'fJUntlo Sccrctm•io: ot'dt•nado, ·'t :ll'U'O$ (q·ttaLt·o
eonlos de rói:·;), o gratifimt0fto, ~ :OOH$ (-dous t'olllos d1• l't~is):
pal'a alngucl
Chanccllaria, 3:000$ (trcs conto~; df' rt~is);
e para expr~d i ente, 500$ ( quinlwnlos mil réis).
Art. 3. 0 Pnra occorrer ás despezas no corrente amw, fÍ('::t
nbodo ao l\1inisterio das Helaç.ões E.xteriorcs o et·cdilu de
C3: ~tS;l$870, ouro (sessenta c tres contos qttatrocen Los e o i-

uo

tenta c tres mil oitocentos c setenta réi::;), assim

di~wt'illli

nndn:
,
fJ•o

Lng-ae:lo ·na Polonia - Enviado Extraordinm·io e Jllillisvetm i rnrn Los (ordenado, graf.i ricat;ilo c

l'lenipof ew'im·io:

rPprnst•nl:tt,~ão),

17:ü:l2$2rí8 (dezescte eontos tr·inla e dons
<' f~im·ot~nta c oilo r(~os) c mais :?r>%, .'fi::::,R$OC,!t
iqllaf.t·o t'flllfns dttzr'nlos c Pincol'llla f\ oilo mil se~sr·nla ~~ qllalro rt~is); J'J·iuwiJ'o SccrciuJ·io :. Vt'IH~iml'nlos (ordt•nado n gt·a-tifieat;.ão), G:HI:l$fJ48 (seis contos ~~nntu c 11ovcnLa ~~ Lrt;s mil

mil d!JZI'ttlos

quinhentos c quarenta c oito réis) e mair-; 2Ti '7(>, J ::J íH*:lHl
(11m rnnto qninhenLos e quarenta e oito mil tresenLo ..;; c oitr~nf.a c :sdc rt!is); Scgnndo Secretario: ypncirn"nlos ..-n·tknarlo n gr·afirkaciin), !l:G-15$1ô1 (quatro t;onlos ~-~~ist·t·nlus _n
q1wr·r•.rtla o cinro mil cento c sessenta c um rn1s) ,, rn:11:-;
25 %, 1 :1G1$2ü0 (um conto cento c sessenta c mn _mil d,uzrnfos e noventa réis); e para aluguel de ChnrJcellarta. e J·,_x:pedienl.(l., 2:709$079 (dous contos s0f r~cenfos f' JIO\'n 1111 t S!'IS·. f:rnf os e sefcnta c oito rl~is);
LPg-ação na '.rf•lwco-f\lovaquin. -· Minist1'o llcsití.~·utc: vrncimnnlos (ordmwdn, gr·atifif'al;iio n rPprt~spnta":fío). I :1 :\r1G~-W1
(l.rP_.;;p I'Onfos ·JloYPl?f'llfo;.; e lrirtlíl (~ 1·inrn miJ qrtafrn,·,:•Jdll~~ P

A:CTOS DO POD'Eit EXECUTIVO

oitenta e quatro réis) c mais 25 %, 3:483$871 (tres contos
quatrocentos e oitenta e tres mtil oitocentos e setenla e· um
réis); Scaundo Secretario: ;vencimentos (ordenado e gratifica~:ão),
'~ :fH5$1()1 (quatro
cqntos seiscentos c quarenta e
ninco mil cento c sessenta e um réis), e mais 25 o/o, 1:161$290
(mn c·.onto emllo e sessenta c um mil duzentos c noventa
r;éis); e para aluguel de Chanccllaria e Expediente, 2 :709$67~
(dous, contos setecentos e novo mil seiscontm; c set~nta e
nilo r•~is).
Art. ·Í. Revogam-se as dispo.3içõcs em contrario.
Rio ue .Janeiro, 23 de mnrço do Hl21, toüo da Jndepcn(lencia e 33° da Rcpuhlica.
0

EPITACIO PESSÔA.

J. M. de Azevedo Marques.

DE CRI~ TO N.

j

4. 7 39 -

DE

23

DE MAHÇO DE j

921

Publica a adhesão da Techeco-Slovaquta ás Convenções de 15 de Maro
de 1886, relativas á permuta. de documentos officiaes e de outras pu ..
blicações

O Presidente da Repuhlica dos Estados Unidos do Brasil
l'nz ]Htblir·a a adlwsfío da Repuhlica Tcheco-Slnvana á ConVPnt:fíu para a permuta de documentos officiaos c publieaçõr~
~dentificas

e litcrarias, assignada em Bruxcllas a

1!)

de Março

{Ir. 18RG, assim como lambem ú Convenção para a permula do

jornal offieial t~ uos annaes e documentos parlamentares, firD;J)da igualmente em Bruxcllas, naquclla mesma data, - conf()rmo eomrmmicon ao Ministerio das Relações Exteriores a
fmbaixada da Bclg·ica nesta Capital, por Nota de 16 do enr·l't~nln, eu.ia Ll'atluer;fío oJl'ieial acompanha este decreto.
Rio do Janeiro, 23 de março do 1921, 1000 da Indepen<:encia c 33° da Republica. ·
EPITACIO

PESSÔA.

J. M. de Azevedo Marques.

Traducção.
EMBAIXADA DA BELGICA

Rio de Janeiro, 16 de Março de 1921.
N. :172.

Senhor Minif;tro,
O novrrno da Repuhlica Tcheco-Slovaca, usando da faculdade rPscrvnda aos Estados não signalarios pPlos artfg·os
9 n 2 das ConvPnf.ÕCs df~ pPl'mllta A e B, de 15 dP Março de
1R8G, part.icipon no Govor11o belg-a a sua decl~u·açfín df' adltf•rir
a ··~sf's aef o:-; diplomaf.icos.

AC1'0S DO PODER EXECUTIVO

Em consequcncia, de conformidade com os termos das
mesmas disposi~.:ões 1convcncionaes e de 3ccôrdo com as ordens
do Governo do Rei, tenho a honra dP ·levar ao conhecimento
de Vossa Exccllencia que a Republica Tcheco-Siovnea adheriu ~1s convenções de 15 de ~arço de 1886, relativas áH permutas inlcrnacicrnaes de documentos internacionaes c de punlicações scicntificas e literarias c á troca immediatn. do jornal official, assim como dos annacs c dos dormhwntos parlamPntares.
Aproveito esta occasião, Senhor Ministro, para renovar a
Vossa Jijxcr-llcnr.ia as spguranças da minl1a mais a li a cnnsi(lm·a(;íío.

(Ass. 0 ) E. Robyn.~ de 'schneidaucr.
A Sua Exellencia

o Senhor de Azevedo Marques,

~1inistro das RPiações Exteriorns dos Estados Unidos do Brasil,
Rio de .Taneiro.

])ECHETO N. 11.710 --

D;~

23

DE MAIIÇo DE

1 ~121

Publica a adhesão de Romania á Convenção Internacional do Roma para
a criação de uma Repartição Internacional de Hygiene Publica

O PJ'rsidl'llfr• da Her)nhlicm elos Estados lTnidns :IJ Brnsil
faz JHlhl ic·a a :vi !tesão da Homania ú Com'mll;fíi) In lcJ·na0iun:1l,
as:;;ignad:t Pm Homn a !l de J)pzemhrn de 190í7, par·a a c·ria~fio
de uma Hnpal'li~,;ão Inlernacional de IlygieJH~ P11blica. eollfnrmn commnnicon ao Mini;;;'t.eri:.l dn~ Ttolações Ext1•rion•::.; a
Embaixada Tia! iana Ilt"d.a Capital, por Nol a de 12 do !~lll'·
rcm!f', cuja teadueção offieial acompanha este dcer'Pio.
Rio de .Janeiro, 23 de Març·J ele 1!121, 1 ooo da rndependcncia e 33° da Hepublica.

EPrrAmo

J. M.

DE

P~<:s~ôA.

AzEVEDo

1\tAHQUES.

Traducção.
R. F.MB.\lXAD.\ D.\ ITALIA,

nio

de Janeiro, 12 de l\Jarc:o ·le f 9:!1.

N. 401.
P. XXII.

Srnlwe Ministro,
Cnlll rr.frrPncia á nofa drsta

n.

Emltnixad:l

ll. 3.07·1.

dP 29 dt~ Agoslu d1~ 19~0, tcmlio a honm rir r.rltnlllllllicat' a
Vn-;<a Fxr·p)]f'JH'Ía que. em dala d0 G dt' .TanPir11 prnxiriltl
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n. Legação rm Dncarost not.ificon ·ao n. Minis-:
tr·t·io dos N~rgo!~ing ERfrangeiros, a pedido do MinisLPt·io dos
Negorios Esfrangnit·os Jlnnwno, a adhr.são da nomania a HPrmrtif;ãn 1r1t Pt'narional dn Hygirnn Publ i!~a Pm Paris, cnrn a
dPs ig-nar:.iio do ])e. C:iovanni Canl ueuz.eno como srn rrprPsPnlanfl'. Ht•c;nvn-mn para lnvnr ao ronhrf~inwnto IIP. Vossa Ex-('f'IIPJH~in a Pafl'gnria Ptn rpw a Honwnia rni.Pndt) sPt' iliRI'I'i--

pa~~ndo, a

pl.a.

Ao informar Yossa Exrellc'IH~ia do qnr prrcNlf', rogn-llli)
cpwira ar.r.u.c;at·-me T'f'I'PhinH'nto 1la sobrrdifa eomrnnnicar,.fin
~~ 1111~ rPnovo, Rf'J!lJot· 1\Jini-;lro, o~ proiNdos da Jninhn !Wlis
ali a f•onsidrJ·aefín.

A Sna RxcPllf'nc·ia o Dr . .Tosc~ Manurl Azevrclo l\JarrplPs,
Hio de .l:t~
J\linislro dr> E5tado d:-ts Rf'l::tr,.GE~s Exteriores. llf'Íl'O,

Det.C'rmina rtun Cl'ssn rll'scle 1 <11' j::meiro de 1921, o P[JIPIDI'nfo clng jnro.'!
gn.ra11tidos sllhro o crtpital f'OrrcspondC'nt.l' no r[lmal 1lP Cm-r:,Jinllo n
Diumantiua, rmja oncamp:1Çi'í() foi rcRolvida pPlo dt•erl'fo 11. 1·1.1!í:•, dn
;~

do liOVI'Ill hro do

llJ~O

O Presitlcnf.n da H0publiea dos Estados Unidos do Hrasil,
::li Lr·IHlf'mlo :'i f•it·eumstaneia dn ainda não f nr Rido dfc•d uada a.
(•ncaJnpa(~fin do ramal df' Cunalinllo a Diamanti11a. n·solvida
JlPio dc!t~l·,.(o 11. 1.'f. lrG'?, dt• ~J dn nnvPmhro 'dt• 1H;!O. " dn ar·t•t'll'c!o I'Olll u qun pr·opoz a IJl~JH'c·foria Ft•dt•t•:tl das 1•:'-dl'itdn:-;, dt•-·
c·J't•fa:

Arf igo nniro. O pagamPnf o dos juros garanf idos snhJ't• o
cavifnl

df• !r.GOO:OOO!líOOO, om·n, rorre:::pondl'llfn ú Jinl1a

d1~

CtnTalinllo a Dinmaulina r~P:::sar:í dt~sde 1 dn jallt'ÍI'o dl' l!L>J,
emT•·ndo d!'~~sa data n:-; juros dns npolir·Ps dP qun traia a
alinf~a l', do al'f. 1" do dt•erPto u. J.'f. H>~!,. dt• :l dt' 111 l\t'Jnltro
de 1920.
Rio de Janeiro, 23 do março flp 1~P 1. 100" da I ndi'!H'n-

dPnria e

:!:~o

da

HepnlJiir~a.

J. J>ircs do Ria.

393
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Prorogn até 12 do maio do 1922 o prazo fixado no decrPto n. 7.9flr, de 12 do
mnio dP HHO, para a conclusão do prolongamnnto «ln rnmnl df' Tihnr:y;
da EHlrruln. de Ff'rrn Sorocahana até porto Tihiri ç:í

() Pr·psidl'ntl' da llPpuhlica dos Esfados Unidns do Hrasil. :llfPlliii'IHio ao fJIW rnquerell () (lf)VI'I'flll do E~·dado ue :-\fio
Jl:wlo. coHcPs.sionar·io, do ramal de Tihag)', da Estrada dn
}'1•rTo Rorocahana, c ás informações J)l't•sl adas ·pl'la fnsiW-elnr·ia Fl'df'r·nl das Estrada~, drcwe(a:
"\!'figo unico. Fica prnrngado aUi L~ de main df' 1!12'! o
pr·aw fi xarlo na clau~ula IH do decreto n. 7. U!l;!, dB 12 do
maio df' Hll O, e j:í. prorngado pelo~ deeretiJS JJS. 1 O. fWG, de
11 dn mar·çn d1• 1HH e 12.000, de (i dl' marr;n do 1~11R, Jl:tra
a rorwlu'-'iíll do lll'"longamC'ntn do ramal dP 'l'iltngy, ·da. F:~;-
t,·ada dt• l•',•rTo R~tr·,,c.almna, af1; Porto 'l'ihir-i<.:a.
.
Hio df' .l:uwiro, ~:l dP man;o d" 1!1·'1, 100" da lrtdf'JII'lldt•Jie i:r f' :n· da Heprrbliea.
EPITACIO

PESS(IA.

J. Pirrs do Rio.

nr·:cnero N. 1 'r. 7 '13 -

m~

:?'3

m~

'!\L\nçn nr·~ 1W? r

Abre no MinistC'rio da .Justiça e Negocios Interiores, o crellito de 5.000:000$,
pnra at.tendcr n. dcspczaR com trabalhos df'stin[l.dos :'i. C'ommpmorat;>fio
do Cf'ntPnario da In<lepcndcncia do Brasil, em HJ22
O Prt·:-ddC'nlf' da Hepnbliea c!n~ E~I:Jdos TTuido:-: do Ht·a:-;il.
u:-::nrtl,, da atJforiza(:fio dn 11. V, do art. ~l" da lf'i n. ;,_;.>U. d;~
;, dt• ,i:lllf'iro d,•;;;t,. anno, c (Nldo ouvido o Trihmml dP Coí·lf:rf'l,
no:-: I I'I'HIOS do . 11 Jli, · ~ :!" Jn ar't. :w do l'l~gulamPnl o n ppt·oyadn ,,.,,, fl,.,.,·,.to n. ·t:L!loH, d<' 1'2 df' nov~'tllht'o dt~ Wl!l. 1'''sol\1' aiJJ·ir ao l\linisfpr·io da .Ju~tir;a e Nt•g<H~ios lrrf,.rior·,•s o
kTI'dilo dr• !l.non:noo~, para aft<'wlf'r a ·dt•spr•zn...: t'OIIl ln-J,nlllos dr·~:finflrlos :í f:onlmPrnnracfín do CPTtl.(•flar·io ~~a lmlf~
Jll'tlfll'nr·ia. do Brasil. r•m 1022.
H i o dP .JanPir·o, 23 ri e marro .r]p 1!1.':11, 1O(l" tln Tndropf''l-dt•ru·ia (' ~1:1" da Itepnhlira.
'
·
EPITACIO PESSÔA.

Joaquirn Fm·rei1'a Chave.<:.

AOTOS DO POBER EXECUTIVO

DECRETO N. 14.7 44 -

DE

23

DE 1\IARt)O DE

1921

Crea um Consulado em Hanover

O Prrsidf'nff' da RPpnblic1. do.:; Estados Unidos do Hrasil:
da autorização concedida pela lcUra a do art. /1°
do decreto n. Jti. 0:58, de 11 .de fevereiro de 1920, ctcerela:
Artigo 1mico. Fiea eJ·Pado um Consulado lwnorario Pm
HanovPr, na Allemanha.
H.io df~ J::tnPiro, 23 de Mar('O de Hl21' 1 ono da Tndt~pPTl
drneia e 33° da Republica.
u~mndo

EPJTACIO PESSÔA.

J. !ti. de Azevedo Mm·qnes.

DECRETO N. 14.7 45 Approva

O

~primeira

DE

23

DE MARÇO DE

1921

parte do Regulamento para a Organização do Terreno

Prc~idPn!P

dn Hrpuhli1·a dns Estados Unidos do Br:-.sil,
da ai tribuição qnP lhP rnn frrr o art. 't8. n. 1, da
Cnnstitnit_:fío. rPsnlvr approvar a ·pl'inwira pal't.P do Ht'gnlattwnto para a Org-anifza~.ão do 'I'm'reno. quP rorn (•st0 baixa,
assignado prlo Dt· .•Jofío Pawli:í CalogPras. rn in i si t'u dt• E::; lado
n~-;ando

da nuerr·a.
Rio dP .Janriro, 23 de mm'c;o ÜP HI'2L toou da Tmlcpenda Republka.

drm~ia P ~{3°

FJPITACIO PESAÔ,\·

João PmuUó Caloucms.

IN'T'RODUGÇÃO
O llqntlllnwuto 1mm a Orunn:i:a~ão tlc.1 Trrrcn.o. assim deminadtl ptll'tlllt' n:1o ft·ata Pxl'lu~ivnnwniP dt' frahallw~. mas de
11111 t•nnjunfo dP di~po~i•:iit'~ pn'Yi~fa~ t' nrdPn::tda~ ~wln CnmP1UIHJo. t' dividido Plll duas pnl'IPS.
~ priJineira. Pxpõr as rrgras ,da organiza.çfío do l•'ITPIIO ~~ a
marcha qup se tem de srguir para realizai-a.
A segunda trata doR pormenorcH dos trabalho~ c dos processos de excc-uc;ão.
Essa divisão pr•rmit.te pí)r Pm maior drstaquc. na primrira partr>, isrnta dP qualquf'l' mi1mf'ia tPehniea, o t>onjunto
dos r~onlweimrnt.os quP, rm matcria de organização do tnrTPIIO,
ecvmn ser·vir flp ha~P :í. instruccão de todos os offit'iaPs.
\ primPira pm·to eomr1rehcndc trc~ títulos.

ACTOS DO PODER EXECUTIVO

- O THulo I trata em conjunto:
Dos ~Iementos ~onstilutivos da organização do . d'rrno;
Dos caracteres geraes de que se df'Vf' rPvest.ir l.oda t;r·ganização completa •.
A nr'dem do imp.ortanoia dos elementos constitui i vos da
or·gaHiznçfiH do frrrrno, qUP são objm·to do capitulo I, ~~ a
!'-;t•gu i nte:
--O d lamrneamento;
-·As vistas:
-As cnmmimicaçÕf'S e ligações;
- n: r·oberta;
-O obsf.armlo:
Esf :í, de facto, :provado que. quer na guPrra de movirnrnl o, quando não houvrr tempo para crcar cohPrta e obsl.a\'tilo, quor na guf'rra do posiçfio, destruidos que sejam PS~cs
llous cl,'mentos pelo bombardeio, as tropas pôdem repcllir um
alaquP dPsde qu~ teüham flanqueament.os, possuam hôas
vistas para a utiliamcão das armas, e diSiponham do eommnnic;õPs pal'a rxf'rcicio do commando c deslocamento das rr.servas.
O Capitulo II indil'1a como drvn ser concf'bida aef ualnwntf~
n organizac.:ão de uma posição.
Pr·ppondoram aqui dom:; factores:
A potl'rw ia da ar' I i Iharia;
O podm· dos meios de investigação (observação I' photogJ'aphia aPrPas) flUI' ·prrmitto rrfPrir n batrr eom prrt~isllo
lJlHl.lqut'l' f'lf'llH'nfo dP organizac~fío insuffieienf.nmcnf.p dissimulado
·
:\fpf.:)as eondiçõPs o fim quP sr drve ter em vista, ant('s
,,,, mais.',; diffitullar o f.im da artilharia advrrsa c as inves1i~at.;õt's dos ohst~I1\·ador'Pf' acrno~ do inimigl(). Para i:-:"lo .~
!ndispt•nsavel pspalhar os orgãos (•sscnciars da drfpsa: scpaml-os das linh:-.s ,·isivris da organiza(;fio '·' dissimulai-os tarllo
qua ntn possivPI.
Esta rPgra aJ!plica-se sobrdudo :h; armas automaf icaE!,
~obr(• r·uja pof Plll'ia prindpalmrntP assenta a solidez do systPma.
Por oufJ'o lado, porém, essa dispersão impõe:
Uma rPpartição estudada dos meios da defesa, corh o fim
tit~ se obf er o apoio rf'ciproco das differentrs espcciahrladPs e
a protrcção das armas aut.omaticas;
Uma bôa organir.ação do c,ommando.
O agrupamento constituído por uma arma automatica
tPvf'nfualn1Pntf' varias) e pelos Plementos encarregados de
proff•pr>l-n cnnf ra ttS ataf}ue~ a pequena distaneia. chama-cr>
'Ji'lljln 1/•, romh11te. E" a CPllula da organização do terTeno .
.\ T'l'tlllii'in dP vario~ l!l'Upo~ dP eomhatP fórma um pr:ilto
dtJ 111wio.: n l'l'tllliilo dn varios pontos 1dc apoio, um r·r.nfi'O de

rcsisff'nrin.

Quanto :í. rôd1~ das cseavações superficiaes, qne const.ifuf'm n parte appnrPnte :da organi.f.ação, adoptou-sc a nonwn('}atura seguinte:
,
1'rinl'/teira -· Fosso organizado para o tiro df~ f11zil:
'3n,w - Fosso 'Jrganizado para a ~irculação;
Pnmllf'/1( Fosso de direc<:ão gf~ral ·parallela ~í frente:
.Yoi'/JIIIl Fosso ue direcção geral perpondit~nlar ú Íl'l'llfe.

AC'l'OS DO PODEI\ ltXECUTlVO

Assim:
1/\ s 1;altw1•as «(1'inchei1·m> c «sapa» swmer·em, ?tniram ('11tc d
ideio. de 1JP1'{il: trirwlwira. prr'fil adaptado an tir·o do fuzil;
~upa, pPI~fil atlaplado ú eircula~;ão;
As Jl(tltn'ras «Jilll'ttllPlo"JJ c <<1!:fJ1'11Wl>> :W(ffJC1'f'm 1tnicom('nfe
n irl cio d r~ f l'fl~'fl(/ o qm·ttl : }Jm•ollela, fo~so dt• di l'Pt't:fí o gPrn l
'fJ~rallPla :i frente. ~~uJo tr::v:ado 1! determinado prirwipalnwnfn
~~.onsidl'ra~·õf•:-~ rnlativag ao empl'Pg'O do fogo. e ~~lll quo o
pct'f'il ll'indwira prr1lomina; normal, fosso de (liJ·nr•.(:.fío gPral
Jlnrprndimtlar :'i fr0nln. organi7.ado prjneipalmPntrl para as
;_oflmwniPar;õ"~ t' <'lll qnl·, ·por t'IHrseguttJI.r·, dorninn o ])(ll'l'il

f"'''

!-(l )Ji1,

Para a rxf'rll~río da~ r~wavnGÕPR, ha dow~ prnr'r"sns, r.:omo
vprpmos adroantP, e qne si' 1knnmmnm:
1'1•abflllw em linha.
'l'ru/Jalho 7wlns c.rtrcmirlodcs.
'Em rP:-ntmn, na rt~do das pscavn~·iíPs snpPrfir-iaf'-:, rnrnntram-HP. s l Rf~ eonsidPt'a o peel'il - trindwil·a n ·"'1111: si RO
considm·a u po,~i«;ão ú snperfieic - wu·alll'lo. c 1/tWitllll: ~i RP
considera a exeeução das eseaYaÇÜI'S- lralmllw em linh11, il'llZ,ullw pr>los e.l:i1·crnidmlcs.
Pt'Ol'Hron-sn iwslas in\II·nrçõPs dPstac·ar o part·f'l ai tritnido ú ]mmllPla r• :'t normal nas or·ganizarõl's adu:ws ... \
imporl.anr-ia da paJ·allela. ,·onw inslallat:fín rlt~ c·rnnha '"· diminuiu st•mdvPlmr.nl.••. uma vm Pstnbnln•·idn qtw :-:r~ ,dPVI' franP<HilPilll' sr~parar riu paralll'la a maior pal'tf' dns arntas automalicas. Dntnais, a nC'cnssid::Hln da organizaefín em pt'ofnndidadP P dn~ UI~(Õt•s lalt>rat•,.,. I'Oildllz a onmnizar· t.rl•t•ltns da
normal, pot· VPZf'R PXIPnsos, f' ligal-os a installa•:õl's d1~ I'Oilll ale PslnlwlPc~idas ~~m eampo alwrto. Assim. apprnxi lllarnm~n as funcçõns da parallnla c da· norm:J.l. Na rr•:J.lillndP, a r•~d~~
tlas parallrlas r. n·orm:ws t•onst.iLur>, pr·in,·ipalnu•nl•~ ho.i,~, um
systenm de eomnmnicaçõ,~s a I'Obertn que ]H'J'lllii!Pm. al,;m
du~so, e eom grande vantagem, dissimular os Plrnwnt.os f)Sscncia,~s da organiza~:ão (nhrigns, entrada das gPlPrias flp ac1~nsso
:is imd a lla1.:CíPs c] f) comhah~ PslahPIPcidas em r·ampo abnrto,
f' Lr~. ) .
- () titulo li (Í r·om~agraf1o ao ('S)Udo dos f'11'111f'lltOS
''.nllsf.ifllf i VOS da orgaHÍ!Zfll,'fiO do f.l~rl'CllO.
Mui dl' prnposHo. o F'lanquramrmto foi lratndn enm
gt·nndn {lt•sl~ll\'nlvinlf'nln, para SI' f.fJl'llfii'I'm l'lnr'nttlf'lllf' l'fllllrl'l'hl'nsivPis as vantagPTJR ·dn Sl'll Plllpl'r•go.
O •·arlitulo das ''omrn1Jtlioa1:iím~ nfín sn lirnila a !1·alaJ' dn
PR{abPlPdtnrnto dP llormacs na zona do fogo: o,·,~up:::t-~l\ IambPm do con.iunl'tn d~ l't•l]p de eornmltnÍ!'a<:ÕPS': l'stradns. eaminhns. 0sf.radns de fPrro dr. ~~ampanha, cnnummit~nt;íi1•s telepltoniras, r.!.c.
No capitulo consagrado á
coberta destinada. a proteger o
cfio de ·combate ou de es·pera),
gnnizacão geral da trincheira c

Cobr.rta. (sú sc trata aqui rla
pessoal e o material f'Tn rwsiestuda-se primeiramente a ordo abrigo: drpois a clisposi(;fío
e a r.omhinar:ão da trin1·hcira, do abrigo e das in c:! nllar:õ~s de
romhaL~ isnlnrlos, {flllllo em mira o cmprf•go
dn~
rlifl'l'l''~nlPs

urmns.
-O titulo IH f nm por oh.iee-~.o a r,omhinnc~n dnc:; r'l•'mrn--·
to-: consfihllivos da or~aniv.açfío d.o trrrPno.

ACTOS DO PODEI{ EXECUTIVO

Conwca eom a úl'ganizacão do terreno eni combat'c, por

!sso que:
l". f!rl':í. nn romhaf.e que n problNna cla ·Ol'ganiY-a(:ão do
terr!'nn aprl'sPnlar-sP-ha a toda~ as unidndPs, ao rmsso flHP,
·it~ra do a!Lanee pff'ieuz do fogo inimigo, eonst.ituiní uma rx~:Pp-ÇÜI);

2". ConsU tuirú o fim essencial dos trahalhos dn instrucção
t!as unidades adc~slral-~s na organização do terreno em combale.
'
!.\ PXposi,r.:ão do assumplo foi encaminhao.· Lendo--se em'
vista sal imll ar espP('ialnwntc os seguintes fJnnt .. s:
- "\ organizaçã-o do terreno é uma operar.~ii.c' 'tnilitm· (JlW
deve SC'I' CIOll!'rbida c conduzida pelo commando.
-- O f'lm!'c acfua neste caso como em qualfJlWt' nu f r a opcI':l.f:ão militar; snns d0cisõPs tra·du:zem-~·w sempre JWia ITI!'SIIlíl.
r,·,rma; sPu P:lJH'I, dirisindo a cxecuçi:ío, eonlinúa a ser o
TliCSillO.

-- Pn1·a uma trn·pa Pmpcnhuda, a organizar;ão do fr'l'rr•no
f''"·ma dP combate.

1': Utll<~

----A apf.idün ao CITIJH'rp:o fipssa f,írma ~In cnmhafi'. inscrnravPI das mllras, ndqnirc-se JHH' wna insfrue!:ii.o llH~I kuloHu

dos quadros n da trova.
ODSEHVAÇÂO

l.MPOH'i'ANTE

Pnra r·onJprPh!'lHIPr ,cJPvidanwnfn nsl.r• IlPgttlatll!'llf o eum-Pl'n l••1· hPrlt J:rP.-f'll(.n qun, no ponlo .rJn vista: do nmprP~;o Luci Í!'o da tropa no •!'-Llmbatf', nâo ha rM{{eJ'ença cssendol enll'e
()llt:'í'l'tt

dt: mol'l'JII.eulo e de 1wsiçâo.

A

oi'!Jflili:::,orlío do
r·orrpu1 f,~rn f•rn mira

tCJ·reno irnptk-se em

todo.~

r.'s

casos,

a Economia do fol'(;as. lias ~ssu11w naturalnwnfc pal'tir·ulat· importancia quando o Cornntando deeidn fi,·ar na dPI'Pnsiva Pm uma •pade da l'l'!'llL!' n por 11m
f.f'lllJlo dwdo,_ J)alti rPsulta que n terreno dr.vc S!~l' lanf.o mai:-;
~nrialllnnf,~ organizado quanto maior 6 a prr·maneneia da tropa
n~s JIH'SHJas posi(;õcs, c mais poderosos sãos os meios dh;pollivr_•is dt' 1nela rspeeic.

O rer~do de {altn de tempo e 'l"erttrso nccessarios 1Jll1'a J'ealizw· uma or(Jfmizaç,ío completa nii·o dis}Jensa o emprr?hent..iel-n. c ilnpulsional-a constantemente de accôrdo com as pos . . .
sibilidadcs.

TITULO I
Caractctcs geraes da orgauização do tcl',t'ello
1 . . \ organiznr::ilo

t!•:J(_,'(ír·~:

do terreno Í11111Õe

<'i'~

tlll

{!lda-; as :-:;} ...

- No drr~nJ·t·t·t· d8 uma ar1.:ão offnnsiva, para as.~ngut'ar :1
con-pn.::H:.fio do "''l'l'l'llo eonquisfado c eo1ttinuur o ataque;
-- .!';a df'I'PW;iva. para ~e fit~ar t•m 'situa<,:.ão de resistie a
q·.n'qtH'J' l.!•nlali\a do inimigo, quer se trate dn :wrõc~ Iocac~
cctn

ft·:wo~

rfl'e•·l i vos,

quer

dn

ac~;ões

empr<'lJcndidas em

poderosos;
-- F:n eertos easos da guerra de posi(;ão, p:Ha pl·npara-

frr•rdt•s f'Xf,·n~as r·otn meios.

çfío de . uma oil'fcn~iva, com o fim de empregar {lo melhor
lllodo O:" mcw.s (pessoal e material) quo .~e tem em vi::; la pür
em HCt.:fío.
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Uma mntralllaüora estabelecida em A., com a mi"são dll>
hatcr a direcção A B, não tem acção contra um ataque que
lho s~.Ja dirigido do ponto C. Ao contrario, a metralhadora
nada mais temerá si, por exemplo, estiver co}'Jcda por dou~
.F. l\1., cnlloeadns em D c em Ji3, ptH' nm pmdo
granatlniro
l::tw;aclor colloeado ('Jll F, por um posto do granatfrrro aUradoi', colloeado em G, emfim 1)01' um voslo de volteadorcs
Lollocaclos cm H.
A no1;fío do combate nm linha JcsernolvirJa em uma simpl~'~; ~ l'ineltcil'a, dcYe. por cnnscguint~~. ~Pf' abandonada c ~itlh
strfuHiu pela do cscalonanH'JJto dos1 eomlmt,~nt,~~; 1'111 grupw;
de ~~!:-ilH'cialistas, rw sentido da l'J.rgura n. da pt·ot'tmdidad(;.
o agrupamento de um certo numcf'o de espPeiali:-;tas.
cow!J<.lti•Jldo rcunidCis, soiJ as ordens de um mesmo chefe e

un

Fig. 1
A --· 111dralhudum. lJ -- fuzil-mcí.ralhadoc. tJ -- fuzil-mL'1ntlllador de um grupo vizinho. P po::;to de graul:l.flrd l'OS: geanadciros lall(;)lldores e homen~ d isuoniveis I.Ja
PSI}Uadra do fuzileiros. G posto de V. H. Urupamento
dos V. B. do vat·ios grupos de eumbate. 11 -·- csquarlra do
voff t•wlon:s.

com a me~nm missão, conslit.uc o urnpo de combate Lldensivo, cuja funer;ão correspondc ú do gh1po de eontlmte ol'fr~n
sivo, eom a dif!'ct·nn\'a do fllte o .prinwiro I'Oillpl'dtendu fre-quenkntr•tlií' urna met.ralhador·a, :b VI'Zt~s dua:-;, e púdc l'l~l·e
br•r tllll rt'l'tm;n dn f',~;vecial islas.
Cada irn;Laii<H•fío em que ~u alJrigarn o coul!J:ÜI'In os dit'-

fí'J'I'iil~'s •·:qwl'ialiHt.as do gr·rrpo (alwigtJ~; de lllt'I.J·alltadnl'a';,
ü·illl'ltt•ira:-:, rnsl"s dn grnl!ad('iJ'os, d1~. r, ~~onsfif rw 11111 ~!os
dr:/111'1/lo.·; dl' (~t·tqJO dç rnmllat.•~. ,\ssírll, IHl 1';-;qtJt•Jwt f-l':~l'f'
den[,• w; I.J'Hlt:dlws pffpcfuadt•s 1'111 .\. IJ. li. F. <\. E. ~:ic
elf'rtlf•:rl~~~i da ort.:'l.tliza<;<'io dn ~~111po d•: ('Oillhaf.l.'..

Estn grupo é, dn certo modo, a eellnla de unta m·gnniz:H:fío dc•fen.üva c compreiJ~'rHle sPnlpl'o uma arin:r. arltoÍnal ira (metral!J:tdura ou [,~. l\1.) n nuntei'U va1 iaYel do c:-;-

AC'fOS DO PODER. EXECUTIVO

pPcialisfas incumiiÍdo~ de rwotrgel-a. 'ranLo a al'ma automr~-
tiea eomo o~ PJH;eialistas 11fin podf'J'ÍÍO dP~empcnhal' o suu pa~
IWI si s•~ niio aeharn111 ao abrigo do fog-o, pelo HH'IlPS ató ao
monu•ntn ('rll qll<' tiv<•rcm dP int<•J•vir. O aln·iuo a)J1'eseultt-w·,
assim, cunw u elemento fH'illl'iJial da m·uani:::,r1r_;Üo do !fi'UJIO rk
C0/1/{JafC.

A m issfio do grupo dr} combate ~~ a mesma dada :i at'rlla
autonmtiea nu ú:-; annas automaf.icas qun dclle fawm }mrte ..
O cfl't~f'livo do (Jl'll])l) de combate r5 nm·maTmenle o do
Ol'(Jim i co, rcfor~~ado evenLtialmen~c eom cstH~<· ia Iistas,
cu mo acima se disse.
.
Quando eomprehcndo duas mctalhadol'as, 11 conjunto fií~a
soh as ordens do commandauto da scccuo do mdalhadoea:~.
J<;m c<~d.os casos, o dfeetivo do_ gTtipo d<; eomhat<~ pódo d(•sem·
at<; a Psquadra (P~:~mplo: grupo do combate tull(lh como el(\·ntenlo p1·incipal uma rndralhudora collOl~ada a grande di::;tarwia da frente" .
O gTu pn d1~, eomhat.e <\Oill{H'ehend<\ al<;m dos abrigos, li IH
{fi'U.JW

ohsorvatorio o11 llll1 posto de el-'{II'C.ita, e as eonnn11nieat_:Õt~;;
JlUra liga1· nulrn ~i os differPntes elementos. E' installado gf~
caln~t•ntc nas IH'o.ximidadcs 'de uma pamllcla ou de uma Jl(IJ·mal qno as~~cf!,nra a con1m1ttlicaf;uo eo111 as outras JHtt'tn; da
organií'a<~ão. Do lado do
t(~gidn por tllll ohstaculo
outras dirner.~iJPR.

inimig·o, o grupo dn comhal.c r pt·no convém que o seja lanüwm em

Na guerl'a dP movimento, a rapida m·garliza~'uo d!'fcnsiva
de um g1·upo de comhato ohedece ús mesmas regras 110 que
eonecrnc ao jogo relativo dos diver·sos orgãos de fogo.

UI -· J>unlos de a]Joio
r<~lllltao dn varios gTupos
d'~ Ulll lllf'smo elti~fr., eonstilnn

de comlmU~. sob as o;·-··
um JW11to rlc n]wio.
Os gn11H~s de combate dn um ponto de apoio l'Pparb~n=.-·
se em largura ~~ em profundidade.
Da missfio de eada um deites, dori\·a a miss[io ck con-jmlto do ponto de apoio.
O ponto de apoio tPrn srmprc 111\la l'c'sc•rva, por mrHCl"
qne sn.ia. dPstinada aos eont ra-atacpws. E' oce1 1pado po1· llfna.
unidadt• ennstitnida. sob as orrlens de S<'ll chde. O df'ectivo
de~sa unicladP (· nm·malpJCule de uma compunltia, ús vm.es de
1 R. A

duns

um rwlntuo.
.
·
O ponto dP apoio p,·,do SPr' cercado do nm oh--;tarulo <·ontinuo r• LPI' ttm t·Pdncto. Os diffnrcntN; p;rupos d<~ enmltaf i' de
um ponto d0 apoiiJ comnlllnicam-~;e llL~las normacs e pat·a!lelas.

TV -- Cenll'lls dr. 'l'r?sisfcncia
1 D. ---- Yal'io-: pontos dl~ apoio agrupados (~Jll lnrg-ura D
em profundidadf•, rmmidqs ~oh o eonmmndo dP um mes1r,q.
cltl'fP, eonsl iltlf~ln um Cl'llfJ·o dl' 1·esistencia.
O CPn!rn (In ref'isl<~rwia {• nceupado por uma 1111idade f\011stituida que fornPee as ~·\lai·niçõcs doc; ponl.~·~-; •!1~ apPio l) a:1
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tropas de rr.flerva. O effcetívo da guarnição

n

n~sisf1•ncia
normalnwntc o
Os ennfro~~ dn resisfcncia

fiurf.n.

um cnntr·o de
(f>).

comprPlwndCJ'n sPmprc nm J:n ..

·

V -

uc

de um batalhão

Posiçõf's

20. A J>O.'H(·oo dos postos Ol)anend,)s '"' mantida w trmaimcnf f' JWlo dl'l'f'f ivn nstl'ictanwnt.(• n0~rssario para vigiar o
inimigo. dPIPr as f.(•JJtafiyas dr pouca
nporfnllcia. t'Ptardar ~~
di~so(·iat· os af.aqnPs dn vulto.
;\ ]losiç1in dt• rcsisfcnf'ia Pm fJllP o inimigo dPYP sry· de-

il

fidll (' ltaf.ido fiea situada. q11ando as f~ircurnslmH'ias o pnrmittn,n, a uma distancia suffi('iPntP para f'Srapar ií neefio
di'IISa dos f.il'OS cJp fll'Cparacão.
.
A pnsiçiío df' hmTfl(/Ntl- att Pllfln :í. nncPssidadf' df' rlf'tf'l' n
inimigo IPH' ('On'dga foq:a1· uma parf0 da posiç·ii.o I>J'incipal;
sua rlisfancia ú JHlsi~ão prineipal (G a 8 kilomdt·os) dPve
Sf't' tal •pw nf1t> (>o:-1sa sn1· snhnwtt.ida. ao mnsmo tnmpo qnP
csln. ao t.iro dP prf'par·at:ão da artilltaria. Evf'ntualnwnte or~al'iznnt-~f' }111,\i~·rl''s /lif,tmrrliodas r·nLt'l' as dil'fr•rm1tcs p:•-·
c; kfiPs nnrrnaes .
· Es:-:as JI('Si~ões inf.t>J'mr.diarias rompodam nutras r•staJH~
leeidas nn:-:; dia(JoUaf!s, rm lqgares favorav0is. ligando c>nt.re si
as posiçõ,~s ~·.llCerssivas, P dtl)sl.inadas a impedir qn,. o inimi~o
npr·ov••if;•, laferalnwnfl'. ·lllll sncens•·o oltfido l'tll uma parlo
da ft·entn.
A posi('.fín dr postos avançados, d0 harragem, o as pm;i ..
CÕ(:R

intr•rmPd!arias or·ganizam-se

de

conformidade com as

inrsrn~~.s r'e~ras "~talwiN~idas para a posição principal.
,\ al'tilharia. en1 g-eral, inslnlla-sn af.rai'l da posição principal: ('XI'I'fH'ÍI~'Ja!mrnff'. por1;m, pal'a actuar ao longP contra
o çampn inimigo, satisfazm,. nrcl•ssidadPs de flanqneamento,
npoim· n dnfi'Ra da posi(:fío d0 pos!os av~n1çados. cf'rfas l•at::•rias. ''l'!'r:õns on nwsrnn peças ümladas, podom inst.alla.r-sr no
in f f't'ior· das organit.açõcs da posição pt•incipal r. aif\ even-

trralnwnln. nrn 11mn.
sit_::ío d1~:->St'S posf.os.

~ifllflf'fío

VI -

intermediaria entre

n~ta

e a po-

Sr>ctores

21. O r.onjnnf.o da l'rrntc de cornhaf.n <~ dividido f'm

cfm'ns.
O

se-

f'

~,nr.(.or
uma zona limitada f'l11 lar·gnra f' em pl'ofnndidadP. eu.ia d0fnsa sn confia a nma Divisão (eventtJalnH'llU'
t:rna Brigada).
Em p!'nfunclidadf\. o ::;octm· estende-se, em geral, no minimn, dns posiçõ!•s principars ás rlr posf.oR avançndo~.

on n0gimrnfo prídn tirar comhatalhfío pcíde fH'I.' rc!'nt'(_~ado por
111111 n11 vnl'i:ls sncçi)ns rla companhia do mdralhadt~r·as rrgi ·
~~wnlnl n JIIJI' pf'fl'f'r!Jo~ d!' aeompallllamf\nfo t.ir·ados flp nnf•·c'~
(rí) Dn q11al, ali~ís. o r.mt.

panllir~s JHll':l

ll:tfaHlilf'~~.

n

l'I'Sí't'\·a. F.'iRf'

1
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Em largura, a extensão do sector é fixada de acc0rdo
eom a situaçãc geral c a missão confiada á tmtdade.
O Sl:'cf or ~~ gerahnent'-' dividido em sub-srctores, correspondcndo aos rcgirnrnfos (ou brigadas). ·
VII -

lutrrvallos

22. Em sif.1w.çfio ._i(' espera, do m('smo modo que no comhat.P (offensivo ou dcff'nsivn), as zonas de nccfio das 1midad(•s
empenhadas juxfapikm-sP, o qnc não qu('r ·dizer oceorra o
mesmo com a tt·opa.
Por ouh·n lado, a neeeRHidadc:
De assegurnr as Jiga~·iins c os d'-'slocamentos JatnraPs;
P(' occull.ar ao inimigo o modo d(' occnpar a posição;
Ilnpõc, Pl/1. 11 ma ol'fla.Hi'Zn(~ii.o rom JJleta.. a enntinuidado dag
parallclas s·nreessivns e qnl' se vroscrcva ahsolu tament.e f.cHh
organização de grupo de combate, de ponto do apnio, ele.,
cnjos eontornos rwssam appareccr na photographia ( G) .
A posição uevc apresC'ntar .nm nsrwcto uniforme em todo
SPU de:.;;cnvolviment.o no !-'.Pntido da frente; eomtndo, não so
deve concluir da h i que seja oecupada uniformemente.
No int.rrior dos grupos de eombat.P, pontos do apoio o
CPtüros dP rPsist.eneia, Pxisl.cm varies acti1ms, em qne estão
coneenlrndos os meios de comhaf.e, e intervollos mais fl'analllPnf.n ocrllparlns on. nH'smo sem oceuvantes.
Os inf.Prvnllos dPYí'm Sl't' vigiados r efficaznwnf.n ltafidos
pf~lo. fogo. J\ Pxtensão f' o modo d'~ ocenpaçã.o d(~SSI'S iní.Prvallns, v:win111 Cf-'Yrncialnll•flfP eom o I.Pt'T'PlHt f' a sil.uaç::ín
f.aetica; flPlo seu a~pt'do <'m nada se dP\'('Il\ di:-.tinguir da'>

pari us vizinhas.
No decorrPr da lmtn.lha, a nerPssidade da preeanção con.
t.ra qnalqnPr surprcza Pm um 1erremo freqnPnt.Pmcnf.e revolvido n propicio :í infilfrae(~ão, impõn cnidadosa vigilanria do
todas !ts pari.Ps da. frcmfc; llf'J'\1 pnr isso. (~nl.r<'fnntn, se deve
dnixar tlP prornrar nwntPr pr·nnomica.nwntP, a fl'Pll1 P, afi:11
de dispm do maioe l"ffprf.ivn possivPl dn rP~Pl'VDS para os ront.rn.-al.aqur-s 1• ns suhsfiftti('Õ(~S. Pal'::l. isso, o lll'OI'Psso que ~e
dll\'1! PnrfJI't.•gar e(lnsisf I' ainda ~m COllCPnf.J•at• ns nwios. logo
Qltn sn pnssn. nos prmfns ntnis favoravPis, nvilnndo :->ua !'(~par
tição m1ifonnc.

(G ( Nada dP grnpos de comhat.P, nn r,oni.os dn apoio isolados snscPptivPis dn serf'm rcvclndns }Jnla. phnf.ngTnph ia. <.;(1
se admiffr-m organiza(~ÕPs isoladas com a condir~iin rlP sf'rPm
invisíveis. (Por Pxem.plo: m·gãos dPsfaeados das p~rnllf'las e
nnrmaPs, J,nsqtlPS, ald~'ias PIÜl'f~ dt1as posiçií('s StH'CPssiv~s) .
T~sla l'Pgra, hr'lll r'nfPlH]ido,
nfío pt'tdn Sl't' ohsr•rv:Hh
qnnndo sn f.i·nt a dn nt'gan izar.:fio rapida: ll('s~:r' caso. então, kt
tWef'ssidrdP dn dissimular~ n mais possível os fyahalhns dfr·cf.Hadus n nxeenla1· fnlsns 1.J·aha!hos (nlc;pnt· stmpiPsrnPnt.e o
fP1'T'f'llO c; i ltnnvf'r lH'CI'~sidadn dP simul~u· f l'ineltt'it·:l:-;) para
illndir o n.dw•rsnrio.
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TIT'9'LO 11

Elementos constitutivos da organização do terreno
As disposições que' seguem, em s11a maior parte só se
applieam a uma organizaç.fto completa, para a qual sn dispõe
do tempo nf'ee~sario e do material requerido.
Na pratica far-se.-ha o possive~ para realizar t.udo o
quo as cireumstanc·ias permittircm; pmtrctanto, o modo de
repartição da tropa e principalmente dM clomrntos ele fogo
no 1Prreno, continúa immutavel.
CAPITULO I
O

FLANQUEAM"Ii:N'I'O

2:~. Uma arma está disposta para flanqucar uma trincheira quando atira parallclamcnto á frente dessa trinclwira n não qua11clo a dirocção dos seus tiros (\ perpendicular á
lllPSllla.
A fiaura 2 põt~ rm cvideu•cia as vantagens elo flanqnramento.

•

.iJ\ •
1'1

•

G • • • • • •\\
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Fig. 2
um grupo inimigo G, H, M, K avan(;ar para o atado PIC'HWJÜo de trincheira C D, todos os honli'IIS são
obrigados a atravrssar a trajPctoria da arma disposta ent
f'lnnqucam.r>ntn em A e pt'ldem srr attingidos: a zonn, 'Ntsarla
esiPntle-s!~ dcnntc de torla a f,:.e'nie do elemento dn trincheira
C O. R'i a a1·ma rslahelreida Pm A ,, de t.iro rapido (nwtralhadora. Juzil-mdralltador), por si só, JHítlp impr~dir o antf'r;;so da frine·lwira C D.
~i a mrsrna arma estiver eollocada Pm B parn al.irnr
normalnwnte :í trinchrira, s!Í nm pequeno nnrnrro dP hon~~""·" fiearão PX'pnstos ao sr•u fogo: o znna 1'nsad(/ olJront)t?
r.unu·nte umn JWffll.Crlll pnrtr adermff' rlil {1·~nte " a anna,
rw•:;;nw dP firo rnpicn, não inff'rtlicta o nJ~rrRsn da frinchriJ'a C J). 0 firo flf) ,rpifa SÓ mui Íll!'Otnpletanlf'llf f' p(ld(l atle.:.:_
Imar t'~sn iiwnnvrniPnte.
f; i
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Assim, augmcnta-sc consideravelmente o rendimento de
uma arma eollnrando-a em flanquearnenlo, e .-ss0. augmen-to 1; f:mlo maior quant.o maiorrs a rUJ)idf'z do SPll tiro e a
fm•r:a dn lH'IW(I'aÇfio dl' SPU S }li'O.Í Pl'·f i S.
(]oi!SC(/IIf?IIÓIIS:

a) O modo dP l'mprPt:W normal da metralhadora P rln
fu7.,il-mrl-ralhador (~ Pm flanqJ.w·ament.o. Jj~sta rrgrn so l'l"rP
cxe"ll\.liiO quanC:o se traia dP bater uma passagr•n1 rstrni ta
de especial imporfancia, ou ainda de rmwPni rar con Ira um
ob.icetivo o fogo dn todas as armas quo o p{t~lt•rn lmt1·1' (~~~~
P<~rvosi!:ão dP f11gos dr• fi'f'ntc e de flanco);
b) O flanqucnilnPnfo, ·eombima<t!o l'·om ddPsas ~H'!'i'sso--.

rias, que ddr•nham o inimig() sob o fogo das ai'IWlS flnnqucanfPs, }wrrnifff' dPfrndPr frPnff's muito r.x!Pnsas 1'n1n
pessoal rnduzido: u {lmH]uermu•nto é 11m mrio r•ssi'Jir'i(/l tle
r~r:ouomio dr? fm•ços;

c) O flanqur.arrwnlo prrmif.tl' abrir mfin dP vislns dirPel;1~
rrm ito nxtensa~. ExPmplo: uma linha rstahPlPeida na conf r·a
verl.enf.r, a pNturna distància da crista, póde srr r•xtrPmn mon-·
te solida dcsrle qnc disponha dn bons flanqtwamnntos pa1·a
bater n fen·,·uo immnr.!ial.amr•nlp a],;m da sua fr0niP P. si fm·
possível. o h~ITf•no aJ,;m da crista. qun P~r·npa :í~ vi~! :t"' d1rnctas.
d) Um dos JH'ÚnPiJ·o.~ cuirlorlos de torln cnmnumdrmfe rle
unidade der·e ser o tle obtm· o fl.nn(J11f!amenfo dr· tudns rrs
1Ja1'fes da frente IJUf' lhe foi cmz{inrla.
2!L

O flanqunamr•nfo rPsulfa elo, f rar:aclo.

Fi~.

nas

1

:E' obtido rstabeleePndo-sr orgfios dr fogo na~ para lll'ln<::.,
ou fóra. dcllas (orgãos drstaeados).
Este ullinw caso será o mais {requcnff' tmtrmdo-se dr>

normae~

rtU!frollwdú-ras.

25. Omri.ns

dr? /'lrmqnenmento

csfabelrci.rlos nos Jwmllc-

la.~ c nvrmar?s -mina(~O dn modo

O traçado das parallPlas r normaPs ,, rh-1 erqur sn t.rnham bons flanquramrnfos. grar:as
a uma eombinar:fio hahil dos salinnf ns r dos rr0nl rantPs.
Urn salirnff' pódr srr nt.ilizado não só l)ara flanqunar as
organizarõ"s immPdintarnrnfr visin h as, nws I nmbrm para
flanqw~ar rlPmnntos s.ifuados a distancia rm1 i lo grandP.
A installação dP uma arma em flanquramcnto rHIU~I",
alt;m da insfnllaçãn tlP tiro 0. {10 abrigo, um sy~tr.ma de ·prnfprr;río da armn dn flanro

rxpn.~to

ao inimigo.

Pnr isso :
-- rcforcarn-st• as dPrPsas acrPssorias nnssP flaneo;
-- haff'nl-Sf' f'ssn.; dPfr~as a<'f'Pssorins. sPjn t'!l!ll nnlros
h:7ic:: 011 outra=' mPirr~lhac~ora~, disposlns por s11n \'I'Z r•n1 l'lan·-
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<JU•")artlf'nto (fig, 3), s0.ia rom voltoadores, mas Jlrinr•ipalmrnl n f~om gmnadPiros lançadorrs ou atiradóre~ r·olloeadns
rrrnximo :í. ar·rna J'larHJur.aniP (fig. ~).
O ~I'ITÍ<:n dr• urn orgfío dr flrt.nq11f'llmrnfo imJHll'l.ani.P rrqnrr. pnis. a orpaniznf:fín r}p um gr·npo dr comlmln, enjn!-i
Jlournns sPjam PIH'aiTngados, uns. do flanqunamnnlo pl'Opl'ia ·
~nr•nfl' ri il o. os rr·~:f antPs, da prol.cr(:fio dos primriros.
2G. () (lm.qur'mnento rmn m·oríos dr!star~ados-0 ftmc·cionam••rltn Uo:-; iH·~;fíos dn flallfiUI'Uillrn ro, r~l ahr h•r'idos nns pa-rai !t~Jc· s ~~ nas normaPs, r) a leal OI' in r•m easn dr ar aqnr'. urna.
Vf':~· fJtll' rssr~s oegftos sf1 adwrn nas zonas r)p int.r•nsüladl' nnxima dn fog-o da arlilharia inimiga. Nrssas ennrlir.:õrs sujeifnm-sr• <í fir:slnri1:fto anlns dP porlf'rf'm artnar. a ar.lnar
tar·diamrn f n, ou. a inda, a fi r~ ai' com a zona c~r ar·f:ii.n nonsidnravf'lrnr·nl P ;·r•dnzida pf'ln J'I'VOIYimrnfo dn I.PJTf'llO.
0.,, ul'f;iio;:, dr• flanqtH'aHH'll I o sPrfin, por' consl'gtl in f 1', insfnllad'l"'. na nwinrin do.s casos. nos l'spar.:os qtrr• ~~'par:un as

~.

!

~:~i~
Fig. 4
p:-~rn llnlas ~ncrPssivas. aprovf'itando dn mf'lltor modo pm:sivrl
poreõn~~ dom1nanlf's df' tnrrrmo. n nsralonacfos Pm gramll' profundif!ad~~ para <l r·r•faguarda, sPm flUI' sr.• tr•ma utilizar· os

prandfls alcaners.
A lgnns df'ssns orgãos. :ls vrzes, mas raramPJÜf', podrrã•1
::wr f'sfahrlrridos nu frrniP da varallrla pT'inripal, si df' ar··ctlr~
fio com a siluar,~fío particmlar (tnrrrno, afasfamrnln jlr• inimigo! assim for ulil f' possivr.l.
No caso dP nrgfíos drsf.acados, principalmrnfr si são im-porfnnfcs. drvn-sn faZf'l' o possível para que fiquem rffndivamrnfc ftíra da .zona df' dispersão do tiro dirigido contra ali
organizar,õns apparcnfrs mai:'i proximas, SPm. eornrucfo. fH'I'jud i1·ar o fim tar·tiro qür. Sf' f rm rm mira.
E' Pssnncial p'tlr ao abrigo das i nvf'sf igaçõPs af'rras dr1
inimigo, lorla ohra isolada. visivf'L achando-sp arnf'açada d1•
. flCI'igo. nf'Vf'-Sf'. f)f)J' C·OllSf'gU in f f'. f'nlpl'Pgar f odos OS ('S fnrr:nq
para mndifkar o Jlll'nos possivf'l o aspecto do trJTf'no (nfili7.aç:f'to dP rrafr•ra'>. dn f aluc!Ps. rln rm·cas. dr rui nas. dP lrlf'nl':~
soh as arvorf's: liga(:líPs por f'ómmunicaçõr•s snhtr•rrnnPas di;;;farr,adas. dr• modo qw• SI' confundam rnm :1 ri.,clr• gPra I das
rornnmnirar:õrs r•Jl!l'rraclas. rlc.).
A armn r•m flanCTn<'amrnlo rNJllf'l'. na maioria dos rnsn~.
mna fmpa dr• prnlr•r'cfío, r r··onstiftrn· l'lllão. romo nn r·nstl prPCf•dnnlr•. o nm•!f'O dr um (f1'11JW de f'Ombatc.
A imd.allar:fto dl' nm ~rupn fl,-. r'omhaiP SPillJH'I' rornpor-i.ar:í r~PI'(':::as aC'crssoria'>, que dr·\·r•t·ão ser orgn11izada~ dP modo
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que não denunciem, no local, a existencia de 'Um flanqueamento.
A. existencia de orgã<Js de flanqu.eamento .destacados, c[q
que n ildmi(lo mio suspeite, t> um {actv.r ca7Jitol da solidez d1
1WSÜ'lío.

CAP1TULO II
AS VIST.\S

27. E' ncc~ossario ver para conhecer o inimigo, acompanhar as manifestações de sua activiuade, at.tingil-o com JH'eeisfio, evitar snas investidas e pôr em jogo, sem dPmnra. nm
easo do ataque, os meins disponíveis (artilharia, jnf:wlnria,
f' I c.) •
Vigia-se o inimigo, combinando-se a observaçfio nf'rea
com a terrestre. Esta d(~Ve ser organizaua liio complelunwrtlt'
como si a primdra não existisse.
A observação t.crrestrf' reclama a crf'aç.fío de orgãos c:~
pflr·.iacs. posln."' de espreita, observalorios. E' asspgnrada pPla
infantaria e artilharia.
A característica de todo servi<:o do ohesrvnção hpm psfa.d
bdf'f•.ido ~~ ?'er sem ."'er visto: os postos de espreita o os ohscrval.oriBs ns:;;im como as vias de ar.cnsRo, qu0 a ollf~S condu:Zf'nJ, dDvcm, por con~rguinte, ser· dissiinnlados (~ disfnr~.:ado~3
Ctl idadosmncnl~.

A drculuçtio Junto aos obscrvatorios é {orm.•olmentc )11'0hil/itla. Evilar-~H'-:Í nstnboiPecr obsPrvatorios nas pl·uximidadPs immedialns dos JWTtl.os nofawds do fr,rronn.
·
~i~. Postos de .esprC'it,a Sfio desUnado~ :l vigil:uJI'ia da~
cq-·ganizatõf's inimiga.'!, eom o fim:
a) de informar da vida diaria do inimigo. uos sous hahifns, da eolloc~u:fí.IJ. dos seus pefrf'chos, dos movimPnlos PI'J'(~
cluados nas proximidades de sna frente~
b) rlr: dar o alaT:rna em easo de ataque, no rnonwnf o Pm
que a infanfal'i~ inimiga sac drts triiH'IIf'iras para :tlto1·dar aS'
or·ganiza(;ões. ·~
E' sempre vanlajoso que os homens do atalaia utilizmn a
obflervaGão
(fig. 5).

laforal

para

cvifat·

quo o inimigo

os

alvf'je

----~c~:-~---...;;-~'ã~-'....;..;.,;--.;..;;..;=--. ~~
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;"-
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.-.,-~L,_:__ ...

'
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-"",

----~~...

~
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Fig. 5
ab -· pnrfP dr~ !rinc-hníra inimi~a vigindn do fl'>slo d" <•:.:prPita .\. rw -- p~l'fp da frirwlwil':t irlimig·a 'i~inda
do pmdo d(•

I'S[IJ"f'if

a 1?.

Em caso dP ataquo, fnr!os o~ posffls d" ''..;IH't•if.a ''a talo-goria p!'Pt·Pd<'nll~. df'Vrrn d:u· rf•baiP ma-> {· pr•t•f·~:c.:ario nl,'•m

Ui
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(]isso, dispor
condirõcs:

d~

postos especiaes satisfazcmlo

{is

srguinf r::;.

nesistirf•m snffic ientemenfe ao bombardeio;
estarem sifnados a uma certa distancia da parnllela p1'inripal, dr modo 1que o bombeiro, ·sem deixar de VPr o terreno
na vizinh::mca immediata dessa parallrla, não seja Pnvolvido
pela parte mais dPnsa dn tiro d(' prf'Jl:ll'a\:ão inimigo dirigido
conf ra Plla:
Possuírem um meio scgnro e rapido pnra Ll'ansmiff.ir aos
r:lrnHmfo::. que devem dar Tchate (art.ilharia, in fanf a ria), as
infnrma•;.ões colhidas.

Todo S?Jstemo. de postos de eSJJTt?ifa qur nrio sofis[izrl'
ultimo condição será destitnido d(> valm·.
Todo abrigo deve ser ligado a um vosfo dr rsprnitn: o
m0smo se fará com os orgãos de ar! ilharin ~nrnrr<'gados de
exccuf ar as harragcns.
A oJ'ganizacfío mat.eJ·ial do 11osfo flp nsprrifa, Hmt eomhina~fin, eom o ahrigo, tem, portanto, capif ai impor I anria.
l\fpsmo munidos de pcrisropio, cssrs }Jnslns dPvnm ser or!Z'mlizatlos dn m:nH'ira (}lH' possam rwrmitfir a nh~Pn·nr.ão di-

o;l,o

l'e<·.fa.
Quando se- pr~vê uma ~ruptura da frr.nt.P, organizam-se
po;:;;t os de Pspreit a em toda a pro{undidadP da posição.
2!1. Obsl?rvntor"ins Os ohscrvatorios rcprrsrnf am um
parwl :malngo ao de cspreHa, mas em zonas 8·rralnwnfn mnis
<'X f PIJ~ns nm largüra P em profnndidade.
PPriPnf~rm on ao commanrlo ou á artilharia.
A rl·dn dos ohsrrvatorios é organizhda de modo 11110 pari c
alguma do f PJTf'llll, visivPl das nossas I in lias, f•sr·arH.~ :'i Yigi-

J:uwin.
,\s <·ondif~ÕPs que elevem sal isfazPr são as JIWSntas qnl3
para os postos de ~sprrit.a: snrrm disfarf:arlos, hlindados si
for pnssivrL d iFJHH'Pm de mmwrnsos ~ s0gm·os nwios de
fransnJi.c..;sfio.
ns ohSf'rvaflwins siio dotados dr. um maiPria I mais comf,lf'lo qui' o dos pm:tos do vigia (cartas, •panoramas, matrrial
dn oh:~Prv:u:iio, 1l'lrphonio, algnmas vrzr.s opl iea, Pm iilgtms
•'asn;~.
f;fln

T. S. F ..

pomho~

rorreios, ctr.).

1\ org·aniznri'io e o funcrionamento do servico dP ohservaf'nJJsf i f nrm "assmnpto do «plano dr' ohsPrva~fio».

CAPITULO TU
AR COM:\lllNICAÇÕES

:10. As eonnnnnicaçõos Wm por objccto a cjrculação faeil
l.!'Oll:lS n do mat('rial (r!cslnrnnwntos r f~Ollf'f'nfr:H~Õf'S de
nwin~; quo as O(Wrat.:õcs rcelamam, ahasfPcinlcJlfn:-, f'YacunçüesJ.
O ~~~~st•nvolvirmnlo e u cslado da rt~d<' das f'nmmlllli•·a•·i"'H'~
i1d lll~'llt d<~ 111odo cnpilal no valor dr~ unm posit;üo.
·
I I ~~'-·lah!'lf'f'illlflllfn dn uma boa r1\dr• d~ comlllllllÍI':tf'Õ('S
dr·n'. pm· •~OJl<.;pgnin!f', ter eomt·t~o Jogo qun· :-il' init·ieul '-'.-; irnhalJJns dP nrganiza•:fín dt~ nma JlOSi(fío.

tias

if2
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C

\1\Af!TFHE~

f:ERAEA

~H . A :'i~df' da~ ponumm ie:wfíPs
f.i~l'nzf'l' ús r·m1diçGes S?glJinlcs: ·

dr~

uma poflicfío d0vr sa.

~-- Apresentar nm df'sonvolvimf'nto· c uma disposição ronfornw íts nrrnssida(lf's qw• possam so aprosf'nfar, Jfwando f'In
'~ont.a o<; relorr_:os n rom~Pnfrnciíf's dP meios rf'rl:unndos pr,las
O}l('fa(.'Ú I'S;

, . - Pormittir rvenlualmf'nl f' um crnprr,go tão dnsnnvol:.vido, f)mmfo possivPl, dos nwios dr• grandr, TPIHiinwnto: Pslra~
das de ferro de PHillJHllllla (hil o la l'Niuzida), prolm1gadas nh.~
onde IWrmiftam as rondiçf's Ior.aes e ostradas para vchir.nhH
anfOEIOVPÍS;
.
- Hcduzir ao rninimo possiYrl o m1mCT'O df' carl'Pt.os (n::.1radns f' raminhos af(~ lão proximo quanto possivPI da priInf'ira linha);
- . J>NmifJi.r f'nl todas as rirrumstancias, mrsmo a de~.
ywilo do inimigo, os mnvimf'nf.os no interior da J>Osição o as
relacõf's dos diversos orgãol:i que constituem a poRiçfío Pnh'f' ~'Í.
P rlf's!a com os orgiios do rf'faguarda: ~·ommnnica~:fí<'S enll't'·raflas (parnlir>las f'. nnrmaos) o snhf('rranf'as;
-- Conslil.nir um <'nn,imtln rollP.rf'nf.(', <'n.ios nlPmPnlos
(f'slrndas. r,aminhns, f'slradas de ferro df' bitola t•ndmdda,
rommuni(•nr:iíf'"l cntf'TTadns) RP njnstf'm todos dn modo f!llf' R<~
:wxiliPm, se f'nmpl('tem e tornem faeeis IJS movimentos p<~l!l
nl iliznrão stH'rPssiva dos divPrsos f'lenwnlos da rf.dr,;
-· Rsl ar apparf'lhado pnr·a o f.raf('go maximo qun for p.rr,visto (dl'6vio~. nas romnmJ1i<·aefírs df' toda f'S[H'I'iP, pont.os dr~
rnrga f' df'scarga, ronvPnif'nf.Pmrnfp rPpartidos ,nas Pslradns
c vias l'f'T'rf'aR d1' hitnla rr,dnzida);
--·-- Sf'J' fi'io pmwo vuiTwrav('l qnanto posRiVf'l (('scolha dns
zonas de pf'r<·urso P fhts t ra(,'adns eonvcnientes, disfarcr,k dn
Cf'rtos PIPnwnlos, ctr.).
·
·
3:?. A r<"idf' .das communicaçõf's f~ rnnito :c;cmsivcl; degrada-se facilmrnt(' pnr f'ffriLo <!a circulação e das i.ntemperieo;;.
ConscguP-se mantel-a Pm hom ostado com w1w disl'i1Jlina ri(lol·nsa de ''i1'r:Hlacrio <' uma organizaçfío judiciosa ··~
prnvidf'nlc dos trabalhos dP consnrvação.
Por ordem de importanPia os elementos dP urna rêrlc do
commnnirnçii<'s, são:
E~Lrada~ n raminh~~s;
Estradas d(' f«'tTo do hitola reduzida;
C.ommunicaçf1cs cntcrrarlas.
ESTHADAR

E

CA~HNHOS

:J~J. AP. rommuniraçii«'~ por osfradas <' caminhos (JovPm,
como Sf' dÍS'-'f' acima. npl>l'O'\~mal'-SP lanlo quanl.o posAiYcl dJ.
fn.•nl.c .
Tia vantagf'm <'m organizar a ri'•dn dP rstradas de modo
qne sn prPSff' ao rsf.alwlt•rim<•nl n de eirenitos. Em f.odo caso,
o cirruit0 !",-, s~>r:í. arnplanll'nfr utilizado si as Yias dn ida ~~
yolta fm·<'m l'f'nnida~ pot· Yarias trnnSYf'rsacs.
As f'gtradas Rf'rão f'Rfal•riPcidas tlP modo quf' IWrrnilfan't
a eirculaçfin, quf't' 0111 um s<'1 Sl'ntido, (JUC'r nos dnus.
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Nas estradas q11o apenas permittf'tn a cireu !ação em um
~wnt.ido, (\
dü;f.aru~ia,

convenif'l!!n estallel<•ecr desvios, de diHtanria em
para qrw os vehieulos se possam emparolhar e
Hil~rduallllPIIlf' l'l'Uzar.
:H. A rúlf' dn I'Siradas .sl'r.·á l'mHpll'l,ada eom eu rninlws:
l'ara viatur·a~. ltippontovi·ü;, n~tali(l,lneidos ao longo de
certas SI'I'I;,ÜI'S d1~ t•sl.r·auas, para evitar o cong,•slionatnentu e.
di111inuit· o desgasto:
Para viatura llipp,mwvüis e para a infantar·ia, dt•stinados a dnscmhar<u,:at· 011 prolongar a rôdt~ dn estn1das. Entro
es{t•:-;, os qun H(l vPnlmm a ter· utilidade f'lll ,·.aso dn l'ireula~·üo i 11 !Pnsiva (e as o de reforço), poderão ser apenas balizados;
nm h>.n1po normal, ficarão iitfnrdictos, pelo nwnos na viziJtlraw;a da frPnle, afim de evitar qrrc se,ialll referidos pelo
inirnigo.

:>fí. J l1\ 11111 111odo gl'ral. o desPilfiallll'trLo das (•:-;!radar-; n
dtts t'<tlllitrllos :ís \·i~l.us dos oiJSl~l'valorios IPI'I'I\Sit•t•s ,. dos !Jah~)Ps do i li i m igo. ennstil11 Íl'Ú ohjPcl o dP 11m
esL11do
aUento
( J'l'flf'l ll'a ~~~~ i ti lll'r·arios df•sclll"iados para as estradas ~~ pas:>agf•Jrs d1\ rortlt:ll'iin nova. disrar1~e do:1 I rl'clln:-; dt• f•sll'adas (•
dn. pa:-:~-':tl-!l'llS \·izlv1~is dos ollsl~n·atorios fc~n,~str·,~s 1\ dos JJa,,~H'::> do i11imigo).
Os tJ·alwllws r/e descuj'üwu•nlo dos itinerrrrius lf'f'/11. fJIU!
ser e.rentfarlos imnu·diaiamenlr• (~sem, espe·rm· fJI.U' a an;ão dcl

arlllhw·ill ini11l iua

dr~ numslre

EHTHAO.\S

IH~

sua necessidade.

FEllHO JJE CA:i\1!'.-\NHA

Hlil 11/llfl po~i(:tio em que se ]JrTmanecc muito lempo
;J(;. o elllpt·f'go das 0stradas Uü fer'l'o d1! llitola n~dw~ida
(tJ'",OO ntL O"','tO) ,, muito vantajoso em vidudc:
do Sl'll J'l'trdinH'nLo;

- da üt'II/Hilll ia de fH'SSOaJ;
- da d intinu i~fí.u de congestiomum'n to «' drsgaslo tl:i. n!dc
de eslt·adas.
:37. A rt~dl' d1\ 0 111 ,GII lH'Olonga pam a frnntc a de bitola
nut·rltal. 11 l'Psta-sn pt'iiiCÍJHtlllf,•ntn para " transporto d1' lllaV•J·.iaes lJI'Sados (lllllll i~·õ1~s de arLilharia, mat«~J·ial dt\ PngelllJaria, ck.) ; lem gr·ande Jlcxibilidadt~ para o sen·il_,~o das
ill~;lalla(:c1es dn l'l't·t.a fixidez: deposifos de ltHillÍ~'Õl'S de lllê~
tt•i'ial dP tmgcnltariu, lJatm·ias pesadas, de.
{iLili·~.:a-sn a fracção a vapm· tanto quanto possivnl; ctuprcgall!-St' tallllH'IIl lncotractures a gazolina OI! do lracr:ão
aninwl (para pt'fliii'JIOs pt'l'CtiL'sos ou quando a proxilllidado
da fJ·;•rdl' illtp_ossildlita a trac1.~ão a vapo1·).
;:~. :\ r•}dn d1~ om, 'tO prolonga par·a a fn~nt1~ a dt~ ~·stradas
1H1 " d1· O"' ,üO. eo11 l'orrnP o caso.
lk llll'llOL' remlimcnlo, mas do colls(rlll'l'fiO rnais Jacil c
lllHÍS rapHia (jLH' a [ Í 111Ja de Üm,()l), a dl\ 0"',40. 1:• lJl'I'CÍOSa para
O (rallS[IOI'il' dl' Jll<l(I'I'Íttr~S Jlf'Sados, 1'/ll lll'l'CUJ'SOS }Jfllli'O t'Xf,l'f!SOS. ai iiiH'Ilf at.:ito d1~ lmlf'rias 11tt dt• dnpo..,ilo:;; dP material
:1 IJ"'' SI' não p!'Jdl\ eltl'~ar po1· ~·sleada ou pnr (•strada:-;
l't'l'l'o de O"',GO, aproyisioiHllllt'lltu da~ tl'opus dos sudores em

uo

ACTOB DO PODER EXECU'riVO

t(Tial, mtmi~~õcs c g·encms , teausportes interiol'es, nos lo··
<'a"s de f rabalho, t.acs e omo rcnwçõcs do dcsaterros, etc.
o~ transportes. pela linha de 0'",10 fazem-se pela tracção
animal ou a braço.

I na

COl\lMUN !CAÇIÍEH ENTEHRADAR
;{ÇJ.

Destinadas a pnemil ti r os movimentos ao ai.Jrigo da:;

vislas na vizinhan~,·a do inimigo; comprehendcm:

Cornrnunicações no sentido da frente, parallelns succe!!f;ivas qun uma posição possa ter. (As parallelas são orgauizadas na maior pal'l,c do seu dcsnnvolvimento cotllo trinehCira. v ido Cap. V);
Uommunica(;õcs no :-:PnLido verpcndicular ú frente•, no1''1JUics;

Communieaf;ões suhtf'ITanoas, destinadas a permittir a
execução de cet·tos movimento~ eom o maximo de segurança,
.o ac.ccsso ás insfall:wõcs. do combate, a ligação d~ abrigos entre si, a suhstituiçü.o, por uma galeria, de certos elementos
de Hul·maes impof'tantcs c especialmente expostos.,
a)

NOHMAES

40. 1\s nonnaes ligam entre si c com a rclagnarda, as
parallnlas abrangidas pela posic,.·fto.
8en dt~senvolvimcnto para a retaguarda <~ ddPL'miuado
attendmuln á profundif{adn cio escalonamento da~ tropas da
úefasa, c aos dusloe:mH~ntos provaveis das forças em caso du
ataque~ Poderá naturahnPIJtc · f·H'r n:1enor
em terr.cno ::tl~ei
uenlado 011 eobPI'fo do filie Ull. tel'l'Ct10 de ff'irmas pO!LeO aC-·
ctmtuada~: P dPseolJerto.
41 . As not·maí'S classificam-se em:
p1·incipacs, dP~tinadas a assegurar as relaçõel' com a. retaguarda, e qne Hiio continuas em toda a profundicla<!l.~ da
rêde das (~lmlll11lniea•,~Õ('S enlnrradas;
secwulal'ias, th•stinadus a ligar entre si as parallclas successivas.
_,
l<~m geral, e scmprn que as tropas estão empenhadas, as
normaes JH'itlcipaes são t•t•pal'l,idas em:

no~·rrwcs de culdu.cçtio;
normw.·s de cvacuacão;
Assim t'm cada nÓrmal a circulaç.ão só se faz em um
scnlido.
Para rada r<·gimcnto f; prneiso qne se disponha pnlo menos dP 11:na normal principal de addueção c de uma prineival de cvaru~u;ão. O Illmwro das normaes seeundarias augmcnt!l á IIlf'dida t'(I!P s0. eaminha para a frcnt0..
Cada eompanhia dispG<'. em rPgra, de duas nm·mal's c~nlre
a paeallcla principal c a de apoio.
A densiflade da l'êde dê normacs dnvn sPr detPeminada
segundo eslas regras, suppondo appl ieado o plano de reforço ..
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~12. T1·açado das nonnaes - A lucaliza~~ão de uma normal
é determinada levando-se em conta:

o fim a que se destina:
o intcrt>ssu quo possa haver em incorporai-a a uma ot'ganizarão destinada a compartir a posição;
as raeilidad,~s <lo dc~enfiamento que vodent aJH'('Sf'nl.ar
n•J·tas 1ltu·tt~s do l.el'l'eno;.
as ~~•HH1 i~~()cs do cseoaJ~IC'nto das aguas.
O tra1;ado é minm·.iosamento determinado de mudo que
s0. ·~vnc o en fi:unonl o ou se restrinjam seus effeitos ( Ll'aça-·
dos :; i nuosos, em z íg-zag, cremai h eira, IJ'a V(~ze:;, Lra v'~zcs e unto l'lla \í~ i~~ i

.

. Pm'[il das 1wnnaes - O perfil da normal é do typo
''s11:a" na~ partes em que "() se trata de assegurar a circulaçfto. o dp f.ypo "trincheira" naqucllas em quo clla é utilizada
conto insl.allaeãu d<~ combate.
ú pt'rfi i }HJdc, eomt.udo, depender:
a) da si tuaç·fto ta~~uea; exemplo: necessidade, de al'razar
o parapf~ilo para diminuir-lhe a visibilidade, rnmoYendo, vara
cel'la dist:lllt~ia, as LC'nas rcsultantt~s das eseavat,:.i)ns; pal'a o
mesmo fim pôde uUlizar-sc a Eapa rm:"a;
IJ) da natureza do te,JTeiw:. assim, a rocha e o terreno lmmido ollrig~ü·ão fraea prófundidade c augmcnLo do relevo.
41. 01'qanizaçi1o defensiva das nonnw:s - As norHw.es
dt~';('rn ser ol'ganizadus para at.Len(lcr:
- ú sua defesa interior, prlmo a palmo, em todos •JS f·a~
sns (snl.teiras pai'a fuzil cu par1a fuzis-mctralhadorcs, e':'itr:Idus p<H'::t gTnnadeirn::; com. C(~rtas mudanças de dirceçfifJ, nrn
fJ'I~ll! n acs quaes s~.~ ··~tal·l~h~tl'l'fiO almhanwntos redos ~~~~ eo:n-·
r,riJw~rllo ~uffieiente);
'
-- ~t stw utilizaçti.o pam ne.-;0eo,;: laLcrae& (installa1;iks rlo
combaLc e düf'i~Sa"i accossorias, como para as parallelas. degt·áos pam subida n passagew; superiores para os eouLra-aLa4:~

<JUCSJ.

COMMUNiC:\ÇÕE:j SUJ;'rEHilANEAS

(Cm uma pnsiçün em tf1P Sf: 11c1·'mmwce muito tempo,,
-15. As communicações .mhlc~rraneas terão o muis ampb
mn]JL'f.'go no cstabelceimento dos ürgfíos destacados da rêde
das Lt'JJIL'heit·as í'. das normaos r iif.radw dos elemonlo:; do~ grupo~ dn f'OJnlJal '' entre si, ~a!1~rüis ·<lo aecesso aos g-ru(_co~ de
comi mlr>, partinuo dab normam; ou parallelus vizinhas) .
As eommtmic~çõcs subtcrrancas dessa eategoria e, de
l' m !llodo gel'al, as que interessarn as installaçúes de comlJatr~. H:io as mais importantes e develll SI' I' n:x:t•eutadas em
JH'Íillf'il'o Jogar. Estahcleccm-sn tamlH•m comnutttieaçõcs sulJter·,·ant·us entre os abrigos vizinhos para qnc Lodos dispvnhanl dl' llli!IH'rosas sal! idas. Emfim, ha por vezes rwecssidad,. de Lr;m-::;púr e(•rl.as pa::;sagcns perigosas pc!a galeria ( ()
tJão pela normal) .
46. A exccuçito das galerias fÍ_ lenta porque a superficif}
de utaqn•~ do trabalho é nceessariamente lirnilada.

ACTOS DO PODER EXECUTIVO

O trabalho pôue ser accelcrado:
1", atacando a galeria por varios llOntos ao mesmo tompJ
(u~~cida t•m pot,~üs qu.n pormiLLPtu atacar o trabalho por pontos ~uppll'nwntarrs) quando a di-.;t.aucia
inimigo ou uma
uohcrta f:woravr.l. o pcrmittir;
'
:2", rmprcgando meios BH'can i cus apropriados c mão do
obra exercjda:

uo

CAPITULO IV
:\S LIGAÇÕES

107. Os

diffct·l~!llcs

B AH 'rHANH.l\liSSÕES

nwios

uü

lransmi~são

das

ot·d<~ns

o

t·nl'les (r1~de/ tclcphonica, T. H. F., T. P. 8., tr•lr~graplw
opf ieo, signaleiros, paiuds, al'li rieios, nwtl~·mgniro::;, pottl!Jos

~~otTnios), eonstitut~Jll o!Jjeelo da lnslrw:~ão para a Liga1~ão e
as Tran'-'missões.
Devendo o chel'n podrJr dispúr separadanwnLr\ dr~ qnali!WW
dnssus meios de L·nttlsmissão, e ~;rondo todos solidal'ios, vorquo
Pm dado nlülllf~nto qualquer dl'lll's trrá de sub"l ihtir Lodns
o:, oulros, as installa~ÕPS qun lltes dizem respPilo guanlam
utlrn si intima dependencia.
Entre essas installaçõcs, as relativas á rt·ue ti'!Pplloni<.;a
P 1<i rêt.lc uptica, são as unicas que requerem trabalhos esI roe iaes de alguma im porlaneia. Esses trabalhos dPvem · eont-lituir o ubj(•elo d<' um plano ·do conjunto, rrsultanlt\ do plano
dzs lioaçiks, ~~oncebido ua hypothose do maximo dP neccs~idadrs 'JH'PVÍsivcis (easo:-; de rc•for~o).
E' esslHWial que a rêde das tran::;missõe." sl'ja csLaiH~lü
eida e mantida mn condições qut• lhe assPgUt'f'lll o nmxi 111o de
!'l'guraw~a em caso ·de aeção intensiva. 0::5 nwios qtw para
i.-.so ·"C dcV('lll empregar são:
·
a protceção e a distlimula~_;ão de todos os postos rlc
transmissão (telPphone, 'f. ~. F., T. P. 8., opLiea, meu·f-agciro::;. pombos);
.
- lra~·,auo, judicioso das linha,:-; telcphonicas c dos itincrarios dos mensageiros;
- a nrotccção das linhas tdophonicas sujnitus aos riscos
r!o destruição.

CAPITULO V
A COBEfi.TA

'.f.!. A ,·olwi'La. 1; eonstiluida pola lrín.clwil'o, o oiJriqo f',
ult'•m di"fW, rwlas or(Jtmizo(~Des isolarias para annas automa-

lieas (com elementos de proteeção, si for mist<!r); rssas ultimas partieipam mais ou nwnos. segundo as circumslancias,
rJu trincheira o do abrigo.
A THINCHEI!lA

19. /'rn'j'il âo IJ•út('heira O perfil da lrinelH'ira
ú..;. eoudi1;Ges sr~guinles:

dL'Vil

~al.i:·d'azer

l.o l'l'olec~·do A rrH~lhor· pr·olrw<.:ãn 1í dada Jl!ll' uma
lri111:heira estreita. e P.rorunda, eortada de frav(~Zl'S, rfloslinada

~·7
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a limilat' o~ effrif.os dos .projectis c proteger ~~~ .ltnrllf'.rL>~ tlot;
fogog_ do· escarpa c de enfiada.
Oomtudo, a trincheira deve ser sufficienLernenl'l lai'J.;a
para pcrmittir a circulação facil por trás: odos atil'a-li-Pt'CS.
O perfil varia com a natureza. do terreno, t·.on l'ornu~ a
lH'nfundidade que elle permitta dar á trincheira.
2." Visibilidade tão ·reduzida quanto poss1:vel -- A trit1 ~
dwira deve ser difficilmente !'eferida pelos observado{'f~S fPr··
lflsiT·es ou. aé!'eos.
l'elo facto de, em terreno descoberf o, a trinchein1 appareGer sempre Ha photographja, não se deve de modo algum
tlesislir de <i>ler a visibilidade mínima. Diminuindo a ni-tidez dR" fórmas, póde-so perturbar de modo muito efficn.r.. o
trabalho do obsprvador de art.ilharia inimig:o (tPrreslre ou
aéreo).
Diminue-se a visi bilidadc:
---- Com a rp.dut~(.'·fir.- do relevo, l.anLo qu:iJJI.n IJ pennitl.a a
JJe,·essidadn de -:;n ter um eornrnandamenl.o tmtficiente sobre
a~ immcdia\~(in~ da lrineheira, pórle haver necf'ssidarlr,. rlc ::;up~
.,:rim ir o pal'apci to; nesse caso, a rr,mocã.o rio~; dr~sn.tQrro:-;
1

t(1rna o f.r.·ahalho muilo longo:

----· Com a s11ppressilo das fôrmas mnif.o

n~g11la1•· ...;

n d<J.s

arflfif.as;

-- Com o disfaree dos desaterros de modü que pela eôr
ellns se distingam o menos .possivel do terreno adjacente.
50. Traçado da tn:ncheira ··-- O t.rat)aclo da trincheira (~
.~-u"Jt.~rm i nado:
t ", pela situação lactica;
2", pelas condições de flanqueamento;

a", pela exigencia de obter-se uma acção el'ficaz de fogo

rl.ll'l.ra. ;1s immPrliações da trincheira c o tenrno do inirni.go

Fig. 6
\OJH partimthu· d1• ur1r apoio de artilharia) e, inversamente,
fio condições ~~<rpazr>s de ·diminuirem a cl'fieacia dns fogos rfo

inimigo.

1.0 Sitaaçiio la dica ·-·- Em fim rk eombaf r>, a tropa é
nu l.rrreno que nccnp;J,

~oralmente ohrigada a nl'ganizar-sc
1:rn eontacto eom o iJ1 imigo.
Nessas rondiQõns, .~6 em Jimife:-;

muito I'Csf.ritd.os ~~ qrtr~
p.óde escolher o tracado.
Nos dem~J.i..;; r.~1sn~;, a escolha liP local que :~r. deve O(i ·
nr.par P. detf'I'TIJi nada prineipalmente DA1~. necessidade rir. as.
!,egurar pa"~:u:An.'i f' bons ohwrvatrwios. hrversamentP, n tra,~jado Of'VI~ pPnlliffir· dnminar a::; .sahide1s P.vrmf.U<F>s dn ini~;r

mitrn.

2." .fi'lll'lli.JU~ameuto --- Ver o eapitulo I do titulo li.
. 3." Possif?'tli.da_de de n.cção de toa o e em particular de
'iJ>O'O de art1lharta --- O exam~ das vantagens (' inconveLei~

t1n i02t -
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iiS
niente9 das diversas installa()ões representadas na figura

6~

:fornece elementos de apreciação para a escolha de uma in~tallação.

a) Em A temos um bom campo d·e tiro e vistas longínquas, ma.s o apoio da artilharia contra as encostas situadas
na frente de A é muito difficil; por menos accentuadas que
estas sejam, a artilharia de eampanha só podt'l'á attingil-as
com baterias dispostas em flanqueamcnto (si lhe for posIEivel encontrar installações favoraveis e com o desenvolvimento sufficiente).
A artilharia inimiga vê :bem a trincheira Pm A t~ o terreno em B A: estú assim em condições de exceutar contra esse
terreno tiro~ precisos e de apoiar efficazrrwnte sua infantaria.
b) em B, tem-se boas vistas longinquas, ma~:
O campo de tiro B A é geralmente curto;
A ·partir de A. o terreno escapa ás vistas (angulo mort.o)
em grande extensão;
O apoio da artilharia no terreno B A, qu~:> só é visto de
B e que escapa aos observadores afastados, é muito incompleto;
Em compensação, o inimigo só vê as avancauas áa po8il',:ão: eseapa-lhe todo o terreno atrás de B.
c) Em C (contra-vertente) não se tem mais vistas ext~nsa~ e o campo de t.iro C B é curto, mas não ha mais di1'ficuldades para o apoio .cta artilharia porque esta 'it~ bem o
terreno C B.
.
O inimigo vê bem o terreno até B, mas a parLir ae C o
terreno fica para elle em angulo morto em grande ext.,usão. Além disso, sua artilharia 'teriá difficuld~des para
agir contra a encosta C D.
d) Em D, tem-se a vantagem do apoio pela artilharia
que vê bem o terreno em B D. mas o inimigo deseobre toda
&. posição. Comtudo, a artilharia inimiga terá ainda dit'ficuldades para actuar contra as encostas C D, nor mPnos pronunciadas que estas sejam.
e) Em :F~ tem-se cxtn111so campo de tiru. de~óicohre-~e bem
o terreno do inimigo. graças aos 'observatorios situados at.r·á·s;
a artilharia pófle apoiar em !boas condiç5cs. mas o inimigo
dispõe igualmente de boas vistas e de facilidades para o emprego de sua artilharia.
Resulta da discussão precndento que a insfallação "m
contra-vertente (em C) apresenta sérias vantagens sob C~
ponto de vista da utilizaçã.o dos meios ..de defesa para a conservaç1ão da posição (coope.ração facil da infantaria n da ar-·
tilbaria, relativa á liberdade de movimento:" na zona C D, difficil de bater pela artilharia inimiga) .
Comtudo, a difficuldade de ver as organizaç6"s do ínt:migo, diminue de modo notav~l as possibilidades de accão
contra este em qualquer occasião (o que já é um grave inconveniente), mas principalmente no raso de ooerações orfensivas.
E' necessario, por conseguinLe, quP .sejam a~R~g:uradas as
Yantagem: i·nherentes á posse dn observatorio. sem au~" se
percam as da colloc~H;ão em r.ontra-vertente.
Para manter o ooservatorio, traça-sp a t.rinchetra na
frente da crista e procura-se diminuir os i·nconvenientes
de~sa situação (que residem prineipalment.J:>, comn se viu. nas
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difficuldades de ai:HHo pela artilharia), estudando e organizando a fundo os flauqueamentos (infantaria e artilharia).
- de deter com uma accão poderosa de fogos o inimigo que consiga transpôr a crista (nesse momento far-sehão sentir de novo as vaJntagens de uma cooperação facil da
infantaria e da artilharia) ;
de repellir o inimigo para além da crii:;La pelo contraataquf'.
A organização das zonas dotadas de observatorios tmportantes deverá ser muito cuidada segu·ndo a ordem de idéas
(JUr acaba de ser indicada; comprehenderá, sempre que for
po3sivel, commuuicaçOes sut>terraneas que propo1·eionew ngações seguras, f'lll quaesquet· cireum:-:tancias, eom os elementos estabelecidos adeante da crista (7) .
51. f'alsas triw:heiras -- As falsas trinehciras úc~tinam
se a impedir o inimigo de discernir. pela observa~~ão directa
ou tvelo estudo da, photographia, a funcção e a importancia
relàtíva dos diversos elementos da posição. Serão empt·egadas
principalmente nos íntervallos, para dar a estes a mesma appareucia dos, elementos activos da organização.
As falsas Lt·incheiras precisarào tm· profundidade sufficiente para darem, em photographia, a illusão de uma verdadeira trincheil"a t50 centímetros no minimo) . As terras extrah iuas não deverão perturbar a acção dos orgãos de flanqtwamEnto.
Haverá va11tagem em traçar as falsas trincnetras de
modo que possam, devois de aprofundadas, ser utilizadas em
caso de necessidade.
O AJ3RIGO

52. O fim dos abrigog é conservar intactos a tropa e n
material ah~ o momento do seu emprego (8).
São o1'gãos cssenciaés da organização do tm-reno.
Podem ser nlassificados em trPs categorias:
J . n Sú para o pessoal :
Postos de commando;
Postos de soccorro.
2." Só para o material :
Abrigos de llllllli~\ÕCR. de generos, etc.
3. • Pal'a o vessual e o material (petrechos de combate) :
Abrigos para os 'homens (com suas armas)·
Idem para metralhadoras;
Idem para diversos petrechos;
Idem para canhões;
Idem para pro,jectores, etc.
53. Collucr1r;lío , capacidade dos abrigos - A collocação
é fixada p!'lo comnumdo que tel'á em vista, antes do mais.
(7) Exr:lmplo: Posto telephonico adeant.e oa aista. ligado po1· galeria subterranea, a um posto optico Pstaheli'lc-ido na vertente occulta ao inimigo.
(8 1 Fm uma organiza~·ão rapida, JH·cparar. antl's dn mais,
os postos de commando e os abrigos para metralhadorat3, em
6cguida os postos de soccorro.
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as necessidades Lacticas ·e depois as facilidades de dissituula-

ção, de construcção, etc.,
E' preciso evitar que eonsideraçõe::-5 seeundadas de ~ow
rnodidade, e de menor e:::;forço, deem logar a uma rcpartiç,i.í.o
dos abrigos que náo permitta o bom emprego dos meios em
caso de ataque.
O escalonamento dos abrigos é funcçãu du cscalunaHlCllLO
dos meios de defesa; não se deve proeeder inversamente.
A capacidade dos abrigos é determinada vor considera~
ções da mesma ordem.
Geralmente os abrig·o:; não deverão ser demasiadamen! e
grandes, para limitar as cousequeneius do:; acciucntes c
permittir uma sahida rapida.
Os abrigos para us homens serãu estabelecidos para esquat..lras, meio pelotão, no maximo pelotão; comtudo, os abrigos para reser-vas importantes, construidos longe do inií~· o,
poderão ser mais espaçosos. Aliás, será scmv1·e ueces. i o
que se disponha de abrigos de pequena eapacidade em to a a
profundidade da posição, urna vez que os elementos succé'-isivos dessa posição podem, em consequeueia de um progresso
do inimigo, desempenhar eventualmente o papel attrihuido á~
organizações da zona da parallela principal.
54. Dissúnulat;ão dos abrigos - E' necessario dissiumlar os abl'ig·o:i a todo custo. Sem essa precaução, tornar-se·iam ai vo de tiros systematicos de destruição, e correriam
muito o risco de não poderem desempenhar seu papel em
caso de ataque, mesmo suppondo que tivessem resistido ao
tiro dirigido contra ellcs. (Obstrucção vossivel das entradas.
tiros de neu f.L'alização com o fim de imped it· a sah i da, etc.)."
As parallelas e as normaes constituem cxccllentes eoherl.as para a d1ssimualção da entrada do abrigo (9) Para Ü:k-lO
ainda será preciso que desaterros de volume anormal não ve-nham revelar as construcções subterraneas subjacentes. Será
melhor, sempre quo for possível, remover os desatceros, lançando-os a gTandc distancia; em certos casos, poder-se-ha re}lartir esses desatcrros c com elles simular abrigos nas zonas
para onde não se receia attrahir o fogo óo inimigo.
Indícios apparentcmente insignificantes podem trahir um
abrigo, vm· exemplo: a entrada, e mesmo Uina simples ehamwé de arejamento, apparecendo nas plwtograpll ias sob a
fürma de uma mancha sombria de fórma r-egular.
O disfarce deverá, por conseguinte, ser minucioso.
E' essenc.ial emprchcndel-o desde o conwço da r:tmslrucção, por·quc, de facto, élurante esta é que geralmnnto o trabalho se torna mais visivcl.
55. Hesisfrmcin. dos n.bri(Jos -- Conformo Sllrl r·~~-d~tnncíé\
o~ ahrigof-' elas:-- i fieam-sn 8111:
·
:lbriaos li·;cil'os, qtw

assc~g·untnJ

lll'O(t·,·r;fío ···nHin.t os f~:;

l.llhaç.os rln prnjt~dil ,., aL() eerto pont.o. coJJf.ra os projp,rJ.is
das peças de p(~que1w ralibre (7:1 a 105); ·
Ab1·iyos 1'fl'.'dstenlr>s, eapazes de regisl,ir ao l.il'o sy:-;IJ!tnaf.ico
n r~g-ulado da~: pc<.:as dt~ ealihrü múdio (1~0 a 15f)).
(9) E

normaes.

não •"' u1na da::; menores

vantngt~Jls

das pn r·allcl8.r:l e

.\QTOS UO PODBR EKECU'l'IVO

Os abrigo.;; devem ser sempm J.'f~sistente~. excepto nos
casos em que de sua adopção resulte'm grandes inconvenientf·~
e em que sn enenntrem difflculdades insuperaveis para sua
construcç:ão. De modo geral. devem existir em toda posição
abrigos resistf';ntes para alojar pelo menos Q effcctivo da guai'JJição normal. Ohtido esse primeiro resultaõo o numero dor;
abrigos rcsi:)tmtl.cs ~~ aug-mf'ntado. df' accôrdo rom as bases do
1Jlano de re{urçamcnto.
. ·
O abrigo lig·eiro é empregado quando não é possivel constrnir o resistente, ou, então. qnanrlo o trabalho necessarin
para a nonstrnr-qfi.o deste ultimo não está. em proporção com
o fim QtH' sn quf'r attingir. Os abrigog ligeiros são sempt·..
(~stabeleeido~
para llequenos effeetivo:-; (pequeno~ postn::-,
J·efugiog no itinerario qno os mensageiros tem de fWguir. etc.) . RP.cht~~~rn-se, assim, com a dispersão e o pequPno
volume do nhT'igo. os JWrigo~ resultantes da diminuição d~
J'í'~~i:-1teneia.
~6. Modo

d1• t'OU.'?fr·nc(·ão

do..:

a1xriao.~.

·owteJ·iw·.-; t:tn1n'tJ-

!Jrulo.<;.

--·. Qn1 1 l'

~P.iam

ligeirof;,

qllPt'

rnsh;l.f•IJf.PR,

o~

:thl'iJ,>;o~

Hl\O

(~onstruidos:

J~m gaJerin de mina (abrigos cavernas);
Em Nmavacllo a céo aberto (abrigo estabelecido em mna
esr-avação f~ita . prPviamPnte a céo ah~rto e coberto eorn ntatcrines trazidos de fóra (10).
O ahrigo çóde ser construido em uale·ria de mina nà grneralidade dos terrenos e na vizinhança do inimigo; para sw1
constl'ur.çfí.o basl.a mão de obra de aptidão média, salvo difficuldad~s eFlpeciaes. mas, para ser resistente, deve-se-o e~
f.ahPiecer á grande profundidade, o qne é um inconvenientP
O abrigo wm esr.avação a céo abertn não póde ser con-·
st.ru ido proximo ao inimigo, em vista da difficuldade de di~
simular o trabalho (excepção feita dor-; pequenos abrigos,
taes como postos de espreita, e dos executados em terreno
colwrlo). D1~rnuis exig~ o transporte até á obra de um enorme peso dP materiaes. Seu emprego p6de ser imposto por
necessidades tacf.icas (por exemplo: organização de uma installacão de tiro abrigada) ou pela natureza do terreno (ter..
reno humido Pnl que não SA póde ir a grande profttndidadP)'.
Ohtcm-sP o abrigo resist~nte:
- De typo oaleria d~ mina, dando-se á teiTa virgem.
do céo, nma espessura sufficiente (3 a 4 metros) conforme
o terreno. Si a camada de tPrra virgem for insufficientf'-r será
reforçada por meio ele uma camada de arrebf'htarrum.to (madeiras, trilhos vig-as de f~rro, etc.), qne dP á galf'rin a 1'1'·
Ristencia necessaria nas elirecções perigosas;
- Do t.ypo a r~éo aberto, cobrindo-se, entretanto, a ·~~
cava~~ão com uma camada de materiaes constituida nas condições ela eamada de arrebentnmento ~teima referirfn. nm~ 1lo
nspm::~nra mai~ ronsiõernvel.

( t 0)
Jar -'·'·~'·h a

o

nhrigo inteiramente f'ID relevo será 1rmito raro;

~Pn tpJ·p

n

po~si v~J

pat·a f•nterraf .. u ma i~~ on

nt~ltns

,,
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Quando se póde escolher o modo de const.rnc~ão e os
materiaes, ha semprf? vantagem ern em,pregar os que propo'rcionern a re.çistencia ma:rima com o minimo dr~ f?spessura~
porque assim se diminue a profundidade e o relevo do abriuo.
A grande profundidade ,, uma desvantagem que se impõP eorn
frequencia, mas constitue sempre um inconveniente.
57. Organização do nbrigo f,•ndo em 1-'ista o combate --~
Só se trata aqui dm; abrigo~ da ;~n categoria (ahi'igns para 3
tropa e os potr(~chos de eomhato) .
E' de importanda capital que os ab1·igo.ç dessa cateqotit&
satüj'açarn as condiçõf?s seguintes:
- Possihilidade Je dm· rP-IJal e de modo segui'O P rapithl
em caso de ataque;
- Possibilidade de alr,ançar as installações de combate
antes que o inim'igo I.PniJa podido attingir as Pntrada~ do
abrigo.
.
AJém disso, devem-se adovtm· as dispm;il;ões necessarias
para a defesa das immediacões.
58. Alm·ma - 'J'odn abrigo deve ser combinado eom o
posto de e:;:preita, tanto quanto possível formando corpo com
o abrigo, afim de que o alarma, em easo de ataquP, po~~a .;;er
dado instantaneamente aos occnpantes.
Todo ahrigo quP não se prP~t.a á installação dP um posto
de espreita (•m sua Yizinlmnça immediata devf' ser posto á
margem.
Quando se escolhe o local pam
ahrigo não se póde
desprezar essa circumstancia.
59. Occupação das installações de combate - A ocrupação rapida das instalJaçfl~ dP combate exige:
Sahidas numerosas (duas JIO mínimo por abrigo) o commodas;
Installações de combate situadas o mais perto possível
da posição de espera no int.erior· do abrigo.
As observações segnint.Ps, de grande importancia .. são
concernentes á· distancia qllf' devo existir entre a r>osição de
espera no interior do abrigo e a de combate:
a) ~ de muita vantagem dispôJ' de abrigos resistentes
pouco profundos ( 11) ;
h) obtem-se a solução idéal quando se póde proteger a
insta Ilação de combD,te com um abrigo resistente: installação.
de combate e de espera confundem-se entã.o, e a intervenção'
póde ser inst.antanea. Exemplo: casamata para metralhadora
na extrPmidaoe dP uma galeria que d1~seniboca em J'ampa íngreme; ahrig·o t·csishmte de t.iro para metralhadot'a dissimulado em ruínas ou protegido por nma coberta qualquer, et.c.).
Algumas Vf'zes mnpregar-sc-ha utilmente um proeesso :~"lll
termediario quP consistf' flm Pstabelecer junto da im;;t.allação
de combate, um abrigo de alm•ma re~iBt.Pnf.f\ de dimensões cstrictamentf> necessarias para n pf'ssoal f' o matm'ial. Exem-·
pio: nicho Pstabeleeido na hf>ira de um poço-metralhador.
onde, em caso de nf'cesRidade, a metalhadora e seus senrcnf.et1

um

( J 1) Assim, theoricamente, o abrigo de concrnto seria u
:melhor.
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se resguardam. A installação de alarma df'Yf' sf'r provida r!e
me i(~ de observação (periscopio, etc.).
60. De(e,fi/a appro.Tirno.da dos o.b1·iaos - Consiste em im..
pedir qun. o inimigo tmüe as <'ntradas (urganizar:ão do~ travP.zes vizinhoR, por exemplo) e -- o qtw f~ melhor - na rrPação
de galPrfa eom sahida occnlta pam o campo alJPdo. qne permiUa mn eontra-ataqtw no caso dn adversnrin SP apodntar
d!'l ontraR sabidas.
61 . Observação - E' esseneial ob~a1· que a ocrupação opportnna. das installações de comhaf.e não depNtdf' simple~m~nte df' boa organização do abrigo.
Depende tarnbcm, e nuJ.ito ma.is, ria imdl'llf'Ç(Ío e disriplino do. tropn, qw• dwue .rte1· nb.rwlutam,nte arle.r;tmdo, por freIJUentes f!Xercicim: ilc: alarmo. a tmnat 1'apidt1menff' as dispode combate.
62. PrPpm·açãn do.~ abTigo.~ - Não ~«' dcvPm poupar Cf1forços para melhorar as rondiçõe~ •h~ ·hahitahilid:-~d~ dos
abrigos, de modo qtw p~rmif1.am uma demorada pPrmanrnda~
sem a~ haixas motivada~ pelas más cnndiçõe~ hygieniras.
E' indi.~)Jf'n~arf!l f•u:idarlosa protect;ão rontra a invasào da:;
aguas.
Desde o começo da construcção develll-se adoptar medidas para eRse fim (assegurar a impermeabilidacle do revestimento, si se trata dt~ abrigo-caverna; organizar dispositivo'i
interiores que permittam o escoamento daf~ agnas para dcpositos 011 poços que serão esgotados por meio de hombas) .,
Em qualquer caso é necessario impedir qne as agnas ela chuva
penPtrf'm pt~las mltradas.
Installam-se chaminés para o arejamento dos ahrigos.
Os abrigos para o pessoal contém os nccessarins ar·tigos
de alojamento (cama:-; de campanha, et,c.) {', nlém disso. para
o caso de obstrucção, ·dispõem de algumas ferramentas (pás,
picaretas, machados), de suecos de terra e meios illnminqtivos d0. oceasião (tampada" de algihcira, velas) .
siçtie.~

PREPARAÇÃO DA TRlNCHEIRA E DO ABRIGO PARA U'l'lLIZACÁO PAB
DIFFERENTES ARMAS
Elemento.~

elos grupos de combate

63. Metralh.ad(ll'a As installações das m~tralhadoras
ficam, na maioria dos casos, fóra das parallelas e são escalonadas em profun<!:idade; comtudo, algumas vezes, flmbora
raras fica-sn obrigado a estahelecel-as nas parallela~.
Suas partes constitutivas são:
uma plataforma de t.iro a oéo aberto ou abrigada;
--- um abrigo para os homens, o matN·ial (' a~ mnni·ções;

-·- uma ~omrnunicação entre o abrigo e a plataforma.
Conw já foi dito, é necessario aproveitar todas ns cir~
cumstancias favoraveis para organizar a installaeão de tirq
em um abrigo rP.si~tcnte (em taludr~ (~~.(~arpados QUP vcrmit.-·
tam installad'io em casamata; na exll'emidade de uma. galeria.;
em cobertas de diversas natu1·ezas e que tornrm possiyr~l a
construcç_ão de abrigos em relevo).
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·Essa cisposicão tem a vantagem não só de proteg_pr os
serventes na posição de combate, como ainda permlttir ·a in-·
tervencão instantanea da metralhadora quando o inimigo des-·
emboca ( o posto de alarma e a insf.allação de combate e·nnfundem-se neste caso} .
.
Quando tal solução não é possível, procuea--se dispôr tlíll
abrigo de alarma rouco profundo, proxirno ú installação dt•
combate, pelo menos para a metralhadora e as munições (',
fli for possivel, para os serventes. Haverá, então, um abrigo
ce descanso, um de ala'!'mn e uma installação de combate.
64. Puzil--nu:tralhador ·-- O fuzil-metralhador atira, 1·111
principio. sem installaçâo e~pr.cial, mais h a sempre vant a
€t>lll em organizar u111 posto analogo ao da metralhadora.
65. Fuzil -- Em raso de ataque, o volteador· atil·a po;·
cima do parape.ito. Em tempo Hormal, os volteadon~s isolado:.
atiram pelas setteira:;;. Tanto quanto possível a setteira t'~
disposta obliquamente em relação á linha de fogo inimiga,
~fim de evitar o fogo de Pnfiada. A abPctura exh•rior da
~;etteira devP. ser dissinmla.f.a, po1· exemplo, por meio de urna
trama feita de cordão (evitar a J'órma rP.gular). A abertura
interior não devP projectar-sP. no r;éo ou mn fundo que eo11 ·
traste ·com n da trincheira. para que o inimigo não po~.sa
distinguir ei a setteira está ou não oecupada. E' sempr·1•
prudente suspend~r um panno, de eôr eonveniPnte, Nn frf'll r,.
da a])erlura interior ( t2) .
66. Granadas-- A preparar,ão de postos ou estrados para
granadeiros consiste em car á banqueta de tiro a lat'gura dt>
um metro (em vez Om,50). Os postos para granadriro~ :di
radares não rPclarnam tiisposi(:fío f'Sprci::~l.
6'7. PetrPclws dp infontaria -· Par·a os pef.J·eclws de Íllfantaria fazem--sr• varias adaphu;õns eonforml' sua_, PL'OJH'ÍP-·
dados e condiçÕPH dll SflrVi!~o. l\1nitas V()Zes, é illutil prep:11·:u·
installacões dr. tiro que exijam trabalhoH importantes: (•tn
compensação, deve-se preferil· um grande numero delles, pua
para que se possa aproveitar a mobilida<:!·e do material, porque essa mobilidade ~ um elrmenfo rle srgur·anGa an rnPsrrJn
iempo QUP augrnPn t.a a effir.icm~ia.
PREPARAÇÃO DOR

r.RUPOR

m:

C!OMBATg

68. O grupo dn ·r~nmhaf n (•nmpt'Phend,, nrna nn '':IJ'J:t
:u·mas au tomaticas.
Determina--se 1primeiramente a. installação da artwl :111
tomatica ou das armas automticas, de accôrdo eom a ntissf:í(,
que lhes é dada, P ctepois a flo ohservat.orio do eommand~n!IP
co grupo (13)'.
Determina--se fllll seguida as instalrarüns da~ al'rn:t::: :111
xilia.res.
..
E' essenc·ial que os elementos do grupo de eombal ~~ níío
fiquem muito dispersos, para que se possa exercer a acção
do ·Chefe. 0<; '''f'lTH'r!fOS flpsfnrflrlns fN~m SPmJH'P 11Tllfl rrJÍSP.?\n
(12.) Esta observação applica-se. claro o';hí :t tnd'J'; n·
sett,P.Ú·as (postos de esp-reifn. nhRerv:.~lorioq)
( 1~1) Per-to do abl'igo.

EXEMPLO DE ORGANISAÇÁO PARA UM GRUPO DE COMBATE EM PRIM EIHO ESCALÃO
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Fig. 7
A __ lns!lJ/Iação rie metralhétdora

B -·-

lnstéllltu~ão

de

fuzil-metra/hador

C __ Postos de granBdeiros lançadores e volteãdores
D __ Posto áe fuzí/eiro(sJ at1rador(es)
f. _ PC do commanddnte do grupo de combate com observ4torio
P _

Posl:c de vigilanciCJ

CommunícBçio em galeria
i?êde de arame
~êde at:: arame (baixt!J)

EXEMPLO DE ORGAN JSAÇÃO PARA UM GRUPO DE COMBATE
ESTABELECIDO ENTRE DUAS PARALLELAS
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A_
/j _

lnstalll,:aõdem~tralht~dora(Fiilllqueament() na !rentf! d.Jpéln!ll/ela H
refor;o fi• barrt~g~m nd frentt! da parai/e lã G.)
/nsiBIIaç.:io. de fuzil mt:lralhadqrt!l

C F_ Posto
O _

E_

d~ vo/te8clor~s

e granadeiros lançt!ldores

Posto ele ruzileiro(:s} afiratior(es)
P C. do commandanftl do qrupo dt~ combiJie com observatorio
CommunicaçBã subt~rranea

R êde de .:~rame
Rêáe de 8r4me(bsixa)
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bem definida, !iUbordinada á da arma perigosa, iJ'lanq~ IJA'a -mento).
Em certos casos uma metralhadora. pela sua collocaç:~o.
se achará no raio c·e acção de grupo~ de combat.P vi8inhoS\:
será innf.il, nessas eondições, dar-lhe elemento~ de protreljão
especiac~. A' insta1laç:ão d'e c-ombatf~ de cada e1rmento eorr-esponde um abJ'igo, Pxr.epto o ,r.n::;o de haver um abrigo parn
todo o grupo.
Completam a organização do grupo dr comhaf r n::; communicações, qw~ rmmem entre si se11s uiffercntr-~ ekmell!.o:-e, eventnalmPntf•. a r·êdP das defesa~ al'!'Ps::;or·ias, PSfJPf~ial 1'H
gL'UpO. ·

,

Tanlu quanto possiveJ a~ communicaçües srn'/io subte?'l"l'wa (seg·ura.nça das rplações enf.r·r o.~ dherf;ns t'lentento~ Lln
grupo de combate, invisibilidade). Ri não HP. pudrn- dPsde logn
m·:eat communicaçGas snhterraneas, ~~:stabrlPePrn- sf~ snpt•r·t rr.iaes para llOmeçar. mas. log-tt qm~ ~" poss:1, l':ru~m ;-;p ~l'fll dt·
JliHea :tH Rubterranr,as.
A r0d~ PSfH'f'·ial das tlefm.;ns aecpssnr·ias, quP t.enr (JUJ' fint
r.Pet~a~· tJJais ou menos eomplf'kurH•nh• n gr·npo de tmmJmtP.
deve ser f•flpecialmenl r~ ~~uidada no ponl.o de vista da dissintll·
Jaçfio (adoplar-se-ha frenqnellfumellLt~ a r•~de haixa dp f'~fa.
tas muito es}Jaçadas e ineg:ularmeniP rnpal'tidas).
E' Hempre 'flerig-oso e deve ser evit.arlo na orgnir.a~üo do
r:rnpo de combate. fa:v:er apparncer uma ilhota suspeita; eon-..·nm, PLW ronségui11te, antes de comecar a Hxecução, imaginar
que ft'lrmn apresentará, no meio das organizações vizinhas, o
plano Qtw SP elaborou, uma Vf'Z executado. Geralmente, serBe-ba assim lfwado a retocu1-o, ~ a préver organizações simularlns, afim dP. qw\ no rnn,iuncto. o grnpn desappa1·er.a dr,
rnudo 111ais c.ompiPLo
.\H figuras 7 e R dão, simplrsmp,nfe como indica0ãn, e--~Pm.
pln'~ fl,. m·g-anizaç1'ío de mn grnpo rle combate.
o

PIIF.PAHAÇÃO D.\S ZONAS DR l:ONTHA-A'T'AQllF:

69. Para que nm contra-ataque se.ia desencadeado automaticamrnte. P nec8ssario que haja um plano preconcebido de
~ontra-ataque, estabelecido de ac.côrdo com a hypothPse mais
~rerosimil e comportando apenas variantes simples.
O plano de c.ontra-at.aque é a base da prep-aração de l~rr(•no l)ara o contra-ataque.
J~ssa preparação cpmprehende essencialmente:
Ahrigos para a tropa de contra-ataque;
Org-ã.os qnP permiltam proteger 41! ~poiar o C':ont.ra-ata<nle
(;om o fogo.
Os ahrig-os rlevem satis'tfa.zer as r.onrlições geraes indicadas
'nrrcrf!Pnf f'TnPni.P. 8i não estivPrPm sit.uarlo::; na l)ropria hase
~·e :part.ir:la do cont.rn.-ataqur. n olla sPr1'ío ligados por mnnPrmm~ norma r~.
F:xf'rnfnr--::;e- h fio t.oflos os frahn lhos necessarios 11ara que
(; n!ovimt'nfn dn l'llTlfrn-atnmrP sr•.in possiw~l ( drgr:íns pnr·a
s:nh11l~. •tassag-Pn~ nas pnralJPlas nu nornlflPS. r~rnTPdnrr•s nas
ri~dr-~ rlf' nrnrr1P f:upado) .
(}~ nrtrlíns rl1~ fo(lr.· eonsistirfí.o I'Tn grupns dr c~omhatp 'li' .
r-anizndl•S 110~ flancos 1la ba~::t~ dP parUda. ·dr> mod.t~ qnn se
1•ns"n n•poi::tr' ·dnr:mfP o maior tPnmo po!"'~iv~l. a pt·o~~-r·~~sí'io do
•:nnf ra ;t f::1q1w ,, p:l"of.~ger-llw OR flanens. ~~ lPrn dh~''''· ntt'fr·:~. ..
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Jhadora~

disp·nsfa8 afTaz. rlPvrrão Ps-f.ar Pm rondi('Õl'R .fJp atJfiiat"

o contrn.-ataquP 1\0m tirn indirer-to a grande distancia.

Procurar-sc-ha combinar as installa~ões do~ ()rgãos de
fogo, compártindo o t.Prreno por meio de defesas aceessoriàs,
de modo quP a prQ.gJ'e~s;;ã.o rrlo inimigo 'ser oriente para as zonas
fayoraveis :l ac.ção do fogo rta ·rlefesa.
CAPITUlJ) VI
fl OBR1'ACULO

70. O obstarulo tP.m por fim estorvar a mar.eba do assalt.ante e mantrl-o o maior· Lf'mpn possivel soh o fogo a pequena
distancia do defensor. E' H{hwl um ·mPio de mtgm.entor a ef{'i(~o.cin.

do fogo na de{r>.<m.

~1\'ssim

sendo, não se {:on~be nm ohstaculo não batido ( U.),
isto é, não flanqueado. uma vez qtw .o flanqueamento o modc.
mais grral dP rmprrg·o do fogo na liefN;a.
RPcip·rocament.r. ha semprfl a maio1· ut.ilidarlP em t•tdorçar a efficar,ia dP um Pll'nwntn rle fog-o, dPti'TJiio o inimigo na
zona de acçã.o, pnr uwio de um obstacuJo.
Além disso, um obstaculo solid.o facilita o sPrvi«;o de ~e
gurança r tira ao inimig·o a po~sibilidade dP um a-taque de
f'Urpresa.
rranto quanto po~SÍ')eJ uf.ilizam-Se OS obs-iaCU)OS naf,uraeS
,cursos d'agua. zonas pantanosas, etc.); na falta drstPs, porém, recorre-sP aos al'tifiriaes (defesas a.ccessorias).

f'
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71. A. orgafit?.ação de con.innt.o dn oh:;Ta~ulo re~ulta das
relaf.ivas :1. organiz~H:i'in dn f'.onjunrt.n dP uma
J;OSÍtião, Pxp.osf a~ prec,edcmtemPnte.
O ohst ar.ulo P organiza·do PnJ profnndidadP, c>onformantio-s~ r~om a düdJ'ibuição dos orgãos dP eomhatP. ComprPJwnde uma ampla divisão do terrPno Prn compartimentos. correspondPnrln âs m·ande.~ linhas da nrganizoção (parallela~.
normaes), e é eornpletado p.nr inst.allaçõ~s secundarias, qne
correspondem aos pequPnos grupo~ tact.icos: (grupos de ·Jombate. ponf.os de apo,io. Pt.c.) .
Na organização do obstaculo devP haver a •prC'occupução
constante de não iforne(wr ao inimigo indicac-ões uflcds sobre
o modo por ffllP a posi~ão esf:í orcupada r. em parfi.cular, d~
não lhe revPlar as insf a Ilações dm: orgãos de combate important.es.
Nas minucias da organização do obstaculo, prorurar-se-ha
~atisfaz.er as condiçõe.s seguintes:
1°, assegurar o flanqueamenf.o completo do ohstaculo,
dispondo este ultimo em grandes alinhamentos recfos. com· enientement.e situados em relação aos orgãos de flanqueamento;
2u, permitt.ir vigilaneia appro:X:irnarla, evitando, cnmtudo,
(~ongiderações

('H) Trata-sfl aqni sónwnfe do PmprPgo do ob~taculo
(·m um fPtrrno pr~parado para o romhatP. O ohst.arulo empregado isoladamflnfe SI) póde ter utilidade flm nutras rircumstancias (obstrur-ção de vias de communicação, oom o fim
exclusivo de ganhar tempo, por exemplo) ...
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qiw o Jmmigo lenha a possibilidarle rtP- destruir com a8 mesr.Ias peças o obsfar.ulo e os orgãos rlr r.ombate ~ituado imme~iatament,e atráz.
Conciliam-sA Pssas .r,.ondições:
- Colllocando o obst.aculo a uma distancia varmvel de 20
n 100 metros, ás vPzes mesmo ma.ior, e dando.:..lhe um traçado
\ndPpendf!n.te do .das organizações que protege:
-Empregando orgãos de vigilan,~ia (p·equenos postos
reunidos nu não por uma ·parallela de vigilanr.ia), lm.ias ligaç<les com a pa1·al1ela principal serão tanto quant.o possivel
oissimuladas.
3°. Não emharaç.ando o emprego dos meios rle romhate da
defesa, o que SP. consegue, estabelecendo o obst.a~nln tanto
quanto 1Jossi'IJel c~.om altura sufficient.ementP. peqnnna 1para
que se não fiqne obrigado a atirar através dPile, (o qnn além
de muito o estragar, diminue a. efficacâa do fogo); e interrompendo o obstaculo, onde fôr necessario para o jogo previsto dos r.ontra-af.aques. mas. tudo preparado para fechar·
l'Ssas passagens, si a situaçtiAJ o impuzer.
1°. Or.cuUando ,--, mais poc;;sivPl o obst.am1lo :ís invrstigações dos ohservador0H f.mTeHt.ros e aP.reos do inimigo, para
fnrfal-o :i destruição e obt.Pr o effeit.o df' ~mrprm~a::
-Ora üüm a escolha da installação (contravePt.PnfP. drprPssõPs nat.uraPs. hosques, cúlt.uras diversas);
-Ora pela implantação do ohstaculo r-m umn depressão
ftrtifieial, qne se obtem cavando o terreno ( 15);
- Ora pela· •propria constituição do obst.acuJ.o: obstaculo
baixo e pouoo .rlenso, que pequenos resaltos do solo nu uma
"'egcfar,ão pouco abundante, são- süfficientes para occultar (1t6).
5°. Dando progressivamente ao obstaculo o maximo de
resi:;;tencia, •contra tiros de dPstruicão da artilharia inimiga,
I;ela soliciPz do~ Sf'Us Plemrnt.os e. princiipalmenff>. por ~ma
JH'ofundidadf'
(faixa~
Rncres!"livas. swparadas p~H' intnrvallns).
fi'. F.stahelPcendo o obRt.acuJo que int.errssa a um orgão
Of' fraea extensão de modo tal que não rPveiP a sih1a1.:ão desse
nrgão. Tal será. o caso, por f~:xemplo. de cert:os grupos de combate, pontos de apoio ou baterias, que se julgue util cnrcar
com um obstaculo· continuo: neste caso convém sacrificar a
~o li dez á invisihilidade. Aliás, o que a diminuição de solidez
faz nrrder em effir.aria. póde ser compensado largamente pelo
dleito da surprPza obtida peJa invisibilidade.
PROPRIEDADES DOS DIVERSOR OBSTACULOS

72. Uf ili:7.am-se como defesas a.ccessorias:
'A'1s rêdes de arame;
Os abatizes;
As palliçadas. as p-alancas, as barricadas;
~\s

inundações, etc.

(H) Processo excepcional, porque aratTel a granrlP~
trahalhos flp rtesaterr.o.
(2) - Este genero de obstaculo que consistr ~prinripal
mPnte em emmaranhar arame farpado nas raizrs das plantas
ou nos pequenos arbustos, póde ser d'e uso corrent•e em muito~
terrenos do nosso P·aiz.
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Essa. enumeraçfw não •póde ser limH.ada: tudo o que póde
êrnbaraçar a marCJha do inimigo na 1.ona batida pelo fogo .do
tfefensor. é ~useeptivel l{)o ser omprrgado, confórme as· cwrumstancias, como de'J'csa acGessoria.
. 13. As h"•des d~ arame eonsLitumn a melhor das defesas
ac,eessorias, e, além disso, a unica QIW pô.de ser empregada ~.m
gl'andes extensões.
Const.róem-se rap·idamente em um ponto qualquer, porouo os materiaes necnssarios, leves e rnlab\9,menle de 'Pequeno volume, são susceptiveis de transporte até á obra, eom
muitia facilidadfL Essas rêdcs pódem, além, disso ser nstahe-lccidas ·l~om elenwntos preparados de antemão (cavallos d~
frisa, t.ypos divf\rsos de rôdf's -dobravPis ou desmontaveis) .
· JGrn qualquPl' terrenn, nos pontos e•m que ha motivos pm·u
l'e sa,~ri{-iear a soli.dez, tí invisihilidode, p6de-SP- diminuir,
truanto se qrwira, a sua vi~ihilirlarJe, consenandn--lhes, t~om f I](} o, uma certa solider..
IA'~ r{~des d'e arame são, pnr consr.gu:int.e, de fa(~il adavta-<;fio ás diversas f'Ondi.ções tactir:ts que se podem apresentar.
A desfi'uil~ão das rP..des pnlo fogo da artilharia H das m~1.ralhadoras (\ possivnl, mns exig1~ um eommmo muito gr·andn
tlr. munieões (17).
>Augmenta-se notavelmenu~ ~ma resistencia :í destruiç:ão,
dispondo-as em faixas redilineas não parallelas (2 a 4 fei-.
~as) de seiE! a oito metros de espessura, sêparait1'as por inter~
val1os de 1 O n. GO mrfros de largura.
74. Os atatizes, eonstifnidos dr ar'vorrs on grandes rnnlü:!
cortados, soUdamenfe plantado~. com os rumos principaes em
ponta e ás vez e~ PntrPmeiados de arame, constituem llm olJstaculo !1,ério e diff'iril de d!~struir. mas as nifficuldll!des oom:i-(ieraveis de f.r:msnorfP rins ar'vores apenas permitJem Pncarar·
seu emprPg-o nos bosqnes nu na visinhança immf'diat.a desLPs ..
75. _1\s 'naliGadas, palancas P barricadas. s1'i são estabele·
c:idas fór·a dos Jogare~=; rxposf.os aos tiros predsos dP. artilharia
e assim mesmo ('m rwqurma P.Xtem~ã.o (para fer..bar hrP.clr:ts.
impedir estradas P organizat' orgão~ rl'e flanqueamAnl.o nas localidades, ef:c. ) .
76. IAs inuruJ.açõe..~ estabelecidas além de pnl'f.P- da fr'I'JJI,p
c:fe nma posiçno fa.cilitatn muito sua defesa.
CAPITUDO VII
ORGANIZAÇÃO DAS BATERTAS

Escolha das

in~~tallações

de lmtm•ia.C{

77. O commandante d-a artilharia fixa, de nceôrdo com

as instruccf.!es ~o ~ommando, a zona que tem de ser -occupada
rpela.s batenas md1cadas para desempenhan~rn urna rlrt.Prrni .
'(17) --- Sfin nPCf'ssarjos crr,~a fk 50(~ tiros dP r,anhão de
narn faznr nma hl'Pp,ha {]0, 25 m0,troH df' Jar~mra: em

~ampanh:1

11m a rêde de ·tO a 15 metros de profundidadf\. a uma distan.
eia de tiro infprior n ~. 000 metros, P rPrca: rde 3. 000 de me.
tralhadm·a nara prat.ir.m· uma hl'Pcha de trPs a quatro mr~fr·M
Pm nma rêffn dR qualqnrr nr·r•frrndiriadP, a nrna rli~d:~.n,·in ,,,,
firo in ff·r·irJI' a 300 nu· f ro~.
·
·
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nada rmssao (posição de bateria). Os cornmanàantns de grupos, auxiliados por seus conunandantes de bateria, Jixam a
wst.allacão exacta de cada !bateria (installação de batPria).
Na escolha das installal)ões de bateria, devem-H~ levar
ern conta:
·
- As facilidades de construccão, para que a alJel'tura.
c!0 Jogo se faca com a menor demora possível;
- As cobertas naturaes .que as desenfiem das v i:-11 as terrestres e aéreas ou facilitem a organização de mas~ams arl.ificiaes (bosques, margens de estradas, caminhos e a vaclos,
antigas posições de infantaria, localidades, ruínas, bart·eiras, etc.) ;
-:- As condições de accesso que influem na rapü.le:;: e segurança das communicações com a bateria, e que dfw mawr
ou menor facilidade para furtai-a ás investigações do inimigo. Exemplo: o estabelecimento á margem de umil •:straaa
vermitte o remuniciamento c as ligações da h ai e ri a ~em se
iorna.r :uccessaria a abertura do um caminho espPeial; isso ú
rlc especial vantagem para as baterias pesadas, eujos desJo''<.Jinent.os fóra das est.avões são quando faz mün tempo aimla
mHi:; aloatorios.
01•ganizaçã.o das instu.llaçües

·m.

A installação na qual assenta o canllão (terJ·apleno)
l'i1·a geralmente abaixo do sólo natural, a uma altura lgual á
das muuhoneiras, ou mesmo maior, si não resultar {]ahi que
:;.~

tenha de &tirar com uma alça minima inadmissível.
O terrapleno é coberto ou não por uma casamata, que
111ldo ser, ou casamata ligeira á prova de estilhaços, ou casamala á prova do tiro de percussão.
A casamata á prova de tiro de percussão só é estaboípcJda quando se dispõe de mui lo tempo e rnuao material.
Muilas vez.e;:; e~Lalbel1~ce-se em cima do Lerrapleno uma
plal.aforma de madeira sobre a qual assenta o canhão. Aos
]<;dos de cada Lel'l'apleno preparam-se abrigos de bombardeio
para o pessoal. Para as i:nwr ições, albrem-$o Lambem nichos ao
rl'dnr dos terraplenos.
Em cada bateria ou uma de suas salas, estabeiece-se um
pnsto do commando, com posto telephonico. A circulação a
coberto na bateria faz-se por ?w1·maes. Dissimulam-se as cnr.radas dos nichos de munições, nellas situadas, muita:-; vezes
tnais importantes que as dos terraplenos.
Esta organização, em suas grandes linhas mais ou menus
a mesma em todos os typos de bateria, é completada:
Com abrigos de muni.Ç\lJes estabelecidos a peqw'.na dislancia. das baterias para conLül'em o eomplement.o df~ :::;on
aprnvisionamento em munições;
--·-- Gom abrigos .rJe pes"oal org:.tnizados a.Lrás d:1.'; J,;,lr~ri:Js
«'lll pontos rnenos expostos ao Urn do inimigo;
-- Com nbsfH'vatol'ios, postos de sjgnalização, p11sLoi:i (fr'
T. S. :F'., P. C. dos comrnanúautes de grupos e d~ agrnpaHH"JI.os, etc.;

- Com todas as ligações necessaria::. ( eleeLr i cas, opticas
•'· por artificios) .
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79. Além disso, toda bQ.teria, para a qual a hypothese de
ataque appro~im(Ulo de in(mw1tria inimiga não deva set>
absolutamente afastada, p1•ecisa estar organizada pw·a a1 defesa immediata.
, Esta organização consistirá el'isencialmente:
Na preparação de installações de combate para o~
sernmtes e as metralhadoras de artilharia;
- Em dt)fesas accesStOrias, tão pouco visiveis .quanto
possivel, afim de não revelarem a installação da bateria;
- Em nichos de munição para armas porlateis e granadas.
Far-se-hão exercido:-; frequentes üe alarma para ade~
trar o pessoal na derfRsa approximada.
80. O disfarce das iustallações de bateria é da maior
importancia. O plano de disfarce é estabelecido ao mesmo
tempo que o projecto da organização da bateria.
O disfarce corn.eça logu que se r,tssenta, u traçado da battria em suas grandes linhas.

t~m

TITULO 111
Combinação dos elementos· da organização do terreno
81. O commaudo eonct>be a organizaç~o; ordena e dirigf!
execução.
A concepção traduz-se Bm planos de organização.
tA execução é determinada por ordens redigidas na mesma
fórma das ordens de operações.
O emprego das organizações é previsto nos planos de delesu e de reforço estabelecidos pelo commando.
82. As condições de execução variam essencialmente com
o terreno, e, sobretudo, com a situação tactica.
Uma boa execuç~=io, reclama em todos· o.s casos:
A tradueção das decisões do commando em ordens
perfeitamente claras;
- A distribuição logíca das p1issões entre as differentes
armas, tendo em mira particularmente utilizar do · melhor
lnodo po8sivel as aptidões especiaes das unidades de engenharia;
.
- O trabalho por unidades constituídas;
- A boa instrucção technica da tropa.
~ma

No combate, a~ org(ll)1rização do te1·reno é uma verdadeira
manf!bra, cuJo successo exige uma instrueção muito desenvolvida dos quadros B da tropa .
. _ 83 •.A ~ontinuidade dos plq,nos de organizaçtto é a eon-·
d1çao pri~Clpal para uma realtz.ação rapida e Iogiea, e um
bom rendimento do trabalho.
Quand<? .um~ unidade é substituída por uuUa não neve
haver. mo_9Ifieaçocs na concepção, realizacão e utilização das
orgamzaooes.
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CAPITULO I
OHGANIZAÇXo Do TEI·tRENO E!vi COMBATE

I - · Caracteres da organizaç{io do terl'cno, em. combate
84. A organização do terreno é uma operação milito.r,
que, cunw (jualqu.er ouf1•a, para se1' coroada de bom e:rifo,
deve ser dirigida. O cmnmando, em todos os escalõ,;s, devr,
dw·ante o combate, poder intervir promptarncntc. O combatente, exposto ao fogo, desde que se detém põe-se a trabalhar,
mas, si u chefe não intervém, seus esforços s~.i.o incoherentes,
muitas vezes guiados exclusivamente pela preoccupaçã.p de
abrigar-se. Uma decistio prompta faz convergir todos 0" eRforços para um mesmo fim e evitn os trab.a.lhos
.
!nutci~.
B5. O trabalho de organi:;;ação conf-iado a uma tropa
é uma misslío, 1.ww /'órma. de combate. Os deveres e as respowmtdlidaues do:-; quadros, durante o ~rabalho, são os mesmos que no combate propriamente dito. Trabalha-se c~omo se
combate: pm· unidades constituídas.
86. E' capital obter ascendencias sobre v inirniqo na ort;anização do te1'1'eno, Na offensiva é preciso surprehendel-o
com urna organiza~o rapida, qÜe permitta atacar de novo
antes que elle tenha tempo de se refazer. Na defensiva é preciso ve.ncel-u em velocidade para lhe oppôr mais cedo solídas
organizações.
li -

Plaúos de o1·ganização

Ordens de exe1mção
87. De um modo geral, as regras que se devem observar
!la creação de uma organização são sempre as mesmas, quer
Re esteja em eomllatc, quer longe do inimigo.,
·
Essas rP-graR serão desenvolvidas no capitulo seguinte.,
Comtudo, as condições do combate impõem naturalmente
variantes na applicação.
88. Uma tropa empenhada organiza-se onde se detem,
fõemprc quf~ não tiver em mira a continuação immediata do
movitnento.
As organizações ereadas durante o combate são por conseguinte, de importancia muito variavel.
89. Si ~e trata de realizar uma organização logo após
uma parada imprevista, os primeiros trabalhos ficam entregues Iwcessl}.riamente á iniciativa das pequenas unidades.
Jt}JJcs decorrem simplesmente das decisões que devem ser
tomauas aut.orpaticamente por _todo comlJ!~ndante dP- unidado
logo que }Jl'evíl paradas de alguma dura~ ao. Essas f.P-m por
fim:
- E-;t.allelecer uma barragem dP. fogos de infantaria, em
que u flanqueamento deve constituir o elemento essenr.,ial •.
Isso importa a escolha de uma installaçãu e rle um tra-
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çado ·( 18) da fronte Javoravois e a JeLenqinação das i~tst.al
lações das armas .automaticas ..
- Ordenar o dispositivo, com parUeuJaridadc•, o nsealo-Jmmento (1 D) das tropas e a. organização do eornmando, rln
que resulta a determinação dos grupos de eo1uba!P, pontos ~~~~
apoio, centros do resistencia.
·Emquanto se executam esses primeiros tralJaliJOs por'
iniciativa dos commandantes das pequenas unidades, os esca~
lões superiores reunem as informações necessarias para estabelecer o plano de conjunto, cujas grandes linhas são communicadas, o mais cêdo possível, aos escalões subordinados
sob a fórma de ordens, afim de orientar o~ esforr:.os de todos
e evitar os trabalhos que não estiverem de accônlo com a or~anização projectada.
90. Si se trata de organizar o terreno coHquistado, em
consequencia de uma operação offensiva (f0. oh.iectivo limitado ou de uma parada provista no decurso tle UIIW. operaçi'io
offenRiva, lo plano de organização é assentado pt'f;viamentc r
as medidas de exceução são incluidas nas orcten::; dr ataqtw ..
Estas indicam:
•..".:: ...
- A organização que sn deve realizar e a distribuit;ã.o d:w
mis~õcs para a execução dos trabalhos (esboço):
--- A onkm de urg·encia dos trabalhos;
-- As disposições que deyorn :;er tomadas para o aprovi ·
t~ionamento de ferramentas e materiaes.
Essas ordens poderão f.er· uma execução iucompleta, em
virtude do terreno SCI' insufficientcmentc conhecido, on na
~if.uação em fiw de eolllh:rl.e diHcrir da que foi pr·evista.
Competirá nntão aos escalõPs subordinados introduzirem
no plano as modificações de miuucia necessarias; o commando
superior intervirá, depois, si for mistér, para rt!dificar (>
plano de conjunto.

lll -- Conducta da execução
!H. Na conducLa da cx.ccw;ão serão

9hedcc.ida~: ;1s r~gr:t:,

n observações seguintes:

92. Distribuição siJnples das u'Lissões. - Em principjo,
trabalha-se no logar onde se está. A observar;,ão deste pre~
ceito é simples, uma vez que o escalonameJtto das organi.zações deve corresponder ao das froças. Sú as r midades em ..
vrcgadas como reforço de certos traQ_alhos especialmente urgentes. fazem excepção a esta regra; assim mesmo, deve-s f~
fazer sempre o possível para reduzir os deslocamentos ao rninimo.
9:l. Recouhel:im,Jnto,

plano,

ordens

drJ

r'.J:çnu;ão

el!cfe procerlc a nm trabalho proparatorio como si

( J 8) ()uc ::-;e!'ú o da parai! ela prin~ipal

Sf'

ew 11111a

- O

t.ndr:1,w:c

orgauiz~~

maiH complet.~..
(19) De que dceorrem as install.-.. ,.:o:~)s das paratlnl::t.s
cessivas.

sw~-,
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de qualquer outra opera~~ão. O recnnht~cimrmf.o, o plano, a
ordem de execução, em certo1-; casos, podem Jispnnsar qualquer documento cseripto, mas devem sempre precoder a distribui«;ão dos homens· para o trabalho. Não se conduz uma
opcra~·ão, por menos importante que seja, de aceôrdo com
uma fórmula nuiea. As~im tambem acontece com os tt·aballtos mais simples. O e h I'!' e tem, r~m cada caso. o den•r de capaeifai'-sc das eondiçõcs particulares em q11c se apresenta o
tJ·allalho, que de\·e set· executado, e pseolher nm JH'or·esso de
ataqnr. ao mesmo apropriado; sem essa precaur:ão ~'Xpõe-se
ás t•on8eqtwncias q111' Prn comlmtl• ersl!lf am Rrmp1·n dr~ nma
aer;iio mal preparada: derrota. fadigas in11f.eis, pel'das. rlestnOl'al izar.\ãO.
fH. OrtJ,·m de W'ffetu:ia -· 'l'odm·. os Lmhalhn:-; não podem
ser Pnr:ntados ao mnsmu tempo, em todo sr'n df':-il'!l\'nh' i mcnto.
O fim que se tem em mira ~~ uma exeençãn pl·ogrc:-;siva, que
a eada monH'III.u permitta disvor rlt~ uma organizaçã.o tão sc•hda qmmf n o lPnham permitLido o Lt'mpo e os dfeeli \OS mnPr>t'p;ados. Para isso é in•lispen:5avc1 assentar ltliH\ ordem de
urgf'm··ia r·u idadosanH'nLe et~Ludada. Basl'ar-sc-ha nas eonsi•lf·r:u;.nes snguintes:
a1 ••stabelr•ePI' o mais cndo possivd a eonLinuídarle das
~~ommunira~·ões (pamllPias, normars), afim de que, sem a menor demora. o I'Xercicio do eommando, os abastr•eimPntos, as
eY::tl'llil~:ões n os dr~:::;loeamentos dn forças fiqtwm garantidos.
E' indi::~pPnsavPI abrcYiar por todos os nwios o periodo
m i1·ial dt1rant" o qual só ~w dispõe dn ol'ganiza~'ÕI'S fragmentadas. Essas organizaçõc::;, evidPntemenLc, possul'm todm; os
ÍlH'IlllY('Ilinnfes das olwas isoladas vi1-1ivois.
A vantagem q11n, á primeü·a \'ista, 1mr,~er~ resultar da
suppressfi(; dr qualquer rn·epara•,;ão l'egular do t.nneno nas
proximidades do inimigo ( oeeupa~:ã.o das cratr~ra:-;, de.), t.orJia-sp ahsolu t.anwilt.<• ilhJStH'ia si fot· comparada aos graves
lfl('onv,~JI i••nf r's rr~sultantes da. falta dr~ organização.
Dnmais, a PxisLülH\ia dP pal·alll•la:-; ~~ not·mar·s nilo excluo
de modo algum a occupaçãu do terreno mu exlr•usão emn clen:enLos desLaeados tão pouco visivr•is quanto po::;sivcl; esse
modo dr' occupar.:ão estú dn aec<'ll'llo com os prineipios ~~uun
eiados no in i cio da "instrueç.ão";
b) Protegei·-:~;,~ com def,~sas aeces:sorías que pm;sam ser
rapidametdn collocadas prim1~iro além d8 f.uda a frnnfn. depois
das parall•~las sueePssivas. Si se p1·evr~ uma esf.auilizat;ã.o defi,ritíva, dev1~m-se rcforr;ar nssas dcff•sas acenssorias. Pstabej,)r:er o· compartimentos neect-~sarios. r·.,~t·ear !'·l't·fns org·ão::; es~ cnr~iaes (grupos 1k combate com mnt ealhadnras. 1'1 c·.) ;
c) Gome{,'.t\1' in11uediatamenf n os ahrigPs 111ais iulportan~es (engenharia. piouP.iros) e logo qtw o grúo de adiantamento das parallelas ,. das nornntcs admiUa a l'l!dlll'l~ão dos
ef'fedinJs eon~agrados a ~~ss1~ lralmllro, ~~mprrgar o::s homen!-:i
;lisponin~b na construcçãu
ouf.rm-;;
'~.' nngnlar os abasf.eeimnntns dP lllaf.PI'i:ws ,. IP!Tamen·
l:u~ de <H'etmln t'Olll a nJ'dl'l\1 de fll'gi'JU'Ía adoplada ,. ;1, Jtlal'eha
do trabalho

ue

fl~'i. Obsf inu~·ân 110 t ntfwllt o -- l•;mqnanfo a" pal't"s rs~''''.!11\iaPs da urganiza~·ãu ufw esli\ l'l'l'lll tct·utittada',, eleve-se
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prol:leguir JHI trabalho com obstinação, pedindo-se ;i trova o
esforço de tiUC é capaz; e evitando-se Q-ualquer JH'.J'da de
tempo.
E' IWCel:lsal.'io l'i.tztll' o lHJSSi voi l)ara dinülluír UH pel'das
de tempo resnlla11Los das substituit;ões. Ha um plano dt~ üai·alliO, or•Jens de execução distribuindo as missões; é p1·e:·1so exigir que se uão mude de orientação a cada substitui-·
ção, que as Ol'dens sejam mínueiosauwnto transmittidas. A
i::~1pulsão do ~~ommarHJo den~ ser tanto mais PJJeq;ica n SJN
fiscalização ma i~ J'requ ente, quanto mais repetidas fr11·r~m a~;
sulJstituiçücs impostas pelas neeessiddaes do eombatc~. Trai alha-sc de dia o mais t!Ue fui' po:ssivel: A situação, a obrigação d!~ não perder um s1í instante impõem que se t.rahalbc
de noite; illU'> é preei~u uãu esquecer que existem Jllt:ios vara
continuar os ll'aballlos d1J dia a despeito do inimigo. E' preeiso para i::;:su apl'Oveilur Loda.':l as circumstaucias favoraveis
(uevooiroi', conúi~ões iJtmosphericas que impeçam a obgervar;ão aer(~a. ele.) ..Aii:is, u LJ·alJalho ele dia, menos fatiganto
que o de uoitc, {~ dr maitn· rmtdimetlto, (tuer em quaütiua(k,
qner em qualidade.
·
Muitas vezes, a sitmu;ão impõe que se trabalhe, c.uste o
que custar, não obsLantn o fogo tlo inimigo ou a fadiga da
tropa. Gel'almontc calcula-se mal suspendendo o trabalho nn
esperança de reduzir as perdas devidas ao fogo óu á fadiga~
ellas serão muito maiores si se tiver que enfrentar um ataqut
com uma organização ~1sufficiente. Si se souber regular o
trabalho, pôde-se obtor muito de uma tropa, mesmo cansada.,
Elle é um meio de restahcleer>r a c'ohesãu e o moral de tropa.
CAPITULO 1I

96. O eslahelecimrmto rlN;sr~ plano at.tf~llde á necos~ddadc
rle ,tetcnninar> logo Ü(' eomeco o dispositivo geral da posic~ão
e a installação dos prinr;ipaes orgãos, antes de entrar no~ por•nenorof\ da. organizar,.ão r! e eada um delles.
97. O plano de coojun~o determina:
A frente geral da posioão;
O escalonamento gemJ das fm·çHs <tracadu ;JJJpt·oximad,.J
das divell'sas parallPlas · :
Os centros .de resisteueia;
A repartição do eon,junto da artilh~H·ia;
As grandes linhas da rêde de eornmuníea,ç.ões;
A installação a.pproxírnada dos obsp,rvaJorins. impnrtrmt.en;
A orgél.niznc:ão do nOHlllHNtdn:
.As gramlr~ lillllHs da r,lde d(; lig·~çf)p.-.; ,.J(•,;ft ie;•; ,. IJptir,as.

rzn.

Es::~)>;

di~vo~:Ír.;f-Íf~S

a.pplicam-:s~
n~giões,

quando se tl'!m de fortificar rertas

priwipa!mente
de imprevisto.
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98. Esse vlauu é estabelecido após um estudo LacUco d(l
recebida, Jevando--s1~ r'm enn ta.
defesa da vo~·ii~,;.ão.
t.leve JWeeeder qual.qneJ' outro
tra.fal/w, é feito primeit·amenf.p. na (~arta n l'lll ·sng11id:1 cum-·

l.err<~no, no quadro da missão
n "!ff~ctivo médio nec~ssario ft
Ess1~ estudo taetwo, que

pll'f adu

lJOI'

meio

oe

l'f~eO!lheeimelllos no I lqTeno.

A de.tcnni·naçuo dos elementos enumcl'aclos iU~inw, faz-se
dl' aecôrdo ~~um as t'.lm::üderações dosetrvolvidas ·no titulo 11 ~~
lt·v:tndo em c~onta~ <J.lém disso, as o1Jserva\:Ü~'S s'*''i11Je.:;;
nn. Ccnli'O~ de 1'eSislew;ia - A dclenni nat.•ão dus etmtro-;
de ~·esi~tenüia ú ba~.eada na importanein relativa dos acddentf's do solo e das eobertal::l uaiurae.-; ~aldeias, bosques, etc.).
que domarcam a posição e Lambem 1ios laços qnc existem en~l'e ess.es diversos pont.o:',
em Yirlude de suas propriedade~
ktJCLicas e da·s communicat;ões que o reuuem.
100. Repm·tição da artilharia - DPVI'•-se J'cpal'l.il' a ar' illt:J.L'ia que normalmeniP terá de agit· eu1 lJenefieio elos ceu-Lr·o:; de resistencia, proporcionalmente á ünprii'Laneia dn cada
lllll de.lle~. sem comtudo deixar de assegurar a possibilidade
,_lp r•ffeeLtl<tl' eoneenlraçõcs. de fogos contra um punlo q11alqncr
da rrenl.r~. N5o se devr\ eon·scquentcmcufr~, p1\.11~a,· r~m uma
,·~~.iJartit,;ti.o IJnifOitmc ao longo da po::;içfto.
Além disso, as posições que se tem dr~ ''st:olltcl·, aUi t:crto
JH.IIl Io dependrm da rêde de estradas.
101. Communicaç6es --· Determinados os delineamentos
~o.raes

da posição (centros de resistencia, repartição dr~ conj,rl'to da artilharia), deduz--se a devsidade das vias do comnmnicação ncecssarias ás diversas partes da frente c, eonseqttt>lllernente:
Os melllwrameutos ou agrupamentos da rêde de. e-slrada::>
r.pte se devem realizar e om particular as passagens suppleJJlr:üares, que ~crá preeiso crcal' nos ohstaeulos, pas:mgem:.
qnr' na possive1l zona de acção da wrllllwria initniga nrmc;t
s('r!arn assáK Bumeross;
O desenho de conjunlo da l't~de fet'l'U\ iari<r dP l.lil.o!:J re-·
d11,~ida que será .prer.iso e~tabeleeer;
O apparclhamento qu~ será necessal'io prnver li<tl':t a rôd1:
dr· ' itola normal.
10:.'. 01·ganização ,Jo cvmnw11do -- A ol'ga.uizar,:.ão do. ~um-
rnando .consiste em agrupar os centros de res1stenc1a, dr.
;v·r('~rclo com suas propriedadtes lacticas e a rêde de com
mu~dcações, para constituir o's sub-sectores e os sectorcs.
Esse agrupamento é muitas vezes independente do ef-:fectivo das tropas que inicialmente oecupam a posição. O
rf>.fnrço das tropas da defesa deve ser feito tanto quanto possiYI-"1 .po.r ·simples substituicão de uma unidade por outra de
ordem mais elevada (ex.: divisão substituindo uma brigada).
li -·- Plano ponnenorizrulu

103. O estabelecimento do plano pormenorizado começ2
por um estudo preliminar na carta, mas resulta sobretudo de
reconhecimentos effectuados no terreno.
Orgaizacão dos centros de resi'si!'lncía
I 114. Cada centro comprehende um certo nume!'o do ]Jontos tle opoin I'epartidns em largura e profundidade.
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~-\ repartição de~ses pontos de apoio repousa na necessi- ·
d.adr) de uma combinação judiciosa do fogo e do contra-ataq 1r, com o fim de assegurar a defesa. propria do cnntro 0 d·~
,;oow•rar na defesa dos centros vizinhos.
.

105. O Foao -- Deve fazer-sr u possível pal'a realizar
uma poderosa barragem d1~ fogos de infantaria, !H•ln t•.mpL·•~go
svstcrnat.ieo das armas automatkas ,.m llanqueaHtPnlo. c pnla
adop<;ão dt• Llispotii\:~Õs de modo qw· ~P tunwm faeci~ HM nm
CCilfl'ar:ÔeS de {Of!OS. i) t'rtlfWP!,!-ll do l'lanqUl'HIIH'IlfU f' ua:.-; ('1111-centraÇüe:-; df' fogos para elevar ao maxillliJ " put.r>ueia da barrag•~m ua fn•ntl' dq t:l~ll!.rn dt• t'l'si~lctH~ia, Hfio ronJIJ~'tE~ s•)-tnenLo aos ponto-.: d•! apoio do J" ('Scalào (lest-n ce11lro, ma~
tamhem ao::; d11::; e•~nt.ros \izinltu~ ,., alótu di~~"· a lodr•s os
1Jontos fie opoÍ1..1 escolunwlos d rdoffU(Írda f~ r·1tios louos possmn bata o fel'l'eno além tlu {l'cnte do cenl1·o (lr• resistn1.r:ia.
Não f'P de\'r> P::;mwcer q1if' a uwtralhadora .-~ su:~t·Ppli>PI de
uma aeeãc- muito- ~ffirHz a. ~raude distancia.
O ésealonamt~nto l'lll pr-ofundidade, alt'·ln dis~o, tlnverá,
permittit· e:stalwleeer barragens 110 interior do cPuLro de resisleneia. ea:'lo o inimigo Ill'Og•rida. E-;sas banHg•'llS ·jn.f.pr·iore.-:
fPt'ilo Pt'! ududa-; " peeparadas.
lOti. ~~ r·vnll'tJ--tlftUfiU: -- Examimu· -se--1tün ;1-; cnndicik:,
l'ara JU(' 'J~ eoulra--alattue~ ~P,inm des•m~tHlllHLln~ ~m '''JlllhiIJUt;ão ruut P rog·o, quer para a eous••rva~;ãn- d1~ cnnt ro de rnHi~ter;eia. lftli'T' Pttt )Woveil.t' do~ c•·ntro::; viziu]JO:;, pa,r'liudo das
ll)J;olll··~t·:; rnai.-; \'(•.r·o~ilnt•b " proetu·ando t'Pa)izar unm eon-cr-pçiio ::;impiP:::. lo;;so eonduzit•ú <.to Pxauw dt• ~~onfra--<tlaqtws
4

llliOJ }ll~l(lll'!lt! fi' lllll.'l'() dl' dil'l't~;ÚP~ JH'I~(:~IIWPbida~.
tO'j. u~ l'~tudos I:Ortl'l'l"ftCll(l~-:;, ao f'llllll'l'go do
cnnlrH-a Ia•Jlll'~ P•:nuit l.iríio df'!ertltinar:

1'.1!;•• c

·ln~~

;\ iu~tall:u:.üu do::- polliP~ do apoio:
O Iraçado das parallola:-; e normaes;
O ll'abalho das dPfr>sas :.wer<:o:~•n•üts (inelusive .•;
A'S installaçõe~ dos ob:.:en·atorios, dos pusf,o::; '!P.I ieos e dos

P. c.;

O }lla'nn rras ligatõ'~~ tnlophoniea~.
Organi:t.at;iio do~ ponl os de f!poio

108. Uma vrz P~talwleeitlo~. como SP disse aeimn, 0 papd
qu~ deve s~t· descmpPnhado IH'Io~ rliw•rHo~ ponfns de ap•)Ío !'
a~ mRf.alla~;ues J'Csp,~diva:-:. delnnnina-sP a Ol'gHJJiza,·iín ''" t:u•la

um dPlles:
·· fixando ~~ fiillÍ::;Hões e as installa~~õcs dus grnpL•s ()ro nnnbat(l:
J?rPeisandn o fyat~.ado d(}S (•ICJnl•ntos d1' paJ·alkla-.;, 110 rn 1ar 3 ·~
úef 0 :-:~~ <Wei~S~'ot' !a:':i.. CflH' ~ n f en•sf:mm n poli to dr• apoio.
I• Jnalmenle frxam-s,. os lWI'Htcnon·s

da

nr;.::111 iz~•··~n ,J,~

cada grupo d•' ''niJ!lJatP na or·d0t11 "("'.tJin[P (Y•·1· f'·•pitul~ \' ,Jr 1
'J'itulo lf) :
· ')
··
'' ·
·
ln~dallac(Jf''i da:-; anua~ aut.rmwtir:ac; tt], a•:·~ut·d"
affl'il•uida att gtT!po dt: ~~PJnbale\:
Tnstallac~o 1lo:; "l'!llH~Iüus rlf.' prof,:cr·fi";
f:OJllllllllllCH('ÓPS:

''rlln

a

~

Deres~~ (H_'\:f'~--,;,.ia-. f'"'J•Pl'ÍHl':'l p:~ra (\

::f'IIJHl

rk c-urq ..

ÁCTOB

10~1. ()~ I'Plllt'OS

dt•

IJ()
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l'P~Ü.;;ft'llt'Ía, pnn(tL.;: dP apnin I' ~l'UP·flSOfl
um•~Pnl ram

romhaf .~. comprP·hendem. znntts :wti\ a c:, Nll 'fllt' SI.'
os nwio-; de dPfPsn. e intervallos.
n~ intPI'valln~.

eonf(lrrrw snn exlensão, 011 n:l,, são or~r·npa
on o !:'âo por fo!'Ç:1S propnrrionalnH•nffl ini'Prior·r"~ :'te; da;
:tmn-; ad i\ n :~.
:\:-; •·r·onnmias f1•ifas pol' f'SBa Lít·ma pet·miffJ'rn :tlli-'Illf'll·
far nc> mPin~ posto-.: Prn ar~;ão nos flo!ltos mui·; imi"•rtanfn.:;.
Para podei' I'Pdu7ir· nu nw;.;;rno .;nppritnil' :1~ ~·unrnit:l'ií"1
elo'-' in f h!'\' a tios, 1• nerPssnrio:
I'', qnP ~Pjam muito hrlll hat id•l" pP.Jn fngn:
2°, lJHf' as dPfPSflS lltWI'SSOl'ias III'S~WS ÍJlf('f'V:lllns '-lf'jam
mais tlr·nsns q11r nas zonas :wlivas e pos~am sf'l' vkiarlas;
~l", qnP ns in f Prvallos nm nada SP disl.ingnnm. qn:-ll!to ao
3spu·t n, das nrgan Í7:lt:Õt'5-\ Yizinhn<;. Aliú'<, df'\'I'Tn ~I' I' ot·g:mi-zarlo~; dr> rnndo qllP rns'<nm spr· (wr·nprHins Pile ra::n dn th.!f't'S
sidadP.
As rlt>fr.sas nrrf's<Jorias ~~:rão tmrl ic~ulnrnH•ntP rdol'eadas
J;a;;.: 7ona~ rm flllí' sr. pn.s~am f':"rnpm· :'t« \·istn" inimigfls.
do~,

,~ í'nmplel ::~da:
dl' I'Otnfllllll ic :H:f~•f'S d1• f,!Tfl!ldt• I'I'Ilff iITit•nlo ,r•sl!'ndn:o::. r·arniuhns, 0'-ll'adn~~ tJ,• fpr·ro dr hilnla rNln7.ida ·,;
N•m n I'I'P:lt:ão dt• dnpsitos dr• l.oda I'SpPr·it• 1· pnntn~~ de
:.H~Itndn llf'l't'i"".fll'Ít)S ÚS t.J'OJ):lS da df'ft~Sa.

1 i O. _\ orr!'anizaçfío da posir,flo
f'lll 11

fi

CTf'9{,'iiO

11 I. 1\:" l•osil:í"ír•:-; sLu·,,··e,s~i,·a.:; sãn t.ndn:-:; rtr~nnÍ7f1tb.. ·:.t dr>
Cilltfttl'lnidnd .. t'fllll os pl'ineipins Pxpnsfos nc·imn.
Alt'·m di~;o, l't.'Patn-SI~ eompnrfiuwllt.os TIO t'IHijunf" dai; po-si•.~u•·•"' -;w·r·c•foi.-dvas I'Otno no inlrJ·ior dt• uma pniseii··'· d .. modo
fJUP. s1• lnralizf'm o~ progrf'ssos do inimigo, ea~o ··nn;dg-:l tnmsJH)J' a prhtwir·a po~i~;.ão. nnma parln da fr•t•nf.f'. 1• se pns::a con11'<1 ai atn l-r1 "m t•ondir,õPs vnntajo~as.
f"~f'

lJar·a

1

na!nr:ws

fim, nfilizmn-:;;p rlr..::dr• logn n-.; pontos dr npoin
hosqrH'S) qw• ~r· ndu:tm lltlS P·lpacos que

jtovottt:õf's,

;::npnt•arn n.s poskftP~ succ·r·s~iva~.
A l~nn;-; d~>C::w~ pnn1n~ ~~" apnin podt't'flo. l'tlln \:lnfag·r•m,
~r~r· t'll!l-d il uidu~. I'Onto orgiifH isolado-.:. ~i fnr· possh·t·l fnrUu·
•~ompl~>l:l!rii'IIIP sua IJI'f'JlHI'HC:iio :í:-; invnslig:u~llr·~; dn irÜTllig,,.
< ls
gniull~:

f·'qtT't~ifa.
('

lrahalllo~

st·r·ãn

P'f'rttlarlo~

na ordr·rn dn

nn::f'JJt.'ia ,~,·-

"'Tãos dr· flnnqneamrnf,•. nhsPtYafnl'ins, ·trnsfoR t1~
:dJI'Ígns

di\'f'J'Sili-', df'ff'Sll~ :ti'C'f'SS•Wias.

I'OITitrlllflk:u:fi,•,.;

imÍHtl'l anll's. insta.llar,õl'~; fi•• hniPI'(a;;; .
.:\s p:n·nlll'l:l~ (' nm·maf':.:, su~·t:t'pl i\ Pi ..:: d1• "" p•'hlti'Irflf'f'lll

J i.L·:tt4-,P:,;

ra],id~llllt'llf•·

quando

ful'

cn1n a'l infPmpt:•rirs. mas ftu•.~i.., dP ('tHUtruir,
prinripnlmPnft• ?i ..;r>u tru~~:.Hlo fica•·

llPI'P~sario,

as:üsna lac!n no terreno. ser& o simplcsmt'ntr e3boçadas (esc a-

ACTOS DO

PODER

EXECUTIVO

vacões de :10 a .'.Q centinwtros de profunctidadP-) . Rvitar-se~ão
assim grandes trabalhos de conservacão qup absorveriam, em
pura pe!'fia, rffecfivo" importante~.
J V --;-· Apparelhayem ge1·al dos ser.tm·es

112. Aos trabalhos concernentes ás diversas posicõeR
a_juntam-se outros de interesse geral, relativos:
- ás grandes arterias da rêdc de communicacões (e<.Jfradas, estradas c!e ferro de campanha e de bitola normal);
ás ligações (rêde de exercito. rêde de commando rêde
geral de tiro; ligações por pombos correios, ete.) :
- aos acampamentos e acantonamentos;
-- ao abastecimento d'agua;
_,_,_ ás installações r.oncernentes ao funrctonament.o dos
•iiversos Rerviros (nrtilharia Pnrrenharia. arrommtir::c intflnnencia, saude, 'etc.) .
·
·
Os planos desses trabalhos são estabelecidos pelos c.hefes
dos dHferentes serviços. de a~C"ôrdo com as d)rectrizes dada~1
pelo commando, e submeU idas á sua approYação.
\' ---- 01·dcm: de Ptrecuçiiu

113. Uma vrz fix::tdo, como foi dito, o plano de con,junln,
pela autoridade encarregada da organizacão de uma zona rtPterminadn, a cxf>:t·ução · ó prrsrripta aoQ p,s;r,aJões ~uhordinnt'ct ~
nlPdinnte nrdt•ns n~latnras:
· -- aos J'ecoHllecinwntoH:
--- á preparação, e
--- ;\ exernção dos tr:.l1:-dhos.
114. Recohherimento - A ordem fH'Pscrevrnrto o~ t'·• ..
r•onhfõ('.inwnfn-~ :ís 11nirhrll''' ';llltnrrlinf!da~ r.lnlfin1 p~tn\ r~da
unidade:

- todas as informações que lhe são necessarias sohre as
linhas geraes da. organizar;ão que ::;e tem c!e realizat· (extraelo
do plano df' ~on.iunto);
-· a missão do rP~onltl'eimentfJ qup, !hr ~~ confi::Hia (t~on
formR o caso, est ndo rll' um "~'1'·1 o r. d0 ~1m !':mh -si'(~ f o r. dP 11m
ePnfro de rrsislrrwin, etc.).
O l'C'Stlltadn do rrt>nnhN•imPnto P aprpsfmfado soh a fór.
ma dP nnt phn" l11f'llflt•adn Ól organir.n6ío f!IH' SP fpm dp r·ra
lir.ar.
11 !J. /JJ'(~)JO'I'W'tto dos lrollfll/ws -- Urn:-t Vt'z app1·ovados o.-;
das orf!nniz:v:õf's. frafa--SP tlr• prepara1· a PXt•nm~ão dP
modo QUr> l1B tropas possam flal' f'Oll1PÇO
'frnh:tlhtl "f'tn pPrtl~l.
dt> fpmpo. dt•srll' flllP nlll'gtH•m ao !oral.
plano~

no

As ordPn~ qup

SP

fpm dP

'(!rtP

dizNn l'~'S!Wif,,:

disf I'Íhttir:ãn df' n."JHH~IIS dt• IY'"flf'lle:ÍO, P :tn PSfHtlliP:! nwnf o dns frnhalhos;
··
---- :'t cnn~d ifuirfín do aprn\·isionamenLo de matPl'iai'S ,, ú
tw~ranizarfio rio sen fransportfl (rnmmunieações ''~peda•?s, t"l
tradu~: de rodaR•~m nn ~~str·atl:1o; d1• 1'P1To "" bitola 1·rodu'lit!a) ·
:Í
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rh~ meio~ dn f~sfar·ionanwnto
p:trH
:h'
da f'Xf'mlçfio. ~i fm· nrcPssnrio.
Uma pr·eparaçã(l cuidndMa (· indh:pensavPl pam a ho:l
mamha dos trabalhos. Si se quizetr rmneçor os traba(hn.~ N>m

á prrparaçã.o

ft·opa~ enenrrPgada~

uma ~~repnrncão in.w,f{iciente, srí .~P

perderá fpmpo.

!16. R:rernçõo dos trabnlhos -- As o:rrtPns dadas Tiara :1
I"Xf'f\IH.~fío doe; trahnlhos torm rm mira os pnntm; sP.gnintes:
t.o A missão aUribuida a cada uma das unidades subor(linarla:'l. missão essa definida por bm esbnro da organizac;fío
(1Ue sr tem dr rPalizar. acompanhado dr !,(l(Jas as informações necrssar·ias ~wbrr o paprl do~ f!iyf•r<:.:r>~ r>IPment;)s dessa
nnganização, a ligaçfío ('.Ohl os tr·ntmlhns PXr·rmlado~ pPfaq llll'fladfl~ "i~ in 11 as. t"t ~~.
2. 0 A rl'rdem rfe uraencia dos 11•abalhos.
~~.
<\ orqaniznçfín do nprom·~ionnmento OP mat PI'iaPc;; f' fr~r·
r:.tmnntas (d•'positos, orp-aniznçno dm; !J·:mspurtP,, nlr~.'
0

lf.'' () estnC'ionomcnto
!) "

da:-: nnirlai!es.

O ?'eaúncn r/e f1'a1}(ll/W

(trmp,,

t'Oll'lfl):!l':=td"

:tr• LJ'alln-

llw. :í instrureão ,... 11o dPsr:mro).
117. Fisr~aliza('áo da e:J;ectt.ção -·- O ,•.onnnando não At~
deve I im ifHr 11 ordenar, devP ainda dirig-ir P fiscalizar nn
mandnr fbenlizar, flurante a execução.
O ront.ar.lo frr.qnente r·om os executanh~s ~~ muitn nrcrs!:mrio dmnnfr' o prrio-r!o inicial das obrns: Pvitarn-se rwros P
realiznm-Sf' srm df'mora, na oJ•ganizrwão rln 1rab::~lho. n!~ ntP ..Ihornmenfos .inlgados nr>ressarios.
-\ a!(PTJI;:ÍO rios eommandantes das gl'Rlldf'~ unida(lf~S dP\'1'
diri,Q·ir-~r mais PSpPcialmente para a~ !Z'ranrles linhas d::t m·.-·
ganizar,iin P. Pm particular. para a manrira por que são t.ra.·tados o.'l l'lnnrf!JflfllllPntos, a ohsPrvaP;fín. ns rommnnirar:õr~ ,. a~

lig-at?fl,~~

GAPITULO IIT

As povoações e os bosques Eão organizados dC'
com os princípios gerae.ts exposto~ precedentemente,
d<?v! ndo-se tirar o maximo partido possivel das suas propriBHR.

!\f'c~rdo

dnrlfl::; pnrticulares, segundo as indicacões que se segue.m:

f1 Ç). Or:?nnizar:ão das pnvoru;IJf?s - /\s pnvoaeõr~ offerrcem hn::~s Pnher-tas ronfra as vistas trrrest.res P aereas. Essa
11ropriPdarle rlf've antes fie tudo se:r aproveitada para a c·r'('R-r·ão ri" 11ma organização dr cuja exiE!Lencia. o inirnig:o nüo .Sll~·
pPifr· ,., Psper,inlmPntP, f}p, nrg-ãos dn fogo fortrrnrmtn Tlrotc~gi
rlos r• nos f!H3f'S a posir,fío de f\Ombafp, e a rlo nlar·ma :-:r• cou
fnnrl~m. cicumst:mcia rsta muHo favoravfll. como ,i:'i foi rJilo.
As povo::teõos offerPrem ohstaeulõs frwr.is dn pt'Ppara1· e
reforçar. E' nnssivr>l. por conseguinto, canali:r.ar para. r~lla's ~
'{lrorTec:;sffo rln inimig·n o tornal-a pnnosa ·POt' comhinn.çõr~
~proprindas do nh~fncnln f' do fogo (flanqur,am~'nto. •'nfiamrnto).
~~-"~fi~ r~ondic:fles pr('stam-se particnlarmf'ntn ao mnprr•go
c1f• pontos rlr apoio, dn fZ;rnpo~ de combate. organizado-.: d~
l!1Prl(l qllP. r·nnst Hunm rrdudos snsceptivPis rln ~;r hastnrmn n
·j nnlpl'in" " rh• .;:p· rwmlrf"fl!Yl pnr mnito !Pmpo qnando r·t'J"t•a
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cog. Isso p(lrmit.t•~ a defesa do interior dr uma aldeia rom
J;Ot1Nl P"ent.r. (l ronsagrar o grosso dos cffref i vos :1(1s rnntt·a-ataques intPriorPs n sobretudo Pxteriores. ·
· Para nU.cnder uo perigo do fmvolvimento, ol'ganizam-:~t'
rodProsos. rlanqnr>aJJwntns •·om armas aut.omatkas dispostas
f:m ahrig-os J'f'Sistl•nh•s, JHlTII<ls dP apoio I'Rcalonados Pin prof;_mdictadn. e batPndn os intrrvallos, r (.m~para,-sP enidadn.;:;a~n(1nfe o dPseneadr>anwnto dos l'lmf.ra-ataqnrs. romhi·nanrlo o
for:,o dos Ot'gãos dt• flnnqtH'anwnto ,, da artilharia.
As roJJ.•ddl•t·n~:õ•~s qw• pt·t~l'''ill~m prrmif.tirão d(•{Prrninac
nq insfnllnc;íiPS dos ).!J'IIJHI~ "'' r·rJnthah•. ou pontos de apoio i-ntoriorPs dos orgãos 11i•sfinndos a hatc1· os l'laJH'of! Nnfinr. dos
<' l!•nwntos de~UÍ1ados aos I'Ollf ra-ataqurs. .
'
Em uma povoaf;flo Plll'nnlrar-·~(·-ha, nm geral. partir·ubr
fwiJirlade para a I'XI'I'lll:iln (mal f'r·iai'S ahundan.tf's a rwquPIHl
,iist:lw~ia, hoas comllmllit•n('Ões ••nm n rd.aguarda. pnssihilí1
dade df' fazPt' er•J'fos fmhalltos dP tlja, nwsrno 1wrfo rln
inimigo).
Os a hrigos nwrPePm f'SJW(' ia I attr·n~fio.
Si as tropas dr. dnfnsa inll'rior fm·pm potwo numPJ'osa-;.
lll:io havPI'Ú l!Pe••ssidndn rln muilos ahrig·o~: ma;-; SI' ll11•s dará
::!erta ~o li dez, porqun as local idadPs ai f ra hem o firo systl'ma'ico de JW~a" dP gro~so l':tlih.l'l'. AlPm disso. prnr~nrm· -"P-ha
reunir, Pnft'r' si, o . gr·npos dn t•nmhah=. 01-! ponfos dp apoio f'.
si for possi\·Pl, pol--os f'Hl I'Oil1llllNIÍt'Hf:fio 1'0111 o ••xl f'l'i0~' <h
povoar,,ão J)OJ' via ~uhfrrranPa.
No~ rJnrwo:-: diSJHII'-.se-hão abt·igos pam as fl·npas dP <'011fra-ataqlll'. Os ponfo.r.; dP. H!.mada (p1H:O:'. follfPSI rir~ar:io pt'ot.rgidos por 1l11·ig;os J'I'Sist••·niPs.
120. 01''/'mizoçíin dos /J().\'({1/r's Os \Htsqw•s do nv•-;mo
morlo qun as pm·na~.:v•·~., prol P1!f'lll rnnll':l as vi~! as t••tTP<::frt•;;
~ aet·nas n oppõnm um nhfo:tnculn :í p!·ngJ'f•:.;;-;:io do inimig-o. ~IPl
org::Niiza1:ão sPr:'i ff'if.n. a pr·itwipio, l'omo si a rolwr·ta e o nh·sf:Rculo qw~ nff'PJ'Prrm fnssl'm indPRIJ'twl ivPis, P, uma v••z ft
nosq1w dnsfTtl ido. enntT)II'I.ar-se-ha P~.r.;a (IJ·ganiza(fío 1•om •·
orgi'ios qnn r.;p fot'naJ'Pilt llPI'I'ssat·ios.
A prirnnir·n phasl' <'Olllpt·r•llf•ndrJ•:í:
- A el'l':ll;ão dr 11onfm; dn apoio P dP g;t•npos dl' t~ombafP
rom o fim dn flanquc·.at· a orln. impPdir us raminhn~• rlP TWIWtrar.ão P detm· a progt·nssãn do inimigo no intPr·iot' do lto~qttl~
'(orgãns dr í'ogn e~wrilonadns no infc~riot· (21).
- A do:-: clPHWTÜOS nnrnssario~ Jlrll'::l l'!'fN·Inar o.-; •·otd.l·aaf~.qnPf-1 (alwi:.ros, eonnnun.ien1:ÕI'~) .
.
-- .\ d1• df'ff'saR at'ePssnrinfo:. dispmda'l na ol'la Ptn zig-zav.
ila:HpH•adas !Wlos m·giins dP l'ogo n dPstinadas a eanalizarcm
a ·progrHssão do inimigo para zonas poderosanH~nll' batidas;
l'f'tmindo ás linhas SlH'l'l~s~ivns de modo a c·ompHI'IJr• n hosqi!P:
envol\'('.ndo os pontos· dfl npoio. grupos dP ~~rJmbnt.1•. r•IP.

(21) O nm]Wf'go do::.: abrigo~; rnsisiJ~Jif ~·~ P!11 n·l.1·yo. pa r:•.
1> Jll'~fp •·nsn. cnn1o nas povn:wo,.s, ppr·tntlnllll'llfl'
indicado. pot·quP. mPsmo qw· o inimig-o prnnm·•~ dt>sfrnit· n

o

~rmanwnln.

bo~qllf'.

~Pralmnnfp. s~r-1hP-ha n~eessarin muito tPmpo para
descobrir PS~f>" orgãos. que teríío~ por conseguiniP, mnifa~i
probalidades de desempenhar ntilme-nte seu papel.
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-- () mn}IJO!'fttnflllfn drt l'Pdn l]p f'OITIJTillllÍPft!,;ÕPS flllP grmuito insuffir-ient,n nns ·hosctnrs.
Nas mattas pow~o rxfPn~as. f•vifar--sl~--hn. Li•• modo ah-~olnto, ÓP<;;tocar. pnrqtll' isso - foJ'llP('PT'á indiear.õ,.,._ pl'Pf~iosas
ao inimigo relatinls ús puT'fr>s organizadas. l'nla mPsma ra::~n. sô com prtrf!Pnrin. manrlnr·-sP-Ita ror,a1·. A Yig-ilnnria f'
o fl:lll((tlr:unnnto clop bo:;;qnr>·s St•J·ií.'1 mais fliffiPPi:-;, 111:ts a dntat;:.fio da inf3tnf:uia f'm armas anlomal Í!'rt,.: pPJ'fllillt· t·nfr'l'll-tai' r~sa~ difficnldadPs.
F.stahnlrcer-sc~ha na sPgunda pl1asn. nas HJP:;;mas r·nJHiiçõe.:: qw• Plll tPrrnno df\s.cobi'J'f.o. a ~~nnl inn idnd~> das or~::HJiza
l':.l}!lWillf' P

ÇÕI''>. l'PllllÍilfJ() <.;PUS dÍVPl';:\0:-\ r•)NllflldOS (1111' IIH'ÍO dr~ pan]!lPIU.i

e BOI'HlftPS.
As rommnnir.açõns f'lnf.N'J'adas, qu1• pod1'm s.~,. di~pPnsa
flas nos bosqurs em t.empo OT'flinai'Ín. t.ornar·-se-hfto. rom
f'ff~~ito. imrnPdiaUunr>nt.r nPf·r·~~nrias Pm f·a~o df• ataqtll'.
CA PI'J'ULO

rv

1~J. Porr.:.!n dfl parte a pnsif:ão pT·irwirui. a rnnsm'Ya.;ão
nuf.t•a.;; posit0Ps sô rxigiJ'Ú fl'ahalhos dfl potwa importaneia. -;i, dP af'dll'flo "0111 o que sP dissr pi'PI'PfiPnl r> mente. os
elrntPnLos dP qur• f'ni •lolad'H a org-a11i•z·ar,iln dt•ssas J.W·si•:urs rPduzii'PI1l-S<' ans lnnis ih)pnrtanlrs (orgiios df' flaTHfUPamPntn,
alwigos, dPfr•sas ar·eesscwins, l'fe.). nma YP7. qun t'RSf)s Plenwntus ~iio I"' tlH'O sUSI''Pflf.iveis dn sn 1)sf.rngarnm.
Em f•nmpPnsrtf.:iio. PXI'Ppf o c•m f nrrerio c~speeia lmPnt.e faYoravPl. a [HJsH:fín JWi nr.i 1pa1 re•~lama t.ralml'hos dP l'niiRPrvar;iio
fOm!lanl.t's. •.\s inl!t~mperiAs l'nnsl.i~.nPnt para nlla f', pl'incittalmf'nlt> pa1·a as paJ·allrlns I' norm~u·s. um ndYI'!'sario muitas
VPZPS rnai.-.; fpmjyp) flllfl O fogo.
Como a hon. ~~ons.Prvaciío da posiçii.o •' dt) maior· importanria. nma VPZ que isso inf.Aressa ao mPsmo I.P.mpo o valor milit.aP da pnsi1~iio ~' a nwnut.f'nr,.ão •los Pl:l'oelivos, if.odo euidado
''~'''~' st'l' puurn t•nm a onnmizaçiin " a roxPrnr.;iio ·thl~ lmball10s
iia~

dt• I~OJl:;;Pl'Vll~~ftO •

..:\S l'Pgr·as P~SPilCi:lPS

ppjfo "ifí,o a~ sAg·uinl.ns:

f{lW

~f'

di'VClll

Ohi'Pl'V31'

:1 Psse I'I'S-

---- Disl J'ihuieão nitioa 1las missões (delimilaçiio precisa
das zonas dP {·onsnt'Vfll;ão; :'r l'.ada unidadl' t~nmpef.P a !'onser-

vacfío da runa que cwenpa: o PSI'alfín surwrior· as~eg·nra f·onH•rvar:fio :í. rr>f.aguavrln).
- Conl.inuidadn TIOS tralmlho~ (f.rallnlhos diminutos f'XPt•Jlladns rt•g·ularmPnff• Pvitam IJ'ahalhos dA vulto no futuro).
--- EsiW·t~ialízação da mfío dP ohJ'a para rprf.os lrahalhos
('.OJ'I'Pilii'S. prinrdpalmPnle pnr·n a
fl.[1TlSPI'V::tCfín
das nnrmas
( po-:l.n~ tk r·antPiJ'OS) .
-- ··· Esf :tiH•ll't' i~lll'llf n. p:n·n pal'h•s PXI t·n~a.c.; da Jl''"i•.:iío. r]p
11111 planu dt· ··otiJIIllln dos lr·nhalllos quH não possan1. -.:c•m int•on\ •'IIif•Jl(Ps. Hl't' PlliJ·ogur>s :í ini1~iativa das
o c·.a~o, p.nr Pxemplo, rio Psroameu1o

,, .. ,,. 1·:·

tpequenas unida-

rias agnas.

E-3tnbelece-se um plano de f!Scc•amento rias amws para
(a da sector de divisão.
·
'
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C~I\ 1PITTTJ ,0
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DIA'l'nTRUlljÃO DAS MISRÕRS RN'T'RR AA DIFI<'RRRN'rFA ARMAR

122. Os trabalhos corrente·s da organização do terrPnn
feitos pela Infantaria.
Por trabalhos corrrntrs deve-se entender não s6mente as
parallelas, normàrs c defesas aceessorhu1, os trabalhos de conf;ervação, mas tamhem os abrigos do typo ordinario. Tofia
nnidade rln Infantaria drvr pstar em eonrlic.GP-s de c.ons'f.rnir·
c·om SPllP prorwios rP.mrrsos os ahrig·os d'r qnr necesRita.
12~L Os ·nüm.r·iros dos r~m·pos são f'IH~nrr·ngados dos lr·a ]Jalhns mais dPl ir·nd1 1., ~~ dos rflp. inf.erf"~SP !!era I de sm1 sed.nr·
c1ne rf'rl:nnnm f',Pl'l•l hnhilidadf' (P. C .. P. R.., p·m;;tos fie e~
preit.a. ohscrY:lloriosi. Dt•Yem além disso. Pslnl' PJTI r•ondi~õ"~
~"lr~ estahrlrrrr I1nssag-0ns Nn hrrr.has ,THlll'f'.O extensas P PX('f nf:1r .flppfrnieões simnlPs nfilizanrl'o Pxplosivos.
12'L J\ nn::·anizar:fío daF~ JmfPrias r'. fPif.n pRia. Al'f.ilhal'ia.
t '25. As 11nirlodr>s da Rrt(Jenharia sfío f'Xr.lusivamente em ·
Jn·egndas Pm t1·a.ballws dP organicão dn terreno que exijam
t1ma habilidade tcr.hnir•n snpPrior (l doF~ 'pionPiros de Infanta-ria nu TnfanfRS-P·ionf'irns, on flllP PF~sr•s não possmn e-x-er~rlf'at·
ytor in~mffjr~ienr,in de Mfcctivos.
Conriar :í.s r.ompanhia d~ Pngenharia trabalhos que nmlPm
f:;er ox(l(mf.ndos nela Tnfanfaria é .dar· mostra de improvirlencia,
.~ prrifPrir llm rPsnltado immNliaf.o, mas medíocre (a Engenharia nos frahnlhos conf"ntrs. só :pôde Pl'f'star Hnxilio insi~mifirmnte <Í TnfanrJia). -a outros mais l'emotos, r; eerto. ma~
muito mais import,ant.es.
Para se ohtnr das nnidarles da Engr•nhn1·ia f.odn o rendi-mento de f]ÜP sfin cnpnzr~. ó n~-ces~mrio:
~;ão

- V\,pp licnr systf'maf.icamentc nos pontos especiaes da
í:rganir.acfio (orgãns quo comnortam frahalhoR ~mhterranPos
de granrle desenvolvimento. ohservatorios, abrigos importan-tes, etr.), f;od'as as unidadrs qnr não rst.ivernm empregadas
r·m outros trahalhoc:; esperiarR rla Engenharia (pnnt.r~. minas.
de.);
--Empreg-ar a Engrnharia por r.ompanhias inteiras ou
pelo menos por frar,({ões r.onstif.nidas, brm Pnq11aclradas:
- Provêi-a rlr instrumentos mrcanicos nproprindm~. oncle
o emprego dos me~mos possa s~r vantaJoso:
- Emnr0gar as unfdadrs d0 Engr11haria nos frnhalhM
fJUr rrr·Jamnm uma hnhilirtarlr snperinr (t dn infanf0:
- Rvifar divirrlil-a. •roda a vm rme ~r desf.ar.rtr nma frn-f'.ção. Á ncce~sario que sPja oom o fim dr> rlnr-lhf' Pmprf"g-n
r;r·oyavel rm umn missfio utii.
,
F.m f'nmhat0. n"l nnidnrlf's dr Enr,-Pnh::Jrin são rnf'nrrrg::tdas dns trahnlhos d0 f'ommtmir.acõfls ~ (lfl dPst.rnir.iio: pnrlrm.
além dissn. tomar naT'tr> na organizarfín d:p; nm:ir•.fípc_:. Ain na
aqui. a disf.ribuir1io das misc::ões 0 frif.n df' :tPrtmln rnm ns
prinr.ipios .i á rxpm~tns.
Os infan~ rs lnioneiros silo frouurnf.Pmrnh~ nmprcgados
~nh a dirr>cçfío rln 'F.ngPnhnria 0.m todos os t.rnhalltns qtll' nfio
f'NJtH'rrm hnhilirlarf,~ profissionn·l PS'J)·P(~inl. mn~ Px:ig-flm llt:Í11
1.lr nhT'fl llllmPrM~ rflsrwr~ialnwnff' ft•nhn.llrns df' f'~frar.l:t•').
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CAPITULO VI
RlMPRfl:GO DAS ORGANIZAÇÕER

Plano de de(eRa -

Plano de reforço

126. O valor de uma organização reside exclusivamente
no emprego que de lia faz ::> chefe.
Todo chefe. qualquer que seja o seu poRf.o, dtwe t~r um
plano de defesa.
O plano de drfesa comprehende duas partes:
1n. prrwisões concernentes ao emprego dos meio~; <h~ qu~
se dispõe immediatament.e. E' o plano de dr>j"Psa p1'01Wia-

wr:nte dito;
2a, previsões eoneernentes ao ernpregu •los mtdus r·eflw-~
r: ados em caso de n t.aquo i mportanf.e: E' o Jdmw rJ,• 1'''(m'ço.
12'7. O plano de reforço comprehendP Lt·abalhos refe ...
rentes á utilizacão dos meio-; supplementares que se tenham
de receber (infantaria, adillml'iu. aeronaulica). Esses tra~
balhos constituem n nhjrcto de 11m c•apif.nlo f"\fWc>.ial cle~H,,
plano. Consistirão, ue morto gm·at:
- No rstabelecimento de um systema dp ligaçües adapta-·
das á nova organização prevista para o commando (organiza..
ção qne resultará tanto quanto póssivel dn ~ntiga mediante
simpleB substit.u iÇ"ãn de ~nda unidade por urna de l)rdem superior) ;
Na ext.rn~ão da rêdn das eornmunicações r• ~;''li appm·elha~
mr~nto para um trafego intenso:
- No rf'forço do dispositivo da Artilltaria (crnação do
nhset·vaforio~ supplementares; ampliação da r•1de da Artilhat•ia; desenvolvimr.nl.o da rf~de ferroviaria df~ bitola l'eduzida;
organ izaçHo de novos abrigos para munição: nrga11 ização de
üv;;ta lla•iÕPs de bateria supplementares);
-- No reforço das organizações àefensivas (<wea~·fío de orgãos de fogo escalonaclos ••nt pr(,fundidade, grnpos de comoate em campo aberto: melhoramento da rêde de observação
e vigilancia, ohseryatorios e postos de espreita resistentes;
creação de communicações subterraneas e de ovos abrigos;
reforço das defesas accessorias, etc.) .
As unidades de Engenharia serão especial mente f~mpre·
gacJaq no reforç·o lias organizações defensivas.
CAPI'T'ULO VII
1:-.IH'J'Hilf:Ç.\0 1108 QUAnROR E DA THOP;\

f 28. Os of{icines e Ui'lldnodo.~ de todas as m·mas devem
conhecer a fundo os princípios e processos de exe1mção, expostoR nas prin1f'iT':t (\ sl'gunda p;t d,1~:-; deste Hr~g-nlamPrtfn,

(~:!) Q111~~f.fi0 f"SpeciaJrnrnf.l~ ft·::tfada- ll:l. ~lN~Illlda )'aT"f.í~ (11)
_
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Só assim poderão oonc0her e exerutar, sem hesitação, os
trabalhos quP ás suas 11nidadPs r.aiba realizar.
12U. A I r opa dPYe ser adestrada na execução dos elementos con~lit11tin>~ dos trabalhos correntes:
Trincltcira e sapa'.
Galeria de mina.
Obras dP fachina.
Rf\de de arame.
Arranjo das trinchPiras e sapas.
Esspr; trabalhos constituem de algum rnodn o manejo de
anna da organiza(,'ão do trrrPno (22); devem ~(lr f'nsinados
com o mesmo rigor. Aqui, romo no manejo d'nrma, nma
curta indir.açãn do chefe de,-p basl.ar para determinai' a exfl-

cução.

130. Os u{{iciaes de I:'J~genharia e os n{fidars eonnnanâantes dos pclotiJes dr' pionf!ÍI'OS, .dm·pm estar f'm rondiçõe~
de dirigir todos 01- frahalhos Pspcciaes previstoR na Insll·ucção (com excepção, qnanlo aos c.IH'fes dos pelotões de pioneiros, dos grandf's trabalhos CJlH' apresentem difficnldarles es·peciaes Piri yj::;ta da na t11reza do teneno, por exemplo, os qut~
reclamem n nmprPgn dP in~fi·nmP!lfos nwranicos pouen ntl-garcs, o te.) .
A, instJ·urç,ão terhnica dos graduados e dos soldados das
unidades de f'Ilgf'nltaria P de pioneiros deve ser conduzida d1.1
modo qllr' Sf' ohiPnham. rPahnPnf". PSpN~ialistas aplos uns mah
de! i cados Ira I mllws.
,\ insii'lH't;:iin do.;; Í•ffi,•iar's JWrl.enci'Jllr~s ás m1idadPs de
Infanl.r's Pinnriros r' l.nufo IJllanfn pnssi\-PI imJlul:-liouada no
sentido da flXPr~ne:io dns f.mhalhos df' qlH' sr'J'iio prind[Jal~
mente irH'lllllhidas r•m r·ampanha (em particul:'tr·, trabalhos de
~~strada~, I'Xr'('lJ~·ão dn gTandes nnrmaes, grandPs nllras par·a ;•
dr~ 'ias fr~rrr'as, Ptr~.).
Os qnadros f' a~ l.ropas rlr• lodas ns nr·mns dt•Yr'JJJ Sf' 1."
insf J'll idos na org:IIIÍ:Illl;fío do lr•J'J'Prio Pllt eombaf.e.
A. tll'(flllli:.a~:ii.IJ do /1'1'1'1~1/.IJ 1: uma manoiH'a t:ujo s/l.l't~rss>~
Oll iW'i1l/'('f'SSfJ pôrit· ter ('tJ1/SNjllent:ias tlcdsir 1Wi. Apr·f>Senta a~
nwsma~ diffirnldf!dr.s qne qualqttel' outro aclo
fh~
guPI'l'a.
Ctwfpg r' tropa t«'PJH qnP púr á prova qnalidadt>R analogas:
Ouanio aos l'iu•(t•s, ttplidii() para r·,mc,~br~r 1'0pitlamen/t•

nsfatw1Pf'ÍI1ll'llfo
'l~ll.

r11u~ sr~ ajusff' 1Í sifuaçtío; 1/'lfaulo ri.~ lrnpa.1,
e.Tef'ução po'r ,,s.,im di:.C1' iustiucti1H~, qne ..,,. aiu.:-de d nontade
rio t'h'-•fe.
1:~2. A apt.idfío da~ uuidadrf' para a nl'ganiza~·ão do terreno r'm rrnHbafP devt~ srn· dPsrn\'C.Hvida rom applif'ar,.iif~s f'Xncutadns dw·:wiP ~~~ t'.\f'l't~ieios d1~ eomiJatt• (2:fJ. Todo flXrwl'i~io dP eou1hatn dr•vfl cnmprelwndrr o estudo e, t.anto quantn
possivf'l, nn nwnns . um cnmr~·o dP P~Pcw;ão dos trnhalhos em·-~
l'f~SJHHHIPnf.t·~ :í si f uaç>.:1o :'illpposta. ( Y ('1' ~nhJ'P PRLe a::;sn lllpto H
seg1mda pa1'fn dn HPg'ltlanwnto.)

tuna oruani'z1wf"itl

Hio de .TanPiro.

lnoe;oas.

:::~

de HHl!'(;n dr> 192.1 . -- João Pandirí ('a-

44ã
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Vpprova a segunda parte do Regnlam~nto·para os ex~rcieiol'!, o emprego e o
tiro ria Arti!haria
!! p,,.:,idf'lllr• da lkpublil':t dos t~;~tadr-.; l'11irlns rln Bra.~il,
:nrlnt'ii:;p_::in qur• lltr• t·nr!fr·r·p o at·l.. íH. 11. I, da

'Jf,i11Hlq da

St'P.'llfi!Ja partt• do H'eg:ulaf•xercidos, o Pmprego P o tit·o da Artilharia.
QtH' r·otn estl' baixa, assig·nado pelo D'r ..luHn Paudiú. CalogerHs.
,\lilli:-:f.nl ti«~ E:-::tado da nuena.
lt.in de .Janeiro. :::J .Un llli.ll'!,;U de l!f·: 1, I oo·· da lrlllepen~
dnueia ~· 33'' da Rl~publica.
4

rllls!iftJh:;ht,

llH'Ili.O para

1'1'!-IIJ.l\'1' a.ppi'IIV:tl' a

(t::;

1':!'1TACIO PESSriA.

' ( 't~l'Jfl''i'OS.
.!tJtlO l'ollrlirí

O ll.f'gulamPIItu para os rxNeJ.rlos. o r·tnpt·t•gt~ ~~ 'J Ut·o da
Ar! i !Ira r ia, rulltprelwndn · tr,~s pal'l.es:

---- Rrgu l;nneuf o para os cxer·r•.Ít~io~ da r\'!' f ilharia (jú.
com earar,fr•r provisorio).
r l ---- Emprego da Arf.illmria em campaiJha t• 110 ~·,Jmbate.
IH
BegulautPllto de tiro da l\rlilharia (elll lH'cpa.1 a•;fin) .

<~IJIH'ovadn

In trod uc~ão

I
t\1\ :'~a batalha mndorna são facLuJ'l'8 fH'edorn iuullte::> do
sueees:'.o a ma nnhra r a potrl}ria elos foi!OS.
O af.tt.qUP dn fr~ntr .de uma posit;fin mantida por um in~
mig:o I(Uf' a t6 o ultiJtt•l mnmento dispi)n dP Jogos bem a,justa-<los ennfr·a o lt•r·r·cnn •In assalfo, nst:i fal<\llnr:>nlr· ·r·nndPmnado
ao mallog-t·n. l'ar·a ollfr~r bolll f'~ilo ,~ nne.•.~ssario qur, o assall.a11t.r. pnr sf'us proprios fogo~. annifJUilf• n J'r•si~f.nncia rnalm·ial
ou lllttra l dl) advPJ'sal'io ,, n~sim o privP d(' s1•rvi r·--s" uUirn~nt,e
de sPif." meios dn defesa.
O drff'llSOt' ''~fnt'(;a--sP '[H.ll' ''s-eapar ti supPriol'idadns d:o.s
f'(lgns do assaHanl,. ,, dispôr· dP sr•us pJ'OJH"ins fog-o~, dissimulando ~··tis or•gi\os d•• t·r•si~lf•neia. nsealonando -os PIJJ todas a
profn11•lidad,. dl' st•u dispn~iliYo P ast.:Pglfrando o .io:;nJ dos ~eus
dP:-pPitn dn fogo inimigo, rwla eonstruc~fío de
lrinl'ltr•ir;h. d••<lflf•~ das quaN; e~dalwleer' r~..,d•Js d·~ dflff'f'as ac1
n·.~;~or·ias
araiiJ" faqmdo\. si t'pnla enm fpmpo n HIPin;.;_
O '' ssa lfan( P vrnt•ura g-r•r·almr•nü•. t'IIJ tllm.t 11ha:~r· de Dl'epar:H':Ín dl' dtJradín Yar·iaYt'l r·mn a.~ .t'ÍI't'u'msl.anf'ias. o 1H'évio
enfraqut····imt•Jtln dn adu•r·sario pelo fng-(l, Esta Jdtas,. póde
srr r•~duzida nu lllPSJttn supprirnida. si o al'saltan!.'' qtH'r obter
as \anfag-Pns da sut•prPza. si est.:l seguro dP 1-ossui1· no moclf'Jtlf'llfn ..... a

mentn rlo ataquu. e uo ponto

e~culhido

uma

tlllPPrioridad~

de

ACTOS Do PODER. EXECUTIVO
fogos Slll'ficic.ntN; l J) (', si não .Jôr mistér destruir as

defesas

inimigas.
,
J\ acção dos {og-us uo assaltante é imlispensavel lJ.!I momento decisivo do assalto. Muitas vezes, ao ser lançado o alaque, toma a fórnta de unm cortina .de fogos. movei, densa e
JJI'Ofuuda, ·eortina que se Liesloca ua Jrente do assaltante e se
Jixa q uaudo elle se det.ém. Na continuação dio ataque e em
t:ertas eircumstancias púde c·.onsislir em concentrações poderosas e suecessivas contra os differentes ponLo.s de apoio com;Lituidos r·elos nueleos da resistencia inimiga.
H, A artilharia é 120r exctmeucia a arma de Jmws longínquos ~.~ poderosos.
Para della olJI.eJ' n cffeito umxi111u (·~ inuis'[)ensave! cmvrnt;al-a em massas. Para isso c.onYém:
1··. -t:omluzil· a un1 I ('JTL~llu dado e estabclecf~I' em posição
nm numero considera\cl de peças, o quo suppõ1• mobirlillllle dn
·nwteriol;
2.r, realizar rrn SPguida, conll'a objeetivoR determinaúos,
poderosa~ eolll'·eHLru~;õr~s (k Jogos. o que suppõ1~ mobilidwle r.
potcncio dos fogos.
~·\ mobilidade do material }!ermitte reali:::,ar:
u) a uw~ub1·u estrutegica, para as concentrações n os desJocanwnLus de grande amplitude, par.ticularmehto dn artilharia (2), de um theatro de operações a um outro, Illnitas vezes
L em alastad.o;

c:.

b) a manobra tactica, para os deslocamentos de amplitude
reduzida e as 'l'Oncentrações de unidades em um ponto deter-

Jninado do campo de batalha.
K. em parUculat', ·pela manobra tactiea, dr toda ou d,,
pal'Lf~ de sua artilharia, que o Cornmando realiza .o maximo de
SQH esforço em differontcs pontos do .campo de batalha .
.\, manobra l'.straLegica faz-se por estrada~. qunndo as
l'nndiçõcs o JH'I'ntilti'Tn. on por via-ferrea .
.\. manobra I ae.tiea dnv'' f;Ol' rralizarla mP~mo f6ra dai:i es-

tratJas. Pó de ser sensivelmente influenciada pela nature'la do
terreno e o estalio do solo. Quanto mais facil fôr, tanto maior
possibilidado tnr:í 11 Conuuando de redohr'ar seus ataques, com
curtos inLf•na !los. t·onf·ra 'flllllf os muito di ffnrcnt.es do eampo
tl" hat~lha.
D) A rnofJilidade e a potcnci.a dos fogos, pct•miUeiiJ á arlilharüt, desde que eSIPja em p.osh;ão, rlesr'nvoJvpr an maximo

sua

ae~·ão

no campo de batalha moderno. llma c outra resul-

tam da mobilidade dos planos d'n tiro r,rn todos os sentidos c
dos progrr~ssos rnalizadns na rabricaefío do~ Jnaf.erinPs e explosivos.
notada de materiaes de tiro rapírlo rle diver~os calibres,
dispondo dt~ grandf's ~'~Hnpnf'> dP I irn, dt· g-r:~ndP:.: ;1l1~anr-en, ~t

CO.--- Superioridade de fogus P dr. mei'J~. n:in Gômente dP.
artilharia. Iuas tambem :Li'n mfantaria; 1:omn. 1!'!!. P~empJo. eu!r·regn em massa dr earrns blindados.
(2) -- Os Regimentos df' artilhat ia pesada fi,~ '!Xercito e
~~'·.pnfualmente a

artilharia destinada ú dofesa de eostas, constituem normalrllenlc a resf'rva geral do artilharia que é rcpart.ida. sn.gundo as necessidades· do momento. entre os Exercit.os.
··'
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~lrLilharia

póde graduar seus tiros ao infinito o adaptai--os ~"

tonas as missões.

E) Os e.ffeitos do fogo são de ordem material e moral.~
Sob o aspecto material os fogos de artilharia visam a.
úcstruicão do pessoal inimigo (abrigado ou de~:3CobcrLo) e a de
srm armamento.
l~sta miss-ão é primo1·dial, t,anto na defensiva, como na
uffensiva; Todavia a artilharia é tambetn empregada na destruição de obstaculos passivos; neste caso sua missão mais
tmportante é abrir brechas por onde os assaltantes irrompel'ão na posição inimiga.
~ob o aspoottO moral, a efficaeia do~ fogos de artilharia
mede--se p·or effeito de massa.
Os fogos disseminados inquietam o inimigo, mas não o
pal'alysam.
~ftlil.o

ao t'Ollteario. t·ntt·••tPr P initnipo

.

urua inscglH'ldadt~ r·onstante. graças a ~~tJt'ta!; n cnmpaeta~ eonei'Ul.l'aç.õcs de
f'ill

fogos, c1·ear zonas de rogo~ onde projudis de f.•,dos os calibres
('.ilJll rapidez e prPeisfio, r:. o mnin mais snguro de
rmrrvae o inimigo, solerr'al-o '-'m seus abri!.!o-; t! finalmente,
dl.'s1uoral izal-o.
1\ssim sendo, na direc~~ão do combate de todas as .armas, o
conHnando deve ter a preoccupação constante de «manobrar
pdos fogos>> depois de· ter, si foi mistér, manulwado com o
m:lferial.

sn sllt'f'('dalll

n
~\) As eondiç.ões de emprego e a man:obra dos fogos de artilharia variam ao infinito. Dependem antes de tudo da missão recebida pelo Commando c do objccti vo lll!O f.em em
·vista.
Travar um combate de ob,iectivos limitados ou uma batalha visaudo resultados longínquos, conservar uma posição.
defensiva, preparar um contra-ataque, lançar um assalto, pert:ieguir um inimigo batido, correspondem a differentes modd.-

1idndes na 11f.iliza\ã.o da aT-tilharja. Dar-sc-ha n mesmo quanto
<i. natm·f·za dos materiaes n o dispositivo que se tem de empregar c alioptar 1w tm·reno, á determinação das munições ou

de sua earga, assim como ao gencro de tiro uuc se deve exer·ntar.
A rmlureza do f~;rTenu~ as condições atmosphericas, os
meios de observação, a extensão das organizações defensivas
inimiga.s e ainda muito-s outros ·elementos, influem poderosamente no dispositivo c na manobra dos fogo::; de artilharia ..
W po1· is::;o que não :::c pódc separar a t.echniea da artilha.ria do
spr1 em}.}rego taetico. Salientar esse eoutaeto intimo, indicar
<l touog os escalões do Commando as possibilidade que uma.
(f~dmica esclarecida faz nascer no ea.rnpo de batalha, rna.liza"
11m pel'fnit.o ae1~ôrdo entre as missõef: eeeebidu.s e ns 1uoios dr.
t'.\r:cuf.al a.", tal ,; o lim du )JJ'tscnle 1'Cqnlamr~pfo.
H) ,\o Cornmando qnn dirigi' n comllaLP. r.:üH~ rN~TJI:.Lr n
~~1nprego da artilharia eu1uu u da.::; uutraH armas.
O Comrnando é o uni co responsavel pelas nrdmt3 dadas.
A artilharia a cllas se subordina, embora dahi resulte seu
proprio 1'-lacrifieio. Mas os com mandantes de artilharia, con::-;prvanr!(l livre u emprego r los meio~, no amhito das inf?trp,..
I

IACTOS DO POOER EXECUTiVO

cções rec.ebidas, devem csforçar~se por dar .á sua arma o me.:
lho r rendimento, reduzindo-lhe as perdas ao min imo. Atttingirão esse resultado vm· sua halJilidadc manolJreira, pela ex{Jlora~~ão tlas JH'oprit~tladl's do material e pelo auxilio inces,.,anlt! q11c preHLat·ão ao eonnllando, ~~~clarceeudo-o ;.;obre a:-;
pussihilidades de :ma arma.
C) As ordens dn Commando tecem ]Wl' olJj«~~~tu asscgUl'lll'
a 11nidade de aeção, ~cndo a cónvergeneia de esfor~~os para um
mesmo fim a nwlhot· ~..:;arautia do suecm;so.
Mas, 6 ncecssal'io [H'cvet· as fluel.uaçô••s iw~essJut«~s t.la si-

t1uarão, as diffieuldades que muitas ·vez.t~s sn ovpõem, no eorree
do eomhatc, ú tmwmlissão instantauc'a das informacõcs e ort.lens. Esta~ ullimas nrm Rcmpre chegarão em tt•mpo util e
algumas terão deixado dP s«~t· opportunas auL«~:-; da hol'U fixada
para sua exeeução.
.
Essas condi~\Õt..•s. inherentcs á JH'oprio nàlul'eza do cumlmlt~. exigem dP todos tts chefes subordinados:
- víg-ilancia l'Oil~Lanle,
- inieiativa,

- rt>solw;ãu,
e espi)·ito de:

~solidaTiettadc atnplatuen:le de.,envulvido.
solidariedade deve desenvolver-se entre todas as ari'1as e em todos OH escalões de commando. O chefe deve auxiliar o subol'd i nado ·«.~m ~ua l:ar·da, ·ele\· al-o «'Ul ·sua:::; respou.~a-·
bililhvles, offm·eeer-lhe urn inlt>rt~s·sa:llitl' avuio moral. Por sua
vpz o sttiJonlinado de\·«· a tudo instante informal' spu dtefe
solH·e a evulução do eumhale, suppril-o em sua deeisão, venetrae em seu vemmmento nt• momento da exeetwão. Emfim, os
cunllmtente~. qualqlwr· qtlf' seja a arnm a que ·pertençam, são
camaradas «le comlJat.e. Tl)f'rn o dc\'er de informar-se mutuamente; dar o apoio n·dproco de seus t'$f.OJ'«.:o.:::;, l'P·alizar o ac--côrdo mai:; completo na applicação de seus meios ~ l'uruccer
os t'ceun;us que possam faltar a ttualquer uru dcllcs.
J~sta

TITULO I

Principias de emprego e organização da artilharia
CAPITULO I
PROPniEDADE E 1\f!H8ÕE~-; UA AHTILHAHIA

fJow'l rio arfilhal'ia. no cornbate

união eom as ou Lras arrnas, f em P.m
.
Seu papf:'l não deve sm· cnneehido isoladamcnt(·, mas no
quadro da manobra. nudc sua acção se combina com a das outras arma~. pritwipahnenl c eom, a da infanf.aria. E' rffnetivamcnte neC€'~Sill'lfl qllt', <<111ll fogo cffj(•.az. inf.ensq, fibra. t•aminho á infantaria, <H'ompanhP n proteja constantemente SlHt
acção>>. (~1 •
1. A àl'tilharia.

n111

mn·a a drsf.ruiç,ão do advcrsario.

(ii) Os paragraphos entre aspas s[io cxtrahido;.... du H. <J. U.

.lo.C't'OS •DO l>ODEl\ EXECUTIVO

2. A!S propriedades ,particulares da al'Lilharia

eon~istem

princ.ipalmente:

-no st.~U poder de tleslrttiçãu;

-- nu seu aleanee;

-na mobilidade de seus planos de tiro, que lhe l)Ct'tnitle
aetuar, não apenas dircetamente em sua. frente, mas tambem
~·m proveito das nnidad<!s \~,izinhas, e realizat· rapidamente cf ..
ff~itos de massa pela conc-entração de fogos;
--na faculdade de entrar em acção e combater rdativamenle a eul•crto das vistas e muitas vezes dos fogos do advcl'sal'io.
r!::m oppo!-!iç.ão a essas .vroprieuades. a aelilharia em mal'dm uu agrupada, possne. gTande vulnerabilidade, pois:
- sô agindo por ~cus fog·os, é impotente para rcspondce
inmwuiatamente;
- sendo muito visivt>l, }Westa-se pm· isso a uma ~Ul'proza
}1elo fog-o inimigo e não ~e p6de dispcr·sat' immcJiata.m(~llto
para evitar pcl'das.
3. A artilharia ~ a arma de destrui vão por excelJ(•JJeia.
TodaYia é a arma do destruição exclusivamente pelo eHl•ito
dos fog·os, já porque falta o tempo ou 08 meios neccs~arios, já
porque se quel' ass~gnl'ar o beneficio da su rpr~za. A artilharia collima, então. a neutralização do pe!5soal, cuja aetividade anniquilla ou reduz. Aliás, é de notar que uma JH•utralizaçãu prolongada conduz a effeit..os uc destruição, si a densidade do tiro é sufficiente.

li
.lli~sões

df! m·lilltaria

4. A miBsão geral da artilharia é
1 . o Em uma aeção offensiva:
«abrir caminho â infantaria. dostl'Uindo o~ oh:.;laeulnf'!
antepostos á sua marcha. a artilharia e as organiza~~úes do inf ..
migo (contra-bateria, prepat'acão do artilharia)»· ·
<<preceder e cobrir essa infantaria com seus fogos, não só
t•ara proteg·er-Ihe a JII'Og'rossão, como para presot·val-a dos
t•ontr·a-al aques do ini!nigo (fog·os de apoio da infantaria, acom ..
panhamPnlo, protecçâo on eoncentraçao contra objectivos sue ...
m:ssivos) ~;
- «neutralizar pelo fo~o (' .rwla ftm1aça o~. nletrlCntos. cs ...
eapos aos fogos de de~huiçao (fog·os de 1wntraltzaçao, cuntraLatcria, protP.cção' »:
- «perturbar os rPabast,~einwntos ,. a reeonstituit;ão fl~
inimigo, actuando contra suas communieaçôes a rdagwtt·•la.
~fogos ,;,~ mqnieta<;ão c inff'r·c'ieçflo) ».
:! . o Em uma act;ãn defensiva:
«quebrar n dispo~ítivo inimig·o, quer a11t~s do afarti!r• ~con
tra JH'I'JHH'a~ão), quer no momnnto em quf' f'lle He clese:u•::rdeiu,
fogo<; df' detr.r (haJ·t·agt•ns, coJJcPntt'ações) »;
· «eontra-hatf•J' a artilharia inimiga (contra-batm·ht ~ »:
<<ennf ribuir. em caso de ataque, para o rapido restaiJclo'"
cimento uo equilibrio das forçasj etn pro-veito dt\ d~fet~a».

Leis

de i~ut - Vol.

tit

~
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3." Em qualquer occasião opportuna:
- «dirigir contra o inimigo fogos susceptíveis de prejudicai-o ou causar-lhe perdas, tendo em conta as munições disponíveis, assim como a importancia ou o interesse do oh.iectivo'>.
.
Esta rl1issão g·nral Lt•ansfot·ma-se, para os •~xecu tanlt>s, em
uma série de rnissões particulares, cuja ímpm'Lancia relativa
varia constantemente com as circumstancias do combate.
Dessas missi)es particulares as principaet~ são:
-destruição do pessoal,
-:- contra-batceia,
- destruição das m·ganiza~;õcf;,
- inquietação,
- interdicção,
nculraliza<;ão Llo pessoal e dos orgãos de fogo,
fogos de cegar eum projeetis fumigenos,
acompanhamento,
proteccão,
.
contra preparação c barragPns (fogo~ de deter),
fogos contra carros de assalto.
(0 appendice n. 1 ao presente .çegulamcnto fornece •);;;
dados téchnicos caractpristicos desses fogos.)

lll
RcpartiçâtJ das 1nissõc.; entre os dif{acutes matcriaes
6. Nu nmpregn Lia~ unidades de que dispõe, o Cummamb
deve levar em conta a aptidão de eada 1naterial ás dilferen-

tcA missões, conferida por .'luas propriedades particulares.
Sob este aspPeto n arlilhat·üt dislribtw-:·w ••nlr•~ as ::-;ei;·uintes eategoria~:
1•. Artilharia leve - Caraderü;tieus: pequeno ealibr•'.
tiro rapido. lrajpctoria L~nsa ( .] ) , fraca pohmeia, aleanec vodendo attingir 11 . 000 tnPlru~. grande mohilidado taetiea.
Seu prineipal papel (~ o apoio uirccto á infantaria pol'
meio de fogos executadot· eontra o vessoal, os earro~ ulimlados. e te. Póde igualmente part.ieipar de outras n1issões, laes
como: euntra-bateria ccnh·a ubjectivos não protegidos ou
fracamente protegidos, u•~struir;ão das defesas aeeesAurias. intcrdicção, inquietação, neutralização, fogos de eega1.· c.om proJectis fumigenos.
Considerando os meios d.- .tmnsportf:\ utilizados subdivide-se em:
- A l'lilhm•io num/tida (A. M.) (bateriaH de '75 uas divisões_ de Infantaria), de grande mobilidade tnctiea apta para
t~cgnir o combate da infanlarin em toda~ aH cireumstancias c
f.lm quasi todos m; terrenos.
- A1·tilha1'ia o ctwollo (A. C.) (baterias de 75 das divisões tie Cavallaria), apta a segui!· o t~ombate da Cavallaria.
(4}

Excepto com

o ~mprego

de cargas .reduzidus •.
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.~ Artilharia de dorso (A. Mth.') (baterias de 7!1 de montanha) apta para acompanhae o combate em paiz montanhoso
e ficar á disposição immediata da infantaria como artilharia
do acompanhamento, mui particularmente nos :pcriodüs ··de engajamento do aproveitamento do successo.
za. Artilhm·ia cu.rto. -- Comprdtcnde os ealibrns t 05 c
155 curtos (5) . Carricteristieos: tiro mergulhante; al_canct'
podendo attingir 12 kilomotros (para o 155 c.); grande ou
média poLencia eonfmmo o maiPt'ial; rapidez dr tiro, 2 a 5
tiros por minuto, e mobilidade tactica muito rral, mesmo
para o 155 (em 2 viaturas).
E' particularmenV_• apta para a destruição das organiza(;Óe:5 inimigas. Convém perfeitamente. Pm seus limites dn alcanr.r, aos tiros de eontra-bateria ~~ f'vcntualmrnto aoR ·.le
ncutralizacão e interdicção.
Emprega-sE' lambem no tlro contra pessoal. quer rpara
protecção dos ataques, q1Jer contra tropas assaltantes desonfiadas ou protegidas.
:3". A rtilhario. }Jf'.wda lona a -- (A. P. I,. ! ---· ( ~ompr~
hr·ndc os calibres tle 120 n 155.
Característicos: material atirando com grande vp,locidad•J
inicial c susceptivel de utilizar velocidades reduzidas. granàa
alr,a.nce (f 3 a 15 kilometros) velocidade de tiro Yizinha de 4
a, 3 tiros por peça e por minuto.
!'f.odos esses materiaes são suscepüveia· dfl realizar acçõcs
dr~ contra-bateria, interdic1;ão c inquietação nos limites de seu
alcance.
Devr.-·SC emprehender de prefel'encia eom o 155 a úes-.
frukão das baterias inimigas protegidas.
O 120 tem uma molJilidade sufficiente llara lH tder ~l'l' attrilmido orgnnicanwnlc 6 arLilharia divisionaria.
O 155 lo11go tem mohilidadr uititlamcub~ inferior ao i 55
curto.
i. No nmprego dos different1~s materiaes conw~m levar
on la1·g-a l'Onta a:-:; possibilidadm:: de rcabasteeimento dn mu-·
nições.
1
Em pal'ticular. a artilharia pesada (sobretudo o 155 eurto
ou longo) ~ó deve entrar em acção contra objecLivns importantes que necessitem o emprf'go deste material.
O transporte de um t.iro df~ 155 (cerca rln !)() h ilogTé,lmmos) corresponde quasi ao de 5 tiros de 75.
8. Dos earacteristicos expostos resulta a maior ou menor
aptidão do~ differentes materiaes para as missões que incumt,Pm á art.ilharia. Mas gs canhões de todos os modelos podem
~empre coopPrar, mesmo com cfficacia rednzida, no conjunt<J
dnssa1; nÜ1;!'Õr.s: a artilharia nunca poderá ficar inaetiva prefpxfnmlo não dispôr do material mais apropriado para a aeça(l
quP l!H~ é determinada ou que as eircumstancias exigem.

( 5)
o J 55 eu r to 15 designado sob o nome de Artilharia
i,)csada curta (A. P. C.) •.
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IV
"#Ictore-s que influem no rcndim.ento da artilharia
9. l\ão basta a~8rt;ttrat· á arUlharia todo Cl ~ru l'cndimrnto, adaptar 1':-::l·.rupnlosamPntc seu emprego á manobra
geraL altribuir o~ uiffercntl's matcriacs ás missõPs a qnr, são
mais espPeiaiHwtlLP apr'~lu·iados e prever seu J'caba~l,·ciml'nt.n.
'~' ncccssario ainda as~c·gurar:
- a potcncio e a precisão da artilharia pela sua rc!varU~_;.ão no ler·reno, o e8tudo dos objeetivos, a Pscolha tios mceaHismos de tiro o dos vrojectis a empregar, a observarão do~
tiros exeeulados;
a (U'ção :iubitmwa d::t arlilharia pela preparação dos fogo~
P a org·anizavão das ligações.
As indicações que podem srrvie de guia a este reRpcito
~tão formuladas no regulamento do Tiro da tArtilharia o nos títulos 1V e V do pt·csciltt· rrgulamenlo.
CAPITULO li
OHGANJz,\ÇÃO DA AHTILHARJA

I!r1Jn7'fir;ao Ol'(fanica da arflllw1'ia

i O. As divisõc~ (de infantaria ou de cava11ariu) sfío dotadas de artilharia como orgão eonstitutivo. 1~' a artilharia
organica das diYisi3ei5 (artilharia divisionaria).
Além dessa o Alto Commamio dispõe de nma resel'va gnral de artilharia (()) que elle distribue entre os Exercitas. Os
Exercitos podem assim constituir uma dotação propria ou re1.0r{lar as artilharias organicas das divisões empenhadas.

11

Necessidade

de coo1'denação

11 . O alearwP da artilharia, a mobilidade de sruR plan J:-'
<~onf"l'Pnt-llH' a aptidão de actuar, ttão sú em lH'Ovnito da8 nuidad<'s que twrmalmente apoia, eomo das unidajjp. tir·n

flp~

vi1.inhas.

·

.As~im. pois. PIH eada P~f'alão, o commando da artilhal'i:t,
i1lt~m dP sua arçfio snhre as tropas que f'stão dirrr.tamcntn ·lOb
shas ordPn~. f f'lll tt missão rssencial de eoordcm11· o emprego
ria artilharia do8 eseall'tc~ snbordinados.

(6) Ileg-imcntos de· artilharia ]lesada de exercito c ca ..
llhões z:ctirados eventualmente da artilharia de cosla •:

í\1".!1'0R J)O PODER EXEf:U'T'JVn

/li

A UJ'ibuir~ões do rommando da artilhm·ia nos tUnm•sos escalões
12. O Grnrral Commandanlr da Arlilharia do Exercito
fi~C.S'll ização direda
do emprrgo t.rdmiro de toda a
nl'li Ihaf'iil do Exercito.
E' ao mPsmo tempo Dirrcl.or do Material Bellico do Excrr·ilo ~~ JJPssr f.it ulo f.mn~mitte aR ÍIIRtrnr.çür.s do Commando o
ílú a~ oJ'•lrw~ ao Commandante do Grande Parque de l~xercito
rnlalivanwntr aó remuniciamenlo e· aprovisionamento de mafl·rial das grandes unid~des do Exercito. (Ver Hegulamt•nto
JAJra Organizaç.ão Geral dos Servieos nos Exercitos.)
Tem or·g-nnieamcntr sob snn~ ordr.ns a ar I ilharin rwsada
eXílJ'CC a

do Exf'l'f'Ífo.
~~· I'TJf'arrrgado.
por delegação permanent.e do General
Conunandanl~ do F.xrrcif o, dr coordPnar. quando neceRsa•rio,
o Plllprt·go das artilharias divisionnrias rntrP si f' com a arf illl:u·ia dn Exnrcito.
Prepara os planos de emprego da artilharia pefmda de
ExPT'I~ito r• os snbmetf.e ao Genrral r.ommandante do Exereito.
J )jr·igl'- Jll(' as proposirõf'f' que julga utcis, nonerrnPnf.Ps:
-- ú rPpartirão de toda ou de uma parte da artilharia
pt•snda dn Exereito entre as artilharias divisionarias;
--- :t repart.i('ão, entre a artilharia pesada do Exercito o
as arliiiJaJ'ias divisionarias, das 1mirladPs não nrganicas PQS\as :í dispo~if;ão do ExPrcito;
- no ref'orr,amentu event1.tol da artilharia pesada de
Bxf'rcito r~om grupos de artilharia pPsada longa, -rr,Urados
temrorariamf'nte das divisões eom o fim rir organir.ar a lula
ir:f.f'nsificadn C'm f~f't'fas partes ria zona dos afarpws do Exercito;
- ás rr.Orarlas fr>mpnrarias rie artilharia de Cf'rfas D. I.
que serão feitas, f'Xcepcionalmenfe, para reforçar onkas:
- ái-l posir;õPs que Re acham na zona de act:;.ão das D. I.
r fJfll~ dPV1'111 ser rPscrvadas á artilharia pesada de E.x:ernito;
-~ :í. rl'part.i(:fío rias misi"iões e zonas dP acçãn ('nt.re a ar-·
f.ilhnl'ia d0 Ji:xPrf'ito f' as divisionarias; :ís ligar~ões r <Ís rola-·
~:ft~•s a l'sfabelec.er entro ellas;
ú cooperacão da artilharia do BxPreifo rom as arti)IJnr·ins dos exereitos vizinhos;
- aos deslocamentos da a·rtilharia de Exrrcilo:
- ao funreionamento do servir, o meteorologico;
- á Pnf.rpga, á clisposic;.ão rlas artilharias rlivisionarinri e
Cfa art.llhar·i:;~ dn Kx·Prcit.o, das mnnir,õPs nnc.rs~arias para mnnff•r· enmp!Pia :;:na dofar,n.o r atlrndm· snas llflf'f'SSÍfiad··s f'nIIJI'ac;:
-- nn funccinnamenfo g'wnl do rcahasf.neimf'nf.o dt• mnnir:õP.-: 1 Parq110 df' :\rt.ilharin dP Rx('J'rifo) P lnealiz:H~fio t'ns riPpoc;ifm nYnnf;ndns rfc Exerr.ito:
ü nwnnlf'll\:fio, ecnSNYnç:ão I' subsfif:Ii('fío tkl n·;ltt•J'ial
dP ::~ri ilhariu.
Emfim. fmn soh sua direcção o serviç'o de infor·mações rJa
nrfillt:teia ,lf. li1\':l'l'l~ifn P regula, Plll nnrticular. u rPp:trLiGãfl
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n o emprego dos o_rgãos de 1'e{erencia por observaofío terref(-4
t J'f' {e pelo som) .
E' assistido de um Estado-Maior.
13. O General com.mana'lante de m·tilharia divisionm·ta tem

orgunieamentc soh suas ordem;:
- a artilharia leve da divisão:
- a pcHada da divisão;
·
- a de monl.anha (ou de ar.ompanhamento imm(ldiato).
tlll tlivisão.
'
- o parque de artilharia da divisão.
~o ~ombate, ·~ommanda o conjunto das baterias da di ...
visão o das unidades postas á sua disposição. Dirige o seu
empreg·o, tanto ~ub o ponto ue vista. laético eomo technicu. (7)
·
Eslabeleee os planoH de emprego da artilharia da divisão,
segundo as inslruc~~õe~ do gcnrral commandante da divisão ..
Assegura:
--- a organização em agrupnmento da nrtilhada de que
a divisão dispõe;
- a repartição das missões entre os differeutes agrupamentos, das zonas de. acçãó normaes e eventuae~. dos obj e.ctivos, dos observatorios e das posições. das ligai)Õ!~S e relações
a estabelecer entre elles;
-- a repartição, E:i fOr mistér, entre as unidades "ile infantaria, das bateria.s de acompanhamento imDJ.ediato - ou
seu agrupamento, si u general <~ommandanle da divisão em::O:tn'\'3 ou }Ja~~n df~ novo a dispor dessas batüriag.
PropõP ao general eommandante da divisão as mu<!anças de posição c estabelece as condições dP execução; em
~aso de urgencia:. ellc mesmo as determina.
Assegura a distribuição das muniçõPs postas •'i disposição
·
tla divisão.
O general ~~ommandante da artilharia; divisiorfaria é asAist ido por um estado-maior. Durante o comhate mantem-se
no lado do general commándante da divisão.
14. O Tenente~Coronel Cõmmandante da artilharia de
uma divisifo de cavallaria exerce junto ao commandante dessa
divisão as mesmas funccões do commandante da artilharia
de uma divisão de infantaria.
1

TITULO 11
Marchas. e estacionamentos
15. O Regulamento ·para o Serviço em Campanha (Titulo lU) est.abelece as diversas pres.cripções a que se devem
con.formar as tropas das difff?rent~,g armas nas marchas e estaciOnamentos .
.Todavia as seguintes disposições são especiaes á artilharia exPrulando mnrrhac; longe do inimigo.
(i) Com as lleYidas re~~tf'i<·<Jif•s quando st~ tratai', por
exemplo, da artilharia- posta à disposiç.ão do eornmandante
de um destacamento de segurança (R. S. G •• pag., 41).
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CAPITULO U:\'JC:O
PniNC'IPJOR

DE

oRGANIZAÇ.~O

DAR

MARCHAS

HL A aT'f.ilharia· marcha ~nquadrada nas _.~olumnas <üt
infantaria (PVf'nlualm~nff'. nas dn cavallaria) ou isoladamente.
No prinwiro caso, regula, ~t·u movimflnto (velocidade.
aHn~. ~te.) prlo 4la infanLaria (ou pdo da cavallaria).
~~mprP qne as rirrumst.aneias o permitUrem, é va:ntajoso faziH' a m·t ilharia marchar isoladamf'ntP. n mesmo fraeeional-n l'lll f')flmPnfos CJUf' lrnham igual velocidade de mareha. ConstituPm-se, <•ntiiu, rolumnas (Jiff'erfl.nf.os segundo os
<~alihH~s, pnis as artilharias (lo f•alihre diJ'fnrenfPs, em geral.
11iio tecm a mr.sma \'eloridade de marcha.
Além rla a~rf'l<'ração do fh~slor.amflnt.o fJUC clahi resulta,
pssr• processo dimimw ainda em JH'Of)()l'l.~ões ;;ewüvpis n fadiga
dos lwnH'IJS P dos animafls dP t.racção.
Nas nst radas ou sondaR a andadura. normal da artillíaria
ltipponwvPI ,> o passo. Toda via, 11 n idades doi a das de materia:l
ligeiro, f'Ul particular· a artilharia a cavallo. _podem marchar
a trote. O Pmprcgo dosta andadura exig·n cavallos f~m bom estado, lH'm treinados. hoa~ Nltradas ou horn terreno, sem
grandPs rampas; pMio diminuir a fadiga dos animam~. qu6
ficam mf•nos iernpo atJ•elfãdos e lamtwm a dos homen!i, que
rllf'gam mais cedo ao fim da etapa. Quaw~o a maooha é
l'nifa a trote. f•stP devn ser seguido de um pPrcur·so 81 passo,
ele duração no minirno igual á do ;poP.reurso na primeira an-

dadura.

As veloridadNl df' mareha que as dift'erentes cafegoria,a
do nr·t ilha ria podem alt.ingir l' a Pxtonslio reãlizavel cas etapa~
são indieadas no seguinfp quadro:
·-

t;

~

Velocidade horaria

Extensão das
etapas

)Ja. t~~ ria.es

Obervação
A passo

ktn.
Artilharia leve (8) ......................... ~

alternando:
trote
e pt!SSO

km.

5 a 6

Artilbal'ia a ca.vallo .••••••••••••• , •••••....

(j

hippo-f

~

Média..

8

·;:;;

-"'
~

km.

km.

7

2o

8

25 a 35

50

a 30

40

35 C e i20 L.····
outros materiaes ..•

;)

-

20 a 30

40

.J

-

W a 25

30

At•tilharia de montanha ••••••••••••..•.••••

5

~

20 a :25

40

Artilharia posada
movei.

J

~

Alguns materiaes de artilharia
pes:1da podem ser puxados a bois.
Neste caso a velocidade admittida será de 3. 500 m. com etapas
médias de 20 km., podendo attingit• hahitualmente a maxima de
25 km.

~

:I)

3

g
j

~

s3

~
(8) E obuz de 105.
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Em caso de necessidade imperiosa, póde-se exigir de certas unidades um esforço superior .. A extensão das etapas
d.Ppende, então, do pessoal e dos a'nimaes, do terreno e das
r.ondicões atmosphcriéas. Uqm etapa isolada I[Jóde att.ingir
GO kiJnrnetr•os para a artilltntia lliPtHlrnovr-1 P :w kilomet.rns
para a <ir tr::w(,'ão a bois.
EXJi'JCUÇ.-\0 OAS M,\RCHAS

17. Fm·maçã(t de marcha e {1'accirmamento das columnas
Em regra geral, as viaturas marr-ham f'IH f~olumna de
pr('a, pela diroita da estrada, deixando livr·f~ o transito pelo
lado esquer·do. Toda columna, dn artilharia qw• manha isolada meu to deve sPr frar.cionada em f'lemPrlfos dP urna de~mm de viafm·as no maximo, r.onsf'rvaJHJo um nn •!·nus JllPLros
(In distanria rntr·1• esl~v; n !10 nwlros Ntfrl' as f'raf~r.õf'S da rolunma.
A.ndaduras, incidentes de mn1'cha As parf idas e as
paradas lll'usras ~ão :ra;usada~ de fadiga ronsirlrravel para o~
animars. A rngularidadc ca marcha deve 'ier mantida com
f ndo () rigor pPrrni1.tido •JW'lo prrfil da estrada. Estas COlldiçõe~ Pxige flUe a andadm·a da tnsl a de f'.Urla fr·ar~ão F:r.ia
pPrfPif amenle rPgula:da. As distancia~ pPrrtidns fiPYPlll ~e r·
rt'f'Uprrac:as progressi'varhentf>.
Ri uma viatura é obrigada a parar, deve enrostar a dirnil.a tanto quanto possível: o rl'sto rla rolnmna ronfimm a
mru·p.hat' dnsviando-sP dAlla.
O logae das viaturas ausrntl's é rnn~~rvado na l'olumna
por occaii:lo dos altos seguintes. EFJsas viatura~. rnpat·adn o
accidrnte rrue aFJ rntardou. inter·callam-sl' rnt.rP as duas unidades ou frar'(;ões de unidàdes para rrfomat' sAu loga,r no
primeir·o alto. marchando a trotr si sfío hippomovPis; as dn
trac(:ão a bois entrarão Pm Flrm Jogar f!lln,nno lhPs for pos-~ivrl. Só as viaturas de reconhrr.irnl'nfo podPm l'ntr:n ern
SPlls logar.es durante a marcha.
;tltos ~ As rolumnas mixtas, de infa~1taria I' artilharia,
em regra, fazem um alto dr 10 minutos no fim rlP rnda tPmpo
dr marrha dP 50 minutos; r o alto homrío. A~ r.nltlTllllllS isoladas de artilba,ria :fazPm um alto c!P -to minufns dr dua~ Pm
duas horas mais nu mPnos: o primriro dí'V~' f;PT' f'pifo na
primeira hora de marcha e dflstina-F:I~ á
a,iustagNn. ao
nxa,me das ferraduras, á arrumação da carga. f' te.
Quando n etapa de uma columna dr artilharia rxr·Nie
dA 30 kilomet.ros. é geralmPnte intnrrompida por nm grande
nl to de algumas hora.s.
·
Durante os altos. as rolumnas rPrnnst.ituf'tn-~r no la<:!o
rlireito da estrada: aq viaturas r,erram a dous mr>fros rl0 dis-·
tanria: OF: animap~ de sella ficam .-mtm a~ viaf.uras. nllfados
para a rsqnrrrla; o prs~oal rlo lado rJiroiln da flstr·nda. YPrifica-sP. então, o Psfado da~ fPrt•n;rluras. rln nrr1' i~ntH•llf n. do
ma f rria] d1~ arUlha.ria.
Fi.r:ralizaçlin da marrha - Os nffiriaf\s ~fio disfrihnido~
no long-o das rolnmnas dr modo f!lH' PXPT'Ç::llll h vigilnnrin nas
mPihnrrs rondi<;>õrs: frNTunnt Pmf'nf ~~ rlPixnm a\·a IH' ar :1 s viaturas flllP r.mnmandam ·para VPl'Pill-nas CJrsfilar .. ()~ c/Jf'ff'S
de Yinfnra.s marrham no log-ar f!e onrln mNhor possnm PXPrrflr n fisratizaçfío, g-era]m(lnff"! na altura da nnrl'lh3 f rnn1~0,

'Af!'MR
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Ha em toda columna um eerra fila, bem orientado ~ctlra
o itinerario que se tem de soguir. que-- vela para que nenhum
elemento fiqur retardado sem mof.ivo P. dú tis viaturas immobilizadas as np,.cessarias indicar,ões para -que voltem a
f•ntrar na columna.
Os f~fwra-filas rlas eoJnmnas são arompanllados dP. um
011

vario~· f~3ívalleiros.
t8. Marchas tí twitr> -

Durante :'t noil.f' ns columnaA
marcham sempre a passo. A vigilancia df've ser ainda ma.is
row~tante fl mais acliva do qtw rlnrantl' o f.ia; os v,t·aduados
Vfllam para qne os conducLorm~ nfío durmam fl pa1·a que c~ada
VJ:'!.Iura marrhr> l'onsf.anf.Pmen te no I.ri lho da qut• a p-recede.
Collocam-se halisadores nas f'Hf~l't1zilhadas .para indicar
a-: dir('rçõrs que st> tmn df' seguir. Qua'ldo Sí' produz um
aiougamenf.o. cada rommandanh=- de elemPnto eHforr;a-se no
:wntido d~ r·rf o mar o ronf.a.ef o com n elPnHmto prf'''erl0ul.e.
TITULO 111

A artilharia ao entrar em aoção
CAPITULO I
PltJNCIPJOS

1
Desdob~llmentn

dn. m·til,/tfli'ia

I

1!J. O t"mprego da artilharia no eombafe 6 df'terminadopf'!a situação tactica, necessidade <.la ligação ua9 u.rma~ e
peln terreno.
20. Situação tnctica A reparti cão inir-ial depende do
papel attribuido á artilharia na manobra.
O combate offensivo ou defensivo a.presenta-se semprre
Rob a f6rma de uma ~mccessã.o de esforços esca~onados. A
artil'haria ceve, a todo instante, estar disposta df' modo que
possa actuar com o maximo de potencial contra o objectivo
occ.asional de ataque ou a zona de terreno quo se t.em de
defender. Além dis~o deve estar prompta para int.ervir sem
dPmora na phase seguintE' do eombate (avanço ou rf•eúo).
Estas .eondiçõPs impõem um escalonamento no- terreno.
Este escalonamento esfendP a wna de acção Afficaz da arlharia, repartP os 'J)f'rigos, fa,eilita os reabastecimentos e os
dPslocamentos P supprime o tempo morto durante estes.
Al~m rlisso força o inimigo a dispersar sew~ fogos f', por outro
Jari o assPgura · a contii\uidadP na exer.ur,fi.o da,s missões.
cNa manobra offensiYa. durantR o período de engajamPnto. a artilharia Pntra Pm jogo, suecessivamentf', df' acrôrdo eorn as nPef'ssidadf's apontadas Pf'la infantaria.:$
A arfil h a ria df' r·ontra-bnlrria prídf' agir eonlra as hatfwias inimig-a~ que prrtnrbr>m os movimentos da infantaria.
Durante Pssas aPÇÕ(~S vreliminarr.s o conjunto da1 artilharia
preparará sua entrada em acção afim de ficar em comiiçõe!i
de apoiar os ataques do grosso.

Para ter arção contra a maior nxlf'nRão possível do:,;
objectivos, sem deslocamento <.lo diApositivo, torna-s(' 1~(\
cessario collocar, inicialnwnf f', a ma:ior parte das batf'l'Ia~
tão para a frente quanto o permittam as informa(;ões co I h ida~ f;obrr o inimigo e as r,ondições technicas do emprego do
material. A intenção -offensiva autoriza, aliás. essa ousUJdia.
«Nu manohra defensiva, sendo a missão prinr,ipal da artilharia apoiar a defensiva na posição d1~ resistcncia. a locali.sactão rei;pectiva deverá ser escolhida atrás dessa mesma
posição. Ape1.ar do escalona.mento . que deverá ser realizado
na medida dn po:-.sivrJ. essa eondição rliffif'.nltat·ú. frequentemente a participação de uma parl.n valiosa da a,rtilharia da
r~ampanha na defesa da- .posição o (~n pontos DNançados, espeeialmente no r.aso em que a posição principal de resiRt.fmcia
for estabelecida fôt·a do n.lcatwe rffiraz da arlilharia de .rampanha adversa.
Ncs~a sit.uacão as harmgens serão exrr~uf ac1as pelas me,h,alhadnras de infantaria, operando com f.iro rtirPcto ou in-·
dir·pcfo. Rerão rPfOI'çauos, nos pontos dn ataque part.ir-ularmentf::\ .perig-osos, pelas barragens feitas alf~m da posição ·~a
rnsisl eneia e pelas bateriUts de !('ampanha que pc·s~am ntirar
alcan(;ando os pontos considerados, ou por nntra' baterias. de
campanha que rPCf'ham missõl:'s tempora~rias. Em cprfos casos
ns barragens podr,rão Sf'r igualmcntf~ feitns flOr hatPrias de
ai tilharia pPsa.da. »
O rFwalonamPnto do dispositivo dtwe ser realizado, pela
artilharia de t.odos os ~~alibrcs, tendo em vista f<Jrt;ar o inimigo a di~pprsar srus fogos e, por outro Ja(jo, n'>segurar a
conf inn;dadf' Jla exeocução das missõns, isto ~. permitlir pas~ar.
sflm in f eiTUf (~ão na aeção da artilharía, ;í. dcfn~a das posi{;õns ':U~('('t .·:iYa~. n a.g-ir r.ontra o tf'rrf'no .:-n·, ;JIW o inimi~o
Hw~r fomado fH~.
O dispositivo da artilhail'ia deve ser dissimulado ao inimigo, de :Hcrlo qtw desorient.r sPns orgão~ fie C~'4f'n'al;ão e
refer~:neia P. por· conscqueneia, r~strinja a rffiearin Ó\ seus
t.ir·o~ de conf.ra-bateria.
O resultado será obtido disfarcando cuidadosamenf.e as
posirões, dando ás beterias o desenfiamento compativel com
~ma missão e, sobretudo, estabelecendo medidás de precaução, susceptíveis de enganar o inimigo ~obre a localizacão
das baterias e seus systemas d·e fogo.
Frequentes deslocamentos de baterias ou fracções de ba ...
leria!->, na posição de resistencia, constituem um meio seguro
de prejudicar. o plano de contra-bateria do inimigo e incitai--o a dispendrr suas munü~ões mil pura perda r.ontrn, oo-·
FÍI;:ÕPs orcupadas.
21. J.iqações - As necessidades de lirwção com a in{an...
taria ou rnm os olJservatorios influem sobrP a escolha das
posições {~e et>rtas unidades. Tal é o caso das baterias incumbidas do arompanhamP.nto da infanf.a,ria. da rfefef;a r.ontra os
carros hliwJadn~. rtP ~·erfas missõP~ d(~ tiros ·l~onf.ra ohjeefivos
fugazes.
22. Terrr•no - .As fôrmas r a natureza. do terreno, b~:~
rf:K~nrsos em mascaras f' cobertas. o estado do solo e das
ronummicações. influem sobre a di~tribnição da artilharial.
E' de notar que certas regiões são inaccessiveis a tna....
teriaes de peso elevado.
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23. O desdobramento do nma massa de artilharia trmdo cnj
visttk uma poderosa aet_;ão oH~nsiva. dea;nll~ d·~ 1Unta fl'ent.o seriamernte mantida e, sohr1•t.ndo, nrganizn.da, d(•ve antes df~ mai'
procumt· a s!ti'pr1•za, qnn 1í nrna das mais sPgur·a~ gal'nnf,ia::; do
;:w'cnsso.
A snrpt•nza s(, ~.n t'l'alizar:i si a artilllm·in dn ai.ÚqlH' tlÍÍO sA
drsvondar· Sl'll:lo no nll.irno nwnwnto.
As prccaur,.õPs do smt transporte para n frf'n~.e dn nt.nqne
r-•iio css1me iaf':-1 e ~~~~YPm c:on fnrmar-s0. eom as ~wgu1nl r-s rPgTns:
- EvHar n~ nnitladcs que têm de entrar mn acç.ão agrnpem-l'le nas rn·ox:imidadPa da frente; regular. ao eontrario. Rens
P10vimnntos du tal sorte qnP Pllfi'Pnt dirccl.:unr.nlü mn li1tlla
no fim da marcnrt.
- Exocntar á ncito as ultima etapas c durantP o dia tomar
toclas as prPeaur;õPs ttos aeontanamentos f• lliY~Hl'tPs para dissi mnlar ~na orcnpa(,.'ão ú ollsrrvar;-ão aRr(•a.
-- Por· orrasião rln r.hogada das nnidrulrs rlt'VI'-SC ainda
c·vitar· que as orwraçõe:;; pn~lirninaro:;; para a c·olhwa~:ão Plll hatAria (rPennhr.rirnenl.os, frabn.Jhos. topograp!Ji,·os) possmn ser
:}errehirlas pPlo inimigo. Os rer-onlweiuwntos dPYI•.rn. pois, Sfll'
exorutadns no abrigo das vistas e não dar logm· a urna ciPrnlaçr.ío a pr;, a raYallo nu f'tn anfomovrl, rnais inll•11sa q11P dl' OJ'dinario.
- Ri for posnivol, as operaçõel'l topograpllicas da prrparn~;ão dos tiros serãü executadas antm; r1a chegada das .hat.erJas por nm pessoal especial ( officiaes orirntador·r·s dos gTnpos) a qtw P eonfiado o Pst,ahelPrimento da.s dir·t•crf•I'S-l'l'forenciaes e dos ·pontos· referenciaes do posição.
·
No alarpw d0 urna frPnto organiz.ada ,. qnandn sP dispf•e
rlc t.Pmpo. ~~ m'nitas \'PZPS nr.rPssario dnlar dP nma r~f'rla prntecção n artilharia do ai aquA. Mas, deve-sP evitar a Pxrrtição
prematura de trahalhos no Ü'rrcno. opct'açõ<'s qrw Yiriam denunciar as intenções que sn têm em Yista. Has;ta prcparal-os
r~lo transporte anteCipado de matflriafls, disposf os Pl11 d<'po.fiifo~ disfarcados. rom os qnaN; as hat.Pria~. ao ~heg-arf'm á~
posições, construirão os necei'sarios abrigos dn ma I.Prin l ou
dfl pesf!oal.
O tt·ansporto da maior· parte das' nmnir;õl's d1~\ t'l':í. nn1ila~
ve7.os ser eXfl·CUtarlo enm antccedeneia,. Vstn.s ~nrfio tft•po~ilad:1~
no f'~ futm·as po~içõr>s do nl'f ilharia on rm d0pnsi Los vizinl1n~,
cndo n~ uilidadns possam romplr!m· snns proyisiil's rnllt r:l··
t"df':tQ Fsf r>s dl'posi I ns sito cr1 idadosanwniP dis ...;imulatln.~.
2~. As reg-ras nrima R.Jppliram-sr. na nwdida do JWssivPI,
mn tntlas as opct'nrüi'H offnnsivas ou drft>nsiv:ú~ da glll't·r•a do
movimento.
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111
Desd.oln·amento de uma massa de a1'lüha1'ia po.ra o aloque de
unw posição de lonaa data ordanizada
~~ti. A pr·etlal'ação de uwa
frorll'~ de lollg-a data organizada

acção offem;i\a. nonl.ra uma
eomprehoudc, JIO «Ilte c·u1u.·erne

á artilharia:
-- o transpol'te uas munições e dos IuaL,:t·ia,•s do eon:;;l.t·w·ção; .
a J.H'epara~~ãu topogravhica dos tiJ·us, a orgaHiza,;.ãu dus
meios de observação e de transmissão;
- a localização dos canhões;
- a cheg:J.da do pessoal das baterias;
- eventualmente algumas regulações.
A operação que exige mais tempo é o transporle das lllUJ:il·õns.
' Sua dnraç·ão é funeção da importancia dos abastl'cinwu Los
I!Ue so tem de constituir, da eapacidad~1 da ri>dn do Pst.t·adas,
'~os uwios tle tranf.1wrtes de quo se dispõe.
O material 'tlc artilharia pódo, ao contrario, Hm' levado ás
r.osi~~õcs Pm teni.po relativamente curto. Com eu idadosa prepa,ra,_:flo l.opogTa.pb iea dos ti1·os, eonlweiLi:J o rrginwn das
1Hwr,as de fogo o eom !aragem pré·via das munições. pode-se
lLvar o material ús pm:ições no ultimo momento; os tiros executad(IS ant.cs do dia do ataque exigem, no maxirno, algumat:S
reg·ulaçõcs ou verificações, em numero muito reduzido.

CAPITULO II
nECONHECIMENTOS

I

.\lli;ibuiçtics dos dif{crenfcs cscalúcs de commmulo
2'7. Os reconhecimentos preparam a enteada em aet~ã.o da
Rl'tilharia; assegnrarn, sem perda de tempo nem falsos ·moviuwn tos. a. occuva~~ão uo terreno, aproveitando os recursos que
olle offcrece.
Os reconhecimcu,tos eomprehendem:
estudos ou re1~onheciment.o dos olJjoct.os;
reeouhceinwnto dos oLservatorios;
rceoniJecinwntn do terreno que se vac occupar:
nstndo das transmissõe~:
'
JWilllPit'as opPra~~õcs de lH'P(HU'a~·,üo do l.iro.
I IH l'l',('.on!Jf'l~illl('JJtos são oxnenta.doR com tanto Jllaior l'~t
Jid,•z qtJanf~l !nais n•pf'fid~s fo1·cm as opera~~Õf•s.
,\s J.WSlÇof's de bate1·ws devem }H't'Iuittir o dPSUilllJl'llho
f.aetit'o da missão confiada ás mesmas.
JlJ·,~eJwhida osta condição, cumpre:
a) vrovorrionar ás Jmterias um campo de tiro tão ~x.;,
t~nso quanto possivel;
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b) permittiJ' a uissimulação ás vistas e a protecç~o conha os tiros;
c) faci!Har as lig·ações c o exercício do commando e pormíttír-lhes a rcali:ta~~ão mn tempo conveniente;
1 d) prestar-se ao rernuniciamento e :i installação do pes·fioal nas melhores cmHiiçõas.
A importancia rl'lativa quo eonvóm altl'ibuit· út:i eondições
acima expostaH snrú. ueterJuinada pela ;-;ituação em cada caJo
{Jarficular.
Os postos de com mando da artilhat·ía llevcm permittir:
fo, commandar de um modo seguro;
2°, eonhcrer a situação a Lodo o momento;
3•>, estar em liga~·ão faeil com o eommandanto da infantaria que a artilharia tiver a missão de apoiar. Quando ns
circumstaneiaH o pcrmitlirem, os postos de commando da inJantaria C da al'lilh:tl'Ía de UIJOÍO dirnclo devem SCL' juxlaposlos.
Os postos de obsavação devem permHLü· o desempenho
do paJ>cl que lhes t~ confiado o qual !:lerá exposto em um dos
capitulas sPguintc~. A!tendendo a essa consideração, eseollwse o observatot'io nas proximidade·.s de 11m <I!Ccesso rlnsenfiado,
podendo Sf'l' fa(',ilntento veneido, para que o transit:o não corra
o risco de chamar a attcnção do inimigo.
1
As posições dos 01'1/(tos de 1'cmunidn,mr.ntn devem corref'ponder ás seguint~o~s contliçües geraes:
- est~r cnt eommurüção facil eom as ba~m'ias;
- acluu'-scJ fôra da zona de fogos densos da artilharia.
inimiga;
- esf.ar tW.~ fH'o:ximidaup::; de o.sLradas, caminhos ou
sendas;
- tt>r ~àllidw.; vara varias direcçõe5;
-- tm· ng11a uu~ proximidades.
A··, pt11'i~;,r1t•s dos orgãos de reruuuieiamont.o são, alf~nl
disso. iunq·ão da posi•;ão dos devositms, cenl.ros em orgãoR do
entrega das nnmições,
t·s armões teem sua posição geralmente iudicada na eoJunma rle munições do grupo. Em eertas circumstancias
( avant;o o•1 rceúo .'. podnm approximar-se das baterias. Sua
posif{âJ d<~ve s1~1· PSeoi'h ida de maneira que se furtent o ma i'"
pos~ivel ús visf.as ~~ am'. effeitos tlos vrojectis.
28. 0:-: rPconlweiuwntos dos eommandantes cte artilharia
uc Exercito c dl"' artilharia divisionaria Rão Mfectuados, em
regTa, nt_• l.eiTeno. g111 caso Jc impossibilidade podem set•
:substituídos, na ·I olaliuad1~ ou -em parLP., .po1· um r~studo na
(~arta. Permtl.tem determinar, inspirando-se na situação ta-·
cf.iva c nas inLenç5os do commando:
- a rep~u·lit;fto das missões, doB objeeth·o:; ou das zuuas
d'} w~~.~fio, f'JJIJ'I~ os ag1·upamentos;
- ns t·egi~1cs ·-~lll que deverão ser procurados os ousPrvat.orios .l'VImtual mm .t~ a desig·nação de alguns clellcs aos difj'erentes ag.'l'llfJUHl.ent.us ou como .obsel'vatorios de connnando;
- as 1 ( giões designadas aos agruvamentos para a {Jrocur~, das posiçvrs de bateria, de eolumnas ligeiras, eLe.;
- a ordem relativa ás transmissões;
-- a organização do l'Caºastccimento..,
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2!J. · Os reconhecimentos dos commandantes de agrupa-

mP.nloi' lucram sempt•c em sm· prcpaeados vor um estudo na
c;lrln, uuts são sempi·e executados no terreno. S1~rvem para

dct.ernlinal' llo mesmo modo:
- as mis~ões, objectivos ou zonas de al't;,ão dos grupos:
- as regi0es ~~m que serão procuradas as posiçõPs dos
grupos, das colummts ligeiras, etc.;
- as posições appt·oximadas dos oll~~~~·vat.orios tcl'restrf's
e sua n~partição gnrai. a organiza~tão eiH ronjunto da observação no agTupamelJLo:

os prinripaes itin,•rarios de acc,·sso:
- o posto d!~ eomnmndo do agrupanwnl o;
-- a ordem rnlativa ás transmissões no agTIIIJaiiHmto:
- a m·.ganiz,ac,;ão do rcwhas'fe-cinwnto.
No coiTer do rnL·onlwc.imento o •~omma ndauft• d1• g-r·u panHmto esforça-se JJOJ' eonltr~e,•r· a Hiflla~.:ão t'f•lal iva ;h nllidarles ompenhadas; entra em reluç,ão com a~ twidrt~rlm; dP. :H·Lilharia vizinhas n eom a inf3-ntaria que dm·e upnial'.
30. o~ reeonl!Peimentos dos eornmandautes d•~ gr'tliHl·~ df'tenninam a t:1~guir:
-- si l'ôr· mislt;I., tlllJa l'l'lHJ.I'Li!.:ão, ~~llfTI' as llaf,~r·ias, das
missôe~. dos ohjedivos ou da zoua d1~ ae~.:ão do grupo: aliás,
<~ada balPl'Ül dovn Pstar, quanlo possivPl, rJJl eowlieões de
op~ral' no eonjuncto da zona ue acção uc grupo;
- a.s posições approximadas das batürias;
- as posições dos principaes obsorvaLorios;
- a OJ'ganiza~;ão da obsrrva..:ão no grupo;
-- os aeee.ssos á posição;
-- o posto de eommando do gruvo;
- as posi\,'ões das eohnnnas ligeiras, dos armiJR~;
~ as linha!' lrlephonicas a construir twlas haf.,'ria~ 011
pelo grupo;
·---· a po" ição da anft'UIIH;
.
as eondit;i3es dP oceupa•:ão da posi•:fw;
--·· a organiza(.'ão do rrahasteeimf'nfo.
O":í l'l~eon)H!cimento~ do grupo são 1:ornpldados por 11H1a
prepar:.t~;ão l.opographiea ( Pstabrl•·•~inwn!n de nma ou varias
balizas que a8sig-nalem a posição e, seguidament.c, de uma nn
diw~r~m; dirc(~~:õt•.:-;-r,•f,•n•Iwias) exeeu la da pelo offit.:ial nrinuf a dor do gl'upo.
Alé,J1l dbso, ::;i a. posiçiio deve St'l' organizada anf('S d1~ set'
oecupada, o ~~ornmaudanle do grupo faz o nsludo dos f.l'abai!HIS
que se Jevem l'X(•eutar- P (•sialwlf'l'-e o or1;anwnlo dos rnalr-ria!'s ne,~eslolarios.
O eommandanl.n do grupo, ennw o commandau!B do agrupauwnlo, entra em rela(,.'ões eom as unidades vizinhas (infantaria e artilharia) E' eom a infantaria que apoia.
:H. Os commandante~ dP baterias reconheemn ou Lleter·minam:
-- os oh.iPtl ivus:
- as posições exactas das '{.H'I.:as;

--- a

pnsi1_;~o

do

ob:~wr·vatorio;

--- as vias dfJ aeet'sso á IWl-li~,;fío das hal,~rias;
---- o modo d1~ oceupação da poskão;

-

ele., e

as disposições, no terreno,

u~

trabalhos

t]ue ti e

das

mmuçoe~.

tem de executar.

lH'lrechot:,

,,,
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_..; o agente êe transmissões da colunma. de munições;

~

eventualmente, esclarecedores •
. Este pessoal pôde ser acompanhado a eel'ta distancia,
pelas viaturas telephonieas e de T. S. F.
O commandante do grupo, auxiliauu pelos eonuuauuantes
de baterias, reconhece a posição e diville-a em zonas attrilmidas ás differt>ntr~s bateriaes. Fixa as eondi..:õ<'s de oceupa~.;ão e estabelece as posições do P. c:. du grupo, dos al'mões,
da eolumna ligeira, etc.
Depois, acompanhado pelo offieial telcplwni~ta e por um
agente de ligação, vac procurar observatorio~ que lhH permitiam reconheeer os ohjectivos do grupo. Conforme n temp•J
de quo dispuzer, poder{! limitar-se á proem·a df' um ~ô observatorio geral (em muitas eircumslancias o r•!eouhPcinwnto do
observatorio prccedt~t·á utilmente o da::; posi«;ões das baterias)
que funccionará até nova ordem dirigida ao eonjunto das baterias, ou poderá determinar de maunira nmis m inueio~a o
systema de observa(;ão do grupo.
O comuwndante do (J1''tlpO dá aos commaudanLus un baterias suas inst.ruct·õ,~s referfmtPs á loraliz<wão .dos ohsPrvalo. rios, indica-lhes seus objectivt;s e repar·te ~mtt·~ as bat;~rias c
o grupo, o modo de oceupação r os trabalhos fh~ nt.iJiza~ã.o dos
observatorios, assim como o m;tabeleeimento das I inhas U•lephonkas incumbidas de prcstar-Il~s servif:ns.
Dirigf'-se em ~cguida, eventualmente, ao c~ommawJanlf~
ua infantaria (]111' cJeye apoiar (!l), f'In(}UUllf.ct o offieiaJ telephonisfa reconhrtf' o ifinN·ario 1las linllas que se dnve ~~sfa
lwleef'r para o grupo.
O offieial nriPrltador PXI'cnla, 8ohre a Jlo:-;1t:fto c drpoi~
nos ohst:•rvatorios. as opt•raçõ•~s lopograpl! i!'a.s para n ~~on.in nto
rJo grupo.
Os commmulaul'! d~ lwterias fixam as posi1:<ks d.- 'mas
peças, rPeonhet.wm' a :o; via~ dt>. att•,essn ~~ Pll\ iam a "ua:-; unidades a ordNII d1~ tomar j)osição.
A seguir PstndanJ a~ mitmeia:-; da posif.:.ão · (dit·cet;(íe~ e
campM de tiro dm; IWt;as, local do P. C .. disposit;ü~.~s ua~ munições, abrigos •ttte f~ prf!eiso <"onstruie, f~or.i11has. ete.). CIH·gadas as bah•rias dão as insh·w~1;ões aos offil'iaPs. aos chf'fes
de peças e ao f•~h·phoni~ta; completam, si for W'•·cssal'io, as
determinações topographieas do nfficial orientador; rstabelccem suas baterias f'm roginwn de vigilancia e vão rl'e•Juheecr
!-;CUS objectivo~ sPgundo as ordmts dadas pelo eomnuwdaute do
grupo. Aliás, PS{P l'Pt·•mlJ•~einwnhJ do-; objedivns, 1'111 em·tos
easo~. poderá prer~t>dcr a oecupação da po~ição ou, pelo menos,
a ent.rada r•m vigil~neia.
O agt•ntn dt• lransmissõPs da t~ohnnna lig-f'it·a J,•ya-f!Je a:::
instrm·<~ões do eonmwndanf P do gt•upo.
O i·eeonhecimento do posto de so~·eoyt·o tS •·x,.euLauo desdr.
o monv>Tllo da chegada da eolumna hgen·a.
35. ~os recorÍheeimentos evita-se com o maior- cuidado

(9) Obrigatorio para o grupo de apoio dirrcto P devendo-se fazer sómenle na medida do possível para os outros
grupos (75 ou artilharia pesada) que trabalham em proveitn
da infantaria.
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despertar a at.trm<:ão do inimigo. A eireuhu;ão na po~k.ãn l'Cconhecida é reduzida . ao mini mo e~lridanwnl n n~ecssario.
Dissimulam-se em todati atl par atlas os cavallos e as viaturas.
CAPITULO IH
QÇCUPAÇÃO OU TERHENU

I
Mm·clta rle appro;r:iuwçiio

36. EnH}Uautu não t~t-iM. immiuenll' o cotuJmtf.' a artilhalharia marc•ha pela...; est.I'<H.ht.; ou carllinhn:-;.
Seu lugat· na culumna depcntle ua ·~itua«.;ão. Ji~lll razão
tlu ;..:r·andt• aleauee dos canhões moderno6 cuuvém eoll(leal-a,
n nHtis possível, á .retaguarda do.s •.~lem~.nto<;; mais avauca.dos,
para •que não :;e exponha a fúmr, em formação J.e. marcha
de u~Lraüa, t:iO'b o fogo do i-nimig-o.
Não .dt•seuraudo ·eS<::Oa
}Jl'f!eau~~ão devem-se tomar todas as vroviuencias para que a
urtilharia possa illllervir rapi.damenle no ataque; principalHHmü~ i-Seu:; elemento-:; d.e recohhccimentu devem
vir t.antu
q11an'lu possi vel vara as tesl as da~ tmlumna~.
.
Desda que se espere rpr.uxima tomada de eonla.eto. a al'tiiharia deve erslat· em emH.lições de inl·ervir sem taL'danç,a para
apoiar a vanguarda. Uma pal'Le d(' 8tms clcmerJito:-r ó lançad~
vara a frente; os rec~onhceimcnlt}:-; cnt ram em .iogu; as bat-eI ia~ e-~1..\alonam-~e t' marc.ham !por lanoes,
de ·eoberl.a em
euber11.a, .p·omplas a occupar posições ÜL' onde possam apoi:n·
a infantaria, de objedivo em objectivo. Certas Ullidadcs entram em bateria.
As nniuades tratam 11l' JH'oew·ar 'JH'évi<HlWJILl' os ititHH'arios que l.eem d.e. seguir.· pt·oeedendo a l'Pl'OidtPcinH'ntus l'clatiYo':i á viabilillade e ao desent'iamen'to.
'l'oda a tr{)lpa, cujo chefe se law.:a pat·a a frent.e, deve
vutler seguil-o :-;em enar. Para istio o chefe indica-lho a
diree~.:ãu de marcha, o ponto que tem de ser a•l.tingido, a V'!loeidatle que tPm de sr•t' u!l.1servada. E' ne~e:-:;;:-;ario IJOL' vezes
halisar o Hincrario.
DuralliLe a marcha as unidiad·es 8ãu muitas vt•zes auto ..
rizadas a dobrar, com suas columnas, a infantat·ia que encontram .em ·seu ~.:aminho.
A-s éolumuas lig·eiras de munit,ião seguem os respectivos
1

grupos.

11
BATERIAS EM ACÇÃO

37. As baterias tomam posição levando em conta as cir-

cumstancias e o ·terreno, ·cO'nlforme as indieações dadas no
regulamento de exeroicios para a art.ilhal·ia (bat.eria"S atreladas) •.
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lll
Jl1'cpm·o das posições

38. Logo que uma posição é occupada, emprehr.ndc-sa
o seu preparo que continua, JPl'Ogr.essivamento, nas intorru~
opções do tiro.
Os tra;ballws ~ão executados na seguinte Ol1dcm do ur~
gcrreia:
- 1t.rahalhos desLina;dos a facilitar a execução do tirv;
- construcção 1 dos poS'íos rt.elephunico:s, dos P. C ') o e
l:lbrigos .rapido:s para o pe.ssoal (a principio ~simples ·trinchei ..
r as de bombardeio) ;
- constnwcão de abrigos ra;pidos para as munições;
- melhoramentos dos 1abrigos do pe·ssoal e de muniçõ~s
á medida que se diSipõe dos materiaes necessarioos.
As der.rubadas de mata, com o fim de ampliar o campo
de tiro, sã.o estudadas préviamente, mas só eexcUILauas no ul.Umo mome1~l.o, afim do não darem iudicios pr·cmaturos da.
oecupação da posição.
3,9. 08 trabalhos deverão ser oonduzid.os com o maximo
cuidado .para não aLI.1~ahirem a a:ttenção do inimigo. Organizacõos d~ baterias não dissimuladas, por falLa de cobertas
ou de meios de disfarce, são mais pr·eJudiciaes do que uLeis.
TITULO IV

A artilllaria no combate
40. O apparcHmmenlu da artilharia Hu eomlJalc compre h onde:
a proeura de infurma~:ões ·pela observação;
sua Lransmi·ssão;
·seu a~proveitamento pelo fo.go;
a manobra pelo movimento, reclamada pela~ mw.Ianças de situação.
CAPI'l'UlJO I
A OBSERVA~O

I

Ob,1eclo da obsPrvaçúo -

Mcius de osseunral-11

H. A ob~ervaljío Ila artilharia tem por oh.i8do:
- a vigilancia do {\tUnpn de hatl.alha, o r·r.corrlteeímrmto
E' o estudo dos objec·l i vos (proeura de informarJíes, acima referi·da) ;

-

·~2.

-

a regulação e verificação dos t.iros.
Para assegurar esta observação dispüe-se:
de O'bs~rvaLorio.s terr.es·tres;
do avião;
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-- do b~.lã·o (quando os halí3r~ dfl RxN'II~ito c.fio ~.n~u·epl.i

tiveis de utilizat;ão (10);
- do•s or.gãos de refere.ncia pelo SQlll ( 11).
Os observatorios ~terrestres, .por s.ua fixidez e pela faculdade que possuem de íllltiliz.ar instrumentos de medidas
;prooi•sas, dão as mai-s SSg'tll'aS informaçÕeH em 1:odo ·SeU campo
:ut.n de vi·si'hilidade; SNI funccionamento é permanent.e (ex'cepto limUaçf:ío ;pr:ovoniente de cireumstam·.ia<R afmosphel·icas).
.
O avião nrrmiVte ipl"Ocurar informações em regiões ôes-enfiadas e fornecn :phoitographias .cujo es'Lutlo f::multa a discriminação de indicios que •escapam ·á vista Jo nbsf>.r-vatotr•io;
com elle obtem-se regulaçõe:s rapidns e ge•gm•ag, prla deitprmiinação do ponltlo médiü. Não pôtle ·~H~r pnt.rt~fanto, f'tnt:timwmeute oempregado.
O balão amplia as visitas do ohservatorio t.erre·strn, eem
:ravor·ecer as visadas ve1~Lieaes do avião, n não per·nd'LI.t~ n Pm~n·ego de instrumentos de rrw·did:t.
Qg carae,teri.sU.cos desses meios define-m a!1 eircumstancias :em que será vantwjoso dar prefer.encia a ;um id'elles. Jla-·
verá, po'rém,. geralmente vanta·gem em 'Pol-0'::1 em .acçãn ~~i"·
rrrntltaneamenlf:e pal'ia confronf;af' os re.sultarJu~ obf.itlos.

ll
01'(JanizaÇli.o da o1i:·:ervar;llo ten•e.r~tre

a verificação dos e·ff.eiconstiturm incumlbencia de tortos oq rommandan~
tes de ar-f.ilhari,a: a regulação do tiro cnnJrw.f.e no.c; eomman-,
4S. A procura d~ info~macões e

tos do

~,iro

drmf PS rio hatcrias.
Em g-eral. os odifferentes esr.alõr·.:; ·de rnmm::tnrln não f;flrm
noce.s-sidado orle tnfortnaçõe·s fiá mfl·sma natnrl'\?:a,. Os mniog {11'
quo dispõem .nã.o Jhp,s permi,tltem asReJ?urar simu}it,aneamcnlí\
·e no mC'smo gráo, n~ trile mlsr:;õp·s: vigilancia. l'egttla0ão r\ vr~

rificacão. A:ssim, o trabalho de observar-ão P descen'f.rali?:adn.
['epartindo~s·e as missõe·s e.ntre os dHf,erente~ ·e~calõ·e~s·
do
commando fl'lle conltimtam a verifiear og resnlota<ios. auxiliando-se IDlltuamente.
H. Cada. commandante o1e artilharia far., como 1'-f>,.gTa. occupar nm post.o de tlbserva.l')ão quo v~nha vistas ~obrf' n conjnnllo r1P ~sua r.nna de ar-r,ão. on pelo menlol:\ .sobrr a maior
parte dP11:t.
·(10) Nas oppracõe-s, ('f\lf' •M podl"riio Y'·Mlizar nn terrif;odRVA-'H~ orPvrr ffllC o() 'f'mprPgo do hal~n .:::ó pnded. om~nrrr:r rm condicõe·s espeehws. no pas~n fl1l~' a ~Jt.ilização õn r~vHio ~erá n reg-ra commnm.
.
'(H) Os or,g-:i.os ·rle ref!"renr-ia r> elo süm. nnanrio as mrC'Ums1t.an~ias •São fàvoraveis, fornN~flm informar,õPs fl•lW n~ onf.rns meios são impot.entPS <para oh!et•. Mas ·sna in,~ta.llar,ão n
rf~)alf ivamrm\fr. longa f' delit~ada f', no Brasil,
lVl r·cwe
flUe.
·nr>f.ualmentP. nfi.o se devem ·e~p,erar resulta·dn.;; ~afi~fatorio:;~
p,ff P.fd.iva mPnt.~ ~ nec·e.~sario lfli·SifKIT' 'tlP· t·:n\f ::v-~ P r:n·l a'' ti ir f'r-f J'iZt'~: ~JP uma precisão nhsoJutf a,

rio do Brasil.
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Os obsrrva.t:orios do8 commaru:lantes de a,grnpament:os e
superiorP·~ t.ePm por fim principal a 1procura dos
objectivos importantes e uma verificação de eonjunt.o da
execução doR tiros. .São e.s,f.ahelrr.ido" Pm pontos culminante~
do t.Arreno, permitf.indo amplas vistas r :t ransnüssõrs seguras e continuaR com o posto dP eommando correspondf'nte.
Os observa;t.nr·iog das hat.Prias sRrvf'm PSS{''lleialmf'nl.p para
a regulação dos ,firo~. Na rcsolha drs:;;rs ob:;;rrvat.orios a ne·cessidade .ele Vf'r nH.idamrnf,p os ohjPrl.ivm~ domina f(nalquer
outra consideração. Poder-se'-ha. rxcrpeionrnhnente, por ex igencia dr 1transmissõPs, admit.t ir· qnc no .f·omnço da aeção ~o
occupem JlOSf;os de ob.sPrvação dóta·dos dp vis f a.s mPnos pet'feitas; mas, a~sim .quP mPlhorar~>m os mrios df' lransmis.;;ão,
tape;; post.o.s soffr.rrã.o o neces.sario dAslocamenll.o.
·Os observatorios dos gruipos devAm act.uar na znna de
ac~ão do grupo, .para vi.gilancia do campo de ha.falha P vrrifi.cação do firo. Essas ohrigaQÕPR indicam-lhf's. geralmPmte,
posições intPrmPdi·arias relalivarnentr nns nhRrrvatorios do-;
agrupamPn:tos A das bat.Prias.
45. Um dispositivo de observação eomplet,o, tal como
acaba de ser descripto, exige pessoal numeroso P com~idera
veis rP<>ursos. Para obviar esse inconvenient.P, • muita,.;; vozrs
~será possível reunir Prn um só obsPrvatorio os de diff'prentes
commandos: é assim quo podom fnnccionar Pm commum nm
observatorio ·riP arf.ilharia divi·sinnaria r .flp agru.pamrnto; do
mesmo modo um o'hsPrvatorit) dr agTnpamr.nto P dP grupo,
:etc.
Mas impol'f.a (JUr üma or·dem par:ticular rPla:tiva ás rhservaçõr-.;:; fixe a Pste respPito aR a:tJtrihuiçõe.s d'P cad<l P~·~alao
e que a to1.alidade das mh;sõPs, rrmfiadas ú observa•:ão, ;;r!ja
assegm·ada pAla rPparf.ição dos enrargo.;; e mAins.
46. NormalmPnt.e. carla unidadf' I'P·gnla .s.nus f iros .~om
seus .proprios mfüos. PódP accidenf.almen:tP .ut.ilizar um oh ·
,s!ervatorio differente do seu para ohservaçãu de nm determj-nado tiro, enviando para ahi um obsbrvador, si este póde chegar em tempo utHl; no caso contrario, a observaçã.o é feita
pelo pessoal do obRPrvatorio •r.onc;;iderado.

de escalões

111
Or(laniznção da observação aerea
-17. Para a observaçfí.o OPrPa a arti1barin rllrnrrp:
--- :í~ Psquadrilhas OJ'ganicas das g·ram)Ps lmidadPs:
-- aos balõe·s de observação (12).
As (l~f(uadrilhas das grandns unidadn~ P ns halõ(lls sãn ~i-·
mnlt.anPamPnfP in('umbidns OI' misRõn~ qllP infnrPssam an
Commando, :i in fanf.aria P :í. arf.ilhar·ia.
4R. A nrdflm ·da n. T. rPla'l.iva :í arronant.irn indira o~
aviõf's (flvPnf.ualmPiTif' o halão) fllW rlPVPrão fra.bnlhar pnr
con'fa dos d'iffPrAntes agrupamPnt.o~ de arttilharia.
A' ai"I iHwria ps.f.ahPif'ce. por rntfmdimPnt.o rlirPr.to rnm a
aeronaut if'a, a" rondif•fíps Plll qnr psf:l rnllnhnl'ar(t na nh«f'!'vação rJn;;; t ÍJ'O".

(12) Ver a nota n. t do art. 42.:
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Para dt>-t~erminar aR missões f' P~fahr.!Pr.rr M· pr·og-rarn ..
mas de üro, o ·r'hefe rla esquadrilha on o 4:'ommandant.c dD
halão rompare.rf'. quando possivel, ao P. C. do .. ommandan1c•
da grande unidadP ou do commandantl' da artilharia a ('•n.ía
dispo~icão se acha. Quando for via\·Pl, havPrá yantagPm
~~m
PllY ::Jr um offit~ial ohservnrlor PXfH'rinwnfadn para jnnln do
P- f'. rle a1'f ilharia dP rPrt.os PlemPntos "nhorrlinado~. Estr
offiP-ial dPVP poder rmitt.ir fundamentada opinifín snlH'I'' a na-·
tnreza da~ missóf's ~~xigidns, sc>gnndo as drt·-umstam·ias.
Quanrlo são muito di.ffieeis as ligaçõe.~ enm n terra. prinripalment P ua guerra de mtwimento, um oh~E-t·vadOJ' pôde fiear
de:;;tacado durante muit.os dias em P. C. dP agrnpamcnto de
artPharia, as~;egurando as ligartH~s •• auxiliando a trausmi~são
dr tJrdens (l; informaçõe~.
49. Os tiros com observacão aerPa faz~m-~n na~ condit:õP~ estabelecidas na <<lnstrucção pm•n rr>gular;ân do.r: ti1•o,ç de
arti~horia ~orn

auxilio do ob;çer'naçiio or>rea>>.

As obrigaçõe.s do oh~ervador f'm avião on f'rn balão para
com a art.ilharia. são as mPsmas r! f~ um observador tPrl'f'sfre:
o cemmrmdo do 'tiro niio l.he é ron{c?'ido. mas P dPm'l' da. nrti--lhnl'in aproveit.ar ennY~''~lliPnfc•mentt' f!s infol'rnat;õPs qn0 recPh0 do observador.
50. Afim dP ciar á observação por avião todo o rendi1
mento. a preparaçã.o do tiro f' evenf.ualmentf1 :-:na regulação
(rontra ohjot~f.ivo auxiliar on nom auxilio dt• halfio), são feihs filo pl'Pf•isanwnte quanto possivPI antes da chPgada do
aviflo.
.
:\lfím di~~SO. dPVCr-Fie-ha empregar, fip prefer0nria. OS l'llCranislllOS mais rapidns, compativeis r.om o resultado almejado.
Effer.t.ivanwntl>. é necrssario não perder de vista que a
0ur3ção do vôo de um av!ão é limitada e que. além disso. a~
eondições at.mosphericas P as defesas aereas do inimigo poclem •ainda reduzil-a.

IV

ni.

Como regra, a observaçã.o h•rrP~fre P. aR~f1gnrada p~
de unidades.
Entretanto. a revogação desta regra SPria admiE"si\·pJ
-ruar'do F;P fratassP d~ r.ortos r.ornmandantos dr• nri.idadPs quo
tiYP~ s~m de pr·eparar numerosos tiros na carta.
Além di~~o. quando o rombatn se prolonga, a rontinuidade
da ohHPrva~ã'' r•xi~P par·a P$ffl s(lryi,~o um pt~s~wal .r)., snhsti~ 11 ir,ftn. 0:-; t•nnnnandantPs dP g-rupos ou dP• hafPPia<.< r•sfabelf'eern Pntãn. SPgnndn os rasos, umu f'Seala dP ·''~rYir,o t'tll qno
"?OJ1;·.nnem o;; ofl'i••iaí'S e nn1 rr•rto mnw•ro de sarg-••nlo~ t'SNtihidns, qw~ tr-nlJ::nn rrcf'hirlo Uh._ \ instt•ner,ão PSJIIH~ial.
O ohs('r\·adnr ,~ aeompanhado dí• mn ou mais ohs,~rvado
l'f'S ~mxili~H'f':-'. dr:> nm felephnni'lta «: I'V<'nhwlnH•nft· df' um

Jos

f•ommandantt~s

-~ig·pa]Piro.

Si um obseryatorio de bateria funcriona como ollserva~
torio rlr grupo, n pessoal de observação do grupo concorre no
~er\ ir,o de ohsenação das baterias.
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v
Transmissão e centralização das in{ormàções
52. Uma informação só tem valor quando é communieada a tempo a autoridades que possam utilizai-a immedia-·
tam~nte ou aproveitai-a ulteriormente. Além disso1 h a intere~se em communicar sem demora os resultados aa observação aos observatot·ios vizinhoR. que podem, então, comple~
tal-os ou vetrifical-os.
lnstrucções estabelecidas para todos os escalões indieam
o de~ tino que se deve dar ás informaç.ões. colhida.s.
53. Em um sector organizado, em período dP estabilizacãoI deve-se determinar aos P. G. das unidades de que ·de~
pent!em os observatorios, em horas fixada·s pelo commando:
a transmissão escripta (ou sob a fórum dH mensagem fAlepho·nica) do resumo das nbse1·va~;ões que apresentrrn utn iu·
l ere!-'Se geral .
As informa•~ões sii.o centralizadas mu todos os escalões.
No :Exer.:!ilo, onde tle'Ve funecionar um sel'vi(~o de iT!t'or~
ma~;ões de a·rtilharia (S. L A.), sã.o cotejadas us informaçõe:-;
JJrovenientes da aeronautien, da infantaria, dos interrogato-l'ios de prisioneiros ou de qualquer• onlea fonte; ellas dão lo--·
gar ao estabelecimento de um boiHtilH th~ infonnaçõe~ qn~ é
dirhido a todas as unidades.

CAPITULO H

1

ObJ·!i:to da

li~taçrio

e da.<: tran:on:isstiPs -

Meio.~

de t1·aru:missão

5·1'. As Jigaeõr,s. consistem:
- de partê do commando. em seguir as operações dos es-calõc8 ·subordina1los e aperceber-se de suas necessidades:
- de parte dos A~.calõP-s subordinados, em informar ao
commando sohr~ smls operaçõt·~ n ~mas lJPr.l~~·sidarles P, ílVfHl~
!uahnentA, provoea1· orflens;
- de parte de tono ('Olnmandante de nnidadt\ Pm tomarc-.ontàcto com ~rs unidad1's vizinhaR, para com t>llas mantf~1· es-

treHa coopera(·ão;
- da parf.t~ dl' enda at'lllll, nm l.r:-~llnllmr nm l'st.rnifa lmiü.n
com as outras.
.
A'S transmissõeR trem por objeeto permiltir a íliffusão
rapica ela~ ordPns. parf.Ps, informaçõPs e p('didos.
Constitu~Jm uma rêdc l]ne liga. a frente á retaguarda c·
cntrr si unirlade'R vizinhas de infantaria e d1~ artilharia. O
papE-l das transmissões transversaes é capital; duplicam a~
tran·;missões em profundidade e, além disso, pe1"mittem ao;.~
rsc':.llões ·subordinados, quando suceedB intermmperem-se as
Jig·a~~ões em profundidade, eonlinuar à actuar em ligaçüo com
:seu<~ vizinho3, substituindo duranto o tempo necessal'io a ir ti-cia.Uva do conunando pela tlesses mesmos escal0e~;.
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55. Os meios de transmissão utilizados pela artilharia
E:ão o·s seguintes:
Entre elementos de artilha1•ia:
o ag{jnte de transmissão (estar~~fa, r~tol.or~yf~IJ~r.a cy"
'~Jisla, mensageiro) ;
- o telephonico:
- a signalização opfiea;
- a T. S. F.
.
Entre a ar'tilharia e a infantaria~
·-- o agente de transmissã.o;
--~ o telephonico;
-~ a s igna1ização optica;
·· - os signae-s por foguele8;
-~a 'r. S. F. (da infantaria p::~ra a al'filltaJ·ia)~
- eventualmente a '1'. P. S.
Entre a artilharia e a aviação :
,.,_ a T. S. F. (f.r:msrni~são do aviiio pnl'a a t.ena);
-- · a signa1iza1;ão por· nwio de paiueis (dt~ f•~na pat·a o
a'.liilo) ;
---- as mensagens lastradas e, eventualmenl.t\ o::-:, siguae::;
JJUl' foguetes (do avião para a l.ena).
A's eondiç_õe~ t1e emprego desses meios serão l't•gulado!-l pm·
~una instrucção P.speciaJ pa1·a as ligaçõf~R tl f.t·fwsHJissü~s des-..
finada ·ás tropas de lodas as armas.
li

Funccionamento da ligação
56. As ligações da artilharia com o commando e1 com ·a
infantaria, a::>sim ~~orno as ligaçõe-~ intBr·iores da arf.ilharia, são

OlJUdaR:

. .

- pela .iu'x:tap:Osição permanente dos postos de conh
1nando ou pelo contacto pessoal que tómarn entre si os differentes chefes;
.
- pela expedição permanente ou temporaria de offieiae..,
de >~açã.o e pelos destacamentos de ligação;
- pea'o emp):'ego Idas transmissões.
Nas grandes unidades, em regra, o officiar de ligação é
des~acado
pela autoridade superior para junto do escalão
Butwrdinado ( 13) .
Antes da sua partida o official de ligação recebe instrul'-ÇÕP~ sobre as disposições tomadas por seu chefe e suas in ..
fencões ulteriores. Chegado a seu pm~to, deve antecipal"-se
oos pedidos da autoridade junto a qual é destacado, prestarlhe expd'nbnemnente as informações que lhe possam ·see
uteis. Deve em mrso de urgencia ou si as transmissões foram
~nterrompida-:;, estar em condições de agir por iniciativa prooria, substituindo momentaneamente seu chefe directo. Re-cipi'oca.nente, a autoridade que o reeebe tem o dever· flf~ fat\ifitar'"llw a missiio.

(13) Na'3 tr·ansmi'ssõeiS interiores da artilharia é applia l'egra inversa:· a unidade sulJordinada d·~sfaea um
}Jf;'t~llte de !ig·~u;ão para juuto da uuidade s~JJH.·riur·

f•ada
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57. A artilharia scí, actua efficaznwnt.P quanrl0 flr;tá em
intima. com a infantaria (>fi provr·ito da qual trabalha.
Esta lignç.ão ~~: Pstahelecida:
-- por rorttactos freqnP.nfPs Pntre o·s offiriaes de 1 inrantari::t e os df' art.ilharia. cn.io~ P. C. dPvem S(~}' f•stabeiecido'i
nas proximidadPs uns dos onlrns, sempre qw.' i:o:;so é possível.
~ ~omtanto qne o commando da· infantaria e o da artilharia..
sejam ex.Prcidos nas melhol'flS eondições;
-- pela remessa d6 <<destacamf1ntos dt> ligação» para
}unto da infantaria, destacamentos cnjo funcüionamento é r eguiado pelas Instrucções para a Ligar-ão P as Transmissões .
1iga('f:o

liI
01'gnniznçtín das trnnsmissões

58. Em marcha, as transmissõf'li;; f'nf're os: nsralões de
commando qne nâf! f''stão jnxtap•~stos são a~srgurada~ por
agentes dp fr:msmiSSãO. Qnando Se Íniria O rnmhatP aS linha;;;
~ele9honiras.
os postos optic.os e a T. S. F. devem estar
installados. Para oh ter um bom rcnctimrnto dos nwios de que
~e dispõe, é neN'~SSario í~oordenar rm cada es1~alão as minncia.,
de·st.a organiz:-tção. As inctü~a.~ões necessarias figuram em uma
«Ordem reJafjy;~ '13 jjgacõi~'i n transmi:::sÕCS>>, eÓmplrtada prO-gressh.-arnenlr ;·1 medida qiií' a frente Sf' estabelern.
5~L Cada
grande unidade installa successii.·amf'ntQ, no
correr de ~uJ. prn[:rP:;·;:;ãn, centros de infnrma('ÕPs ao lonq·~! de
uma li11ha df'nominada «eixo de transmissão».
As pl'ime1ras transmissõrs quP a artilharia tc•m Of' e'3faheleeer. comprehPndPm :
Para os agrnpanH•nios:
-- a ligação ~~om o centeo de informac:õr~ da divisão
para as unidades divisionarias, ou o centro de informaçõe :·
maL vizinho para as unidades de exercito;
- a ligação com o agrupamento vizinho e a infantaria
~poiada.

Para os grupos:
- a ligaçãlo com n agrupamento:
- a ligacão com um obseryatorio;

- a _ligação eom a infantaria apoiada e, no limite do~
meia::.s disponlvei~. com um centro de informar,ões, os agrupamentos 011 g,rnpos vizinho~.
Pnra as !mtm'ÜJ!f:

- a ligação r~om o P. C. do grupo ,, um· nhsf'rval orio.
Os rrH~ios Pmpregaf]ns differ·em Sl'gundn a~ (~irNunsfancias; mas. em todo caso pt•oct>rlf'-se o mais cr>do pn:;;sivPl a;J
cstalJelecimento das l;nhas tPlephonir.as, syslflma de tJ'ansmi~
~;ão esse f}Ue dá. o melhor rendimento.
60. As tran~missões inb'l'ÍOrPs da arfilh:wia, indiradas no
quadro sp,.guinte, s_iio effectuadas por agentes dP transmissâo~
~empre que as mttoridades correspondentes estejam separadas C! que as communicações telephonicas não estejam esta nele~idas.

o agente

Autoriãade que :recebe oa gente
de transmissão.

Regimento ou <•g•·upamento de
ama Artilharia. V:visionaria.

Commandante da Artilhnria Divisionaria.

Autoridade q1:e
de

cJesu~ca.

transmis~~tO.

I• bservaçã.o

Official

Sargento (a)
>
n

"":l

·:::1
\Jl

=:!

G!'npos

Agrupamento

Orfidal o sargento

Sa r·gen.f.o (14) ou
mosmo soldado.

o
!?

5

t:j

:o
t:j

~

Baterias e ~_·olumnas ligeiras de
munições rio grn po.

Regirce!lto on a~1·upamMto de

a1·tiltlaria

pe~ada

de Exer·citv.

"'
r:

o-

l~tpJS

~argento

j

.....

Cornmandante da Artilharia de
Exercito ou Co,nmandante de Artilharia Vivisionaria a que o gr·npo
está provisoriamente atteibnido.

(14) Vma vez que tts communicações telephonicas estejan: a!5segurada.s. ·

: Hlieial

Sa. rgen to (11-)

""

-.1

~
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~s

·relações com as unidaeds visinha.s obrigam igualments
:Len~pora~·iament~ agentes de tr~nsmi~sã«?, sempre
que as -eircumstanQtas o exigem e que as dtspombihdad~s em
pessoal o permittlem. Esta medida é, por exemplo, appheavel
~ntre as artilharias divisionaria,s visinha;S ou entre, os agi·upamentos .Ue arUlharia pesada de Exereito e as artilhal'ias divi.sionarias corresp.ondentes.
Quando o agente de transmissão é um ofncial, desemfl)enlla simultaneamente O papel do "Ufficial de ligaç1ã0 já referido. Em particular, aproveita os deslocamentos exigidos pela
transmissão de .ordens e communieaç'Ões para informar-se sobre a Rif\nação; fica, as~im, em condiçõPs de fornecer a seus
chefes um elemento de apreeiação que Jlu~~ ·pel'mittirá mo~
dit'icar sua decisão. si tal for necessario.
O .otficial de ligação tem ainda o dever de aeompanhar os
pormenot'es dn execw;ão das urdens dadas pelo d1efe que o
enviou.,

a uestacar

IV
iJ?sttúJr?lecimentm: da.

rhle telephoniea em nnw

(reiitP

ú1·ga-

n~Zada

6f'. Em uma frente organizada e quando se digtplSe do
temiJ}o ne.cessario, as transmissões telephonicas utilizadas pela
artilharia -comprehendem as seguintes installacões:
- de uma rêde de co'm.mando, construída e conservada
pelo Exercito e pelas divisõês, ligando os di,fferentes escalões
de commando até aos regimentos ou agrupamentos inclusive:
- de uma rêde de tiro, construída e conservada pelo
Exercito (e pelas divisões), comprehendendo princi1palmente
cent·raes avançadas, nas proximidades dos agrupamentlos de
artilharia, e centraes de observação. nas proximidades da
zonas dos observatorios, ás quaes se ligam as nnidad!es de artilharia para poderem u1,ililzar .todos os meios de observacão
que lhe~ são necessarios (balões, observatorios f.errPstres distinetos dos seus proprios observatorios) ;
- de uma rêde construida e conser1.Jada ·pelos Ctorpos de
tropa, ligando os differentes escalões de commando com seus
observatorios, .com a infantaria apoiado e, quant.o possivel,
com as unidades rte artilharia vizinlhas.
62. O trabalho de estabele.eimento e conservacão da rêde
dos corpos de tr.opá é repartido entre tortos os escalões, proporcionalmente aos recursos em .pessoal' e material rtelephonico. Na falta de instrucções es;pe.ciaes, eada unidsde Jiga-se
ao es-calão superior.
Na generalidade rtos casos. as disposicões seguintes asHeguram uma dist.ribuiçã.o eqnitntiva nos enenrgo~ nn g-rupo:
:A1s 'hafPrias ligam-se:
- ao ·p. C. do grupo:
-· ao obs!'rvatorio rln hn t.f'T'Ín.
O g·r·npn

liga-~e:

ao P. C. do agrupamento,
,_.. ao ohservatorio do grnpo,

&11
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,.._ á infantaria apoiada (linha dobrada por uma de infart..;
taria) (15) ••
......:.. á red:e de tiro,
- ás unidades vizinhas.
CAPITULO UI
CONDUCTA DO COM.ffATE

A -

PRINCJPIOS GERAES

Organização do cornrnando no campo de

das missões

batalha,

1'C]Jn.ttiçãa,

ti~l . .l~m razão dos meios supple~nentares de artilharia que
podem ~cr at.t~·ibuidos provisoriam~nte ás grandes un~dad~s
e :ís mndades de ataque, é necessarw assegurar a organiZaçao

do commando e a constituicão dos agrupamentos no quadro
de .conjunto dos liames organicos normaes e esforçar-se po~
evitar a desagregação de unidades de artilharia.
No campo de batalha o Commando é organi:zado segundo
modalidades differentes, c.onfórme o gráo de indCJpendeneia
que póde ser util conferir aos differentes escalões hierarcbicos, e que varia com a situação tactica, e as condições materiaes (nafJureza do terreno, desenvolvimento dos meios de ligação, existencia de ·cartas mais ou menos precisas, etc.) ...
Quando o commando é .c.entralizado em um escalao elevado da hierarc'hia, a direcção do combate caracteriza-se por:
uma eoncentração de todos os esforços ~ara o mesmo fim.1
Nesf,e "-~aso a artilharia póde ser empregada com a ma:x:ima
instantaneidad:e e ·com toda a potencia de que é ·Capaz.
E' .claro que esta centralizaoão não supprime a iniciativa
dos escalões subordinados, que teem o dever de aetuar sem
esperar ord'cns em t1odos os c~sos urgentes e até quando cesso
a ligação com o escalão superior.
Quando, ao contrario, o commando é dcs.centrallza"ao en...
f.re os diversos escalões hierarchicos, esta descentraliJlaçãO
assegura um aproveitamento mais rapido das informaQões;
porém, os effcHos de massa da artilharia, cujo desencadeia-.
lllf'tdn rapido ~ particularmente efficaz,
podem ainda se~
obtidos eom facilidade. iAHás, -a descentralização jámais deve
ser eonsiderada como abdi.cacão, mesmo parcial, dio o.om.-,
mando: si este intervem 'menos directament~ na execução,
ronsagra., entretanto, toda sua actividade á coordenação dos
rsffll'~;ns, ;í. previsão elas necessidafles C :Í, organiza0ã0 da aCfj:ÍO
rras phasps SP.gnitrtns rto,eomhate.
A nn~a n izacão do commando é ;:;randP-rncntc funcçfio do
'alo1· ,, rla rapider. das >f.ransmissõcs. Ri as transmissões são
srguras, ha vn11fa;:;ern t>m augmentar as '[H'erogativas dos esnaliins snpcriorrs. pct·miff.indo-lhes rapida r.oJhcita de informa--t:õf's (' t.ransmissão rlf' orrlr.ns sem t.ardança~ si csUín su.inHa3
( 15) -

Obriga:torio P·ara os grurpos de apoio directo.
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a mna interrupção, é necessario, ao ·eonLl'ario, confiar a de·oisão aos escalões suboi'dinados, mücos em condiçõ% de adua1·
em tempo util segundo o desenvolvimento do C;Ombate.
tH. As missões que incumbem á artilharia no combate
í1wam dd'inidas no Titulo 'I· (ns. í e 5) • Grupam-se nas seg·uiul ('S categorias principaes:
a) destruição dos obstaculus que ~e UJ.lpõem :i manobra da
infantaria·
b) acbmpanhamento e pru.tee(;ão da in l'antaria i
,. l eontra-ba1eria;
d) tiro contra as romumnicai)Õf~s inimigas.
") .\s mi~sões ua p-rimeira ·~aLegoria exigem urna eollaltora«;ão e:;treita •:.otp a infantaria; estão. pois, normalmente a
eargo ua art,ilharia do fn·imeiro et:ealão ~1~~ eumnwndo. qua
tlispõP d(l tr·opa~ dP tm as a~ :.u~ums. isln 6. da arl ilharia divisionaria.
Eutret.antu, l\OJJI o Jim de obter Jogos dP enfiada ou dG
csearpa. suseeptiveis do nwlhor rendimento. pôdn haYer alg·uma~ n~!.t•s vantagem «'IH proeedf'l' <i destr·uh;fí.o dos obstã•eulos que ~e nppõmu á manohra da infantaria dr~ uma divisão,
t•mp·rPgando a artilhai·ia d1• uma divisão vizillha ou a arit.Jha-l'ia d1~ um agrupamento. ~e~(,p caso~· o eormllaudo da artilha-·
t·ia "" Ext~t·eito in I PI'vem. por ordem do eomrnando do F.xer'·' i to. na missão de deslru i cão normalmente ron:fiada á artiHwr·ia divisionaría.
IJ" ·.\·s missões du apoio dirí~do da iHfautaria l.avompanlJanwntn P protet~ç~1o" Pst.ão st>mprf~ n cargo da ar·tilharia divi:;;ionaria. Para r>sf.(• fim sã.o ol'ganizatios agnrpatrH•nfos. {rabalhanrlo eada 11111 na zona dP uma unidadt• dt• infanfHria dp(,rrminada '·' a (H'didn d1•sfa infantaria;
t•ont.ra-hat.eria ~~xcrw'-SP dr• t'.f'l'fa frínna intli'JH'IldenV•rlll'll!.t• do eombaf.1~ da i11fantru·ia. Ha ,·anf.ag-r•m Plll organiza I -a sol11·n l't'l'lltP, fão ampla quanto T•Hssivel. freut.1• que só
f1•r:í. por limite o altmnt·P do nmf,erial dn qun se dii'põr. Para
Psl a or·ganiza(;ãn o ·1·ommandante da artilharia dn Excmito
UI'YI' asst•gm'ai' a 1~om·nrdancia da ac~:ãn da art.ilhai'Ía das di,·isi"íPs n da arf ilha ria (j'p Exereito. Em g·rral a arf.i111aria de
Ji~xt'J'f',ifo iBeumlw-sP das hatf'rias inimigas mais afastadas ou
auxilia as baterias das divisões j.wnnnbidus da enntra-bateria,
quando (~st.as ·são insuffidenf.t~s relat iYamenf.f• á imporlancia e
ao numer·o das baterias inimigas.
1\liás, sPrá muitas vezes vant.~tjoso. quando as feentes
attrihuidas á!'! D. I. são vH~:tas ou quando as zonas de acÇão
dessas D. I. são ~~lara.mnntc separadas por grandes intervallos

<' :\.

QU por obstaeulos de tmTPno, dotar ~)'rovi~oriampntP a artilharia divisionaria Ü!:' um enrto nuiÍH'J.'o de grupo ..- de arti-

lharia ,JH•sada d~· E.xcreifo. EiSsas arf.ilhar·ias divisionarias
assim l'fl forçadas podN·ão tomar á .-ma conta toda a contra}Jateria entT·PspoiH..Ie.ntc á frt~ntc t..lc suas div-isõe;o;. Neste cas-o
o eommandante da a•rtilharia de Exnreitn só int.ervirá para
assf'gurar a coneordancia Uas aeçáf's il'r eontra-bat.eria das
ilivisõf's vizinhas.
Quando as D. L opf'ram Plll frflntt>~ t'st.rmras. póde
han~r nof.oriu inft>l'CStif'. f'Jll dar uma parf.n
·da~
wisst1es de
cnntra-batt•rias á adílltat'ia plf'sada longa do ExPreifn. r>ventualmPute refun:ada pelos ~rupos dP artilharia l"'~ada longa
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de cPrtas D. T'. (16). A a.rt.ilha.ria mar!tiQa ás ordens do
commanLio UI) Ext'JTitn plíd•· r·e{'·f'bl'r mtssot'S espeeiaes ou
traballrar· TIHJUH•ntall('<Um•utp ·por eonl a das divi:::ÕPS, em tat·da~; ltr•tn
d~ ,\-;

•!dt•t·w iJJaüa~.
•·nnmHIJJif•w;õt's inimiga~ jnfPt'f'::;satu um e.::l'ca.lão
dt· •·om11wndn tanto mai~ f'l('vauo quanto mais distantes ~s
lüu a:-: l'l't•lllf's 1ln t•oJnbntP; a üti~são dP admt·r· ,·ottfra nllas é
di.-;lf'ibllida ('OHSt'f!ll"llft•nt•~Jtl.•• Prtf.r·p as artillw.ria-; de ExcrI'ÍIP •· a arlillt<ll'ia áa.s divü:;õe:s.

A:-; differente-s misooel5 attriúuitlas ás l.Ht.teria.::-. ou aos
grupo!'! IJOS differentes agrupamentos ni'ío ·pre:;;uppõom uma
espeeializa~ã.o exelusiva. e pPrmanent.e. Pod-em
variar dura ui!' UIII mt•.•mlO eombat.e.
E~sa·s t'(Jllside·rações ·definem as niis·S(H~s que dP.vetu se·r
cunl'ia1las ft arlilha.ría tHv•i.s·íonar·i n ;i artilh<H'ia l!e Jt::xercit.o..
l':iempr·p qw• a:-; lr·aH:-srni:;sÕ'P:-; t'xislente:s pt~rmiftam t:entrali__:
zar o t·.onunando e as:sf't-nn·a,· a:ssi:n no maiR all.u grão :o exi.t,o
1la ma nohra dos fogos.
ti~•. A quantidade· ue ai'Lilharia
utilizaüa toruar·;J por
\r'zt>s JlltiÜn .pl'satln o '-~xnrddo flo nummando 110 inl.••r·inr· dos
••scal·-~~·s da art.ilimría d'ivi:.;ionaria t da m-tilhar·ia c1• h:xer-cil•l.
Ualü r•Josulta a tteeessiJ.aue de Hrticular por :O:•~u turno
~~SSPS •·s•·alõn:-; ·t'tn a.grupanwut.os, tu.ia urganizucão ubedeeri'á
:is Sf•guir)los rPgra~:
a) l'('Unir soh o uwsHJO eomrnando nnidadt•!" que f!•nham
mis:-;Õt's analoga.s, de modo que st~ faeililc a IH'ocw·a o a explnrat,:ii.o das iuformaç.ões. assim eonw a applicaçãn dos meios
dl~ oh:-;nn açfí•~. Esta ~~ondiçã.o nãn im,põe a U1Jil!ad1~ dn calil.n·•·: muitas Vtlzes Rnni Yanfa.ioso t!iHpôr de matflriat>t-; diffcreul••s •.•m um nwsmo a.grupanwnto, permittindo graduar os
dlft•itO!s dt• .poh'rtda s!'g·lmtl~o ns nbj('ef,ivos, flUI' podt~lll 'SlH'
da lllt'Slll:t 11a1 ur•·za ruas dn llllHt ,prutf'f:l.:ão mui lo th~si:.,fw i:
/.J) n•sJH_dta.r· ü;;; liame.-; organieo;-; euja nnumtt'B.,;ft,, t'\ indi:-JIH'IIsavPl au lJont rendimento 1U.as unicades, 1·eginwntos ou
grupos; consliLuir. I'!Il toda a medida do pus~ivel. o nueleo
ou a l.otalída:df• d•• eada agrUJlitlllelllu l'IJIH lllli J'f'l.drnt•nto
t~UjtJ f'(IIIIIIHllldallln di.SfHJUha d(~ Ulll f'Slatiü-lll:fiUI' t! dos JlleÍÕS
(1e Pnquadranwnto neeessarios;
':' eunstituír agrupamento~ eom ,,.,.~.~ n11 (j•Ht.~!'o gl'upos,
no nuuimu, org:aniza~ão que assegum dit ll1•'r' t't>Iidnncnto na
tran:-:.Juissiio das ordens.
Esta en11diçã·o pôdle em eel'lo.s easu.; eondtPil' a uma articulaçi'ío int,.rmediaria dos agruparntmlos ern sub~agrupa
mentos, euja constituição ubedeee á::; mesma;-; rq;-ras;
d) Adaptar os agrupamentos a,J lJiSpllsí~.iuJ 1l.1s t;"l'andes
ou liH~quenas unidades em t..mjo pl'oveitl) trabalham;
·
c) poc••r pr,~s.tar·-se ~(J'Il I al'ilidad;l ú::-; dr~umst,aucia~; i.ln
eomhafP. - (.\ úistrilJtllt~:io ,_,!ll u~t·upanlf~llln;-; nada tPn! t..Jn
definiti\·o; dt·n~ ser su.;,·,·p·'vd de Jlltl'!ifit~ariH'<
ôesenrolar tlo~ aeont ecinh_r.tcl;1) .

~cg11ndo

o

( l G) Tod~v·ia us grupos d'~ art. i !hadti pP-sa,da LJTlf."ê! das
D. l. dPvPrn :SP·t' pmpregados nas znnas d·e ar.ção tk suas
rnsp1•dh·as n. J., afim ue sr, pndm· reali~ar a df'~'crnlntlíza-
çún, d••·:--dP que e:;;tc se lo1·ne uf.il.
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66. Os prineipios acima referidos, para a re~parÚção
das missõés entre a artilharia dos differentes e,scalões e para
a articulação em agrupamentos,, oonduz-em geralmente á
organização seguinte ( 17) :

Art ílharia di(v isionaria
1. «Ag1'upam,entos de apoio directo, coustit.uidos <l.f' 1111i
ou diversos grupos, cada um delles correpondendo a um dos
regimentos de infantaria empenhados, e manll~ndo (·om clle
relação intima por meio do destacamento tde ligação. Trabalhando em zona normal na frente attribuida ao regimento·
de infantaria, ficam prompto.s a attender, medianto a iniciativa de seus chefes, aJO primeiro app-ello transmittido pel·o
destacamento de ligação«!
2. «Agrupamentos destinados a cunt1'o-batcrias e a
missões eventuaes. São organizados com artilharia pesada e
evíentualmente com artilharia leve, de maneira que attenda
ás mí.ssões principaes confiada·s â àrLilharia divisionaria:.
cestruicão ·O!u protecção, contra__,bateria, missões eventuaes».
«'l'üda a artilharia pesada da divisão póde ser colloca.da
sob um commando unico'>.
«Igualmente podem~se constituir, para missõe~ •definidas, agrupamentos mixtos., compostos de artilharia pesada o
leve, lparticula,rmente para contra-batería>>.
«'Dados os agrupamentos ([lesados, mixf;()s e leves)" dc.vem ser articulados de maneira que permittam ev-entual-mente a concentração do cDnjuncto ou possivelmente, da
maior parLe delles, contra D objectivo designado p-elo com.mandante da diiV.isão. Para tal fim lhes sã;o: assi·gnalada~
zonas de accão eventual (Titulo IV, ns. 69 e 70) ».
«0 commandante da artilharia além disso, dcstgnn;
eventualmente, as 1secç.ões ou baterias de campanha (excepcionalmente peças isoladas) que ficam á inteira dísposi_,
ção dos oommandantes de regimento ou de brigada como ar ...
t.ilhlaria de aoompanhamcnto immediato».
«Quando uma divisão dispõie de baterias flp artilharia. de
montanha, as missões de acompanhamento da infantarfa lhe
são confiadas com vantagem. E-sta no~ião <le artilha~i·a de
aC<Jmpanhamento applica-se com particularidade aos periodos de engajamento e de apDO\veitamento do exilo».
0

0

Artilharü1 de Exerciio
·Esta constitue Agrupan;:entos d,e· artilhm·-ia peso.da ada ...
pt.ados â~ ·zonas -de .acção das divisões o pro-longando a acção
de sua ártílharia contra a artilharia e as communicaç6es do
inimigo.
67. Além das missões normaes, a artilharia de cada e~
ealão ó rmprP.gada Pm reforçar, segundo as w~']essidadcs, a·
ar ti lhal'ia dos demais.

( l'7)

l~stabelecida.

pelo getlf~l':!l f!a

n.

mandante do Exercito pnr pro1posiçãn do

artilharia da divisão o du co·--.,,andnntc

Exercito.

I.

·n

pelo

~uni-~

,·nninlandantc th
da. 11 rt.il.haria do
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E' effectivamente, indispen.savel que se obtenha. t.oda a.
densidade de fogo pos,sivel contra um objectivo perigoso ou
pt·e,jucHcia.l que, pelos meios normaes, seria. insuffieienteutr.n~e batido.
;\s~im, a artilhaJ'ia de Exel'cito pódn cno,perar
•·.om a~
ar·tilltarias divisionarias na destruição de organiza~;ões ou
para refurçat· os tiros de defesa executados contra o pessoal
inimigo; os agrupamentos das gr·andes uuídades vizinhas,
plwl.eneentes ao mesmo escalãlo, prestam--se aux,ilio mutuo.
68. ~ssas ollrigações •determiua;m a organizaçã.o da..:;
ll'am:Jmis::;ões I:Ja.ra que us ref'Orços po.'::isam ::;Hr rapida.rnent~}
1:-ledidos e obtidos. Elias influem igualmente sobre :.r. escolha.
dos P. U. dus differentes escalÕ:es de cornmanüo.
I!:,sle::; devem ser collocado.s de maneira que permitta.m,
nas condições mais seguras, o commando das unídadtes subordiuadas, as rela.ç(Jies com a autori·dadc superior e a vigtlaJwia ·do cmnpo de baLalha1.
Soh a rest-~na de qur. essa.s obrigações sejam sal.isfeita!::l,
lnw•~J·á sempre vantagem em juxt84)ôr:
11111 P. G. <lo agrup-amf~rllo de apoio din·cto
ClllH
o
P. C. da Infantaria apoiada;
-·-· tllll P. G. de agrupamento de artilharia. de Ji:~erdto
eum um P- C. <.!e arUlha;ria divisionaria ou com um P, r..
de um agrupamento de artilharia pesada divisionaria.
~4.. posição dos commandantes de grupo e de bateria, aos
quaes incumbe sobretudo uma missão technica de direcção
de fogo, é normalmente junto ás suas unidades, ou, segundo
as circumstar~cias, nos postos de obser:vacão.
Il

Zoua de t.LCÇtio normal e ,zona de

~.Lc~:âo

eventual

ti~l. Toda. unidlaide de ~artilharia que entra em
ae-cão.
re.ieebe da afuLoll'idadiCI lle que dejp·ende directarlljeate (commando de tropa de todas as •<JJrmas ou de escalão superior
1}p, comma:ndo d•~ artilharia) uma missão ddinida.
Sfio-lhe obje.,ivos:
-·- os atl.ribuidos no1'malmente á unidade e euutra us
quaeH ella póde abrir fogo a pedido da infantari<~. para os
gl'lupos de apoio directo e para os out~·os na~ eondições da
missão que lhe 'tiver sido dada;
·
-· os a1ttribuidos. eventualm.ente á unüladc pal'a reforça.r
a acção das unidades vizinhas, e contra os qtmes só deve a;gir
por orcterÍ1 do comrnartdo que Lenha autorida.de para 1a.zel-o.
Os flrimeiros estão contidos em uma zona que constitue a
· tle acçãn nonn.al da unidade; os segundos mt rle acção eventual. 'As zonas de acção normal d:a,s diversas unidades são, pois,
lirnifJ·ophes c nã.o Rc superpõem.
0(1 que pl'eeedn re!'.;ult.a que, nos limites de alcan:ce do
malerial, qualqtH'I' ponto rio r,ampo rlf~ halalha ~~sl;í. siLuadn
"m nma. zona dr. <H'I~~o normal r. em va.r·i:ts zomts dr· :-~eção
PVPrll.na I.
A zom~ {Ir• aet;ão norm~l rlP <·.ada D. T., r·m rng-ra, corre:-pnnrlP :í frrnf.e desta divisão e <' Limitada mn profundidade
:H
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por uma linha. correspondente aos objectivos qus sua a.rtilhari'a póde ba1ter efficazmentc .. :N'esVa zona a artillhm·ia devisionaria é incumbida de t-ouas a.s missões.
Além das zonas de acçã:o normal uas divisõ~s estende-se
a zona de ac~.ão da artilharia de Exel'eito até o lilllite de al•:ane~ tJa.s pe~a.s de que .dispõe.
·
As zunaiS de acção eventual de cada D. I. são cuuotituidas pelas parte~ da:s zonas cc acção normal das I). I. vizinhas e da artilharia de Exercito que puJem sei' batidas atél
u limite do aleancc das peças.
70. .\s llosicões dás unída:tit~·f' são estabcleeicla::; de m-odo
que lhe~ seja pcrmitt.ido agir irnmediatam .. niP C'Jnt.ra 'seus
objectivos ou suas zonas de ucção nm·ma,l, 1', ~Pm •kslocamnnto do material, solrrc ~ma zona de aeção P\ t'lltual.
;\::? unitlade.s uq;aniznm a ob~et·va..:ã·'J' :-~obr ... n~ ol!jec.Livos

de sua zona úe ac:~,;â.•J normal r, si é vo~~in•l, rl'~' ~uu zona de
ac.,;ão eycutual. l'::\i não poúem rcaNzar cstu ult.ima r.ondição,
informa'n1 ::;P, ~m·viud'o dos meíos dt• oh::H.ll'l\;ac:iin JH'rlt•m·e.ntes
a. euLras m1ithde~ que vn~sam sm· utilizaúa~. TonHtllJ tocas
as

chspo;;içüe::;·

para vod:er·~m

· pedir

c~:-:P

•:oneursll.

As baterias prrparam o tiro contra snns ohjPct.i\·os ou os

pontos ,vrirwipaetS ue .sua zona do ae~ão normal. Ulteriormente, f'i dispõem do tempo necessario, preparam o tJiro
contra alg-uns pontos d~ sua zona dr~ acção evt~Htual.
!li

rap,el dos dílferentes e,;;colões de eommmulfl '"' I'Oin'hntl?
71. O 1 ~{,IIllnandanl.f' da at'Hlha.ria divisiouaria nu o da
a:rlilharia Je Exc•rcif.o disleilme as mis·:•õr•s f'IJil't! os ag-rlliJa-·
menl:os sou sua:o; orden~ (18) . Mantém pxueto ('onht>eimento
da exceução dos Uros e interv•~m. í1«'Itllll'~~· qw~· f1ir HP«~'"·SSaria
uma n~et.ifica.ção. D:i-se a conhecnr aos coJmlutntlant.•·~ de agrupam~~nt'-\'~ a urganlzt~~;flo d:o n•munieianwnl.n;
reparf" ·~ntre
Plle.~ as muniç.õ-e~ tllH' ll1es '.:\oão dostiuadaR;
ori••nta.--n~ sobro
os reem·:::·o~s ulteriores do t•emuníeiament.o; provnr.a as inst.ruCÇ·Õ~~.s ·do eonnnando relativas aos desloeanH•nt.t1S da a d.illmria
exigid'os pelo desenvolvimento dn combnl••.f.'t(• laz tll' agrupamentos Pxccutarem us rPeonhf'cimnnto8 llf'l't•s.~al'ios: orrl+>mt
ve.ssuahnent•~ o-; JesloeamPnl o~ mn ea~1 1 cli'
11 t'gf'tlt' i a: man.térn~s.f~ em t•,strcita
ligação com as a.rtilharias \izínhas;
tran.smittr. ao oommando as informa.ç.õrs que lhf' c~hPgam,
relativ·as :i c\·olw;ãn tio combate, vindas flp .sua ht:a•;ão t'fllll a
infantaria •m vindas Jus oh~tmv.atorio~ de artilharia.
'7:!•• O eunuHaudant.,~ Jc agTll{lamenfq otHn·a (!o mesmo
modo IW iuteriol' d-«::o;te. AJ(•m disso, pt·oeura a":-·~~.nll·ar-~sll de
quo as informaçõe.s h·ansmit.tidas ·por oh':-iPnação áer·f•a rinuit'at.:üPs qu" l'f'Cf"bP f'm <'11(). anh>.nna' r.ht>·g-nm an)o\ ~.rl'U<(H)::; a
qu(' s1~ destinam: ':el'it'iea si a f•llar.-~ SI' :-;,•gn" a 1\~f'f'llt:ão dos

tiros pt~didus ou a~ J'Petifieaçõt•.s qtlf' nxi;: ...m. Tnrna-sP-~llw
JWt'~'":'ai'Ífl a~:-;••:t!lll'at·. pm· nwio df' s1m
antr•1llla.
a
ligtuj5.o
f'Oill O :t'-ÍÍÍII tk lllll gTUpo t'U,in pq:"\11 l'l'l't'jll_tll'
IPIJlJa t'PS'íatlo

(1 H) Es~as ntis·SO('~ são Jdini•lat: 1wln cnnmwwlaul.t• da
D. I. ou do Exel'cito.
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momentaneamente de funccionar. Si certa missão da ca a um
gru!l)o não púde ser por este de.sempenhada, a eonfia a oul:ro
grupo, e, ·Si fôr míst.er. previne o avião interes~ado.
/:_L O eommall~ule do grupo di:-~Lrib1w os nhjeelivos
"~entre su~.s bai.Hias e, na ausene!a_ dP ius.trurt.;Õ( 1 ~ do. eommantlo, I rxa o ~~on::;uiJJO th~ nHHliÇ·Uf'S dl~st.wada·~ aos f.Jros de
f'ffieada. Fisl'aliza a I'XI't:UI)in tlus I iros I' ddl'l'JJiiua a.s n•difil'a«;Õt's neet•s·:::mt·ías. 'Hei[Jal'Le «~llli't~ as !Jah~I'ias as munições que 1hes l"fl.o d~stinadas, e. si ho11vcr ncccssidad«'. deter ..
milm permutas c oulrcgas vam· equililJt·io de muniçõe:-; no interior do ·grupo. Transmitf.c ás sua::; haterias as informações
colhidas que lht~s possam se1· 11f.eis: dirige ig11alnu•ntt' n~sas
infot'Illa~·ões ao g-rupatllento dri qun df'JHmdn, á infantaria o
ás unidade:; vizinha:;, eont as quaes estú em ligéu;ãu.
74. O eommandante da bateria PXt~euta os tiros ~,_.gundo
as ordnn:-; do l'lllllllHIJldaniP do gt·upo " pot· init~ial int. propria
os qiH' ap!'l•sunlatn ·~arad.t•t· ut·g·(•JIIt'. Tl'ansmitk a :--;1'11 l'lllll.. ·
nmtHlallll~ d1• grúpo todas as Íllfot'IIHll;-õns qun ohl.em.
irl. Todo:-; os ''!:'fot·~~os di'VI'Ill st•t· t'III[H'I'gados pat·a

a ma ..
das lig-a~:ües e das lt·ansBtiss(ips (intt•rit~n•s, com o
Cnlll!IJaHdo, eum a infantaria) .
Eutt·rtanf.o, lodos os ehefm; dev••nt pi'I\VI'I' que a qualqum•
tuOHHmtu pndetH ser intel'l'ompida_s sua:-; traw;mü;sõt~s eom os ·
eJenH'nlo:s -subordinados. Conv1~m dar·-llws, por-1-ant.o, além da;s
missões prf'cisas qtw o mommtlo exige, instt·ue~~ões geraes qua
lhes prrHiittam agit· por iuieiativa pt•opria atf' que St•,iam resta..
belccidas as transmissões. Os ehefcs deYent ainda prevnr os
casos em que, sem qne o saibam, os subordinados possam
aehar-se em f'aec dn 11ma responsabilidade grande demais para
Piles; eumpre Ptitão, allivial-os JH't'lviamente, prescrevendolhes a attjfude que devem observar ('lll determitwdas cireum ..
stancias.
mllen~·ão

IV

Deslocamento da artilharia no

COI'/'f}l'

do coml1ate

76. O det:ienvoiYímcnto do eumbate exig1~ tlesloeanwntos da
artilharia, durante a acção, na pl'OJH'ia zona du campo de batalha.
.
No principio rla progressão. a art.illtut·ia tnantida mn posi ..
ção voder:i assegm·at· eel'Las missões de prolt·t~c;ão: mas, logo
depois, o movimento só poderá ser apoiado Jl(~las batt•t·ias que
tin~rem :;ido lan~~adas para a frente. Como a ae~~àn da aJ·tilharia deve ser continua e pt·oporciunat· á infantaria, a cada momenfo. uma proteeção sufficieutc, (• indispensavel que a ~r
fllharia pr·o.gTida put· ·i'i-Ua ve-z, por e·~alõt•s e quasi ·:;Pm mterrupção.
Duranlt~ ·~sst~s tlluvimenlos a artilharia eonslitw\ u111 ob.iedivo nspeeiallllentc vnlneravel, fica rerluzitla á impoleneia e
perde-s1•, IIIOIIHmf.aneamente, o bencf'ieio rlP seus fogos. Tmpot·la, pois, nh1zir seus uesloeam•~tif.os an mínimo P m·ganizal-os
dt\ modo qtw Pila fiqtH' snntpt·e nnt eondiçõPs dn pt·t~nncher as
difrl'l'l'llf,t•s

lliÍ~SÕI'S

que Jhn

ÍIWIIIIJIH'III, fJIHI.PSqiJPI' qlln

sejam

os moviHH.mtos da infantaria. Ohl.0t'-St"-ha isfn p0ln f'se.alonanwnlo inicial do dispu:-;it:ivn. n aproveitanwlll.o t'olllplctu do
calllpo dn tiro f\ do all'anee •lo lllllfel'ial, e a amplitude dada
aos lances executados.
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Aliás, o c~ommando não deverá perder de vista que a todo
deslocamento de artilharia cor-responde outro de munições, de
execução sempre mais lenta do que o das peças . .Mais vale um
Jlequeno 1mmer·o dn gTu1po:s abunflant)ewente 1p_roviüos d~
~U!J.ições, que. numerosa::; LaL~~ria~ insurfic_ien~emenLc remumCiadas c obrigadas a economnmr seus proJectts no momento
em que se .inlga pndc•r con Lm· com seu apoio effcctivo.
B -- PAll'l'lCULAJHDJ\JJ:ES CUNCERI'iEN1'RS A'S
RE'Nl'ES PUllillAS DE' COJ.11BA1'E

OJVft'l~·-

77. A coHdu0L<:L do eomLaLe, cujos prilwipiu.s gm·aes foram expostos, apl'esenta, segundo sua fórma offensiva ou defensiva, as caracteristicas seguintes:

'78. Nas ac,;üct'-i offensivas a orgauizaçã.o e o emprego dll
artilharia constituem objccto de minuciosas previsões.
' O desdobramento da artilharia realiza-se ~~onl'ornw as inrlieações do titulo UI, ns. 20, 23 ~ 26.
As. posições das baterias, cuja missão é acompanhar immediatamente cotn seus fogos a progressão dos tropas de assalto, dev·e.m ser procuradas, quanto possível, no eixo dos
ataques.
Em certos casos muito excepcionaes, póde haver interesse
em conservar inicialmente algumas baterias atreladas em reserva.
7H. A acção dos fogos da al'tilharia na offcnsiva desenvolve-se 11as scg·uintes condições:
«A artilharia atJoia a infantaria da vanguarda quando esta
conquista ou toma po::-;so do terí·eno. Bntram em jogo successivamente, de acetn·do com as necessidades apontadas pela infantaria, a artilharia de aeompanhamento immediato e, depois,
si for necessario, parte do agrupamento da artilharia de apoio
directo ou todo e!le. Nesta phase, a artilharia de contra-bateria póde agir contra as baterias inimigas que perturbam os
movimentos de infantaria c euja 'posição foi referida especialnaente por aviões.>
«Desde que a infantaria eollleça sua approximação, a artilliaria mantem-se em eondições de intervir par.a apoiai-a, to-mando sob seus fogos a artilharia c a infantaria inimigas. Os
eommandanfcs df' eorpos de infantaria fixam as missõeH de
sua artilbal'ia, de <u·.ompanhamento immediato, si pnr·ventura
lhes foi associada, P lhe r·cgulam os deslol'amcnt.os. »
«Cada t·ommanrlantP de agrupamento de m·tilharia d<~ apoio
directo, que trabalha n1n zona. normal eorrespondente á de um
r·egimcnlo d<• inl'anlal'ia. fWgttc ;d.l.entamPntc a progJ·esHão desta.
arma, mantenolc • l'PIUJ,'Ü(~:-; intimai:' eom ·o re~pectivn com mandante pot· ntPio do destacamento de ligação. Conforme as instrucções do eommandante da artilharia da divisão, elle desloca, seg·11ndo as ncl'f'Ssidades, os gl'UJlOS 011 haterias, por escalões e amplos lanc"s pl'eparados e reconhecidos, eonscrvando
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aquella aut.or·idade ao rorPente doR sem;; movim(mtm~ e do q1w
jnf.enta fazer.~
«Nesta phase, assegurando sempre sua missão e suas ligações ,junto á infantaria, permanece sob as ordens do commandante da D. I. por intermedio do eommando da artilharia da
divisão.»
«O commandante da artilharia divisionaria define as missões e regula os movimentos dos àgrupamentos de artilharia
lfwe ou pesada que reservon para contra-bn teria e missões
~~v~~rlt.uaes diversas.'>
«Durante o ataque propl'iamente dito, a artilharia de
~wornpanhament.o immediato, si houver, toma sob seus fogos,
pol' oi'Ciem dos CommandanteR de regimc11to ( Hl) ou podido dos
eommandantes de batalhft.o, os obstaculos qun mnharaçam a infantar·i:l n qtw esta com os meiof-: JWopr·io~ 11fín eons~gw~ J'e"
duzit'.'>
«A artilharja de apoio direeto u,iusta seus fogos ás mannbr·as da infantm·ia. O resto da artilharia leve P a p(~sada,
aw\iJ iadas pn!a adrwfín nsfrw1,~am-sP pnl' Tlí'lll r·al iz:n· :r~~ J,:tf,f'l•hl~
~~rn ~H~f:ã.o. :1>

-

H

da artilharia divisioimt·ia g"Uarda ú sua
diHposicão algumas baJteriag para as missõP~ even'tuaes r o'1'1
objnetivos fugazes. isto é, rl~ um modo geral, os ·oh.im~tivO·R que
não estão comprehendidos nas missões de apoio directo e de
conLra-bateria. Todavia, ·~ vantajoso não deixar 'flSt.as baterias
sem emprego: ellas executam por conseguinte tiros de superposição contra os ohjectivos das baterias de acompanhamento,
nmqnanto não lhes é dPsi~nado um objectivo eventual .
. Antes do assalto e em presença de um inimigo forte, os
af.afJltns comprehendem primeiramente uma prrparação pelo
fog-o d1• artilharia, para destruir os obst.acnlos (trinceiras e
flcff!Sas accessorias) e para desconcertar e anniquilal' os org·fíos d(\, fogo dr artilharia e de infantaria do inimigo.
Si a surpreza é um dos elemento~ principaes do ataque,
a preparação pela art.ilharia póde Sei' reduzida ao mínimo e
mesmo não durar mais do que alguns minutos; sobretudo
quando ha poucas ou nenhumas defesas accessorias, ou si a
presença de carros de assalto permitte por seu rmpre.go completar a destruiçã.o dos obstaculos.
«A primeira phase do assalto tem por fim levar a infantaria, soh a protecção immediata dos fogos de artilharia, aM
ao oh.inr.t.ivo situado á maxima distancia de efficacia da artilharia dn apoio, Pm posiçã.o ao partir aqneiJa para o a!'!salto.'>
«Os fogos de arWharia consistirão, port.nntn, mn fogos de
ncompan hamento e de protecção. »
"Os 1lo arompanhament.o da artilharia, segnndo ·as cirf'umsf :mrias, a'l disposit,~ões do inimigo o as disponibilidades
em rnnnicõrs. tomarão a frírma de barragem rolante on fO··
gos r.ontrá nhjoctiYos snccessivos. fPito :i frente das tropas de
ass:1.!to, alternados. si fôr convenirnt.c, com fogos do varrPr.'"
"A eohrrfnrn do ataqnl' será eomplotada, no limito das
possihilidndnR dn artilharia, por fogos de protecção que obeflf'CPm ús Sl'gll intes modalidades: de cegar, contra os observa lot·ios: dr· lll'lllra I ir.n~fío dns flnnqnr•:nnr:>rttns: d~ in f.r~r·dkçfín
O ~~ommandant.r.
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cont.rn as zonas dr ner.rsso P caminhos possiveis de contraaf.aqnm~; harragPns fixas dtwantP .. m; altos; n df\ inquiPtação."
Para eool'drnar cnidadosamenl.c os movimentos da infantat·ia f\ os ~wsf.rmas de fogos da artilharia contra a fr·ente
de ai aqtw, fH)d(~ Sf't' nsf alwiNÍido nm hora rio, t.rnrlo por basn
a velocidadf' df• marcha da infant,aria no dPcm·sn dl' t•ada um
dos Sf'llK lanCl'H {' h duracão· dos alt.o:; t•m cada um dos oh.ie--

cfiyos intcrmediarios.

'

Com·cnçõcs cspPriac:-;, basnatlas no t•mprrgo de ~ignaes
RimpiPs <'om o anxilio de fogudes, completadas pela T. S. F.
e ligaçõPs pol' ~wiãn, pPL'milt<'m introrluzit· no hOJ'al'io t.oda~
as mtHlifit•nt,•rJí'!:) IIIPi:-; nu podr>m nwsmn Kllhstilttil· PSSPS horat·ios.
·· .\ segunda phase do assalto {• assignalada pela nhrigação
imposta :i at·Lilhat·ia de se drslorar P dP 1'f'nt•ganizar Sf'l!S fogos, afim dl' pPdl't' conS('I'var :-;nu apoio :í infantaria.··
«A parlit· dr.ssP momrnto é proei~o l.or·nar {ls roiHli\:Ões do
ataqw•: dPset•ttlml iza~·ão do eornmando. J'epartição daR. forças
c das mi~~ti•·s. rm·n1:H.:ão íln agt'HJ>anu•tlto d1~ ataque eOmJJrPlwndr>ndo infanlat·ia " at·tiNlUI'ia. e opnrando mn união intima
})O r nw i o dos deslacanwntos de liga1;.ão."
'·A al'f,ilhm·ia dP. apoio dir•pcfo, prngTNiindo por rscalõPs
e lane1·s mHp1os. sPgnnrlo as inslrtu•çõns g·PraPs 1'f'CPhidas do
('(),Imnamlo da·, :u·tilltaria divisionaria. nmntnrn-se ronstant.rmrnt n «•m ·{'OI HI i~·õf's dP apoiai' sua infantaria.
Pm·a Pst.a
phas" df' fil't;ão ha o maior intercsFH' em ptll' á disposição da
infanl.at·ia a at·tilltaria df\ aeompanhaiJtPnl.o. (•aso t.al nwdida
não l•'lllta sido an!J•J'iot'tnf'Ilt•• tomada."
O acompanhamento consiHtirá em r.oncfmtraçõN~ succt>ssivas snll1'n as diffl'l'PntPs linhas dn. fog·o inimigas on. si I'Rta~.
não podem ser dnf.m·rni1tadas com bastante precisão, om harragnns dn arompanll:wwnlo (lmtTagPns variavris com ns phjectivos n dn Jcnsidallf• g1·adnal) nos pont.os Pm qne a infantaria emp1'Pga •'sforços, P poflnndo-sr. d~slocar, a pedido das tropas dP infantaria ( pot' fogurt.~s ou T. R. F.), por lances de
uma c~rl a amp!Hudr. F.ssas barragens consf.ituPm cortina"";,
ao ahrign das qttaPs a infantaria manobra tom auxilio dB seu9
pmprios nwios (mnt ralhadm·as, 11Ptrechos dr af~mnprmha
IHPIÜO).
O conunandant~

da artilharia diviRionaria regula o movimf\nto da artilharia que l'í'Snrvou para si P tamhmn da pesada, sPgundo at= missões fixadas pelo commandanto dn. divisão.
·
Na pPl'SPgll i(·ihl, a arf ilhat•ia cont.inuará (lurantr o maior
tempo. poR~i,·rJ a progTPdir por nscnlões, dP posiçi'io em posição, df• maneira qtw possa const.anfPnwnf.(' apoiar as fraccõeR
dP infanfal'ia mais axancac!as."
·
Quando aH Jropal4
at.aqtlf' dir-;põem do canos do assalto,
o melhor meio dr> prot.~gf'l-as {• suhtrahil-as :ís Yist as da artilharia inimiga. l.nrn f'Ssr fim a artilharia Cl'<'a mn torno rtellas
m;n cnjaulamPnfo df' f1tmo flllf' t"onsist.r Prn PstahPlf'f'et· urna

do

(20) i\la.l N·ia<'s drstinados a far.il i ta r a passagPm de va-

las, trinchPif'as r outros obstaeulos ( fcixf's dP lrnha. pran-

chões, passadeiras).,

·

4S7
harragf'Tn df' JWOjf'rl i~ fmnigí'nOR em todos os pontos de que
possam sPr Yistos, a 500 a 600 mrteos do ohjort.ivo do ataque.
80. Os dP~Iocamrntos da artilharia Jlor escalõeA n o
nvan~·o dos remtmicianwnt.ns ~1io nprrar;õr~ qnr sR devem mi11111' iosmnent.R rn·p,·í'I'.
As I iga,~i,ns ,, lransinissôPs rturanfe o romhatfl devem
ohr·d~"''"r a lnna organização ao mnsmo tempo rnpida n ~om~
plf>ta. HPr·nmJW'ndn-se pnra l'!"'se fim o Prnprogo da T. S. F.
R I . A inirínl.iva dos df\slnramrnf.ns da aJ·t.ilharia prrt.Pil('l~
:Lo ,·nmrnandn.
I\'o avanço, ,í necessario l•~var para a· fJ'rni.e apenas a
quanf.idadr df\ borras do fogo qtH' sn t.nm enrf.f'za dP podrr r.emunit· ia r·. As drixadas :í. retaguarda nloançam as da fl'rnte
nssim qnP as rondiçõ(•s df' rempnicianwnt.o (I JH'l'miU.mn.
Na ••rli.J·ada r•m ae,~ão rla art.ilharia. quando as r.irr.nm-

stanrins o llrrmitt.rm. dl'\'e-se rollocar

as

unidades menos

mo\·ni~ na fr1•111J' das do uw~rno f'alihrf' rlf\ dr~tcwarnPJÜO mais
fnril: n~ primPiras fieam a~sim por mai~ tf•tnJln t•m ~ifn~H:ão
dr, :wl twr dl' sua~ pl'imrira~ posiçõl's.
R:!. ,\ hna I'XI'I'll~ftn do~ dr~stor.nmr•nt,o:.; f'Xig1~ nma pre··

pm·a1:fio 1n innriosa. ,·onsísf indo Nll um mP.tieulnsn T'PConhecimPnfn dos if.inPrar·ios (no f.Prrl"no r evPnt.nalmente na earta),
na maitw f'srala pnssiYf'l, a pl'l'pnrar.ão P o transporte para a
frflniP dns malt•r·inf's TH'erssario~ pam far.ilitnr a passagrm dC\
ponlos difl'ir·t•is. l'll.io t•mprrg-o ~~ p!'twisfn no 1lN'ursn rln movinwnto.
H:L Tlumn li' a maior pal'l P. Jo fempo deRsa progressão
ser(t ittq1ossiYf'l ao genPral enmmandante da artilharia de

Exprrito }HU'ticpar

dirf'~tanwnff\

da direcção on combate; aR

unidn1h~s

rn.io Prnprf'~W l.ivl'r rt'gPrvado srrãn, f'ntão, repartidas
cntrr> ar; arlilhariaq divisionarias.,
11

Acções defensi1Jf!i?
R~.
Na~ Rf'f'('ÕPs ctefensivas o diRpositivo da artilharia
cteve eot·I·Pspondf'r :1s condições de eRcalonamento f:'Xpo~tas no

t.itnln TI f, n. ~o.
''As ar~õrs dos fogos da artilharia na defensiva teem por

fim qnl'ln·at' os dispositivo!'! do inimigo. seja antes do ataqu~
(eonlrn·-pt'l'fl:lração', srja no momento ~~m que elle Sfl deseneaof'ia (barragens. roncentraçõrs) . Visam igualmente contrahatf'r :r. artilharia inimiga."
,\ J'r·partirfto da a ri ilharia df've assegurar· a rohert.ura das
dift'Pl'''"'~"" 1Hisi1:1il'~ d1~ d1'f1•sa e p~rmittit· apoiai· os ••ontraatnqlw-·..

.

( ls oltjH·tiYos Hiill l't'par-tidos PnfrP. os diffprenf.pg agrnpanwnf.l,~; pu1· wna .:; •h• ae~·ão normal e enmtual. Est.a disposição
pPrrnittr~ ahnl'tura immediata do fogo ronti·a t.odo ohjeetivo
qnn f,',r as~ügnalndo e as concentrações.
. <~s posir:?Ps dns agr·1~pamentos são drt!•rnli~adnR por 'maq
nussn'"' tarttca'i. ~\:;; mJSSÜPg prinripnf's da artilharia Jeyn
serão ns fogos de drter (harragens ·e contrá-preparação),

PYentmtlmcnte, a interdicção e a inquietaç.ão; as da artila:1aria
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pesada, a· contra-bateria, a contr:a-preparação, a destruição,
n interdicção e a inquietação long-mqua.
Quando o afastamento da posição principal de resistench
em relação ás primeiras linhas inimigas não permitte á maior
parte da artilharia: executar todos os fogos .de defesa, certas
barragens poderão ser executadas por baterms de· cal}lpanha
que receberão missões tempor~rias na r:ent~ da posu;ão do
resisteneia e mesmo por baterias de artilharia pesada.
"O fogo de harragem P a arma de parada elementat· que
se deixa :í. dispnsi~ã.o do eomrnandant.e da pPquena unidad~~
tactiüa."
"A cont.ra-prPparaçJo de artilharia é a medida podPro~a
de dcfosa. cujo Pmpregn r> ordinariamPnte 1·eservndo :w ~é ·
neral commanrtante da divisã.o."
A artilharia monfer-se-ha prompta a rPcuar seus fogm~
d.-~ modn que bata o terreno em que o inimigo venha Lma1·
JH~. Mas Pspernrú ~:f'<' elarrtment.e orientada nesse sentioJo. afim
de nfío JH'Pjndicar a infantaria nos se11s contra-ataqtW"l. Have~á. poü;, neccssidaclü df' rstahelecer mm.1 com h inação dt~ ~i·
p·naf's para rr~ular oi-: <ksloeamentos do fogo.
85. Ri m; tropas !=lão ohrigada!=l a retirar, a arf.il haria devo
permannct>r em ronrliçl.)es J.e apoi_~r a infantaria a r-ad:-t momento. E' esta ohri,:ação. c nrto a approximação do inimig-(1,
que dcrJ.~f. da opporflmirlade de seus deslocamentos.
Certas unidades deYem ser conservadas em posição ntt~
no momento (•m q1H~ estas forem· abordadas; seu sacrificio é
resolutnnH'n Li"' admitfido pelo eommando. No ultimo instanf.e,
quando não llws rest.a mais esprrança dP dPsPmhnraç-ar-se do
inimigo, inutilizam o material.
Outras. ao eont.racio. são desloeadas. mesmo que esle,lam
ainda Pnl •·ondir.õt>s dn aetuat·, porque a interrup('ão momentanca de sua actividade deve permitlir mais tarde uma intrt·vrnçãa mais ufil de seu fogo.
86. A iniciativa dPsses deslocamentos pertence ao commando. Torlavia. sendo precaria.s e intermittentes as trans~issõf's durante o combate, importa que so executantes esteJam de antemão inteiramente ao par das intenções do commundo. afim de com ellas conformar suas decisões.
. Nessa ordPm de it'Mas é muitas vezes possível indicar prévtamrTJfc aos elementos subordinados quaes os movimentos
que sr devem oxer.utar, em funcção das differentes situações
hypothPticas da infantaria que combate deante delles. As unidades. Ptnt?rnhadas no combate são. de facto. differentemente
manhrlas. a_o .corrr:>nte da situação geral: maR podem fl devem
s~~pre lllformar-sP relafh·:nn~nfe :'t situaci'io rla infantaria
VI~mha.
'
. ~e~te f~aso set'iio dadas insf.rnc\ÕPs psc~ripf.a~ nos Psralõr·~
mf Pl'IOI'Ps, grupns f' hate1'ias.
B7. InvPrsanH'nle ao que ocrorre no c·.ontbat•~ otnmsivo
no .escalonamento inieiaJ da acçoão defen~iYa dnvem-"~"' eolloear:
mats par~ a frente as unidades rfro qmior mobilirladr•. ll•H' ser§o
ns pnrnmras a desloear-se.
·· - ·
.
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TITULO V

Segurança
CAPITULO I
f;JmURANÇA EM MARCHA E Ktvl F.STACIONAMENTo

1
Proteeção da

·nNI1'c/w

8R. A seguranea da artilharia l'nqundrada em nma eolu-mna de infantaria ou de cavallaria incumbe ás tropas que
com nlla marr.ham. Si as eir·cumstancias exigem, intercalla-s~
nma t'rne(;ãn c!P inl'anfaJ'ia enLre dons geupos suecessivos de
ael.ilhaJ·ia.
8H. Quando a artilharia mardm isolada. drstar.a esclarecedores para desembaraçar seu movimento e proteger seus
flancos.
O serviço dos esclarecedores é organizado pelos grupos.
Normalmente é executado por 3 esclarecedores montados por
bateria ( 1 sargento, 1 cabo, 1 clarim). postos ás ordens do
official orientador do grupo.
90. Os esclarecedores deslocam--se pOl' lances successivos,
de um a onl.t·o J)Qnto de observação, de modo que possam ter
vistas, com opportunidade sobre as regiões donde mais prova.vrl surgir um perigo para a columna.
1\fnifas VP.zes é vantajoso operar por patrulhas de dois
homPtls: um drlles reconhece ou observa e o out.ro, por rnPio
de signnrs préviarnente combinados, on verbalmente. faz a
ligação com o chefe dos esclarecedores.
Quando a rolumna tem de atravessar urna localidade, um
bosque ou nm desfiladeiro, enviam-se patrulhas para explorar os arredores, contornar a orla e reconhecP-r a. Rahida antes quP- a columna penetre no desfiladeiro.

11
(;uordn. dos arrl1'ffonomentos, acampamentos e bi'IJaques

91. Nas proximidades do inimigo, em regra, a artilharia
não acantona isolada em uma locaUcLade. Incumbe, então, á
infantaria ou á cavallaria est-acionada com ella o serviço de
seguranca. As baterias sã.o rncarregadas s6mrnte da guarda
do ma teria].
Si, .por cxcepoão, a artilharia acantona em uma localidade em que nã_o se acham tropas de infantaria, rJia guarda
as .'3allidas. Rm cada sahida é estabPlecida uma har··rieada
.i111d o a qllal 1nstalla-se 11m posto, commandadu por· offieiai
ou sargerl!o, de d'fPetivo sufficienu~ para ahi mantpt· uma
ser!Linella dupla. A artilfiaria est.abelecp -sP, PllUio, PIJI :wau--f,)rmmenfo de alerta.
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Como no Rrasil o acampamento é a regra geral, serão
adopt.adas disposiçõeg obedecendo ás mesmas rlirect.ri7.rs, modificadas dP a1•rrlrdo Pom as rirr.mnstanr.ias

~

o terreno.

I li

92. Durante ns rnVJrrha.~. quanrlo são asRhmalarlos og avifi1~s
inimigos, as r.oJumnas cerram. si é po~sivel, contra as arvores f)Ue marg••am as Pstrada~ 011 llror.uram as snmhra:F; rtne Plla:-1
pro,je~tam; ~i as circnmsf.anr.ias o rwrmiftem, a rolmnna detem-se, de prefPrflncin. ao longo rle uma coberta.
Na falta rle arvorf'R ou cnbPrf.a~. n qtw será o ca~o g·twal
rm c(•rfas rf'giõPR da America, é }irflr.iso ~ontentar -se em rlef.lw a marr.hn rlas rolumnas f1 flvifar qnalquP-r movimf'nf.n Pmqnanf.o esl.iYPr prf•sent.P n avião.
Quando sP fnm df' fazPr um aHn duranf.r• a mardm d{•ve-~e IWital-n f'rn 1nnf'nn. ~~~~sr.ohP,rf.o. f' rli~pt,y· as viafltra~ espalharias no tNTmlO.
·
93. Nos acantrn1nm·entos e bi1mque.~. dPsde qne s~ entra na
1.-ona de incursão da avia<;ão inimiga, nfi.o mai~ sn formam
varques regulares. Si existem diversas c.ohPrtas, as vjatu-ras são por ••IJa~ di~trihnidas. nar-se-ão nrdPns para qne n
pessoal fiqtw immnvel n :lhrigado daR vi~tas rlo :wião rlesd,.
que f'Rff' sPja assignnlado. F.stabfllf're-se t!Tll systema nspe-cial de vigilanr in. A' noil r as lu1.es f' os fogos são masrarados on apagados. Ri a pN·rnanenr.ia no ammtommwnto o11 no
hivaqw• rl•'YI~ sr>r prolongada, pror,Nií'::..Rfl ú eon~f.r·1wção df'
abrigos d~> homhardf•io. Rf'mpr·e quP for po~sivel ••onstroem..:
se nas proximfna-.:;IPs do ar,antonanHmto trineheiras, que em
easo de alarma servirão rlf! abrigo contra o bombardeio.

CAPITULO li
SEGURANÇA NO COMBkrE

1

94. A SPgnr:mça rla arl.ilharia no oomhate prov(ím prinda vizinhrmça de tropas d~ outras armaR.
No raRo rm qn•• f'~fa segurança não.~ ahsnlutamente garantida, a artilhaT·ia recebP um apoio espr,cial. Cabe ao rhefe
·de qnnlqllf'J' fr·arçãn dP art.ilharia isolada provor.ar o destaeamento Õí'SSI' apoio, dirigindo-~w ao Commanrln ou ao c·nmmandantP da infantaria maiR pl'Oxima.
O cnmm:mdantP da artilharia dá ao do apoio instrucçõeH
relativas :'t sua missão; PStf' resolve sobre o~~ meios que se dPvern empregar.
95. Os rN•nrsos proprio~ dos grupoR são ignalmf~IÜP poRtos em arc;ão para Jn·ot.f•grl-os. Sem se afastarem muito, os
esclar~r.edores observam o terreno dP onde possa surgir qualcipahw~ntf•

49{

fl·e modo ((IH' pJ'evinam com f.rm:pn as hat.eria~.
contra aviões são dispostas dn modo qtw f'orworram para a defesa du posição; os serwm!f~s recebem inrlieac;õm; sohr/'). as disposições quP dPvem ser
tomadas no easn d(l um at.aqtw n.pproximado.
Tomam-sfl uwctidas analogas para a prote,~r:.-ão dns armões.
das r.olumnas dP nmniçõt>s, etc.

CJlll'l'

JH~J·igo,

MeU·alhadár·a~ inr.nmhidaR da defeRa

11
8''(1U1'onçn do ttrlilhnria f'm pm~içüo ,.m 11mo (?'f'nir>

m·oanizoda

Hô. Em uma frflnte organizada a segm·ança da art.ilharia

l'!'SIJlfa. dfl ~";tia
HJSfJ'llNa.

sit.mlç-ã.o flffi

l'•~lação

:í posiç.fín IH'innipal rlfl J'fl-

As nnidadfls •~uja posil'fín nfío esf:'t englobada na~ organizações da infantaria, pror~·dem. por sem; proprios mt~ios. a
uma orgnn iznÇ'ão summnr·in d•' sna df'fPsa nppl·oximatla.
Esta nrgnnizn«;>ão ff'lll por fim pnl-as no alwigo de uma
RUI'Jlrí•za; •\ pois. rmwnhida df' modo qne possa ser orcupaàa
insfarllarwanwnfP P dcf(•wlida PxrlllsiYanwnf.n com os r·ecm·sos
efff'rlivos da HJJidadf'. f:onsistt~ em t~ollorar nma df'fosa ar.rcsRorin (rNle df• aranw farpado' P ravar a l.raz tlPssas rtid('.;; f>
nas proxi rnidadf's das pí~ças, alguns nlenwntos d1~ trinclteir'as
de nl·enpa•:flo rapida. ~i o tnrTPno o pnrmitf.P, a rôdn •' PstahciPrida a uma distancia do mat.Prial snfficiímtn para pnl-n
fót·a do alranrn das granadas de fuzil. Completa-SI' a defesa.
~~om n nf.iliza~•ãn das nwtralhadoras das hatPria~. rollocadas
quanto possin~l em posição dn ondf' possam agir, seja contra
os aviões vonndo haixo, seja contra o tenmw circumvizinhn.
~ com granadeirm~ protegidos por nma eoherta disposta a uma
distancia cnnvPnieilt.e da ri~de.
RssPs dispositivos são disfarçados quanto possivel para
não dnsvenrlar a presença das baterias. Além disso. devem p~r
mif.f ir a cvarna~·iio do mateJ•ial.
1\s hafel'ias assí•guram a dPfesa dn seus flannos norn as
armas pnrt.afPis.
Todos ns homem• J•ecebem instrncções JH'í•eisas sobre o
modo hm· quo devPrn pmeedPr em caso dB ataque approximado,
afim dfl q1H' ao primeil·o signal cada nm corra a seu posto.
!17. Essr'~ trabalhos assim Pxernt.ados no f.ert'Pno cream um
certo 1111 nwro rlfl pontos de apoio ntil izaveis pela infantaria.
O Commandn pódf'. ont.ão, pr8serever o reforçamento de alguns
delles com o fim de tornai-os nteis á infantaria. Dá á artilharia as insf.rm't;>Ões nncr-ssarins f' fornere-Ilw nuxiP - de traballladnrfls rle infantaria.
1/l
t'nmo JH'Of't'r/1' o

m·tilhnt'io

{'111 f'f/st1 tlt• oftlftllt, 11/IJit'II.I'Ímodo

~JH. J)m· RPllS nhse1•vadorcs R sna ligar;ão eom a iufnntaria,
a arf illiaria t'• informada do dflsf>nvolvimPnf.o do P.nmhatP; dPsde
Qllf' sP JWorlnz nm ataqnr> inimigo f•lla romplcfn S(lll c:;vsf(lrna
de ~:t'gnranen dflstarando (lsr.larflrfldores.
99. Nó caso de se produzir a abordagem e si, por cir.cumstancias e;ccepcionaes, o material tiver de ser abandonado
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sem esperança de rehavel-o, será todo inutilizado pm· homem~
para isso designados sob a direcção de um official ..
O pessoal não empregado nesta operação occupar-se-ha
da defesa rla posição, continuanrlo a combater nas fileiras da
infantaria.
·
IV
Defesa contra os carros de assalto
100. O canhão constitue um seguro meio de defesa; sempre provou ser efficaz quando empregado por nnidades conservando seu sangue frio. O empr·ego de fnzis especiae~ de
balas perfurantes póde igualmente dar resultados satisfatorios.
Todas as. baterias podem ser ehamadas para participar na
lucta contra os r anos dn assalto. Para esse fim o Com mando
reparte as missões entre as baterias, levando em conta que o
objectivo principal da defesa continúa sendo a infantaJ•ia inimiga; si esta é detida, o ataque dos canos ter:'i. npPnaf4 nm t·e-·
snltado limitado.
Essas missões po,dem comprehendnr:
1o - Fogos de interdicção contra os centros de l'eahasiPciment,o dos carros e seus itinerarios reconhecidos;
2°'- Fogos de concentração contra a zona de J'eunião do~
carros:
.
3
:Fogos de barragem preventiva. estabelecidos préviamcnte nos pontos de passagem provavel dos carros;
-~ 0
Fogos de barragem regressivn, estabr!Prido:;: dr!mto
c mnif o proximo dos carros em movimento;
5°- Fogos dP. demolição, alvejando dir8cfanH•niP 11s cal'.,
ros que se nrn·eRentem n. distancia eonveniente.
Esses ultimos são executados por pecas r>.Sp(·r~i:ws se dellas se dispuzer, os 75 de montanha, assim como por pecas de
campanha conduzidas a um ponto de onde possam bater, com
tiros directos, nma área de algumas centenas de metros de
profundidade. O Pmprego destas ultimas peças é de alta importancia e dos mais efficazes no combate, ondr quee que seja
empregado.
O Commando designa as baterias que se devem manter
promptas para attender a esta eventualidade; essas devetn
prepa·rar cuidadosamente o deslocamento das peças e a adaptação ·das novas posições, assim como a eonstitnir,ã.o do remnniciamento necessario.
Nenhum official ou chefe de pec_:a devP. hesitar em atirai'
com pontaria dirP.cta, contra todo c:-n·ro de assalto inimigo
~ne :;:p apresrmte a pequrna distancia.
6

-

-

v
PrntPcção

qu~

a artUTwria dá nos cm·ro.'l

101. O canhiln inimigo ~~ tnn nrtvrrsnrin rwf'ignf'n dos t'flf'.rns d(> assalfo.
As rondi~.ões indispn1savPis ao exjto de urna acção ew
que se empregam catros de assalt.o, sr>,ran, pois aH segnirtlf~s:

miga;

neut.ral izar;fío espPcialmenh~ pffienr. da :n·ti lllaria ini-
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a cegueira dos observatorios terrestres que t.enhan1
sobre o terreno do ataque;
- o cun veuieuLe Cllll.H'egu das granada::! fumigeua~.
A acçã1 1 uus rogos de cegar executados contra: os obser~.
valorios as::;tunc· uma ünporlancia loua especial durante a
ILat·ella t.le avvruxilua~;ão.
No combate, o emprego de prujeelis Jumigcnos cobrindl)
com uma curlina opaca os olJjeeLivn::; ::;uccessivos, contribue
el'Jieazmenle para JurLar os moyimeulos t.los carros ás vistas
do inimigo.
A destntição ou neutralização dos orgãos de defesa apvroximada do inimigo .cabe ú arlilharia (agrupamento de
aeompanhauwnto immediato, de apoio directo ou disponível,
ou unidades para esse fim postas temporariamente :.\ disposição dos commandantes de infantaria).
O commandante da artilharia da D. I. designa, segundo
as insLruccõe~ do da D. 1., as unidades espeeii_l.lmeute incumbidas da protecç.ão dos canos. Esta. missão não é exclusiva.,
mas as unidades designadas devem estar prompLas para desempt>Hhal--a ao primeir~_, appello. Par·a. iso, devem ter observatorios a.pproximados e preparar os elementos de seus fogos
(~outra a zoHa provavel em que se revelarem os petrechos de
defe~a Gontt7a os carros: Além disso, em proveito dellas trabalha um avião csvecial, que voa sobre o terreno de combato
dos carros c assignala as peças de defesa approximada qua
mui Las vezes escapam á observação terrestre.
lho de Janeiro, 23 de Março de 1921. - João Pandiá Calugeras.
-

vi~las

APPENDIGE
Indicações sobre os fogos de artilhal'ia
(As

indicaçües num e1'icas abaixo rej"eridas cm·~·espuruifJm. a
li1·os bem executados e bem, observados). (Material moderno, de 75, 120 L., 155 C. e 155 L.)
1

I
DI~S'l'IUJJÇ..\0

DA Alt'riLHAIUA

INIMIUA

J. Deve--se procurar a .destruição das baterias numigas
Eempre que as cir.cumstancia:s (informações preci.sa~ eob ·e a
posiçã.o, meios de observação, e de remunicJ.ameu.Lo, e L·.~ o
prrrni t.La.m.
'!. C'l.libt'•> l{Ue s~ tem de emvregi.!,J.', eunform·~ o gr;io
dt• lll'n! "':ção da~ badr0 _·ias a destruir:
- baterias não protegidas - 'H.í, lOG, 1.~0, 15G;
baterias poueo :protegidas --- 120, tGG;
halerias protegidas -- 155.
O 75 póde sr•r ·efficaz contra artilharia em casamakt,
qmmdt~ alveja a.., canhoneiras, o que até 5.000
metros sr.
pód1\ facilmente obt.er. Si a casamata é alvejada normalmente, o numero de Ur0rs ,para aLoançar o alvo com dous pro-

ACTOS

t>ú

POl>tR BXECU1'1V()

jectis é de 1001 ac 3. 000 metros; de 200 a. 2.·000 metr.o·s; em
média 150 por peça inimiga que ·Se tem de destruir.
3. Coillsumo médio de muni~.ões necessario ual'a ass+gurar a destruição das bat-erias:
·
O numera de projec'lis.. nece::;!sarios <t de::;truição de uma
ba,teria é proporcional au valor do det;viu '(n·ovavel.
Em rergra n'ão ::;e deve tenlar a destruit,:ão ..sem.pí'e que o
d~'svio provavcl em ah;ance exceda de r>O mel!·u::,.
75)
1015) 500 a ~00 lil'u::;, eunfol'UJt' a distancia.

120

)

155 L.)

1·5·5 C. -

.wo

a ôUO l.iro-;, eonfonne a distancia.

300 a 400 1.iro::;, eorurormc a distancia .

.1. De-st.rukão uo::; tliiihos de balet·ia::;.
A destruic.;àtJ Jus ninhos de bateria::; deve St~l' ubtida pe:J.
concer~lr·a\:ão tk f il·o:; dt~ zona, effect uada tJH-'l' dil'fPI'f'ntes ba-terias.
Cada l.Jalt•r·ia qtH' JJ<U'lieiva ·do l.il'u reedJe, como objectivo, uma por•.;ào de letTcno occupado velo ninho de batet•ias c escolhido de ·modo que eomprelwnda uma ou varia.s das
pusiçõc::; que ~se presumem occupatlas I Pela:.; inimigas. l1 'ixa--~e
a fre.tllle e prutundida.de da Z'Ona confiada :i baün·ia. levando
em conta as indica.,;ões que se po'SStH! rdali\"ametltc á sit~ua
ção do obje-ctivo.
E::<:.;es .tiros são lauto mais efficazc::;:
- quanto maior é o calibre e o al·cau.ce ua:-3 lJ~!•;as empre.gadas; o que pernlittJc a aeção de e·seartpa;
~- quantD mai~ .subitanea e hl'utalmenle ~ão executados;
de modo ·que pruduzam ao mesmo ünnpo um eom;i:lerav.el
effeito moral;
_
- quauto melhor a regulação e a verificaf:ão lJUf>- os
precedeu; o que permiHe remediar a Ílll~l!l'teza d.a preparação dos tiros.
·
Essa·s regulat;ões ou verificações são f!Xetuilatla; ·contra
pontos bem dC>finid.ors do terreno, e lJW\ 1podem estar situados
1'ôra da zona que couslilue o ubjeetivo_ da bateria.

~EVl'fL\LJZ.\1,:,\u D.\ AllTILlL\HL~ INIMIGA

5. A ne-utralfzw.;ão cuinvleta a~ tlt·~truil,'õ•~s consideradas
insuffieientc.:;. t~ ~mppre as que uão ,p;Wleram ser effectuadas.
Será por1tanto en1:pregada t>m larga }:'seala pat·a impor ás baterias insuffici,~IÍtementc damnificada·s c ás que não tiverem
~ido alvejadas 1pelos fogos tle desü·nit;ão .
.-\. neutt·alizat;ão 1póde ~Pt.· t~bt.ida ·eom g-1·anaüaíi explosivas.

A llnUIJ'aliza(;ão eom granad'a:s I'Xplusivas devt~ eulllpl't'.uma aeção a principio violenta, H!t~g:uida. dt~ um 'tiro
ltmto para manter o pe.~sual em SP'lls abri.gos. ~\ ac~;ãu violenta recume~:a si a lmJrria Íilimig-a IPnLa novamnnt.c atir'H!'
.Para •lUt' esta ac.;ão violenta :sp 1possa {H'Oduzir de,':ide o
começo, ol'i eh•met~f.os do firo -devem 1:-ifH' l}p>f.t•t·minados r•r·éviamente eon1 o umhtl' ntidadu, t• vt•rifieadu~. q11ando w•c,~s-

lH~llder

ACTOS Ild PüDEtt EXECUT1Vl"

sario, contra um objeetivo auxiliar ou um alvo-.~tesLemunha,
de modo que se evi.te a re.gula~-ão na occasião do üro.
A densidade dD ~iru é de ·parUcular imporLn.1cia. Ha,
portanto, vantagem no emprego de materiaes
pido.

d~

•tiro

ra~

IH
DESTIV_lJC:lO DAS HE~ES DC -~".AJ'!E

6. Nas redes de ara.nw de,;Hn abrir-.:•; largas brechas
não passagens est.reita·s.
7. .:trtilharia leve.
O fogo dP- destruição das rêdes exige em regra um tiro
dr- precisão . .\s quatl'o peças da hatrria são ~mpregadas na
alH'I:Jura df'. rrrna "'"snm hrreha; para issn rrguladas t~m direccão de modu qrw os planoH do tiro fiquem i!lten·allados de
5 a 6 metros na alt.ura das rêdes. A batrria fará, assim. uma
In·,.eha dP- •~CJ'Ca d•' ~fl metroH.
Para fazet· uma hreeba t.lt! malel'ia mn h•rrrHn horizontal,
I;Pt ri IHa r{•dt~ dP 1fi a :~U mf'lros de profundidade. oc; t'onsumos
prn\ a vPis são t'tll média us sPguintes:

t

Toneladas
A
A
A
.\
.\

2. 500
:LOOO
.í . UOO
5. 000
7. 000

.-.

metros
metros

600
700

800

metros
nu~tros

1.000

metros

1.200

~i a rhlt•

mais de 30 nwtt·os dà profundidade. esses
ue .'f()O tirOS por 30 metrOS
dn a.ug-uwnto de protundtdaae.
Si o teneno sóhe para u ladu du jnimigo, psSl'i' p· ,..l(;,~rus
vudem ~('}' reduzidos.
:-;;, ao contrario. df'.'Wf', f'S=ii'S llllllll't'os d•''''lll SPI' multiplicadns JH'Ia rei<u;ãn ellll'fl o anguln ,. o d••t•.jj,-,, dn f.nrreno.
Neste caso. o emp1'1~g0 de earg·a reduzida permitte augment.ar
o ang11lo dn qm'da •l, ptirtanto, diminuir o consumo necessario ..
A granada qne se emprega é a explosiva.
8. - 1lrtilha1'ia pesada.
A aJ•tilharia pesada só deve ser empregada eontra rêdes
qw·. por seu dP.senfianH.'nto ou por sua clistaneia, não possam
Bf'l' 1m tidas peli1 75.
;\ 3. 000 metros obtem-se, com 50 granadas alongadas ou
BO F. A. (ferro aem·ado) de 155 eudo. uma breeha de 4 a 5
mPtro~ •l«' largul'a em uma rede de ~o meti·o1; de urofundidadt~.
.
Ha i~lHtlntf'flll' iniPt'Cs~e mn eoJwcrrf.t•at· os m•~ioH. optwandt~ pm· hal!'rias pat·a obter uma hrt't~ha UIIJJJia. e não por peça~:~
istdadas.
.
Assim, t~on.• :200 granadas loJtgas orJ :JUO F. A. obtem-se
11 rna IH·•~cha d•• :!O a ~5 metrot-\ de lanmra e a desorganização
das tl'iTwhtÜJ'a'" qnP :-!f.' acham immediatamente :J. retaguarda
f.('lll

f~f)flfHilHOS dP\nt'fio Se~· aU~IIl~Htados

•la •··)fie.

Entre 1u. noo

"

11 . 000 metros {• necrssario eonta1· com

uOi} granadas longas ou 800 granada<:; F'. A. 'Iara uma brecha

de bate.ria com tiro observado.

'''
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~l. A artilharia leve, em geral, não póde bater esses abrigm;. Desloca muitas vezes os abrigos do f. erra e toros (21), mas,
ileve. sobt'{~Ludo procurar <.les1truir as met.nühadoras ·IHH' meio
fh~

t1ros contra as seUcil'as.
Para oh ter esse rf'sultado 6 necussa r· i o emprngar uma centena de granadas explosivas em tiros de prceisão e com espoleta sem retardo .
. O 15r=i C ~ varLiculannente apro1n·iado á dt).strui'.\ão desses
abrigos.
Ern gemi, ·são nee('S:·mrios 2 tiros de l s:,, no alvo. ~ara
desorganizar um ahr·igo de 3 nrdens de toros.
Para nu ter esse t·esnl tado ··~ preeisn a.ti1·:u·:
-70 a 80 liros de 155 L;
-- 8U a .1 00 hrus ti•.' Jl)5 .L.

v
IJESTH.Uif}ÃO DAS TniNCllEIHAfi

i O. Contra as trincheiras alvejadas de frente o 75 é do
pequeno effeito. Si, porém, as obras de communicac;ão são
alveJadas de enfiada ou de escarpa, um consumo de 1 O granadas explosivas por metro corrente dá importantes resultados.
Deve-:-:;e procurar ohte1 grandes anoufos de queda, empregando a carga redm.icla ou r.ugmentando a distancia de tiro ..
U eanhüo mais aolt qu<:.clu á destruição de trincheiras t} o
155 c.
Não procurar a destruição uniforme de toda a trincheira,
mas a dos pontos mais importantes: no de communicações,
abrigos, P. C., posições de metralhadoras, flanqueamentos, etc.·
Para obter este resultado, deve-se atirar contra eada um desse!'
pontos, com tiro observado, 80 a 100 granadas longas de 155 c ..
(a distancias vizinhaR de 5. 000 metros) .
Escolhendo esses pontos a 30 metros uns dos outros, em
trincheira alvejada de frente, a 50 ou 60, quando batida de
enfiada, a destruição é obtida em boas condições. Isto exigirá
um consumo médio de:
- 3 tiros de Hi5 longos com retardo por metro eonenle
de trincheiras alvajada de frente;
- 3 tiros por metro corrente de frente de tríucheira al
.iada. de enfiada;
- com a granada I•' .. \. o con~ltmu d•~v~·~ st~r a11gmentado
de um <.J.Uat·to .

(21) Vêr a lnslt•t]CI;.<lo para :t

parte.

C.H·gauizn•.~il•)

do 'I'PtTnno,

n

O tiro de enfiaua, é, !JOis, YisiYchncnte mais cconomico do
crue o de frente •. Todavia, pode-se ru·efm·ir ao de enfiada um

tiro U.geiramcnte de m~carpa, mais facil de real izat'.
Si se trata de larg·as l.rincheiras. cunv(~m augmenfar os
eonsumos. AliáS, é 11Ul notar que o tiro de LPmpo com Hhrapncll, JH'oduzirá importanf.('K rl'fci{os contJ·a o }1essoal qun oceupa Pssas trmclwiras, mesmo qw~ o tir·o S('.ja norrnal ao traçado geral .
J t • Zouo de se(Jurança.
A zona de seguran~,;a re-servada na frrnte da in f a nlaria
flnranl P o:-; tiros de destruição excentados pdo 155 C., como
r ''{~T~~. deve t:PI' supet·ior a 400 nwt.ros.
Todavia. quando a tropa dispõe de aht·igos ou cln ~~.•wava-·
~õPs sufficir!lLcs para protegnl-a dos cstilha~o:-~ projeclado.o; á
retaguarda, '2:-.;te limite púde desCI''l' até 200 mdros.
Quando f:ão executados fogos de escarpa ou de enfiada
esses ,,nu meros podem ·ser reduzidos.
VI

Destt•uição das localidades
J:!.. A dt•sll'Ui(.:ãa das povoa..:ões cotll[U'ehcnflr:

-- a demolição dos porões;

--· o ineendio e a dl'molieií.o t.las easas;

-

a dcrslruição de traball10's especiaes CXCL'tt[ados pdu
,
Para a maior parte unR porões o 155 C., at irntHlo rom
grande:; ang·ulos de puéda, púde bastar, si se em[.lrPg-um espolefas c~om retardo.
A destruição de easus iruvorlanf t•s ~ oh tida~ r~om gl'aJ.HHia::;
ltllll! igo.

Pxphr:-~has

rom espoleta de~ T'dardo. ( 155 C. P tft5 L. l
Os trabalhos PSJH1ciat>~ do i1limigo :;ão drmolic.lo:; romo se
uisSi' ao tJ·alnr da dt:~stru i~:ão dP trinehPiras c aiJI'igos.
C'on~unw pt•·t~Yisf.o vara J oo ruclros qnadeados dt! ;;r·upo~
de <'asas (e não de supcri'i~i" Lutai tlt~ povoatÜ(l):
- 8 tiros para destr·uir porões;
4 tiros para destruir casas.

VII
Mánutençãu r!as ·dcstrniçõcs
J:l. Qua~n todàs as d.-stru i«.:ÕPs mcthotlicas que tH'ceedf•tn
nm 3 taque comprclwndem uma int.crmit v~neia de tiros. exi~id3 JWla dP:-:continuidadr das ohRr.t·vaeõPs (eonsPquc~rwia da
~·ruma. falta de luz á noih'. eonllições atmosplwriea·s impetliwJ,, o vôo dos aviões dn obsPrva~;ão, Pie.). E' ne,~Pssario qnn
clun.~nlf' ''ssa.:; inlei'l'UPt.;ÕP.~; o jnimigo não eonsi~a faznr I'etlUl':l(:ÕI'S.
fla:I'U Í8S'I bale--se> ·syst,•malieanH!ni.P a I'I'I'Ittl~ tios
''OS t 11_'st.ruido-s eom rajadas irrngularés (75, 105. J ~O
t ÍI'OS
pel'CUtenlns de espoleta instantaiWU Oll !~Olll

ob,jl'di--

L.), eom
liros UIJ

tempo (shrannclls ou granadas cxvlosivas) .
O consumo previsto será de cePrca de 300 tiros por 1.000
metros de frente durante um per iodo de 12 horas.
Leis do t02t ..... Vol. Ill
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Vlll
JJ~:d l'ui~·iio

das vias

{r:1'1't:ClS

i L 1\a:s Yias fcnea~ os pontos que convém' mais deslrui--

~"ios

~ão:

as ol..n·as de arfp (lJOnles ou vonLilhões);
trechos em aleno;
dtlpendeneias das cslac_:.õcs ( tlcposi tos de agua, casa !:i
das agulhas, etc.) .
Emprega-st.Y a granauá de gt•arulc capaciuauc, com c:::;poJeta dt~ ~t·otardo.
O calibre e o consumo de tmmi<·ãu serão dl'terminaclos bm
llada caso pa;.·tieu Jm·.
·
Os tiros ·:;erão de prefct·t~ncia de Clllfiada, e fPitos com ca.
uhõrs longos ou obuzes aLirando com gt·amk:; car·g·as.
.
, No tiro de enfiada deve-se contar com o seguinte consum'J mininw:
- Ponte- 155 C - :;oo a 400 Liros;
- Linha etn atert•o- 155 J,. - 600 tiros;
- Agulhas - ·155 L - lliJO Ueos;
- Dependcucia::;. das e·slac.;ões - ·155 C ou 155 L - ~00
-

Uro~.

Para tiros de frente, elevar

ao

ljUadrupulo o consumo.

IX
Fogo de interdic~~ao confl'a as conwmnicações

J 5. Os .materiat~s t1Uc se ~~IUJ.H'Pgam, scgmu.lo a distaneia.
l!!ão rJ 75, o i20 L. o 155 L. Prefere-se tanto lfUanto• possivei
o calibm IDÍii.Ímo qU:e pt·oporcionc o altmnce desc.iado.
·
úus,

0~:; fogos d~ Pnfiada ou Ôl~
~ãu mai~ vantajosos.

escarpa sob angulos muito agu-

Dn·rantc o dia a interdicção 1S a~:;sngurada pela (wrmanencia Ja obscrvat.:ão (aerca ou terrestre) e ucsignat:ão pt•évia da-;
balet'ias que dt~vem acl.uar por indie.a~ão do ohset·vador.
Dw·u,~te a noite ó ueccssario atirar contra a estrada ou
enct·uzilhaua Yisada, PBitJregando 8alvus ou t•a,iadas itTeg·nlares espaçadas.
Consumo de JnllllÍl'ão:
- 80 tiros (avrn·Üxiclamam•~nln) por hora com o 75;
- 50 tiro8 (approximadamonte) por hora. com o 1:!0 L.
Si o objeclivo ~~ lomado de enfiaqa. baLe-se por J!Ut'Le.;
uma certa extensão de estrada de cada vez.
X
FOGOS JJg

At:ql\IP:\i'Jl.\l\11~:'\TO

lü. E~lt_'t-~ fc;go:-; tt•em pot· fim apuiat• dit·ecfamtmte o ataque tia infantaria, ]JI't'JHicndo ao sôlo os defensores da zona
::üaeada. ini}H~d indo-o~"; de in~tallar· meltraHtatJoraH em quac:;(juer· poulo:::L do t•~ITPllo (planiei<~~. ~~sl5avat;ô<~H, crah~1·as de
tlroJeeti~. ·~te.-.. (' assP-gul'ando ao atacante uma mascara atrál:S
<la 9ual poderá progredir cerrando contra oH projectis.

ACTOS DO PODEH EXECUTI\'1)

Podem

t-i c!'

eousli l uidus:

u1 put· um ~y::;fenta emupldo de !Ja~Tag~·n::-; l'nlatdt•::; descontiutnt~. t•slaltt•l<•eidas deante d<~ ort;aiiiz<u;o<~:-; LH'Itt ddf'ndidas IH'lo inirnigo, <' qu<~ a infantaria uiw p,·,de duntÚJal' <~om
:-;eus 'PI'OlH'ÍOi-! pdredtos de Jogo, ou dPanlc
pontos :-;ubre os
quae:::; ,·. tH'cessul'io empregar esforços. E~sa::; lmrragen:-; teem

uc

um allo effeito moral no momento da partida, arrastando para
u frente a infantaria qun procura acompanhai-a:-; de pnrLo ..
1\las etn Yil'lude tia:; resisLencias loeaes, que no fin1 dn um
tempo mais ou menos ,em·to detcern fatalmente ll' infantal'ia, ~~
tendo em \'isla o gTande consumo de m1miçõc::; que ropeo:::;en-·
tam. é neeL•ssario que lenham apenas uma duração muito limitada. Dct<~m-se alfím de cada um dos olljeclivos inLcrnwdial'ios
que a infantaria deve iutcl'I'Olllper a JH'ogr<·ssão, I!
s<) a ·pedido da infanLaf'ia (destaeamentos dn ligat_;ão, l'ugunle:; de.) ou
aeeônlo com as p1·ovisõt~s do lwra!'io. da !ti
pa{·tem tw\·ameatP; cstabeiecem-so pot• fittl inunmliatamento.
aléw do ohjeelivo para permíLtír qu~) a infantaria se installe;
/J) pot· fogos de cmwentração nxe<~nfados na l'n•nln da
infantaria umlm objneti\'os pmcisos n s1 teeessi vos.
Esses rogos podem ser deslocados a pedido da infantaria
(signacs convencionacs) ou, ao contrario, regulado::; préviamente uu tempo -e no espaço. A infantaria amolda sua manobra
aos t'ogus que a .protegem na frente.
As hw·J·uuens 1·ulantes, com granadas nxplosivas vereutcnfe e com prujeebis fumigenos de 75, de callencia variavel,
Lleslocam-sP com a velocidade Lia infantaria desig·nada pelo
conmtando. Essas barragens deverão ser graduadas e organizadas conforme a idôa de manobra, log·ícamentc adaptadas ás
condições do terreno e pt·oporciouadas ás possibililladl'S do rcsisLencia do inimigo.
()11ando não se dispõe do lllllneJ'o su f'l'ieicnte dn IJa.LeriaH,
011 ~i a JH'oYisão de lllllllÍ~\Ões não' vnrmitf.e o eousumo l'onsidmuvPI de JH'Ojt~dis JWCessarios á exeeu~;ão da~ banagr:•ns roJnntes JH'O[H'ianwnl P ditas. os fogos do aeompanhamcnto uilo
pod<~rão f<•t· n mesmo f'araetcr de continuidade no fempo e no
nspa~:~~. !\' l'S:-\P e uso. dcvrrão SP.L' romlnzidos corri agi I idade,
mais
ft'Pqu<·ntem<~.rtll~
lJOI'
eoHccnll'a(.'Ões
exigidas pela,
nwitol•ras da infanta1·ia.
As hatTagens · dr fogos de a.cmupanhamPnlo süo Yanta.iosanwrll,(• enmplcfactas por fogos d<• varrer , com gTanadas de
V•mpo .• d1~ 7!'5, algumas Yf'Z<$ eom siH·apnells de I f,f>. drsf i na-dos a atl.in~dr as cratera~, onde og defensort•s pudcm abrigarmt•Lralhadot·as pl'ompfas a sn di~SvPndat·Pnt JHI JlHIHH~nlo -da
eh<·gada das t.l'opas d!' assullo. O lirnito eu1·to dess<·s tit'OFl
emTospon<le ao limitn longo da lmnagcm rolante.
Quan<!o :~s hanag(•ns _rolantes são su!Jstif.nida:-;' por fngns
cnnt.ra ol•.l'~rf t\'OS suc·<~~>SSJYns ~'xt'ClttadoK na fr<'lltf•. da f ropa
df' as~alto f'SSP.>; podent ser alh~rnaclo:-; com
dt• ,-at·l·,·r·.
17. U <'Ollllllandn pôde presr1·nv('l' ·qw•. al<;lll do nJ,;,.,.f.in·,
os fogos dP acomp::mham~nto cn,ianlmn ce1·tns pnrfl's ;'to frJ·~
J'<'no pal'a JH'J'rrlilfir fiiiP dt'sf.aeanH•ntos. dn inl'artl:u·ia I'Xf~-

em

ue

os

crlfpm rr•t•ntdl<'l'·ÍIIlt'nlos nu incur~üt~~·. VepoiH. Lia <'Xf'Cttf'fio d~>s-~

s1.•s ~·~~l'iHl!J<'ellll('.nlt'IS ou d(•ssas. incursões, os fogos fixai··-sP-Itãn
tle noYo Illlmedwtmpcnto_ alé1r1 do ()bjcctiv_o ou tio tcneno, ou

soo
ainda aeompanharão a infantaria em sua prugrcs~ão para o
objectivo eventual.
18. Os dados seguinte~ podem sen·ir tlc Lase ao cstabelerimcnlo <los fog·os de companhamento:
... ~~) lm·uu1·a do frLre ef{icaz cnntm o 1Jessoal ((fmnada
de Ja):
- granada expio~ i v a vere11 ten ( ~~ (I iro tle J'Íl'oclldu)
-'!erra de H) metros;
- granada explosiva. de t•~mpo .J - -- ct•rea de :20 Hlelt'O";
- shrapne11 de tempo - cerca de 20 metros.
b) mpidez do tiro de uma 1)('~~11. de 7;') - A eatloncif) uo
tiro rapido do 75 não dn,·o Pxet~der, para nvitar lH'<>matura
inutiliza~~ão do material .. a yeloeidadP de seis tiros por peça
e pm· minllf.o. Esta cadencia não pôde ser exce•lida (~ nem
lllPSTllO ali i ng ida: si não cxeepcilmalnH'n te e d u nml e pel'iodos
muifo curtos.
Para tiros de dura~;ão supPriot· a 5 minutos, a eadcneia
(leve ~er l'f~duzida, de modo q11c SP drcm ao material os cui-dados neec:::sarios ú sua conserva•~ão. Não se deve exceder de
100 tiros nor hora com o mesmo ·canhão.
A velocidade vüde ser dupla Cllll1regando-sc cm·tas 1'cduzidos.

,

c) lknsidade dos fouos -

Os fogos de acoiU}JUUllamcnfo
moVI_>is devem ter a dPnsidatle maxima compativd com a
quantidade dP mal•Jrial c de munkão dr que se u.ispõc e eom
~! dura<,:ão do ataque. Para qno sejam effieazos, sua densidad~
I! fio dnvc st•r inft~I·ior, no ai aqne de um tencno organizado. a
2 tiros por· J f) mdroH de frcnle o por minuto. ·roda via, contra font·nos f'rat'alllPnf I' organi:wdos, ha muitas VI'Zt~s inter~~ssn t'IH diminui!· ~·sla df'l\Ridadn i·m
proveilo dos fog-o~ de
Vai'l'l'l'.

d) Zona de seuu1·auçu. - .:\ vroJumlidatk da zuna üt..: st'guraiv:a; qtw se dPvc rcs1~rvar :i rn!.agual'da da linha contra
a qual :;c executa o liru tlc '75, t\ em ll•rreno horizontal, a se-

guinte~

Distanda

Zona do segurauça.

tpol'cutente ...

~

;;,ooo'u

~:iO"'

\ de tempo ...•

~

2.000'"
;),000' 11

21JQIU
:J:iO"'

Granada c:q,lo:;iv a de 7:;.

Shr:t ptlell, do tempo, 7:) ..••••••.••.••..

2.000 10

~oom

2.000' 11

:).ooom

200 10
;)(_li) lU

(f'tiTf'lln ~~ asrendrnlt~ para o ladn do JIJIIIIÍ;;o. f'~Sc.::;
podf'IH Sf'l' r·rduzidns 1lo caso do tit•o JHll'ctlltmtc.
Si o fPl'l'l'llO {~ dcsl\Pnhmf.t\ d1~VPill ~wr angmellfados, soheef.udo si s_o tnrta <le firo de tcmvo eom sltt·avncll ~ peque-·
nas distancia~.
No caso do lcrecno sri· dcsccndcntl•, lJa interesse em empregat· a carga reduzida ou augmonlar a distancia do tiro, de
ruodo que se augmento o angulo de quéda •.

Si o
llllllJI't'n::;
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F.OOOS JH~ PROTECÇ}~O

19. Os !'ogos d0 proter,cão exrcutam-se r,onf t•a objrctivos
dP.IPt·minados o dN;c•nvolvem-se alc'm dos d1• :womp:1nhamcnto
JH!lll:l pr·ofundidadP lão grandP quanto possivPI. Applieam-se
t·onlr·a lodos os pontos rio trneno qlw se prPslam a reuniões
n ao c•rntH'('go do:-; fogos do infantaria da df'fPsa o sobretudo
aos dn nanqlH'aHwnto. Na eontinuatão do combato, tôm soln·c•l ll()o, vor fim, Pvif.ar o pPrigo di1s l'ontra-afaquns. Consi ~~
t"m grt'alnwnl<~ mn fogos dP frPnt.n, do PSl~arpa ou dc~ Pnfiaua,
dPsloearfílo-sc por Janc1~S de amplitude variavel. São RUS}Ien~os 11o tnoBH~nlo em qtw vão snr alcançados twla barragmn ro-

lanfl' f' transportam-se então para os ob,icetivos sc~gniniP'l.
dPslnc·:unenlos poLlrm S<'t' C'l'l'c•duados l'Olllo vPrdadt>it•os f'o ...
gos de v ar r·<· r.
~fio cxcculaLlos por balarias de 7!3 não ineumlJida:- do
nc·onlp~Hihanwnto n pelo l GG C.
Rua den~idade varia com n natureza rlos pottlns qu~ den'm St'L' hatidos,

t ls
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FOGOS DE DETER

20. Os fogos de deter são defcm-;ivos; 8eu fim é dctr.r os
inimigos ante.::; dn penetrarem nas linhas amigas.
A dPft•sa age, pois:
<';).
-J" --· durante a preparação inimiga, pelo fogo de cont ra-1wrparaçüo, dirigido contr·a o assaltante agglouwrado PJH
nfnqlH'~

l'l'giõf'~

f'avornvei~:

2'' --- no nwnwnto do atuque, prlos fo~ns de hat't'n!!rm dfl ....
frn.-: ivu, 011 dn l~OTH!entrncão.
Ef.:~ns constituem os- fogos de ·de ler.
2 I • Pnqns r/(' f'Ontra-preJW1'açiío -- Como rPgra silo tnirindos por ord11m do enmmarrdnnln da dívisfío, dur·nntr a JH'epnraciio inimiga.
E' JH·t~Pssario que sPjam pf'rfoifamentP preparados e ~H}
iniPin.Llos quando honvC'r probahilidadP dn nl.f ingir· o pPssonl
flns- tropas atacantes.
- ·
0!'1 nb.irct.ivos devmT! constituir maf.cria dn nm Pstw!o
profundo, pois não se trata de crear uma zona ('Ontinua 11f~
J ngo<;:. O firo dPvP 5Pr adaptndo á ennfigurac,~.ão do ff'rr'l'lln "ituado nn frf'nlf' da~ linha~ e ha~eaflo nn re~ultado daR ohSf'l'var:iít·~ e dos rPcnnher,imentos fpifos rrlal ivam«'nl P ao~ it itH'rnrins P aos ywnfns dr I'f'lminn do inimi~·o, a sens ltnhilos n
sPns fll'PfHll':llivos: pôdP, pnis, SPI' mais drnso (•m tnl ponlo.
mai~.; dissPminado rm tal óulrn ou OI'SflT'I'ZaT' f'lll nh::.:olrrln ('f'!'-·
I ns pa r·l c•s dns nrganizacões inimigas.
EssP fogo 11iio dPve r'onsl ifu ir nh.i«'«'l ti df' um progTnmrna
rígido. PsluhriPl'idn por lH'riodos dn I.Pmpo t'ixndos tli'C'•vialllf'llf«' f' visando batc~r as mesmas zona~.
Convem execntado ao mesmo tempo em profundid:1dr> e
largnra.
·

l\'"o estabelecimento do plano. de contra-preparac.ão, deveainda distinguir o caso de atnq~e geral do de ataques par-eiar.s confra e~ta ou aqnella parte da frente. de m?do que se
utilize a concentra~ão rlo fogo, flllí' ass0gura o maxnno de efficacia.
A cont.ra-prr.paraçã.o comprl'hl'nde:
o) Pnm n nrtilhm·in d~ campanha tiros rle effiea.cia,
violcnt.os, percutentes o de (.cmpo~ de prcfcrcncia de cnfi~da,
·de duração limitada ( 1 a 3 minutos), cont•ra certas o~ganum
çõf's inimigas de primrira linha P .rnnf.ra as provavrts mnas
de parf.ida dos ataqUPR. O r.ommandn fixa o numero e a rlnracfio dOS pprjodos dP fogo;
.
h) pnra a m·tillwria }Jcsnda r:m·tn conrentrações YJO)er\tas e ~urfaR e.onfra as posiçõf's proYavciR das rPservas. os
p-ontos de reunião das tropas rle at.aque, sf'guirJas rlP f,iros continuas e mais lent.os, vümndo os abrigos, os P. C., os cruzamentos de estradas ou sonda~:
c) }Jam o 120 L. c o 1tW L. - fogos do contrabatel'i a e
fogos de infPrdicção ('.ontrn via c:: elo ~w•o,osso {1, rof.aguarda.
- 22. Foaos de IJm•raal?rn defensiva - Tcf'm por fim fJ(lff'r
o ulaquf' inimigo no momento prnr~i~n f'm ryuc (• lançado P.
impediJ· a chegada rlos rcforr,os o das resPrvns dest.inadas a
alimentai-o.
Esses fogos sfio f'XPCllf arlos por 111Pfralhadorns P, petr"chos •do infantaria. pelas baterias dP e-ampanlla P f'lll alguns
casns pnla arf.ilharia 1Jesnda, r·.urfa.
O fog-o dP barragem da artilharia nã.o drvo sf'r eonlínno.
mas adap-tado no f('rreno, ntilizanrlo-se as in formar:õcs que RP
posRuf'm sobr0 a adividaciP inimiga. Aprcsenf.ar:.í o ar.;;prcto dn
·um fogo df'.':wontinuo r,omhinado r·om .or.;; fogos da infanfm•ia.
pf'lo qual a arlilhnrin :lf'lna r•nnlrn os ponfnf.: df' alaqur parti~
eulm·nw11f c pt~l'il2:osos.
'
'Tudo •deYf' csl ar organizado para quo a barragPm possa,
em caso de Ilf'cossidaclc. sur.cedf'r auf.omati'f'am(mte ao fogo do
eont.ra-preparação. (l Robrc tudo sf'l' lanrana instanfnnf'Utnf'tlf.o
r}nando pedida pela infantaria.
Cada bateria trm um sector distin~Cto.' Srmprp ·qu(l ó
possivci. ha intr•rcm· Pm Pstahelocer uma rorrf'spondcncia
Pntrf' a frf'ntP df' acci'io ·das u.nidadPs dr infantaria n a zona dn
barragPm das nnidadPs de arUlharia.
O fr~g-o de bm·ragPm rlc>vn Rf'r PstabolPcirlo Ulo perf.o dns linhas a~1gns quanfo o rwr·mitta a sPgurnnen dn infantaria (VPJ'
apremh.co I. § 18).
AR harragf'ns exf'~ufadas df' Pnfiada, podPJTI-sf' npproximar. a todns as disf ancias, a{f; 70 a RO mPtros das linhas
amigas.
Esfahelf'cida a barragem, ha pm· vPzes vanfagnm ('Til ,rlesJocnl-a progr:s~dvamnnfp rfp maneira a fixnl-a nas provnvPis
zonas dfl parf )(fa df' afacttlf' das tropas inimi~as.
pcnstdodf' do {O(IO .\ prineipin dar a maior velocidade
1~0s~Jvrl ao fo~o. _o reginwn do f irn ~~. dPpois. mndifil(·ado dP
arr.twdo r·om a;;: rn·r·nrnsfmllr>ias f' m: twd idos da infantaria.
Como I'P{!!.'a ·-- prinwiy:o. r·adt'nrin rnpida: t•m sPgnida t•.nrlf'neia
]rnf,a. obtida f':lllf'IHio afil'nr· !'itÍilH'llfr• ? nn :1 pnr;as por hatPrias
cmqnanto as otrlr·n~ rsfriam on s:w lilltpas. o.\s ywcas quf' atiram. nngnwnfam. snn ,Y~·IocidnrJr dP f it·o tlr modo óuP pos8am
manf"l' n ~·arll'nrm prPVIsfa parn n hatPrin.
Re
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Para quf' o tiro ~nja cffir~az t'• nrcPssnrio não dr::;rPr abaixo
firo~ J)Ol' IG nwfro~ clP l'rPill.f• f' por' minu;to. l\la:;;, .~ nrt'fl~~aJ•io niin PXC'NIPI' a Yfllor·idaclP dP ti l.it·n~ nm· pPr;a f:' por
minuto (PXl'P.pto o c~a;;;o dP rJ~wrngo dfl r·nl'ga~ t'Pduzida~. com
:li.'; lfUUf'S :-;(' Jll'ldt'. ,;.;I'J.II ÍIIC'OilVf'lllflJl(P, lltnllf·Pl' :\ radf'ltria {!fl
oito I iro::; por .pec;a rm eada minuto\, nrm a dr~ 100 tiro~
JHll'. pcr:a ,. 'f)lli' ltot·n.
Na g\IPl'l'll dt' nwvimnnto püdP-'lr ndmílt>iJ' para P~ses
fog-os nmn durn~:iio mt';dia df' ll'·l',s mintll m. rPpPI indo nn eonlinuando o fogn srgum~• os mr.~mos pr·inripios a B)·rdido da
mfanlaria. l'r.i10 por· mrio dt' signnr's ,~íHl\"flllf'ionrws t f'oguetf'.s. T. S. F. on T. P 8;. Pil~.).
.

dfl 2

XIII
FOGOS

DE

PflO,TJ~f:TlR

FlJ:\tiGENOR

:?~. O projcctil fumigeno P.rouuz uma fnmncn opncrt; e
rf>l::üi\·amPnlr pcrsistrntn. No nevoríro assim furmndo a ·dir·rc·rlio fl o c·nmmando de 1nna t.ropa ou d'P carros blindados,
~üo d ifl'i{'Pis df' assrgurar. E<;!sa w\voa 6 igmtlmrnff' cffir~z
para cpg·ar O'l ohsrrú1Lorio~. o~ centro~ df! r.P,sistcncia, os
orgfíos t)p flanrtuPamr.nt.o.
.
.A humic~arlP. l)S arcidentos 1rlo solo P a YPf!Pla~:fio (]llf' o
cohrc faYorPeem sua formação.
Com o.;; pro.iPrl is fumigrnos dr,vfl-.so pror.urat· ter arrf\brnfamPill'os ar> i ma do sol.o; dr confnrmi9adP com i~~so drvrm
sct' ('Sf'olhidas as rspolf'tas.
As rrp:I'a~;;: dr ~~mprrgo dr,~s-ps pro.iertís siio a~ seguintes:

--· Si o solo ~_·. d•• Nmsisl.rnckL mc"dia, para rrPar uma masc•ara rln .:JOO nwlt·os tlr frNtl.l' r'• llf~rPssar·in <'illJll'·Pg·at· errra :df'
500 I it·os dn 75 po1· lü>ra, si •o Yflnlo trm vrlocidadfl infPriora fri"S nwlr·cH: PPrea C1P R0{) tiros si fln t'lito mPtroso. O tiro
dPvn sPr (]p,:;;Jneado para n lado dP OlHl'P Yf'm o \·cilto ( modrrarlamnnlr, ~i o vento ~~ .f'orte, pois nnsff' eago a nuvrm tPIH1n
a dissirmr'-í·w eom rapidez).
, - Para crgar os obgrrvaloríos. o.s centros de resist('onchl,
m..; fliJ'gão~ ·dfl flanqucamPnto, •' eorivmürnlfl eonwcar por um
tiro rnpido dr granada cxplo~iva pr,rruLPntc ou c~r shrnpnell,
af'im de fordr o inimigo a abrir-Rr. P impedil-o dr deslocarS-I'. Em ~Pguída. PXf'cut a-~fl um tiro ra·pido dP !tO' ;projccfli,s
fumigpnos para formar a nuvem; a .partir dP~so momento
f'\S~ta dnyr. sfl.l• manl ida
rf'gu larmcntP. Quando possivrl a
f)h~Pl'/Y'ar:ão acJ'f':l vPrífira ~i a nuv·rm apr'PSNtla alguma latllll:l.

.

Ouando ~" lr·ata f)p mnsrmrar por 11111 tiro r~n acomJ)anhamf'"nto os moYinwntns das IPn:{ias ou dos carros hlindados. si n \Pnlo u~m. da frenl0, o .ur·o eorn o pro,ieelil fnmif!Pno deY<' prPcf:'df'r n t ir·n dP g·ranadas Pxplm:dYas 0111 uma
PXtPn.siio ·dP t'Pt'f'a d(' dnus gar·fm~. (Afim dr f'\·ilar~;;;p a di-sl'nluc~ão r1os Ynpor•ps qur eonstihlPlll a nuvf'm, {• conYPnirnt ,.,
fJilP a" gr;-madns f'Xplosivas niin arr·Piwnh•m nn in! 01·inr dPlla).
() C'IIIISUI!ln dt' muni~iio «'· o rp10 :wimn l'oí indil'adn\.
ftin dP .JanpiJ·o. 2:3 fl.p m:u·e·o dr Hl? I. JOtin l'ondirí

Callo(lfTns.

·

•

Dr.CRETO N.

1~.717- DE 2::1DE M.\HÇO DE

l92t

Abre, ao Ministerio da Fazenda, o credito de 80:096$132, para nttender ao
pagamento de gratificações addicionaes, correspondentes aos exercioios
da 1913 a 1916, a diversoa funccionarios do Ministcrio da Agrkulturu,
Industria e Commercio

O PJ'e,-;idenf.e da Rop'lhlica dos F.stado~ TJnido~ uo Bra8il,
llSaudo da aulorizaeão ('ont ida no ai' I. t" do r!PcrPio JP!;'isJativo n. 4 .1 H, de ü dP out.uhro do anno proximn ri mio. e
tendo ouvido o 'fribunal de Contas, na fôrma do regulamento approvado IH~ lo deereto n. 13.868, de J 2 Lh~ ItnYPrnbt'o
de 191 ~. resolve abrir, ao l\Iinistei'io da Fazrnda. o 1~rn1litn dt•
80 :096$"13.2, para occorrer no pag·amento de gratifieações addidonae$, (~orresJIOndentes aos exercícios do 191:3 a 1916, a
oue fizf'ram jús. na fôrma abaixo indie,ada, os r;PgtrtinlPs f'un ..
ecionario~ do i\lini~lf'rio da AgTicnll.ur: •. Indnsll'ia e Com_,_
nwreio:
Dr.

Esmcraldo Americo Coelho, rx-inspeietorogricola do ·I" ·dist.tljcto (lo Est.ado do Amazonas . . . . . . . , .........•. • ...... · ... · · · · I H : ·'I 'J 0!\WOO
:1nno Baptista NP7i, e:x-mesfrn da offieina df'
sapateiro da Efienla dP AprrndizPs Ar! i fi!'(•:;;
IJaquellf' Estado' . . .................... .
Dr. Sai.u.rnino Sant.a · Cr•uz de Oliw'ira. PX- ·
tlirector da referida Escola ......... ·..... .
1 ::>7\l$\HH>
D. Mal'ia Esf her da s;Iva. professora do CUr'~O
prima rio da J'rfrrida Esr•ola ............. .
7:{)8fi$3~1
Antonio Mariano de Lima, prot'PS.'•H)r de dt~St~nho
da tn(lsma Escola ....................... .
H:'280$000
Anizio Antonio Brandão, meBtre da offieina do
míli'rinriro da dita E~r.ola ............... .
S:?R0$000
Lni:;: Eduardo da Roeha, mestre da officina dt'
alfaiate drt dita Escola .................. .
5:G7:1$HA'?
Dr. Gencr!no ltncirl,,~x-director da mesma Eseola 1'2:tll!)$BH1
Antonio Teixf'\ira, e~cripturario da me!'lma Es-

cola . . ............................... .
Ely~io de Olive1ra, ex-porteieo-ront in no

Milton

da I'E'fe~ida E.~ o la ....•...................

G:HU2!1\783
2 :5'78$059

80 :O!lô!fl·J 32

Rio rf~ .Janetro, 23 rle 1\Inr'i'tJ
dencia e :13" da fl~'puhlira.
·

de Hl~ 1. t 00" 1Yn IndPpenEPITM-:JO

PF.R8ÜA,

Rome1'o Baptista.
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Altera as bases para a organiza9ão do Exercito N acionai de 2a linhn

O Presidente da Republica dos Estados Unidos do Brasil,
da autoriza(;ão que lhe confere o art. 23, alinea XIII
da J~ i n. ·i . 242, do 5 de janeiro de 1921, e em vista da cxpo~
sição qua lhe fez o ministro de Estado da Guerra, resolve
Rlterar as bases para a organizaçfio do Exercito Nanional rln
2" Jin ha, estabelecida~ pelo decreto no 13. 01.0, dn 2fl dn rna i~•
ue· 1918, e assim d~ereta:
Art.. 1.0 o lfxereito de z~ linha (Guarda Nadonal c sua
rma~rva) é destinado a:
a;· I'Mm·cat• c Ex(•rdto de ta linha, na medida cxüd~Ja
pelas uecessidades da mobilização e o desdobramento nltei·ior
das opcra<:ões, e, flspecialmente, pela constituição das unidadc:s de trabalhadore:o;, que operam com o referido Exercito:
b) contribuir para a· org·anizacão e funer.ionnmenl f) do~
divPI'sos serviços;
·
c) oeenpar localidades importantes e ponlos cstratrgicos, bem como guarnecer, total ou parcialmente, as fortah'zas
c pontos fortificados;
· d) missõrs ou outros servicos (mobilização indnsf rial ou
agrícola, etn.) que interessem a defesa geral do paiz.
Art. 2." O Exercito de 2• linha é subordinado ao Alt.o
Commando, cuja. acção se faz effectiva por intermedio do
!\linistcrio da Guerra e dos outros orgãos essenciaes de quo
dispõe para o exercício de suas funcções, de conformidatlo
com as leis, decretos e regulamentos vigentes ou qlH' vrnhnm
a sPt• estabelecidos.
Art. 3." O Exercito de 2a linha será formado pelos cic1ndãns que tenham concJu ido os nove annos de scrvko no
Exercito de 1 a linha e· suas reservas, e pelos maiores d0 30
annos e menO\'es de 44, que, por qualquer circumstaneia, nüo
t:..stejam naquelJas eondições. Excepcionalmente, podem ser
incluidos em unidades ou formações da 2' linha, 110r mot.ivo
t:lc habilitações esperiaes necessarias, indivíduos pertPw·rnff'~
por ~ua tdnde ás rPservas da ta linha.
Art. 4. 0 O Exereito de 2a linha está isento do servi~~o miJltar de paz, excepto o de alistamento, e só será mohilizado
na fôrma prescript.a peJa. Constituição da Republica. Fira
rntretanto sujeito a periodos ann:uaes de instrucçâo, com a
duraGão de quatro a seis semanas, para ps quaeR ser:í convocado em tempo opporftmo, mcdianfn aut.ol'izaf.':fio do Cnngy·e~so Nacional. _
· .,Art. 5. 0 Os -~fficiaes e pra~as do Exercito de 2a linha po~cm cxPrcPr quàr<JlH~r profissão, residir onde lhPs convenha,
Pxccpfo nos easos de guerra ou aHcraçiio da ord(~m publiea,
H•eonhecidos expressamente pelo Governo. No caso de mndunça de r«>~ideneia. cumpre-lhes nnl.ifical-a :i anfor·id:tdA
compPl.PniP, pcla fúrma t•stabfllccida nos rpg·nlnnwnln~ f'IH
n~ando

vigor.

Art.. 6. 0 Os. cidadãos pertencentes ao Exereif.o ·de 2" linha,
quando convocados para receberem instrucção, mobilizados,
ou nomeados para o etercicio de uma ~uncção mil~ttu·, pro-
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vista em regulamento, ficam sujeitos ás leis, codigos e nor-

mas adoptadas para o serviço do, Exercito de 1• linha. Fóra
destes casos, reAponrlerão por sua conducta e netos perante as
autoridades civis, de accôrdo com a legiAlação commum. Todavia, as falt.as de caracter militar, corrimettidas por officiae~
rJ~ 2" linha, serfío punidas na conformidade da legisla~ão miJil ar.
Art.. 7. o Os quadros de officiacs das unidadés ou forma ...
r.ões do Exercito de 2" linha serão constituídos·:
a) pelos officiaes do quadro deste Exercito, cuja hiPrarchia abrange os postos de 2° tenente a coronel;
b) por officiaes da P classe da rc~crva da 1• linha {officiaes reformados do Exercito activo), que servirão em commissão do mesmo posto ou de posto superior, de accôrdo com
as condiÇões estabelecidas em regulamentos especiaes;
c) por officiaes do Exercito activo, commissionados em
postos superiorml, notadamente para a constituição dos Estados .Maiores e Serviços e o Commando das Grandes Unidarles, sempre .de accôrdo com as condições préviamente estabelecidas pelo Ministerio da Guerra.
Art. 8. Os postos do quadro de officiaes do Exercito de
2a linha (art. 7°, alínea a) teem as mesmas denominações e
regalias e funcções analogas aos do Exercito ,de 1• linha. O
sacces~o será gradua I e successivo, a partir da admiRsão no
referido quadro. As promoções desde o primPiro posto ~ao
fcitaA por decreto e carta patente.
·
§ 1." Nenhum official de 2" linha póde ser promovido ao
posto immcdiato sem ter pelo menos dous annos de effectividade no po~to act.ual, salvo o caso de promocão por bravura.
§ ~... As promoções serão sempre por merecimento, me ...
r~iante proposta dos commandantes de Região ou Circumscripção Militar e provas de capacidade estabelecidas em instrurções especiaes do Ministerio da· Guerra~ QU(' discriminarão
fnmbcm os servi~os e as aptidões especiaes que podem con1ribnii' para a sclecção dos officiaes em tempo de paz.
Art. 9.n A admissão no quadro se fará no posto do 2° te ..
ncnte, exceptuados:
a) os officiaes dcm.issionarios do Exercito que não sejam
nproveitados nas unidades ou formações da P linha e sua re~erva. Esses officincs serão. incluídos no Exercito de 2" linha
com o posto immediato ao que tinham no serviço activo;
b} os da 2 11 classe çla reserva da 1• linha que tenham
rompletado 30 annos e pedido a 'transeferencia. Esta será no
mesmo posto, ou no immediato, si satisfeitos os requisitos
legaes de· promo~.;ão.
.
Art. 1O. E' condição indispensavel para ser nomeado 2°
tj(lnente do Exercito de 2" linha ter o individuo prestado serviços no de 1" linha e Rua reserva. A prova do facto consistirá na aprcst>ntação da caderneta de reservista perfeitamente
antJumt.icada,. f'Ontcndo o registro daquelles serviços.
Concorrem :í promoção no posto de 2° tenente os cidadãos
maiores de · 27 annos quf', a 16m de outros requisitos consignados nns instrncrõos rPspectivas do Ministerio rln Gnf'lrra,
éomprovada moralidadP. P. honrosa profissão civil. satisfaçam
a um dos Sf'gtiintf'R:
a) ser Rargento do Exercito do 2• linha ou da l'PSf'rva
fio de P;
0

•

ACTOB DO P11DER F.XEOUTIVO

!S07

· b) ter aptlrovação no curso para officiaes de resetval dns
Sociedades de Tiro;
c). ser titulado por instituto rlf' emlino Rupnrior on seçnndario, official ou equiparado;
rl) ter ~ido alumnn do~ nollegio~ Milifnrn~, e ~r.gnido
todo n rnrso rr.spectivo.
DoR randidatos de qualquer dessas categoriaR Re exigirá
nm estagio dP. trrs mozes, na época das manohra~ nnnuaes~
romo aspirante a official. A protnooão só será feita, após, o
,julg·a;nénlo, na fórma qm~ for estabelecida,· fios officiaes do
corpo em qlH' ~crvircm e mediante propo~fa do commandaniA
ela Região.
Art.. 11 . Por exigencias de servi co, os officiaes do Exer.eito de 211 linha podem ser designados para F~ervir em unidades ou formações da reserva da 1• linha c vice-verF~a; em
rnmpo do guerra, essa prcscripeão poderá rnrsmo se csf,cnder
<i~ unidades do Exercito activo.
Art. 12. Em tt:lmpo de guerra, o Governo poderá com ..
rnissionar em general de brigada, no Exercito de 2• linha,
coroneis deste Exnrcito, que se tenham distinguido durante
a campanha .
Si durante osta elles. não houvernm sido dispensados da
eommissão, c>onservarão na paz as honras e outras vantagens
quo o Gov~rno julgue conveniente conceder.
Art. 13. Nenhum official do Exercito dr! 2"' linha, seja
qual for a sua antiguidade, terá acção de commando ou preoe.dencia sobre official do mesmo posto, effectivo ou em com•
missão, do Exercito activo ou da 1.. classe da sua reserva •.
EntrA os officiaes do Exercito de 2• linha e os da 2• classo
ca l'f'Serva da 1a linha, a ordem de prer.edl'mcia (~ rr.guJarla
pelo posto e antiguidade.
Art. 14. Os officiacs do Exercito de 2n. linha usarão os
uniformes descript.os ncs planos respectivos. Não são, porém,
obrigados a possuir sinão os de campanha, hf'm como os artigos de armamento,. equipamento e utensilim; qne pelos rP.gul~ITif'ntos dP-vam adquirir.
,
Art. ·15. E' absolutamente prohibido o uso de uniform(\
aos officiaes do Exercito de 2a linha, quando no exnrcicio de
,sna~ profissões civis'.
Em passeio, ou em festividade de qualquer naturn1.a, o
uso do uniforme acarreta a observancia reciproca dos regulamentos militares.
Art. 16. Quando chamado ao serviço activo ou convocado
para manobras, o official do Exercito de 2• linha perceberá
os vencimentos correspondentes ao seu posto; caso seja funccionarjo publico, d~verá optar P.ntre es-ses vencimentos e os
do seu cargo.
Em campanha, terá. todas as vantagens de que gosarem
os do Exercito activo ..~
·
Art. 17. O offh4al ou praça, inutilizado em campanha
ou em sPrvko militai", a que foi obrigado, t.nm dirf'ito á reforma thmtro da legi~lac;:ão vigentP para o Exercito nct.ivo.
As familias dos officiaPs e praças, fallecido!=! ~m campanha on em conP.I"quencia de ferimentos adquiridos em serviço militar a que foram ohrigados, f.eem os mesmos direitos·
que as dos officiaes e praças do Exercit9 activo, em identicas
condições.
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Art.. 18. .·será privado do posto:
a) o official condemnado pela justiÇa civil ou militar..
por crime que attente contra os princípios da honra militar;
b) o que perante um conselho de justiça for convencido
dr má condncta militar ou civil.
Art. 19; Não h a limites de idade para os officia~s do
Excre.ito de 2.. linha. Os indisponíveis por mo f ivo de inca-1
pacidade physica conservarão seus postos.
Art. 20. O serviço' das praças na 2a linha abrange um
período de '4 annos, do 31 o ao 41° de idade, dividido· em 14
e Iasses. A passagem dos homens que concluem o . tempo d6
serviço no Exercito de 1" linha para o de 2", assim como para.
~ reserva deste, realiza-se no anno seguinte áquelle em que
eomplctam respectivamente 30 e 37 annos de idade, na data
tlo licenciamento da classe que servir no Exercito activo.
Art. 21. ~m cada Circumscripção de Recrutamento, in""'
~umbe ao respectivo chefe e ás Juntas de Alistamento a mis-1
são do assegurar todo o serviço de recrutamento do Exercito
rlo 2" linha (alistamento, registro, jncorporação, mobilização),
em condições identicas ás estabelecidas para o Exercito de
1." linha.
, Art. 22. Nas Regiões e Circumsoripções Militares, in--1
cnmbn aoFJ respectivos Serviços de Estado Maior todo o mo•
vimento relativo aos officiaes do Exercito de 211 linha (rf!:g}sfro, distribuição·, instrucção, etc.), bem como a organização
ti:tA unidades e formações respectivas, . de accôrodo com as ort)ens do com mandante da Região ou Circumscripção.
Art. 23. O commandante da Região ou Cireumseripção
Militar, rrsponsavel pela preparação e execucão da mohilir.a(:ão do todas as forcas de sua Região, tanto de 1,. r,omo rln
:&" I inhas, tmn ant~ão immediata de com mando e insvrrcão
sobre as unidades e formações do Exercito de 2,. linha.
Art: 24. Incumbe ao. Departamento do Pessoal da Guerra
a centralização do serviço do Exercito de 211 linha, qnnnf,o a()
peRsoal, o espceialmcnte o rf'gistro de officiaes, snas folhas
do Aervit;o, et e.
· Art. 25. O ministro da Guerra, mediante proposta do
Estado 1\faior do Exercito, fixará o numero e a natureza d.a~
nnidades e formações ·do Exercito de 2" linha, qne devam sororganizadaR em cada Região ou Circumscripção Militar.
Art. 26. F'icam extinctos o Departamento da 2• linha
(D. G. li) e as Delegacias existentes nos Estados. Os officiaes do Exercito do 2a linha, actualmente empregados nossas
repartições, ' passarão a servir provisoriamente 11as GircumscriJlt;õcs de Recrutamento.
Art.. 27. · Continuam ()ffi vigor as <<DiRposir..õPs G~rnPs>
do d0rrf~l o n. 13.040, de 20 de maio de Hl 18, qlw nfw ennt rariem a pr('sente reorganização.
Rio do .Taneiro, 28 de marco de Hl21, 1 ooo da Inrlepenr!encín l' :13° da RPymhlicn.
EPI'l'M:IO

PERRfh.

Jniio Pnndifi Calogeras.
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DECRETO N. 14.749 -

DE

30

DE MAnÇO DE

1921

Abre ao Ministcrio da Fazenda, o credito de 500:0()0$, ourp, para o pa..
gamento ás Repartições Internacionaes, inclusive a Liga das Nações, nos
exercícios de 1920 e 1921.

O Presidente da Republica dos Eslados Unidos do Brausando da autorização constante do art. 96, n. VIII, da
lei n. 4. 242, de 5 de janeiro de 1921, decreta:
Art. 1. o Fica aherto, ao Ministerio da Fa:r.cnda, o credito. ~e 500:000$, ouro, afim de poder o Governo Ht·asileir'o
saldar os seus compromissos com as Hcpartições lutcrnacionacs a que se referem a verba oitava do art. 4 da lei n. 3. U!H,
de 5 de· janeiro de 1920, e a mesma verba do art. 1ü ela lei
n. 4 .2~2. de 5 de ,janeiro de 1921, ambas do orçamento cJo
Ministcrio da Relár;õcs Exteriores, ncllas incluída a Liga das
Naç~ões, bem como para att.ender ás diffnrcn~·.as de cambio e
aos augmentos do contribuição ás referidas i:epartiçõos dul'anto os cxorcicios de 1920 c 1921 .
Art .. 2. o ltcvog·am-sc as disposi~JÕCS em contl'ario ..
Hiu de .Jaucil'o, 30 de março de 1!J21, woo da lndepenüeueia c J3° ua Hepuhlica .,

~il;

EPJTACIO

PESS(IA.

Ilornero Baptista.
J. 111. de Azevedo lllarqites.

DECHE'l'O N. 14.750 -

DE

30

DE MAHÇO' DE

Hl21

Declara quo ficam des~propriados as casas ns. 19 e 19 A e terreno baldio a
cllas contiguo, situados á rua José Bonifacio, em Caçapava, Estado
do Slo Paulo

O Presi·dnute da Jlepublica dos Estados Unidos do Brasil,
a nPeessidade da acquisição ôas casas ns. 1U e 1!I A
e tern~uo haldio a ellas eontitr,:IO, situados á rua José Boni_faeio, em Caçapava, Estadtf. de São Paulo, por se tornarem
um (ibstaculo á conslrueção do ftuartcl do 6° regimento de
in ranlaria, decreta, ·usando da attribnicãa que lhe eonfere
o art. 5° do regulamento approvado pelo decreto n. 4. 956 de
~ uo setembro de 1903, expedido em virtude da autorjzação
contida na lei n. 1.021, de 26 de agosto anterior e de con,l.ormidade con1 o art. 599, § 2o, Jl•: !, do ·codjgo Civil:

VL• ri fieada
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~rt. 1. o Picam de:;apropriados as caHos us. i 9 e 19 A o
terreno baldio a cllas contíguo, situados á rua José Bonifacio;
em Caçapava, Estado de São Paulo .
.:\rt. 2." Fjcam revogadas as disposições .em contrario.
Rio de Janeiro, 30 de marco de· 192-1, 100" da Imlcpen·
dencia c 33° da H.epublica.

EPITACIO

PESSÔA.

João Pandfá Calogeras.
IJEcngTo

.~.

ao

1 í.. 151 -- ug

uE

;\J.\Ju)o

u1~

1u21

Ccmoede ao Banco A.llemão Trausatla.u.tico (Deutscho Ueberseeische Ba.nk);
autori.Uoão para. estabelecer mais uma. agencia em Curityba. capital
elo Estado do Paraná

O PI·e.sidente da Republica dos EsLados Unidos do ljras.il.
aUendc-ndo ao que requereu o Banco Allemão Transa.Uantico
(Deutsehe Ueberseeische Bank), autorizado a funceionar na
HP.publiea por dc('reto n. 8.847. de '26 de julho de 1911, re~olve ccnce·c1er ao mesmo banco autoriza(~ão para, pelo pt·azo
c mediante as clausulas constante-s do referido decreto numtiro 8. S·'ti, e~t.abeleccr mais uma agencia em Curityba, •capital do Estado do Paraná.
Rio de Janeiro, 3t) de março de 1U21, 100" da Indepcndeucia c 33" da fic:pu1JHca.
EPI1'AGIO PESSÔA.

Ilome1·o Baptista.
DEOftETO

~.

14.i5~

-

DE

31

UB MAlU)o

m; 1021

Altera varioa dispositivos do regulameJ;tto "'m vigor pu.ru.

o::~

Collegios

Militares

O PrPsideute da Hepubliea dos Estados Unidos du Bra::;il,
usando 'da al.tribuif:,ão que llte confere o art. ~.3, n. XIII, da
lei n. 1. 2·~:? •. de 5 ui' janeiro du corrent(~ anuo. resolve alterar
varios dispositivos do rPg-u1amento em vigot· para os üollegiéJS
iMililal'es, approvado por doere to n. i 2. 9[;6, de 1O de abril
de 1918, faz·enc!o as modifite'arões e accrcseimos do modo
abaÍxo i nd~cado :
Art. ·:16. paragrapho unico. O alumno reprovado nu exame
dt~ ariUunetica, no 3'' anno, em algebra no ·1° ou mn geometria ll(' 5", não poderá fazer, rcspectivamnnle, üs exames de
algebra. geometria. ou t.opogTaphia. TambPm não podei·á far.er o exame de phy~ica si não estiver app1·ovado em geometria.
,
.Art. fi i, § l' -·- Esse numero poderá ~e r augmeul ado,
quando as:-:im o julgar o ministro da Gue-na, no CoHcgio MilHar do Rio ce .Janeir·o; até mais 150 alumnos, sendo 125
l(~ontribuintes integraes e 25 gratuito-s: no Collegio Militat·
de Porto Alegre, até 50 contribuintes integraes e 5 gratuitos;
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no Collegio Militar de Barbacena, até 20 contribuintes integraes e 5 gratuitos.
§ 2° __. Os alumnos que, pul' falla de vagas, não pudcrelli,
g'Dsar dos abatimentos de que -trata o •paragrapho unido do
art; ·;I !lu regulamento e outras disposições h•gaN;, concm.:I·erão ás vagas abertas durante o anno, seguido o mesmo critoriu estabelecido nu art. 65 para a admissão de gratuitos,
~·endo prefereneia os matriculados e readmittidos de um auuo
~;obrn todos os do anno se.guinte·.
Art. 92, pal'agraplw unico. Todo o alumuo eom o cur·su
integral do Collegio, não comprehendido na disposit,:.ão anterior, contará como tempo· de serviço militar, nas mesmas con . . .
dições, os trcs ultimos mezes de sua estadia no cstabelociment.o.
Art. J 09. n .. 1 J. Marcar, no nwz uc agosto, um concurso sobre questões das· ma terias ensinadas; .iulg·ar as provas
desses coneursos, eujos gráos .serão reunido:-; aos antcl'iormcntrn obtidos r. tomada a m(ídia, constituirão, a~sim. o ,julgamento para o alumno •potler ser contemplado no quatlro dt~
honra. Neste ·stí 'lleverão ser inscripto::; os a~lumnos cuja média
de todas as materias do anno que estudam seja 9 ou superior,
sendo e~ta média tomada alf; o mez do com·.un·;ü, inelu.~ive,
nã.o devendo. Pntretanto, ter o alumno média infel'iur a 5 (~
meio em quahtuer disciplina. (0 mais confo1·me está).
Art. 113. Nenhum docente poderá lcQciona.r uma turma
de mais tle 50 alurnnos nu 1o anuo e de 60 nos annus fiCg-uinLes.
Rio dP- Janeiro, :H de março de 1921, 1ooo da Independcucia c 33° da Re.publica.
EPITACIO. PESSOA.

Joilv PantUá

DECRE1'0 N. H. 'i 53 -

Calv(]CI'WJ.

DE ~ DE .\UHIL lJE

1 U21

Abre ao Ministerio da Viação e Obras Publicas o· credito de 1.000:000$, etrt
apolices da divida publica, para .occorrer ás despezas de construocão
do ramal de Montes Claros, da Estrada de Ferro Central do Brasil

o Pre:;iupnf.e da Hcpublica dos Estados Unidos uo Brasil,
w;andu da autorização constante do art. 82 da lei n. i-. :?12,
de 5 de janeiro do f~orrcnLe armo, resolve ahrit· ao l\lini8terio da Viação e Obras Publicas o croüito de I .000 :OUOlj;,
em apolices da divida publica, para oceorrer ás despezas de
construeção do ramal de Montes Claros, da Estrada de Ferro
Central do Brasil.
Rio de Janeiro, 2 de ab~H de 1921, 100° da Inuepcndenda c 33u tla Republica.
EPI'l'ACIU PESSÔA.

J. Pü·es do Rio.

Hom,e1·o Baptista.

DECfiKl'O N. · 14.751 -

DE

2

ug ABHII. DE

1921

Abre ao Miuisterio d.a. Viação c Obras Publicas o credito de ~00:000$, aw
a.policcs qa. divida publica, para occorrcr ás dcspczas de construcção
c;lo ramal de Mariannu. a Ponte Nova, da Estrada do Ferro Central do
Brasil

O l'residPnln da HPpuhlica uos Bsf.ados Unidos do Brastl,
nsando da autorização eonsfante do art. H2 da ld n. '"'· 21~,
dn 5 de janniro do con«~ule anuo, resolve aurir ao 1\linisturio da Viaç.ã.o u Obras Publicas o credito, de b'OI() :000$,
t·m apolices da ili"\·ida publica, para oecorr(~r ús desprzas du
eonslrun;ão do ramal de Marianna a Ponte Nova, da Ei:ilrada
de Ferro Central Jo Brasil.
Rio de Janeiro, 2 .Ue abril de 1U:21, 100" da JtH.lepen<.lencia c 33° da H~publica.
EPil'ACIO PE8SÔA.

J. Pi1'cs du Jlio.

HomeJ'o llaplista.

JJEI~BE'FO

S. J.l.75G -

DE

2

DE ADIIIL IH:

1!'!21

Abre ao Ministcrio da Viação c Obras Pub!icas o credito de 1.000:000$, Nn
apoliccs da. divida publica, l)a.ra. occorrer ás despczas de conclusão da
ponte sobre o rio S. Francisco, em Pirapóra., d:1. Estrada do Ferro
Central do Brasil

O Presidente da J\cpublica dos Estados Unidos do Brasil;
usaudo da. autorização cont~f.ante do ort. 82 da JC'i n. ~'· 212,
de 5 de janeiro do corrente anuo, rosolyB abrir ao l\finisfPrio da Viação e Obras Publicas o credito de LOOO :000$,
Plll a,wliem~ da cl i vida publiea, para oceorrer ás despczas de
C'ünelusão Ja pontn sohrn o rio 8. Francisco, nm Pirapóra, da
]_<;~h·a.da dn I<'«~t·ro Central do BrasiL
Hio dn Janeiro, 2 ,de abril de 1 1~21, 100'' da [mlepeut.!cncia c 33° da Hepublica.

./. Pires du llio.
lJOIIlC/'U

]Joplisftf.
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DECHE.TO N·. 1 L 756 --

EXECUTIYO

DE

'I og .\BHIL DE 1921

Approva os novos estatutos da Sociedade de Seguros de Vida «Monte Pio
da Familia li, com séde na ~apitai do Estado de S. Paulo, adoptaéfos
p~la assembléa geral cxtraordinaria de 15 de março de 1920

da lli•pnhlit"a do~ Ji~s!ado~ Unidus .do l~t·a~il.
I'I'IJIH'I'I'll a So,·iPdad,• "'' SPgru·os d0 Vida
«Monte Pio da Família», com sédf' na ~avi Lu! dn Esf::tdo til'
S. Paulo, e autnrizada a funccionar pP.Io de,~rf>~.o n. 7 .8G2,
de 3 de fevereiro de·1910, resolve approvar os, novos PsLutufos
n

l'r·,~~id,•rlf,.

altP''d''lllln :1o qtll'

ado!)lados pela assembléa geral extraordinaria realizada a 15
dr~ man;o de 1920, continuando a sociedadn su,ieit.a ao rPgime.n da legislação vigente e da que vier a ser prot~Itdgada sobl'e o objeeto de suas operações.
I

OH Pstal:utos m·a approvados f.!erft.o l'''g islt·ados ,., •m a~
segn in f e•-; aJtera~õ'e'S ::
Ao ar L 8°, a:een~scentc-se: Será constit.u ido prll' 511 '/o anuuaes do's lucros llquidos da carteira aetf.:unr·ial lllll fundo dt!
l'eeonst.il.uição afim de, depois d1~ esgotados os 115: I o:1$G70
do ;·undo de pcculios, livres de onus, po-rler vil·· formanrlo. á
med~da que os obitos ·se derem,
a parte do peculio correspondente ao quociente supra.
:Ao art. 30 accresceinte-sc: A pa·ssagem doH :-;ueio~ r~~mi-
<los e co.nt.ribuintes para a carteira será feita independente de
exame medico.
li
O «!,~posito de 2.00:000$ Ja dfet'luado no Tlwsouro Nacional constitue indis•tinctamente para qualquer elasse on
plano de seguros. de vida que a sociedade explore a gar·antia
de que f.raf.a o n. I do art. 10 do decreto n. 14.59:3, de 31 de
dez:~mbro de 1920.
Rio de J:meiro, 4 de abril de 192·1, 100° da lm.lepL•ttdeucia
e 33° da Republica.
EPITACIO PEl:;SÔA.

Hom.e1'o Baptista.
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IJJ.!:GllKl'ü N. H. 757 -

DI~

5

DE ABRII.J DI~

1D2t

Approva o orçamento na importa.ncia. de doud milhões setecentos e noventa.
e tres mil seiscentos e trinta. (2,793.630) francos fra.11cezes, tresentos e
cincoenta. mil e tresentos (350.300) francos suissos e vinte contos de
réis (20:000$) om moeda corrente nacional (papel), para. a.cquisição de
machina.s motrizes e opera.trizes destinadas ás grandes officina.s a serem
construida.s para. os serviços das estradas de ferro federaes dos Estados
da Bahia e Sergipe.

o Presidente da ltuvuLllt.:a du~ .E~Ladus uuidus du l>r·asil,
atLendcndo ao que requereu a Gompagnio eles Chemius de Fer
Fédéraux de .l'EsL Brésiliell, arrendataria das EsLrauas de .!ferro
J~'cderacs d.os K~Lauos Ja Bahia, Hergipe t'
do Norlo do Mina::;
Oeraes, c tcmlo em vü;La as ilüortnat;.üe~-; prc~ladas 1wla insvel'Loria lj'cderal das Estradas, decreta:
ArL. Lo Para acquisição das machinas nwLt·iz.cs e uver·alrizes de::;tinadas ás grand~s oHicinas cuja euusLt·Lwção está pl·e' ista na lettra b do 1o da elausula 3~ do euutraüLo de revisão
eelebra.uo em virtude do decreto n. il.~:.OôH, Je lH de fevereiro
de tu~o, as q_uues seeão insLallaLlas pruvisot·iameut.o ltas aeluae:-;
clficinas Lle ..:\ramary, na:; condições estaiJeleeida::; nas alinea::;
ú o c do aviso n, 523, de 31 de agQsto do mesmo anno, do MiIoisLeriu <.ta V w~,;ao e Uln·as .Publivas, liea UV.IJl'U'd\uu, ue acuórllo com o uisvosto 110
4" du ülausula ltô tlu retendu cuntmcto,
O Ol''.'·HlllClltO que ü0lll este baixa I'UUI'iCaUO pelo director, geral
dP l!..xpocLenLe Lla ~ocreLaria de .Estado da v iavão o Obras .PuIJlieas, i mporLando em dous milhões setecentos c noventa c
'n~s wi I seiscentos, o trinta (~ .'7 ~3. ü00) Jranuos Jra1wezcs, tre~t>nlos n oincoonLa lltil c trc::;eutos (350.300) Jrnncus suissos, e
vinte contos de réis (20 :000$) em moeda corrente nacional
~papel) .,
.Paragrapfw uuieo. As tlo::;pezas t:um acquisu;ao ucssas
:uaehinas serão t:OJIJ{Jiltadas á vista das .l'adu L'as, eompeLenteillün te visadas, das faiJriea::; forneccduras, nfw podendo exceder, .em easo algum, o orvamento ora approvado, o serão convertidas em moeda nacional, na eonformidado uo disposto no
trencionado § 4° da clausula l.~:ü in fine, paea o respectivo pagamento em ~voliüos au par de 5 o/o, papel, ou em moeda corI ente, U.c aceordd eum a elausula 50 do mesmo eontraeto.
Art. 2°. Serão pagas em moeda corrente uaoioaal (vapcl)l
P~ d~spezas complementares com transporte, cai'ga. c descarga,
thre~tos aduaneiros. e outras identieas, estimadas pela. lnsped,orm Fnderal das .l~stradas em um milhão e<)nto o setenta e
i.t·<:s mil t1·esnHtos e vinte <Inatro (1.17:l.:J~Il) l'ranens franco·
~es, eonLo .o qum·cnta e seLe mil c<'nLo n vi1tf.•~ -s~;is (:I'L7 .126)'
i mucos smssos, e quatro eonLc.s quinhenl.ns n l.ritll.::. P IIIn mil
e duzent.os réis ( í :5:l L$200) em moeda cotTIJilLf) mu~ional (pa.}lel), :u=: ~ruaes, de accôrdo •COm o disposto no ~ ·i" da dansula 46

s

s

d~l 2'('f'erulo ~~~m~rado, s•~rfi.o aeei·r>seirlas :'ls dc.~spPz.a:-; ·~om a.efJUÍsH;.::ln das lllac.lllnas de que Lraf.a. o art. 1", d•~poic; d,~ r<~<~ouhe
('J•Ia~ twlo • :o, PI'lln lllt'diant.n conJpJ·ov:u)I•>.
'~

Hio d1~ .Ja.uciru, f> de ahl'il de J!l:!-1, 1011" da lnd'~JWIJdnneia
;);:" da Hrr)llhlir'a.
J1;1 '1'1';\Cio

P~~SSÔA •

.1. Pirrs tlo Rio ..

AGTOS DO PODER .EXECU1'1VO

Approv~~

n. nova. l;a.betl~L dn preços, ospecifim~ções e coudicóm; gora.t~;i ;t. qn~1 ae
refere a clausula. 46 d.p contraoto do arrendamento e constrllocã.o dM
linl.utH Icrroas dos l!!til.ados da Bahia, Sergipe o norte de i\iinal'l Ger1-uu

o I'r(:siunili.o da lte.J)ublica dos ..l.!istado~ Uuid11::; du Brasil,
tc.udo em vista o disposto no § 1 o da clausula 46 do eontracto
eelelJrado com a «Compagnie des Chemius de Fee F1'édérn.ux
ti(' l'l~st BréR ilieul) em virtude do decreto n. 1 IL Ofi H, de H) de
fevereiro de 1920, decreta:
Artigo uni co. Para a construcção dos prolongamentos,
I'HIIHH~s e ligações citados na elausula 39 do cont.racto celehrado com a ·<<Compagnie des Chemins de Fer F~déraux de
l'Est Brésilien», em virtude do decreto n. 14.068, de 19 de
l'·:wer~~ü·o .do Hl20, ficam approvadas a nova tab8lla de prec.os,
espcci fica~~õe::; o eondicões geraos apresentadas pela eomrpis ·
~5.o org::m iz.ada de accôrdo com a. clausula. ·~6 du referido ~~on·
tracto, as quaes com este baixam, visadas pelo iuspr~etor fe
·.leral das F~stradas e rubricadas pelo dire1~tor geral rle Expf'-(Ji('ntc da Secretaria de Estado da Viação c Obras Publicas.
Itio de Janeiro, 6 de abril de 19:-2·1, 100n ela lndepcH··
dcncia c 33° da Republica.
EPlTACIO

PESSÔA.

J. Pires do Rio·.'

ANNEXO N. 1
Gondiçr:u:tll gE~.ra~s p~u·a. a construcção elas BStl"adafl ·dfl f-.r.rn
ferler~es

d:1. Bahia, Sergtp.e e norte de Minas Gerus, approvadas pelo ~ecreto Jt. 14.758, de 6 de abril de 1921

I
KXECUCÃO DAS OBRAS

Pe ..::,,oal da empreitada
.\ri..

1."

\ l'llLilpanhia

~~~ont.l·adantr.

dnvHwl,. fpr

r~PtlllCt:.i ..

mrnfo d;fr- obr'M qne eontracton e da~ ejrcum;t.r~•w.ia~ locaes,
fica obrigada. a dar-lhes inteira e cabal execução, a contenV>
da InBpectoria. Federal de.s Estradas e d('. accõrdo corn 0 ··.onf.qr.f.o. r,om as pl'P.sent.P-s condicõP-s c ('Om a~ esprcifim:u;óP.f; ~11r,
o· ;:u~omp:)uba.m.
Arf.. 2°. A

,~.ulllpanhi:.»:.

assistirá.

por

seu~

(elawqla f. ~~ 5o e 8"), á P-\~Jt.tção das obras

l'f'!Jresmtlautes

com a frGquencía
que fôr 1wcessaria, a bem do serviço, c acompanhará os en~enh~irns ('nr.arregndos da fiscalização em snns inspeeçõe!'l,
s::·lllJli'P qnc estes o requisitarem.
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A companhia deverá Ler representantes residindo nos lo··ae., dos trabalhos, podendo estes, de conformidade com as
rlau~nlas do eont.raeto, Ser' substituídos pov procurador idonerJ
a juizo do Governo, legalmente constituído, com podet'E's plenos e espPCiaf's para' rPsolver definit.ivamcnlt~ t;ohrc a nxcc.Jção, elassíficaçfio, avaliação das obras, c faz{'r pagarnPtd.l.:1 S
nns trnbalhartorrs.
Art. 3. Si a companhia deixar de eumprir o di~posi.n ur1
artigo anterior ap6s aviso prévio de t.ros dias, ou si ns sru;-;
representantes uão executarem as ordens de servjço que n~
reberem da fiscalização, sem que apresentem os motivot' no
mesmo prazo, proceder-se-á á revelia da companhia, qne
nenhuma reclama('ão poderá levantar eontra. o qno so fizPI' ort
contra n resultad'o do quo se fizer ou f6r appl'ovado pci:J .fisC::ilizaçãn.
Art. 4." A companhia tf>rá part.iculat' cuidado na ·~senlha
d'} seu pessoal, não admiti indo para administrallore~. f•dtorns,
mestres de olJras e operados, sinão pessoas qun se reculllntf'ndem pda SlHl. prohilLHle e aptidão, ficancln a nwHma r-ompanhia rP::;pon::-avcl pplos d:unnos causados de accôrdo eom a legislação hrasileir:1, f..alvo qnando taes projuizos provierem
in~vif.avelmP.nte de execução de ordens de servic;o expedida~
vr.Ja fiscalização.
Art. 5." Os Pmpregados da companhia que eomnwU.erem
aelo"' de jm;ul~'JJ'tiinac;ão, improbidade ou outros que tornem
.ineonvenientc a sna pcrmanencia no serviço, serão removidos
ou desprrlidof', conforme o exigir o chefe da fiscalizaçiio ou do
disfricff,.
Nefit.a ultima disposi~~ãu comprchendem-sn lambem os
~mh-empreif eiros.
·
Em qualquer hypoUwsc podcrú haver recurso p;_tr;' o
inspret.ol' federal das Estradas.
Art. tl." O numero de operar i os de dHftrentes elasses e
cos vehiculos a Pmprrgar diariamente nas ohras será sempn~
proporcionado· :í. fJtHtntidadc de trnbalho e ao f.l'mpn Pm cpw
t•c:le tiver de ser execuf ado.
Afim de que possa a fiscalização verificar si as obras
marcham com o conveniente impulso, a, companhia lhe fornecerá periodicamente e nas épocas ·por esta fixadas, a rela~
~:ão do pessoaJ e do material de serviço empregado nos diffP-rentes trabalhos, com a declaração da profissão do p!)ssoal.
A fis~alização poderá ver i ficar a exaclidão dcs~a. relaçàiJ
e ·a companhia, por sua. parte, deverá facilitar-lhe os meios
que forem nccessarios para esse ff.rr1.
Art. 7. 0 A companhia é obrigada a Ler OH operarios de
Rpas empreitadas pagos em épocas regulares, fifiando sn.ieita,
caso não o faça, ás penas du eontracto.
0

Ordens de serviço
.. Ar~t. 8." Sempre que nestns t,ond~çõe~ ges<!f'~ ')LI na:~ r.spAannexas ~e falJar em f1scahza~:ao,· •Jnt~:~nd''--se 0
inspector. o chefe da fi~ealização on do district.u. ou o engenheiro ·fiscal qne, por parto do now'I'I11o, t.f\Hil:t a ::;1~u r.argo il
,jjrecção, classificação, medição' e fisf)aliza~;ão das ()bras, (·.ouforme o disposto no Regulamento da Inspcctorj;1 Feder·al da:::;
Estradas e outras disposições legam; (Clausula J, § 5'' (2") .,
r~fwaçoes

Art. H." Todas as ordens de srrviço serão dadas pela fisenliza{ião, por escripto, e serão nnmeradas e entregues ~t
companhia, que dellns passará recibo. De igual modo sn peoe'?dei"á t•m l'Plat~ão ás observações ou reclamacõel':l qne a ~~om-.
panhia hn.ia dn apr·p~rnr.m~ motivada~ por estaR ordm1:-;, dt\"''JJdo sor aprest~nt.adas tans observações ou rcclama(:.õe~ den··
tJ·o rir_• f t'es dias nteis, contados do dia em que fon~m ~~nt.re
gtws :\~ n~frl'idas orilt'IlP. :i r,ompanhia, salvCJ rnot.i.vo Jt~ fortf'
•1

IIlÚOT'.

.

Art. I o. As ordens de serviço deverão sAr immt~diata-~
lJJt••:tr• t'lllnpridas pela rompanhia; si, fHJI'Iínt, esta t•nlt>JJdi'T' qtw
d:1 sua ~'XPP,lJÇfío resultam prejnizos, fará sust.m· a obJ•n Pffi
•I•!es1fío, ~ se ent.endnr:i com a fiscalização dentro do pruzo de
h· e H dias 11 Ieis, a que se refere a condição ant.erior; correndo
por eon1a e risco da companhia o que ella executar s~m observam·ia da lH'f'Sf'.nt.e condição, não f~ndo dir~ifo a jndPtnniznc.:iio JH']o::; )Jt'e.iuizoH conseqnentr~s.
Ar·t. 11. Ri a fi;;;ralizac~ão, nã.o

acc~itando as razõr-c.! nprPSI·nfada::; pPla rompanhia, lhe reiterar as ordens de SflJ•viço P
Pila sr> ni'ín ronformar eom rstnH, a fiscalir.ação poderú int j ..
mal-a ::~ t:nmpril-as dtmtro de um praso dderminudo. ~~ssr
pr·aso. :-.:~llyo em en:-;os nrgenft's, não será inferi01· a ch·z dias
a nonf.Hr do da inUmação. Expirado esse prazo, si a eowpaIJ!Jia T1:in liYe1' exeenfado as .disposições prescripfas, tt•udo
r,or·1)m aprt•spnfado rrcnrso para a autoridade supm·iol', P•W
in f el'lllf'din da fiscalização local. que dtwer·á eommunicar· o
oe(·nn·[du :111 in~JH'dnr. frd~1·al das Estradas, c~ft\, si niio dpr·
p!'Ovimr•nfo ao rrf~rido J'eeurso, poderá ordenar quo RA,jam a:-1
nfll':ts 1'\('1'1 11 a das admini~f nrtivnmrnf.e, rorrf'>ndo as de~pPzaR
l'~H· ··nrda da c·ompanhia.
'
J)pssa r·t•solnçi'í.o poder:i a companllia rrcnrrer para n mini:-:lJ·o da Yiat.;ão, fl.lH' resolverá Pm ultima inst.aneia.
P:11·n o pngnmentti daR despezas e ajuste de confas eom a
~OinJHtnllia ~Wl'~i. nhservadó o qne dispõe a respeito o art. 38.
A1·1. 12. Nr,nlmrna rPt'laml'ltão H-r•rá aeeeiiA qm\Ildo bR·St>ada 1'111 uJ'dP.ns VPif'haes.

Deso.ptop1'iações _:_ Inicio de ob1•as

Ar I.. 1:1. Os terrenos que tiverem de ser occupado-; ptl!Ja
:m:ls dcperuiencias f' aquelle~ em que ~c houver· de
t>xtrahiJ', por decisão da fiscalização, pedra para ss. obras, serão de:3apeopriados nu entregues ú companhia de conformidade
cotn n disposto na elausula 1 ~ 9" e elawmla 47 § 2".
Salvo o disposto no ar'tigo snguinte, a eompanhia poder~
uti!izar -sP dussts tf'rrenos tão sómNJtn para ü~ fins dt~signa-·
dos. dt~H·ndo obtr~r á s11a eusf.a os Lei'renos que Lenha nrceg, übrk df• fH'I~It})'tt,l' pal'a outros quae};qu(H' fins.
Arl.. 1-í. Na fajxa dP t.err·eno destinada ao f:'Sfabelecinwntu
da ••'-trada em r.onsf t·uct;ão. será permitfido á t~ompanhia it·vantal' t·arwiJOs par·a abrigo tio~ operariolil, depu;,;ilfF'. arwazPrh
e outr·os 1nisfrr·r~ da rrnprf•itada.
,.
1~111 t:ü ,·a.so essas ronsfrucçõrs }...:_:.::.arão ao dominio da
es[l'ada sem iudemnização alguma. logo que, por qu9.lque!'
eatFa .• ~,:s~ern os trabalhos da constrnc~;iio no trecho eotTPspondrnte, fil-ando o~ empreiteiro~ obrigado!l a desoceupal-as ou
Il'lr"irnu a rt:mon~l-a.g si assim o exigir a fiscalb:ar;ão, tudo no
prazo dr~ tempo que esta lhes determiuar.
~c.;Lrldtt f'
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Art. 15. Antes de se encetarem o·s trabalhos de cada trel'ho. a companhia fará a locação do mesmo trecho, com AElacas
que indiquem os accidentes do terreno. entrada dos córt.e~. etc.,
e !:mbmetterá á approvação da fis.calização, em duas vias. o
perfil longitudinal, secções transversaes.. cadernetas de resi ·
denria e mais documentos a que se refere e.gte contracto, ficando sob a responsabilidade da mesma eompanhia a conf.ler···
"ação das estacas., bem como as de!Spezas que se ha,iam de fa1.er com a remoção e substituição das mesmas.
Art. 16. Para a execução de eada uma das obras dE' arte
que fizerem parte da empreitada e á medida que fôt· necessa-rio, serão fornecidas á companhia cópias authenticas dos desenhos, bem como as notas relativas á respectiva loca cão no terreno, para o que a companhia fornecerá á fiscalização os ele.
me!ltos que SP tornarem pre.cisos.
Quando a companhia julgai· de eonvenieneia alguma mu
~hficação nas obras previstas no projecto definitivo ou a eon'"
strucção de alguma obra não prevista neste projecto. pode.rft
por sua vez submetteP á approvação do Govei'no os ree,pectivos projectos, que serão considerados appeo,•ados. caso o GoVPrno não se manifeste a r·espeito, dentro dP 90 dias a c~onla!'
da sua entrega ao ehefe de districlo respectivo. Nr,sft• ~aso a
C(Hl1panhia fica obrigada a r,onvidar previamente, pot· eseripto.
a fi~calização a acompanhar ag re~pf'ntivas alteraçõe~; nn eampr'
e no escriptorio, sem o qne deixa de pl'P\':tiPCPI' o clisposfn sobro a approv3.çãu tacita.
Os originaoes desse·s projeet.os e 11otas, rubl'ieado~ pelt\
fisc1.lhaçflo e pela companhia. t'iPal'fin arr.h h adn-; f li) t~fer·i ·
pfm·io da f:iscalizaGãn.
Alte1'i'tções

Art. 17. Na exneução dos trabalhos, 3 eompaHIJia. ~eguir:í
fielmente as presentes condiçõe-s e especi fica<:ões, a !I indiea-çõe~ e desenhos que lhe_ forem fornecidos pela fiscalização ou
por esta approvados, e as ordens de se,rvico que por esta lhe
forem dadas, e não poderá fazer alteração alguma, ·sob pena
de demolir a obra feita e reconstrnil-a á sua custa. de perfeito
accôrdo com as relferidas condiçõe.c; geraes, espeei ficações, de8enhos e ordens de serviços, ·salvo o caso previsto no art. 10.
Si a companhia se recusar a cumprir esta disposição, st?rá a
obra demolida e reconstruída ou reparada e modifieacla pelo
Governo, eorrendo por conta da companhia as d{'(spezaF~, que
serão derlnziJa.s do primeiro pagamento qtw se lhe ha.ia d(~
fazer, on pagas (',t>lll os recursos offerec.idos pela •~am;ão (l snu~
reforços (clausula :34). O inspe.clor federal das Eslradas poderá disprnsar a eompanhia dessa demoli\.ã'O ou rep:1rnção
quando enl0rHier que, apezae da altertH~ãn fpi t.a sem ordem
competente, a. obra so acha om condições ele sPr aJ~ef'ita. Neste
c::tso., ·porém, set·ú n eompanh ia paf,!a 1mieanwntr· do valo e da
ohra ·rea!nte1nfe cxeentada si ftll' este inferior ao da obra proj~cl:t.da: c si ftn· ·suprl'ior. não lhe Sf'!'á pago (' f'X('t~sso. A clisposir.ão deste adigl) ahL·<~n~e !oda~ a~. ulwa;; da l'tunrr;ifad3:
eôrlt•s. atenos. obras de ai·tr~. edifícios. PIA~.
·
Art. 18. Si o insJJrdor entendr~r ennvf~llien!u alferat· pat·l'.~almente a direcção da estrada ou os rn·ojcct% da•,: obras que
nl'!!!.l f·C hajam mandado execntrll". fará expedir as necessarias
nrden~; d.:> sen h:1.1 á t•nmpanhia, Q1F· ~n ,:umprilá logo C!Ue a.;;

~·ecr.bc1>, salvo o direito t.le
t:~o e Obras Publicas.

l'eeot·t·m· pam o M iubll ..-n·ü) lia V ia·-.
'
· Art. 19. Si das alterações a que He rAfere a ~~ondição anf.~rior. resultar abandono de ob.rn.R feitas ou encP;tada'f:o\, serão
estas medidai-1 flefinitivamente e o seu valor creditado á companhia, !WHl qne tenha esta din~ito algum n qualquer indernni .
z<t~;fto por molivo de n,ugmcnto nu diminuiçfí.o 1ln tmhalho pro-·
'VPniC'IIltn de tfl.r's alterações.
Art. 20. As alterações que porventura: tiverem de soffrer
ns obraf':, depois de ontregues os respectivos desenhos, ap.pro-·
vados, (~ companhia, deverão ser indieadas nestes e em ordem
ue- serviço a.ssignada pelo clwfe da fi~calização on <In dist.rieto.
sem o qnn níio deverá a companhia nxPeutal--n~. ~oh JWIIa d•!
hrl)lTer no que dispõe o art. 17.
·
As mesmas alterações deverã.o sf'~r mmlCionadas no•{ or·i-·
gimw~ a qnP ~P refPt'e o art~ 1 (; o HPI':Í.o rubJ•it·,ada:; pHia r~om
panhia f~ pelo ehefe da fiscalização on d11 diHtrido.
Quando, porvelftt.lJra, ve.nha a avpa1·eeer qualquf:'·L' duvida
nu f~uttfPstação en1.rt• a eompanhia e os engeulteiros incumbit'ios da fisealizaç5.o da estrada, proveniente do desenho daii
ohras, deeidirá o chefe da Fiscalizacão ou do Distrieto, tendo
em eonsider::u,~ão sómente o que constar fios refPrillO's ori~ina~ ..::
R dQ.S ll!'r!Pll~ de Rf'f'VÍI}O, •
Andamento das o1Jras

Art. 21. A fü·a~alização poderá, tendo em vista os: prazos
contractnacs e~tipulado·s para a conclusão de parte ou de todo~
os tJ'ahalhos de construcção e a conveniAnte. marcha dos serviço<.:, df'h~rmin:w um prazo, nunca inferior a 90 dias, a conbr da data d:1 entrega á companlda dos documentos re1ativo~
ú rPSJ•Prtiva locação no terreno. devidamente nuthemticados,
<lf•ntro do q11al a companhia. deverá dar effectivo ini1~io aOP. trab:tll!os de eonstrueção de determinado trecho. Si o inieio erfer.tivo doR trabalhos não se der mo prazo marcado, ou ~i, uma
vez iniciados. forem os referidos trabalhos: interrompidog por
~naiR de 15 dfas sueces·sivos, salvo caso de força maior, a ,iuizo
do novf'rno. poderão s~r imposta·s á compa1nhia as penalidade~
ebtahelecidas ná clausula 37.
Paragrapho unico. Ca.so a. fiscalizacão ,julgue nere·ssario.
para o bom andamento ·dos trabalhos de cada trecho, poderá
marcar prazo para o inicio e conclusão de qualquer obra. ficando a companhia sujeita á.s .penalidades. estabrlleeidas na
clausula 37, pelo excesso de·ste prazo, salvo c·.nso de for1;a
rn:lior. a juizo do Governo.
A l't.. 22. O inRpector federal das Estradas poderá mam1ar
su~lar n andamento de qualque•r ohra cujo ataque .iá tenha
sido ordt~n::t.do, mas neste caso ·sc1'á a eompanhia indemnizada
dos lll't~.inizos dfPdivos deeorrenlcs do abandono ou remoçfio
flp üt~dallac:õf'c;: (~ de mnteJ.·ial de eonst.rueçfío, I'OllSPCJUf.•nt ... de
b 1 ordem, salvo o caso de p1·óvio accôrdo.
l'arnf,!rapho nniro. Na falta (lc aer·.ôrdo clirecto quanto ao
v~lnr dn indPnmizaeão, sert't este fixa(lo po1· ar·hitrarnPI1do. na
f(ll'llllt indirncla 11:~ clausula 1. ~ zo.
1\d. ~;;. Si, por in'snffieioncia de meios dP excuu~;fí.o, a
l..'n11~ trueç.ão lh~ qualque;r· f.rceho ou elo qualauee olJra isolada,
11:ío fôr exeentada no prazo mare:uJo, ou 11ão pr·o~Pgnit· com
li !ll'i"PR":.ll'iO illlfHII}-4Q para I(W~ fiqllf~ f'OllCilJit}:t di•Jll!·n dn pt·a'1.0
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fixado.

a

juizo da fiscalização, ordrnar:i est.a o pror i~n au-

gmr>nto de pesRoa.l e matm·ial, quo a companhia dovf~rá rf~ali
zar dentro do prazo que lhe fôr marcado pela mesma 1'i81laJizacüo; si: e-xpirado este prazo. não tiver· a companhia cumprido a ordnm c nã.o aprPSP·ntar moi i vos justificativo:-; que a
inhibam de cumpril-a, sp•r:'i mulfnda dP eonfor·midad1~ «'.orn ,,

disposto na clausula 37.
Si forr.m arrrif.as as razõPs apr·e:.;enfadas pP!a r•nmp:mltia,
a fiscalização pndrr·ft pr·orogar o pr·azo por· t,pmpo df~IPrrn !nado.
findo o qual, se uão Psfi\'f't' r•tJillf))'Ída a nrd0m, qnnlqttr•r qll(\
seja o moi iYn, proePdf't'-SP-ú romo est:í dr,f.Prminado na prinlPira par te deste a r·f igo.
Art.. 2t.. Quando sr dt\ por par~tP dn eompanhia e pnt· rnai-4
de <lO dias o raso de suspnnsãn gPr'al dns nbms atacadn~ on d~
maior }Jarle dP.sl.as. proepfl!Pr-se-ú de arcônJo con1 a. clausula 43, paragrapho unico.
Considerar-sP-á susrH•nsiio nüo só a complt'l a falta de
operario~ em servi~o nas obras, como t.amhem a do ~~mprrg'l de
oprt·arim; f'lll mrmPro tão in~uffil'.ienfP qne df'nwn::;t,rpj po~· parte
da companhia desidia ou pr·oposito de fugir :í Pxeeuçào dessa~

obras.
Salvam-se ns easos e:xlraordinarios independentes da vontade da companhia, reconhecidos pelo Governo, no::; qua133 c->Jla
terá dir·eito á conce~são de um prarso eq,uit.ativo para dar
~xecução aos traimllws; Hunc~a. porém. se porlerá esquivar a
ess~ exPcuçflo.

Modn de e.recuci'io
Art.. 25. Nenhum trabalho se!T'á executado peJa rompanhiu
::-em que pr·rc~rda ord0m Pscr·ipta do rngPnltPit·o fisf'al, a qnern
compel.n detnrminar· o trabalho a exPeufar (' a twt·.asiiio «·m utH'
rif'verá ser este feito.
Correrão por conta r risco da- companhia todas as obras
(}Ue exccntar srm aquella ordem em de encontro :í-.; .iá re,~ebi
das, ficando ella sujrita a riPn10lil-as ú sua enst.a. si assim o
entpnder eonvl'llÍf'llft~ o ~~~~~~rc da Fisf'aliz:wão uu do IJislrido (art. 17).
Art. 26. As obras serão r:xecutadas segundo as rf·gr~.~ de
artP, COHl pprf~ição e soJidrz, a f'Oilf ento da fi~w::tlizal;.ão P de
ac·crkdo rom o eonf.raeto.
Arl.. 27. A eornpanl1ia empl'egarú malr•riaPs de supnrjor
fiJ!llidadr·, a jniw da fiscalizaçã.o, devendo rr>rrHJVt'r ::í sua pro-pria custa os que forem recusados. A remoc.fío SPrú ft>ita pelo
Governo, si a eompanhia r~eusar fazrl-a, norrrndo pol' ~~o:~:~
d::t !llPsma todas as despezas, nos termos do :wt. 1·1 .
A approva1;ão dP qualquer mat.eria J a Pmpregar 1'111 obra.
exinw a t~ompanhia dP rPsponsabilida•le pela qnalidadt~ " t•tn~
prPgO do mesmo matrrial.
Art. 28. Quando a companhia tenha de demolir· ohl'as da
estrada, proeedC'rá a esse trabalho de tal modo e eom tal eautPla que os materiaPs proYPniPnt.Ps rla dPmnli,:ãn po:-;~:tnJ ~l'r
dr>vidamf'nte utilizados.
Art. 29. Si no .período de eonstrnr1;ão de qualquPI' obl'a
ou no prazo estaf.uido para o seu receltimento definitivo, reeonhecer a fiscalização ou pre'3umir l{Ue lia vieios
de e-xc y'uçã.o, ordenará. .a d~molição e reeonsti·uc~ão da me~
ma, á custa da companhia, si se verificu a exif)tencia de
htes vícios e á <·usta do Governo no caso conCrario.
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Art. 3(}. As especies de trabalhos não previsf:o~ no contract.o e t.abeUa rte :preços serão executados pela companhia
media.nt.r ajuste prév·io com o chefe d& fiscalizar;.ão 011 do
di~t.ricto ou com o ins.pootor federal das EstíT'adas. Em <':t~o
1e desaceôrdo de pre~o. In·ocerler-sP-á ao ar-ltitrnmento. nos
termos da clausula 1, § 2°.
Art. :n. Alént do mais que se designar na~ P:-lpt><'ifir·ações ou no eontracl:o. correrão po1· eonta dn eompanhia: f'llllstrucçãn de rane:hos. barraeõe.s e abt·ig·os para operarios e
ma.t11'Wiaes dP.~inados ás obras, r-aminhoi' de sPrviço 1.~ de~·~o
bl'imenf.o e abertura de pedreiJ·as. o fornecimento de apparelhos. fmTamentas, nt.ensilioR, andaimes. cirnhr.es, illuminat;ão e as demais üespm~as accessorias ou Pvenf.uaes que forem ncee~sarias para a execução dfts obras, por se consideral'
que toda8 são comprehendidas nos pre~:os deshs.
Art. 32. Nenhuma indemnização eaberá á companhia
por prejuízo. perdas e damno'l provenientrs de tempo dt>sfavor~.vel, máo nstado ou falta de caminho::; r bem :\Ssirn pelo
que resultar da negli.genein.. impt'fWideneia, !'alfa de re.etll'sos e erros ou má admini·slrar.ão da mesma companhi:1 ou ,lo
~eu pe.s~oal.

Exeeptnam-~e

os raso·s dr força maior a juizo do Q-o-

verno.

Disposições dine?'.'W,fl
A1·t. 33. Todo o ma't:erial que se extra h ir de exeavaçõo~
ou da demolição rle obras pei'1Lencentes á e·st.rada, é proprie-d!ide do Governo f' poderá ger empreg.a;do na forma:;ão de
~tenos ou de•po~itos no~ ponLos que forem indil~ados pPl:iA fl"calizaeão.
()" maLPI'ial depositado fieará sob a gnat·da e re"pon~aT)Í
lidade da eompanhia, que delle podPr{t uLllizat·-se : fí.o q:j_
mente nas obras da estrada e quando para isso ! i \'C~ r ur·dem
expr,essa da fiscalizar.ão, fazflndo-se,n.o valfor da oht·a. o dPr.~
cnnlo proporcional ao v-alor do mesmo material.
A rL ::l1. Sfn·fío considerados propriedade rln 11'.s!:1do <~S
minnraes, fossnis e em geral todos O•S objcctos do r~urinsidarle,
valor artístico ou scientifico, que forem encontra:-Jos nas rxenvar:.ões ·que se fizerem para construir a estrada.
T::tes ohjerJtos deverão ser Gxtrahidos corn cuidado P a
r Jlllf)anhia os entregará á fb·ralização.
At•f. 35. Todo o material, ferramenta~. nppal'i•lflos e o
pn5-:soal que a companhia houver de empregar nas ohraH,
quando tenham de ser transportados para estas pPla estra'la
em trafego, o serão de conformidade com o que es,t.i.pula a
clamrula 110, dev~ndo préviamente a companhia aprrsentar
ao chefe da fiscalização ou do districfo as re;spectivas ~mias
dP matc>riaes e a requisição de 'Passe, rm fluas vias.

Occun·enr:ias diversas
Art .. 36. Salvo os casos de m·bitramrnto e dP rPrursn
para o l\Tinis1t.t·o da Viação e Obras Puhlinas, prf·\'Íi·dns no
eonlrarto ou nestas rondiçÕPS gPraes, todas af': duvidas
ou divergencias que se derem enf re os engenh('iros- f'iseaPB e
a companhia •serão deddidas, em ultima imt.aneia, pelo in--·
sprctor fedonl das Est['adas.

Art. ~7. Dado o caso de rHscisã.o do ~onrLracf,o, on tle t't~-~

rtira.da de qualquer obra ou trecho da empreitada, ou qJUalquer outro em que se dê a ces.sacão dos trabalhos a f'.argo
da companh'ia, no todo on em parte, proceder-se-á á InP.i..

dicão final dos trabalho•s leXlecu'tado~ r-orl'ie:sp ond(en,t.rs, nhservando-se a ·respeito as diR~pO>Si<:.Õr't:; r·clativas ás nwdi<'ík·~
íinaes de obras concluídas.
Esse serviço será feito com a neces·saria prompf.ldlí.n,
afi.m de que não firque retardada a appHr-ação do novas providencias que o Governo tenha de t:omar para a continuaç.lio
das obras: e, Sl a companhia por si OU por !'AUS ropresentanteg, faltar a oualqurw d'os actos da mediç.i'í.o final, correrão estes á revrlia da mesma eompanhia, nn conformirlnrln
eom o art. 3° e após avi .~o com o prazo de einco dias.
Quando as obras retiradas tivPrem de •ser c~ont!irwatlas
adrninistrativamenltle por conta :da eompmtWa, 'IJOdel':í, ~.~
chef.e da fiscalização ou do distrir..~to ad'ia:r a reStpectiva nn'dição final até á. sua conclusã.o. pre~windindo · nN:;t:e ea.sn n
Governo õo beneficio possivel de que !.rata o final do at···
tigo 38.
Art. 38. Nos casos de execução de ·Obras por conta P
risco da. companhia. quer se proceda ao serviço por dirPda
administração do E,stad'o, quer por meio de adjudicação, o
€Xcesso de despeza que disso resultar correr·á por corrta ·da
companhia e 'Será pa.go por meio das ,s.ommas que .se lhe d~-
verem e das que tiver em caução, sem prejuízo dos direit.os
do Governo a haver completo pagamr-nto, quando. nane lia.,
quantias não se.iam sufficientes.
O excesso da despeza será calculado tomando-s·e a difrferença ent.re o maior custo da obra n a imporfmlCia da
mesma, calculada segundo os preços do cont.racto eorn a
eompanhia .
.Si, porém. ,a diffe.rcnca redundar .r,m r-eonomia. pcwr.~~n
cerá esta ao Estado, e a companhia não poderá prt>f.en•lm·
participação alguma nella.
Art. 39. No caso de fallencia da comnanhia, proced'el'se-ha de accôrdo com o di>Rpostn no al't.. 180, da lni n. 2.021,
de 17 de dezembro de l908.
AI"t. 40. Dado o caso de rescisão do contracto, por qualquer ·causa dependente da companhia e nos termos d o cont:rooto, não poderá esta reclamar indemnizaofio algnma pot·
·lucros hesr;;antes, damnos emergent.e'S, efc.
1

1
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Art. 41. Nos nrecos da tabella dr~ que •trata a clan<:<n\a
46 do contraüto estão comprehendidos ni'i.o só a mão de obr:r
e fornecimento de rnateriaes, como fambem todas as despezas accessorias ou ovent.uaes necessarias para a exeeução t1a-:;
obras P. bf\m a~·gim os lnr.roq da eompanhia.
Art. ~2. Até o rtin. 10 do mez seguinte a cada birrwstre
nroceder-Fw-á :\ medicão .provisoria dos Ll'abalhos f' nltr·a~
feitos -no bimestre anterior, para reali1.ar··SP- o pagame11t.n do
accôr·do com o contracto (clu.nsula 4'7). Nenhuma mrdiçiio
provi,goria será feita snm que a fiscalização haJa. dado á
companhia por- e~wripto, avi'3o ~~om fres dias d~~ antc~c~·dencia,

A(fJIOB DO PODEn RX I<iCll'l'l VO

para qnr. ,possa. a mesma r.ompanhia

Rentar.
Si, dado o aviso, não comparecer o
panhia, proceder-se-á á sua revelia.
a. companhia o direito dr. rfW~larnação

nella

t·nprP-

represenLantr~
Ne~te
caso

·rla eom-

f'aZPI'··~e

P

per<terá

vr.ri firarãn de que

Lrat.a o artigo seguill!te.
Art. .\3. A clag~ificação e qnanlid3Jdc de ,~prviço re.snl-tantes das medições provisorias serão 1ançall:H:; mn livro ~
pecial pelos engenheiros que fizerem as medi(~ões.

A companhia tomará conhecimento dessas notas no es-

criptorio da fiscalização, dentro do prazo de cineo dias, contados da dat.a em que par.a iSBO receber o cnnvit.c em nrden1
Ide servic~o. e deverá em seguida. authentic.ar a folha ou folhas do referido livro, em que estiverem lallf:adac; a-R nota·s,
declarando, si fôr caso disso, qual o moti\n da iiHPllf?,Hac:.üu
de qualquer parte da mediGão.
A expeA:Iição da folha de medi1;ão poderá <;eJ' rPtardada a
.iuizo da Ji'i~c·aliza(,'ã.o. ernquan!o a •·.ompanhia Itfto l.i\'P!' a\1thHtl.kado o respectivo r~gistro da~ medir;ões.
A assignatura do representante da companhi:t 110 l'efe1·iclu
Jiv,ru, import.H, 1)0!' par.tp ,da me-sma eom.panhi:t. a~r~<t' it.ar~.ãu
das mediçõrs corno hoag, salvo as corr~cQÕP,-9 ·que mais ~tardt\
resultal'fmJ das medições finaes, resalvados os protestos fei-tos no livr·o competente, e ns deeigões daR au!ol'idades ~mpe
riores: ehefe da fiscalização ou do districto, inSif)erJ!.or das
Ji~~tradas c mini·Rtro da Viarão e Obras Publicas. No essa de
impugnac}ão por parte da c'ompanhia, proc~derá o r.hefe da
fiscalizacão ou do districto a nova medição e, si fôr caso
disso,· .sujeitará a impurmação á dech;ã.o da autoridade superior, competentemente informada.
li'ica enf.enflido que a verinr,ação on nova m~di()ão sfwrt
r,~if.a sem prejnizo do serviço normal.
Art. !iL As obras e trabalhos medidos provisoriamente
em mtdPJ. bimesLre serão pa~os, de . .conformidade com o di~
posto na cluasnla ·'t7, deduzida a import.ancia correspondento
:í. <·au~·,ão conforme preceitua a clausula 34.
,
De,stes pagamentos !'I!·Arão dfldnziflos, tambem. qnllesqner
(JUantias que a companhia estiver devtmdo em virtude do

contra,cto.
Art. 45. o~ resulttados dM medições nrovisorias e respe-ctivos pagamentos,. em nenhum oaM darão direi,to a refll~
ma~õcs relativas á.~ conta,~ finaes.
Art. 46. Depois de concluída cada uma das ohra.-; da
emnreitada proceder-.se-á á sua med.i_ção final, e, terminada est:a, serã.o organiza.dos MY desenho·s respect-ivos, com a.,c;
nMrss:lt'ias declarações relativas. á clas,sificação do!=; terrenos e das obraB, flistancia de transporte. quantidade f' especie de materiaes, e tudo o mais qne fl\r prrei,c:;o para a.\':l
1i ar -se o servico feito.
Depois de assignad()s e~sps dPsenhos pelo engenhP-iro fiscal, a eompanhia será convidada. em ordem do ,c;en·ic:n. para
examinai-os e asc:;i.gnal-os, si com rUe~ concordar.
Si a companhia tiver duvid!ls ou rHclamaçõc\f; a fazer,
drver:l. apresentai-as nor cc;cripto e devidamentA fmHl·Rm~n
taflas ao engrnheiro fiscal, dentro do prazo de 15 dias, contado~; da data em que Uver r·ecebido o convHn: T)Oth'JHln I:unbem requerer, dentro doRsr nra1.0, novB medirfí.o fin<1l. qne

lhe CJerá eoncedida,

.t\f!TOA

nn

pnm~n F.XTY~PTT\"f"'l

Expirado o prBzo de que f,rata essa condição, perder·á

a companhia o direilo a qualquer reclam3ção, bem como

a

:<tova medicão ou VN'ifif~a.ção d.a primeira, que será conside:·ada definitiva, salvo o ea13o previsto no artigo seguinte.
Ante,s de eomet:.ar-sf~ a medi-ção final, será a eompanhia
f'onvidada eom Ü'PS dias de antl'fWdnncia para. assistir a
e lia, proeedNJdo-se á sua revelia si não rmmpareeer.
Art. 47. Os desenhos dr qne traia a condição sntiCI'iOJ~
não ohsl,anle assignados pr.Jo PngeniH\ir·o fic:;raJ ·~ pela com.panhi.a, só 'poderão trr valor e sr.rvjr dP base; á organizaf;.ao
da medição final do tre(~hn eorrespondent.P. depois 4]Ue fo'rem appr·ovadoR prlo chefe da fis<ealização ou do di-;t.rieto.
o qual pod.Pl~á mandar proceder pelos mesmos 011 por· ontro·s
engenhniros a nova me·rl'i~ão df' t:odas ou ffp parL~ das
obras.
Para assistir a essa nova medição será convidada a comrpanhia, ·nos termos da condição anterior.
Art. 48. Depoi,s de approvados pelo chefr da fis.ealizacão ou do disLricto os desenhos da medição final de ~~ada
obra, .serão Jeitos no escripf.orio da fiscalizar:ii.o os neeessarios calculos para detArminar o seu valor, sendo arehivarto~
os desenhos e ealculos para servirem de base :í or·rganizac:ãn
· da medição final do ·trecho correspondent~. a qnal se effr -·
d.uará depoig de conchüdas, m131dinas e avaliadas provisnrhmAnt.e todas as ohras re9pectivas.
A companhia será convidada para examinar e authPn! i-rar com a sua assignatura a folha de mediçã.o final.
Si -tiver reclamncão a fazer deverá aprc~ental-a por ('Script.o e devidamente fundamenfada ao chefe da fi.scnlizar-iln
ou do disl.ricto, dentro do prazo df' 20 dia~, eonfadns dn. d~tla
em que tiver rccehido eonvite para effectuar o exame.
Esgotado essp prno, nrnhuma rP.cl::tmacfin da rmnpnnhia
srrá :wcei~ta.
,
Art. 49. Si não fôr att.endida a reclamaçã.o da rumpa-·
nhia nos casos de que traJam os artigos precndr.nf f' R, fif~a
Jhe liVJ'C o recurso para o inspecrLor federal das Estradas
e para o ministro da Viação e Ohras Publicas; dPcidindo esU;
em ultima insf:anéi.a r- ficando a companhia obrigada a su-jei lar-se a essa decisão.
O recurso só será recebido dentro de 30 dias, contados
da data da respectiva dccisã.o do c·hefe da nscalização ou dll
districto. a qnal será enviada em protocnHo á ~ompanhia.
Todos os recursos serão remettidos ao Ministerio da
Viação e Obras Publicas por inf:ermedio do chefe dá fiscalização ou do districto· e inspeetor fed-eral das :Rsfrauas. para
·que subam logo com a respeetiva informação.
Art. !i O. O :saldo rlemonsfTado na conta final, deduzidas
as multas e desppzas cievid<Ús pela companhia, ser-lhe-á
pago logo f]Ue eessé. a rPsponsahilidacie d.a me,sma pela 'lOJide:r. e consP.rva~ão das ol~ras r sPjam e~sas recehidaA definitivamente peln Gow~rno.

III
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OBHAS

Art. 51. A companhia é, como construr-tora, a unica
respnn<>avcl pela solldez e boa conservação das obrae que

.\CTOS. bO PODER EXECUTIVO

exieeutar, quer durante a construcç.ã.o, quer depois, rfurante
seis mezes para as de terra e um anno para. as de arVe
(clausula 53).
Arf. 52·. Dt.wanLH o .prazo dn ~ua t'~f'rum:-c;abiiidarJc pela
•;nlitlnz n •~onservaQão da::; obra.::; que exet;ULat·, fina a c·.ompantJ ia (•brigada a r•~P<tt'ar á sua cust.a o:;; damnos quo sol'frorem
,.,,;.mesmas nhm,s, provcnientP.~ dn 1vieios d-n cclnf'.l.l'\H'.ç,iJ.o ou
dn rm]ll'Cf;" '(_In mat.erin.es de má qualid:v:lr.. E, si ·se rccnsar
a fal'r~l--o ou si o não fizer no prazo que fr'll' ddPt'miuado
pda fisr~alizaçã.o, providenci<J.·rá c·Etta para que. sejam as
Illl'f:m<u.; repara~ões feita~ 1)elo modo qne lhn paee0cr mais
acPrtado, &P.THlo debitadas á eomp~wlJia ns desprzas qtw dahi
Jll'O\ ÍOJ.'Ulll.

.

Art.. ;,3. Expirado cada um dn.~ prazos f!P. l'Pspnw;ahihdade da companhia, serão as respectivas obras examinadas
pr.la fiscalização ar·.ompanhada do fl~!we·~;cnLantr da c'Jmpauh in, c dcfinit.ivamcnt-c aocei1as p:ur aqurlla. si ~e :wharem
com as indisperisaveis condições de solidez c em perfeito estado de eon~enac;fí.o, lwvrando-se rntão o Lormo o~ l'l'f~Pili
mcntu, que· será assignado pelo ehefe do dislricto ou de
fisr~alização, e pelo
repre·sentante da eompan!l ia, finando
C·esdr nnt.ão a conservação de tacs obras sujeita ao regimen
estabelecido nas clausula 6 e 53, § zo.

IV

Arl. ;, í. Para as linhas ck qm· trata o § :>~ rJa rlau.-;ula 3n do contracto, cujo inicio de coustrucção depende de
nxação ulterior do Governo, e caso intervenham condições
(\:-;.rwr~ia{·s, a jnizo dPst.e, •po<Je,r·ú ISCI' rrwi,sta a tabrlla dr prfl•.:os pcll' acd\rdo Plltre as duas· par los ou pot· uma ~~·on.m issão
Clln:-:filnida mfs ff'tTnos ctl ~ 2" da elausula t.
Quando motivos de ordem financeira ou economiea fi,,
paiz ll jusl.ifiearPlll. a juizo do Governo, wulet·;i rstr .autorizar,
pelo mesmo processo acima, a conveniente modificação da
t.abeltla de preços, no quo concerne ás obra~ p~H'a cujo pa.gamnnln n r·ontrar'lo ~~stabclece rmissão àe apolicP8. T. M. Freire de Cm·valho.-Oswaldo Lindenbern.-Guilherme
G?·eenltolflh.
Visto. -- .T. Palho.no de Jesus, inRper.t.or federal daR E!;.l.rr.~das.

{)lirew~.t!(lria GN·al de Expedir.nt~ da Seeret.a~·ia de Es-~
fado do Ministerio da Viação e Obras Publicas, 6 rle abril
íl~> IH?t. Gustn-vo A. da Silvei1'n, dh·cetor geral.

AC'I'OS DO PODER. EXECUTIVO

.,

TaheUa de JN·cços pa,ra os traha~hos de construoção d~s novas
Ihihas da Rêde de Viação Ferrea Federal da .Bah1a, Sergipe e Norte de Minas Geraes, approvada pelo decreto numero 14.758, de 6 de abril de 1921

I - Estudos

N.
1 . Estudo!!

preliminares do
traçado (reconhecimento)
2. Idem definitivo do traçado
(exploracão) . . . . . . . . . . .
:.J. Loc.ação do project.o definitivo..................

$045
$886

$659

11 -·· Trabalhos pl·epara-

torios

4: Rocado e limpa em capoeira
5. Idem, idem em capoeirão

de machado ........... .

$021

6. Idem em matta virgein .. .

$042
$880

7. Destacamento... . ...... .

lll- Movimento de terras
Em córtes, emprestimos,
valias e valletas:
8. E-x:cavação em terra, com
transporte até mllJ. carga e descarga ......... .
9. Idem, idem em pedra solta
Hi. Idem, idem em :rocha .....
Em cavas para fundações:
i i . Idem para fundações de
muralhas,
pontilhões,
boeiros e edifícios - em
terra .................. .
i2. Idem, idem, com escoramento ................ .
ta: Accrescimo de precJ> para
o mesmo trahalho, COIJI
esg-otamento, para cadll
metro df'. profundidadP.
abaixo do nivel d-'agua ..
14. Terras em derivações dP.

.1$600
3f300

I'ÍOf;, .•••.••..••••••.••

I•:m tunnni~:
I 5. t•:xcavaçiio eJJI tnrl'a e(HIJmuln .................. .
i6. Idem em pedra solta .... .
f 7. Idem em rocha .......... .

23$4UO

2~f!XIO
~5,500

ACTOS DO PODER BX&CUTlVO

11lvenaria e t1·aballws
connexos con& transporte
nté JO metros, carga e
descu;rga:

IV-

1\Jl
I~.

Alvenaria ordinaria de pedra secca ...........•..
1\I. Idem ordinaria com argamassa de dous de cal e
tres de areia para alicerces ................ .
40. Idem, idem, para cima dos
alicerces .............. .
21. fdem de apparelho com a.
mesma argamassa ...... .
U. Idem, idem, para abobadas
23. Idem de lajões sem arganlassa ........... ·. · · .. .
._. ·,. Idem, idem com argamassa
de dous de cal e tres de
areia ........... ~ ..... .
~5. Idem de tijolos comfuuns
com a naesn1a argan1assa
Cantaria de prin1eira classe com argamassa de cifilento puro - apparelho
fino ........... ; .. ., ... .
•l'"'
Idem de segunda classe,
com argan1assa de ciDlento puro ........... .
•:.:. Concreto n. 1, de Ulll volume de pedra britada
para um volullle de argafilassa n. 3 ......... .
~.'!I • Concreto IJ. • 2, de dous volumes de pedra britada
para um de argalllassa
n. 3 .•.•.•...••.••.•••.•
:m. Concreto n. 3, de tres volumes de pedra britada
para um volullle de argamassa n. 3 ......... .
:; I. Chapa de arganaassa de
dous de cimento e tres
,Jc m·eia .............. .
fiP.jnnt.amenLo com argamassa de dous de cirnP.n1o e Ires dp, arP-ia ..... .
.,.,

t !)$1100.

30$000
:J6$UUO

60,000

66$500
iJI\$2110

42$000
47$100

169$600

~~.

,1,1,

;:·,.

H7.300

210$3110

136$400

108$200
!I:J;'/IHI

.'\ pparclho ;;rosso e ponf.eiro ou picão de fH'dr·a.

ld<'lll

fino a

CSCU[li"O •••••

Argamassag:
.Argamassa n. 1 de cimento puro ............... .

7$[J00
11*fil)()

488$!100
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N .o

l\1'

36. Argamassa n. 2 de um dP.
cimento e um de areia.
31. Arg;mmssa n. 3 de dous de
cimento ~ Ires .rlc areia
:38. Argamassa u. 4 de um de
cimento c dous de areia
3!J. Argamassa 11. 5 de um de
cimento e trcs de areia
.'\O. Argamassa n. 6 de um de
eimento c quatro de areia
41 . Argamassa n. 7 de um de
cal e um de areia ..... .
·Í~. A rgaina.s~n. 11. R de clnus de
cal e tres de ;;treia ..... .

280$~fl0
;~3~$'700

J9b$61JO

J09$JOO
28rf~RIO

24$900

V -- Trabalhos de madeira

43. Vigas de madeira de Jei
serradas ou falquejada~
nas quatro fac,es em esquadria de O, 15 X 0,:-lO,
ou maior até oito metros
assentadas em obra .....
!t '1. As mesmas vigas com igual
esquadria de comprimento superior a oito
metros, assentadas em
obra ....... : .......... .
lt5. Vigas de ma.dcira ·de lei
serradas ou falqucjadas
nas quatro faces com esquadria inferior a 0,15 X
X 0,30, c o m qualquer
comprimento, assentadas
em obra .............. .
·Í6. Estaca~ de madeira de lei
serradas ou falquejadas
nas q11atrn faens. com esquadria· de 0.30 X 0,30,
enterradas at.é oito metros, por metro cn terrado
.'J7. ;\s

Hli'Hmas

est.a1·a~.

106$500

91~500

I 8~ü00

t(l!ll

igual esquadria, enterradas a mais de oito metro~. por mntro enterrado
48. Madeira de lei mn taboas
de 0,025 de espessura,
apparelhadas
. . .....

~O:f-700

9J.500

49. Transporf.c dos nmteriaPs
d·• I'Xcav<u.:ão, por dcca--

mrtro dP di~faneia. por
ordinarios ....... .

rne~o~

$021

Al:TOS DO PODEH. EXECUTIYO

N.

1\F

50. Idem de pedras para obras
de arte, · por decametro
de distancia, por meios
ordinarios ............ .
f>l. Idem em trem de lastro
(tonelada) por kilometro
f>2. Idem de tijolos, cimento,
cal, areia para as obras .
de arte, por meios ordinarios, por decametro ..
f}J. Idem, idem, em trem de lastro (tonelada), por kiloInetro ........... J • • • • •
51. Carregamento e descarga
dos materiacs da excaYação .................... .
55. Enchinwnto de vãos com
pedras qn(l}Jl'adas ....... .
56. Enrocamento côm . pedras
,jogadas .............. .
57. Idem com pedras arrumadas
58. Empedramento .......... .
59. Empilhamento de pedras ..
60. Pedra britada para lastro.
G1. Pcrlra britada para concreto ....................,
ltevestimento com leivas
ao chato .................
68. Idem a tição .............. .
6í. Esgotos com tubos de barro de 0,30 de diamútro ..
65. Idem, idem de 0,15 dG dianietro ........... ·I• • • • • • •
66. Aviloamento de terra em
camadas de 0,20 ....... .
67. Emhoço c rchoço com argamassa de dous de ca.l
e tres de areia ..........
68. Vigas de madeira de , lei
· falquejadas nas duas faces oppost.as para grades
de fundação, por metro corrente de viga assentada ,...............,

l\P

$031
$021

$027
$011

$360

11$100
16$600

6$200
$900
13$600

15$;)00
1$200
1$800

16$700

6$500
$!JOO

1$800

9$900

VJI -· Edi{icins e dcpendencias

69.
70.
71.
72.
7:l.

Parede de frontal simples ..
Idem dobradas .......... .
Idem de páo a pique ..... ,
Idem de tabique ..........
Capeamento de muro s,
plataforma c rampa . com
meio fio, soleira de

Leis do t921 - Vol. III

7$400
13$800
5$300
15$700

3í
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Ml

N.
7 4.

75.
76.
77.

78.
79.
80.
81.
82.
83.
84.
85.
86.
87.
88.

portas e portões, rente
ao calçamento e soalho.
Calçamento com parallelepipedos communs ...... .
Ditos com pedras irregulares ................ .
Ditos de macadam ....... .
Ditos com tijolos ........ .
Ditos com ladrilhos communs ................ .
Ditos com ladrilhos especiaes ................ .
Portões inteiriços de taboas enquadradas· com
todas as ferragens ..... .
Ditos de dous batentes de
taboas enquadradas com
todas as ferragens ..... .
Portas lisas inteiriças ou
de dous batentes .......Ditas com -almofadas do
dous batentes .......... ;
Ditas, ditas de dobrar.- .. .
Ditas, ditas envidraçadas
na parte superior ..... .
Bandeiras com vidros para
portas e janellas ...... .
Caixilhos de dous batentes com vidros para janellas ................ .
Venezianas moveis p a r a
janellas ..........
Ditas fixas para janellas,
portas, portões, etc .....
Soalho com 0,035 de espessura, junta secca, barrolamento
e
assenta•
mento comprehcndido ....
Idem, idem com juntas de
meio fio, idem ........ .
Idem, idem, de macho e
fe1nea .................. .
Forro e tecto de taboas de
0,018, assentadas ...... .
Escadas rectas de madeira de lei com um ou
mais patamares, assentadas ................ .
Idem de volta de madeira
de lei, assentada ...... .
Guardas com corrimão de
madeira de lei. ....... .
Lambrequins,
guarnições,
etc., até 0,25 de larguoloo • •

89.

no.
n1 .
92.
93 .
94.

!H>.
96.
97.

M2

34$800
17$900
6$100
12$000
12$300
10$100
22$000
63$200
73$700
33$400
39$800
41$300
37$700
~~3$600

28$600
31$100
33$500

17$700
18$300
;-!.0$500
12$800

93$300
115$600
16$100

M3
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N.
98.
ü9.

'fOO.

.11011.

102.
1 03.

10L

Ml
r a, a. s s e n t a d o s em
obras . ... . . .. .... .. ...
5$200
Travejamento de tecto de
madeira de lei. ...... .
Encaibramento e ripamenta de madeira para
-oobertura de te l h a s
francezas ............. .
Encaihramento
e ripamenta de madeira para
cobertura de t e 1 h a s
communs ............ .
P:intura a . tres mãos ,á
colla ................ .
Idem a oleo ............ .
Caiação a tres mãos
\Vater-'Closet, assentado .. 1319$20\0
Vlll -

M2

169$400

7$000

6$100
1$200
2$900
$30()

Obras ntetallicas

105. Conductos
e calhas de
cobre, inclusive seu assentamento, por kilogramma ............. .
,1 06. Idem, idem de zinco por
kilogramma .......... .
107. Idem, idem de ferro fundido, por kilogramma
fOR. ldcm, idem de ferro galvanizado, posto na obra,
por kilogramma
lOU. Encanamento de chumbo,
inclusive seu assentamento, por kilogramma.
110. Ferro forjado;
simplesmeu te furado,
torcido
ou dobrado,
inclusive
seu assentamento, por.
kilogramma .......... .
J 11 . Idem em grade.s, madeiras
c obras analogas, indusive seu assentamento,
por kilogramma ...... .
l12. 1Ferro fundido, ·q.ua\quer
que seja o· modelo da
peça, inclusive seu assentamento, por kilo- \
gramma .............. .

8$900
5$500
f$600

4$800
1$900

f$300

1$6010

IX- Coberturas
if13. Telhas curvas .assentadas ·
com argamas.sa ....... .
'111. Telhas
chatas, modelo .
francez ou de asbestos,
assentadas ........... .

M3

3$~00

11$100
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N.

M1

1l5. Cobertura de folhas de
zinco do 0,0005 ondulaladas, assentadas na opra
X -

~$000

Via pcnnanentc

116. Dormentes de madeira de

.

lei, urn .............. .

117 . Dormentes especiaes .para

pontes, um .......... .
de :chaves
.simples, completo, para
mudança de linha
Assentamento de chaves
duplas ou triplas, completo, para mudança de
linha ................ .
Assentamento da parte metallica de uma caixa de
agua de 10m,3 ....... .
. .\ssentamento da parte metallica de uma caixa de
agna de 20rn,3 ......... .
:Montagem e assentamento
da parte metallica de
um gyrador .......... .
Assentamento de trilho.s,
inclusiYc desvio, lastro,
excepto o de pedra, entalhe e perfuração dos
dormentes ............ .
Cerca de arame farpado
!Com_ cinco fios com poste de madeira, inclusive
assentamento .........•

3$300
5$300

118. Assentamento

119.

120.
121.

122.
123.

121.

203$300

229$:í00
157$18100
317$600

!)81$100

3$700

1$600

XI- Teleorapho
125. Postes

roliços de madeira
de lei fincados, um. . . . .
126. Assentamento de postes de
trilhos velhos, um . . . . .
127. Linha
telcgraphica eom
fio de ferro galvanizado
de 0,00·1', isoladores Capancma, inclusive asRentamcnló por kilometro . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
XII - Montaoem das superstructuras e pilare,s
rmetalJ,icos das pontes· e
viaductos

128. Armação, !Cravação, :assen-

tamento

c pintura

da

l\12

!J$900
5$300

421$2,00

M3

;\CTOS DO

pootm

N.

12!).
130.
131.
132.

t;33

EXECUTIVO

l\11

l\P

sqperstructuras metalli-·
cas para vãos de um a
cinco metros, por tone87•$100
lada ..•....•...........
Idem para vãos de seis a
1.2 metros, por tonelada. 1.29$100
Idem para vãos de 1.3 a 50
rnetro.s, por tonelada ... 1.5'7$700
Idem para vãos de 50 a 12~
metros, por tonelada ... 20-ü~GOO
Idem, cravacão, fincamento
no terreno e pintura de
pilares de ferro para
pontes e viaductos, por
tonelada ..............• 120$100

T. M. Freire de Carvalho. - Oswaldo Lindenbe1·g. Gui.lherme Greenhalgh.
!Vislo. - J. Pallwno de Jesus, inspector federal das Estradas.
·
Directoria Geral de Expediente da Secretaria de Estado
do Mini~terio da Viação e Obras 1Publicas, (kde abril de 1921.
--Gustavo A. da Silveira, direct.;>r geral.

Especificações annexas á tabella de preços elementares para
a construcção das novas linhas ferr:eas federaes da Bahia,
Sergipe e norte de Minas Geraes, approvadas pelo decreto
n. 14.758, de 6 de Abril de 1.921.

I
ESPECIFICAÇÕES

:A.rt. 1. O.s trubalhos a se executarem pela companhia
para preparacão do leito, assentamento dos trilhos e superst.ructuras metallicas das .pontes dà via fcrrea, além dos accessurios e ·eventuaes, são os seguintes:
I - Estudos: -Reconhooimento, exploração e locação dJ
traçado.
·
l i - Trabalhos prepar.atorios:- Roçado, limpa e de.stocarnento do terreno que tiver de ser orr,uvado prla rstrada oa
IJUI' suas obras.
lU-- Movimento de tr,rra:- Excavação para formação do
leito da estrada e t.las suas <lependcncias, eomprehendtmdo:
1o, abertura de córte·s, empresUmos, explanadas Ilara Pstações, valias, valletas, etc.;
2'>, ab.ertura de cavas para fundações;
3°, abertura de tunneis e galerias.
IV- Alvenaria e trabalhos connexos, comprehendendo
alvenarias, concretos, etc., para a eonstrne~·ão rlus obras de
arte, edifieiof3 f' dependeueias, rlc'.
0
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V - Trabal,hos de madeira: - Comprehendendo preparo
e assentamento de eSicadas, pontes, estacas para fundações e
as demais obras necessarias em que entre esse material.
!V'I- Trabalhos diversos: - Fornecimento e transporte
de materiaes, enrocamento, revestimento, drenos e outras obras
de consolidação.
VII- Obras metallicas: - üompre.hendendo a confecção
e assentamento das calhas, conductos, e encanamentos de ferro,
cobre, zinco, ou chumbo e quacsquer pcl_,'as de ferro fundido,
forjado, torcido ou dobrado, etc.
'VIIIT- Fornecimento de material o assentamento da via
permanente, das ce!'lcas e das machinas motrir.rs e operatrizes
,para ·as officinas de reparação, caixas d'agua, gyradores, etc.
IX- Assentamento da linha telegraphica e fornef~irnento
de material.
X- Fornecimento c montagem do matrrial rodante c das
superstructuras metallicas das pontes e viaductos ..
XI- C'onservação das obras acima durante o tempo da
construcção e durante todo o prazo de arrendamento.

li
TRABALHOS PREPARATORIOS

Art. 2. .A.ntes de encetar os trabalhos de movimento de
terras deverá a companhia roçar e limpar a faixa de terreno
que tiver de ser occupada pelas cavas e mais a largura suppl·ementar de quatro metros para cada lado do rn~ dos taludes
dos aterros c cristas dos córtes.
Quando os aterros tiverem menos de um metro de altura,
os tócos e raizes .serão arrancados e queimados ou removidoS!
para fóra dos limites fixados anteriormente; quando, porém,
a· altura fôr superior a um metro, as arvoreR srrão cortadas
rentes com o chão. Estes serviços serão pagos pelos preços
ns. 4, 5 e 6.
Para applicação dos preços de ns. 4, 5 e G de roçado e.
limpa df~ terreno considerar-se-á:
De capoeira, todo o terreno cobHto de vcgütação abundante, e em .que as arvores. com mais de 1f5 de altura, tenham
até Om,10 de diametro.
De capoei1•ão de machado, quando os troncos da.s arvores
tenham Om,10 a om,.2t0 de diametro; e
De matta, quando os troncos excedam dn Om,20.
Art. 3. A companhia fará á sua custa o conservará em ..
quanto fôr necessario um caminho ao longo dos trabalhos que
tiver de executar, de modo :que os ponha em communicação
entre si e offercca seguro transito a cavalleiros e aos mate~
riae.s destinados á construcção.
As estivas e .as pontes de serviço desse caminho serão
feitas igualmente á custa da companhia.
0

0
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MOVIMENTO DE TERRAS

Art. 4. Os trabalhos designados sob este titulo compre.hendem, além das excavações, ·carga C' descarga dos matrriaes
provenientes dessas excavações, o seu transpol'lt) para os ater0

AC'l'OS DO PODEP. EXECU'l'IVO

ros e depositas, a fDrmação dos mesmos aterros, o nivelamento
do leito da estrada e dependencias e a regularização do.s taludes dos córtes e aterros .
.Art. 5. Os materiaes extrahidos serão, em geral, medidos nas cavas, bastando para isso as dimensões tomadas nas
mesmas cavas c secções transversaes do terreno e do projecto,
salvo nas valletas e outras Dbras, em que só se tomarão as dimensões das cavas e dos proj ectos.
Quando a m.edição não fôr possivel por essa fórma, dev~r~
a companhia cmpHhar os materiaes em montes regulares, e
sempt'P que a ('SSf~ nwio Sü reeOITPr, desrontat·,-sP-ão do volume apparentc das pHhas ou depositas, 30 a 50 por cento para
as pedras, conforme a maior oU menor regularidade do seu
empillhamento, e 10 o/o para as terras,. quando já estiverem
dPpositadas, pelo menos 30 dias. ·
tO empilhamento das pedras, .quando exigido pela flscaltzação para esse ou para outro fim, será pago peln prPço n. G9
da tabela a!'1nexa, applicado ao volume real da pedra empilhada.
Art.. G." Os materiaes extrahictos a céo aberto para execução da estrada, suas obras e dependencias serão classifica-~
dos em tres cate,gorias:
Terra;
Pedra solta;
Ro<0ha.
Ficam comprehendidos:
Na primeira, a terra vegetal, o barro, o lodo, a areia. o
cascalho solto. o caooalho e outras pequenas pedras, fort.emente engrazadas ou ligadas em bancos ou camadas até 20
eentimetros de espessura, atrave.ssando materias terro!las, as
decomposições graníticas ou de 01,1tras ,quaesquer rochas em
estado de adiantada desaggregacão e toda a especie de materiaes, contendo em m·istura pedras soltas de volume inferior
a cinco decim~tro.~ eubieos, que possam ser excavados com pá,
enxada e picareta.
Na se~unda, toda a especie de roélhas destacadas, -de volume superior a cinco decímetros cubicos e inferior a um metro cubico, jazendo em massas distinctas ou contiguas; o cascalho e outras poquenas pedras fortemente engrazadas ou li-gadas rm hancos ou eamadas de mais dP ?O rpntinwl1'os de
espessura; e igualmente toda a especie de rochas stratificadas
e schistosas que puderem ser extrwhidas com alavancas, bico
de picareta, cunhas e cavadeiras de ferro, ainda que accidon-talmenle haja necessidade de applicar-se mina de fogo.
Na terceira, rochedo duro e compacto de volume superior
a um metro cubico, que só puder ser desmontado mediante emprego de mina de fogo.
Art. 7. O pr_oducto das excavações serú empregado na
formação dos aterros e lastro.s, ou depositado fóra do leito da
estrada, mas ao longo desta (principalmente na plrd.aforma
dn:-< f;Jnprrst.imos), quando o matPrial fí)r .pcdm.
A distribuição desses materiaes compete á fiscalização
mediante ordem desta; a pedra extrahida das .cavas .scr:í. em~
pregada tambem na construcçãu de obras da estrada ft>ITO de
c~~mrorrnidado com o Pstatnido nas condições geracs.
'
0

0
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:Art. 8.0 . Os aterros terão 3m,60 de largura na plataforma
é os seus taludes a inclinação de tres de !base para dou.s de altura.
Os aterros serão feitos· com materiaes expurgados de ramos, troncos, raizes, etc., e .sempre que a fiscalização exigir,
serão estes materiaes dispostos em cam-adas horizçmlae~ que
abranjam toda a largura dos m·esmos aterros.
Para fonuàção dos atp,rros empregar-sc-ão. o~ melhores
materiacs que pl'OviPrem dos córtes e emprestimos, quando os
daq,uelles não bastarem' ou forem de má qualidade, a juizo da
fiscalizaç.ão.
'
·
Nos casos em que esta ordenar, e quando os aterros forem
feitos com terra mu Uo arenosa, serão os taludes dos mesmos
aterros cobertos com uma camada de terra vegetal com qn inze
.(15) centímetros a trinta (3~) centimetro.s de espessura.
Art. 9. 0 Os córtes terão 4m,O de largura na plataforma, inclusive as valletas. Suas paredes terão ~)S taludes nccessarios,
approvadns pPla füwalização.
A.rt. 10. O volume dos córtc.s será calculado pela mf'.dia
das úreas das secções normaes ao eixo da estrada multiplicada
pela distancia entre aR mesmaR secç·õrs medida pelo eixo da
linha.
·
OR if'órtes serão medidos rigorosamente com a largura e
fúrmas ordenadas, dctPrminadas no artigo anterior, embora a
companhia, ainda rquo involuntariamente, haja dado maiores
dimensõPs aos mesmos córtes, salvo os casos de alteração, em
vil'tlHIP dn nl'dem PS(•.ripta da fis!~alização.
Art.. 11. A companiJ.ia deverá Pxeeutar com o maximo cuidado f' rPgularidado os taludamentos dos córtPs e aterros, observaudo rigorosamente o alinhamento c o disposto no al't. 9°,
pondo rm pratiea lodos os meios emrveniPntes para im1wdir o
desmoronamento.
Nenhum preço Hupplcmrntar ao das cxcavaçúrR sn ooutal':i pelo taludanwnto dos etírtcs e aterros.
Art. 12 ..A. largura da plataforma e inclinação dos taludeg,
tanto dos aterro.s como dos eórtcs, poderá ser· aúgmentada ou
diminuída nos Jogares em .que a fifllcalização entender convnuientc.
'
Art. 13. A' companhia compete fazer as obras provisorias
pa_ra cs.gotar as aguas que apparecercm nos córtes e emprc.stimos, afim de exceutar as cxcavações nas mPlhorPs condições
possiveis.
As indemnizaçõe.s por esses trabalhos acham-sn comprchcndidas nos rcspcetivos preços da cxcavação.
Art. 14. Os desmoronamentos que occorrercm nos r.ôrt.rs
e aterros. até o momonto d~ seu recrhimento definitivo, ser:io
removidos ou precnchido.s a expensas da companhia, ~i provierem de incuria, não cumprimento de ordens da parte de
seu pessoal, falta- -fle conservação, esgoto, etc.
Provando a companhia que o accidente :foi proveniente d1~
caso de força maior, julgado pela fiscalização, a rf"lmoção dn
material desmoronado será paga segundo as elassificaç()p,c:; e
preço da tabella com o abatimento de 20 a 50 o/o, a juizo da
fiscalização, e mais o transporte e a ('xeavação nPcf'ssaria pat·a
.preencher a parte desmoronada dos aterros será paga 1Jelos
preços integraes da tabella.
~A.rt. 115. A companhia abrirá valias e farú derivações dos
rios e de outros cursos de aguas, onde a fiscalização determinar·. ESR(~R trabnHws gprão pagos Sl'g'llll(}() os pr·p~:n.:; da bhella,
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podendo as derivações .d~ rios e de outros cursos de agua :Ser
augmentados de 20 a 100 o/o, a juizo da fiscalização, isto em relação á parte da excavação que se .fizer com embaraço de agua.
Art. 16. Quando houver necessidade de remover terras
empregadas em aterros ou depositas e que nelles tenham
estado depositados menos de 6() dias, pelo trabalho de remof.:fiu abonar-se-á. a cal'lga e descarga e o respectivo transport~.
O preço n. 54 da tabella só terá a·pplicação no caso prc:visto no .periodo anterior, ou no íksmoronamrnto de !QUO
f.l·ab o art. 14, visto já se acharem a carga e a desnarga iuelnidas no preço da excavação.
.
Si as terras tiverem estado em deposito 60 dias ou mais,
abonar-se-1á pelo mesmo trab'alho, excavação em terra com
abatimento de 25 e 50 o/o, a juizo da' fiscalização, com o competente transporte.
Art. 17. A companhia abrirá valetas e fará banquetas
onde lhe fôr igualmente determinado pela fiscalização. Esses
trahalhos serão pagos segundo os preços da tabella.
Art. 18. As cavas para fundação de obras de arte, inclusive pontes de qualquer vão, terão as dimensões horizontaes
estrietamente necessarias para construcção dessas obras, não
He levando em conta o eX!cesso que a compall'llia houver dado,
quer para facilitar o trabalho, quer para fazer eseoramento
das terras.
·
l~ssas cavas serão pagas pelos preços da tabella, conforme
a· natureza do terreno. Quando houver necessidade de eseoranwnto serão pagos pelo preço n. 12. ·
Para afJ excavações abaixo do nível da agua, além dos
preços anteriores será concedido o accrescimo do n. 13 da
tabella', applicado progressivamente, por cada metro de profundidade abaixo desse mesmo nivel.
Esse accrescimo s6 será concedido, .quando não fôr possível o esgotamento natural por meio de valas, sendo então
neccssario o emprego de meios mecanicos, ou, si se fizer a
ex-euvac,;ão. por meio de dra·ga.
As difficuldades que apresentarem essas excavações, assim como o revestimento ou blindagem, escoramento e esgotos
das cavas, achando-se contempladas nos , preços declarados,
Jtenlmma outra indemnização será concedida . á companhia.
Exceptuam-se deste cMo a·quellas que pela má qualidade
do terreno exigirem processos especiaes, outros que os commummente empregados.
Neste caso' e para taes processos, o preco será préviamente ajustado com a fiscalização.
A r L. 19. Sobre as obras de arf.e e ao lado destas, f'm
nma largura nunca inferior a dous metros. os aterros serão
feitos em camadas horizontaes, de 2.0 a 30 centlmefros de
espPssura, com terra bem socada. Nenhum preço supplemcntai' se pagará por tal trabalho.
Art. 20. Os trabalhos a se executarem em tunneis referem-se não só n,os tunneis propriamente ditos, como tarnbem aos poços para' perfuração dos mesmos e quaesquer outros trabalhos de excavação subterranea para o estabelecimento ou consolidação das obras da estrada, como galerias
subtorraneas para desvio dos cursos d'agua, etc.
Art. 21. A execução dessas obras sem feita ·de acr6i·do
~om as fórmas, dimensões das secções transversaes, modo de
at:upw e ~~·siPnm dn piwfnra(:ão, P~t·m•atnof'Hto e nwestinwntu,
Jll'l'\' iamPnt ,. determinados 011

app1·ovados

fH~la

fi~r·alizac,·i\o.
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As medições serão feitas segundo essas dimensões, não se
levando em conta qualquer excesso dado para o escoramento
ou facilidade dos traba~hos. ·
Art. 22. As excavações pá·ra a construccão de tunneis
serão pagas pelos preços ns. 15, 16 e 17, da tabella. conforme
a natureza dos terrenos.

IV
OBRAS DE ARTE E 'rRABALHOS . CONNEXOS

Art. 23. Antes do inicio de uma obra de alvenaria, deverão ser reunidos, junto a essa obra, todos os elementos
necessarios á constrbcção, de modo que, começada, possa proseguir sem interrupção, até o seu acabamento.
Art. 24. Os materiaes destinados lá construcção da·s obras
só poderão ser empregados depois de examinados e accl'itos
pela fi.sr.alização, e aquelles .que forem recusados serão inn tilizados ou retirados do local das mesmas oh r as.
Art. 25. Antes de encetada a construcção de qualquer
obra' deverá ser marcado o perímetro de suas fundações e
examinada com rigor a cava da fundação, c seguido pela
eompanhia o systema · de construcção que pela fiscalização
lhe fí)r ordenado. Si honvrr aLguma pondrraeão ou objceção
a oppôr, a companhia deverá fazel-a por escripto e eirc~um
staneiadanwntc. por intermedio do erugenheiro fiscal, expondo
d::~ranwntf' ao c·ltPfe do districto ou de :fisr.alizacão as razões
quP diet.aram as suas GbjP.r.t;õrs.
Si Pstas não rorcm attmuHdas, e mais tarde vArificarPm-se · virios, e~tragos on ruina pi'ovindos exar.tarrwnte dos
motivos expostos e qne dictaram a hnpugnac;ão por partP da
companhia, não lhe caberá nenhuma responsabilidade e lhe
serão pagos os reparos ou a rPconst.rucção da obra. Salvo
este caso e o de força· maior, a juizo da f'isealização. todos
os reparos, P reeonstrueções devidos ás· runda(;õr.s I~OTTerão
por eonta da companhia.
Art. 26. A pedra a empregar, quer nas cantarias, quer
nas al.venarias, tená a necessaria resistcrieia; sN:í expurgada
de c~rosta dPrompost.a e de qualquer outra parte menos resistenlr, dfwendo scJ' de boa qualidade, eontext.ura homogenea,
~ã e isenta de dPff'itos P sp.J'it assPniada SPI~mHlo o Jeito natural da pedra.
·
Art. 21. A eantaria C' alvenaria sPrão (•.lassificadas nas
espeeies seguintes:
1o, cantaria: de 1" ·e 2• classes;.
')o
.alvenaria de apparelho;
·
3o; alvPnaria de lajões: com e SPm argamassa;
,,o nlv1~naria ordinaria;
5o; alvP.naria de pedras srrt~as;
no, alvenaria' de tijolos.
A cantaria e as alvenarias ns. 2, 3, 4 e G serão feitas
com a espeeie de argamassa que fllr drtPrminada Pm r~ada
caso, devendo apresPntar obra massiça, SPm \·asio nu inLei'sticio algum.
Art. 2R. A c·.antaria tompor-SP-:i cfp hloN~s flp 1wdr~u~,
appa.r·Plharlos Prn ftíJ'lllas rf•gularPs. r·om fat'Ps pla11as " qui-
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nas vivas, sendo as pedras assentadas por fiadas de altur:1
nunca inferior a 25 clmtimetros.
A altura de cada pedra será igual á da fiada de qun
fizer. parte; sua largura será de uma vez e meia a tres vezes a altura, finalmente, seu comprimento de duas a cinco
vezeR essa altura, conforme a naturer.a da pedra empregada.
As juntas •verticaes de duas fiadas consecutivas .serão
collocadas alternadamente, devendo ter desenr,ontro superior
a dous terço.-; da altura:.
Entre os meios fios . ou pedras correntes de !~acla fiada
cmpeegar-se-ão alteraadamente pedr·as de tição ou travadou-·
rns em numero tal que a: area de sua face apparente seja,
p0Io menos, um quarto da arca da face dessa fiada.
'l'aP.s travadouros terão para cdmprimento · tres a cinco
vezes a altura, ficando em brut.o, salvo si elles tiverem dons
paramPnf.os a cauda ou parte que exceder á esrwssura dPtnrminada para os mcim:;.fios.
.
A cantaria. quando em.prcgadru para cordões P capca-nwnto. não ficará sujeita :'is regras preseriptas relativamente
Ó!7 dimensões e travamento, devrndo seguir-se a esse rPsprito
o que estiver indicado no desenho de carta obra; quando ~m
prPgaua para cunhas c arcos de testas não poderá tPr Jnt'nos
df' 20 ccntesimos de metro cubico.
Em abobada, a eantaria' rompor-se-á dr fiadas Pom dinwnsõ-rs drtPrminadas P gerahncnte iguaes entre si; quanto
á largura, tomada no sPntido cto al!ro, devendo as pndrus srr
apparP!hadas Pm aduclla rom os Rf'US leitos P junt.a~ nm·tnaPs 1í. superfície do intradorso.
A cantaria será mecticia· sPgundo as suas dimensõrs Pffpt•f.ivas, f~xehlÍndo-sr Pm rada prdra a cauda ou partr Pm
hl'ulo. a qual srr:i <'ontada na alvona·ria em qur P.~t.ivrr <'!lvolvida.

:?n. A cantaria destinada :í. formação

de runha, rorfaixas. Cll]Wl1IDPlltO, flf.C., SPrá frita de {)edras appan.JinuJn.s a pirão, a pontPiro ou esr.opro na facP apparrnte.
Em ·f~ada mtelro enbiro drssa cantaria ~~mprPgar-sP-fío <~ÍlH'n
<'nn!Psimos dn argamassa.
A1·t. 30. As outras pedras de cantaria serão apparPlhadas a picão nos leitos, juntas lateraes e faee apparcnte. As
facPs sr.rão bem ctcsempenadas e o apparP.lho dos leitos e
juntas scrl[t tal que as pedras assentes não apresentem junt.as de mais de oito millimetros. A cantaria será pagn: pr:los
prPços 2o e ;n da tabella. A cantaria de 1a classe só será
emprogafla em easos especiaes, e por ordem cscript.a· da fi~
nnlização.
En1 um metro cubico de cantaria cte 1a c 2a classes empn·gar-sc-ão rrsp0ctivamcnte O,Or> c ().10 rlc ar.gàmassa.
Art. 31. A alvc.naria de àpparel~lo será feita com pedrns de forma rectangular, facetadn.s a martello cortante ou
a pirão nos Jeitos, juntas lateraes e far.e appa'rentr, sendo
assrnles por fiadas de altura nunca jnferior a 15 cent1metrns: o t.rahalho de Iavrag-em ser{t tal quP todas as far.Ps, mPsmti do lado do tardo:r., fi.qucm sensivelmPnte planas c w~lo
'\Pu rontact.o. no assentamento das pedras, não produzam jnnt.as
mniores do que 1:2 millimetros.
A altura de cada pedra ser1. sensivelmente igual á da fiada
dP qup fizer parte; a sua largura não será inferior :ú altura
(~ srn compriTnC'nto será de duas n: cinco vrzes essa altura,
<·nn f'ot·nw n natureza da. pedra, não sr. adrnittinrlo. rnmtndo,
Art.

díif'~;

dP
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prdra alguma do volume inferior a tres centosimos de metro
euhico.
Entro os meios fios r, alt.rrnadamenlP, empre.gar-sr-ão
travndonros em numero tal que apresentrm em sua face apparcntr, pl'lo menos, a quarta parte da área da rr.spectiva
fiada.
8empre que fôr possivcl, os travadonros atravessa·rão a
~spcssura do muro, devendo elles ter ordinariamnnlo o comprimento de tres a cinco vezes a altura.
Quando essa alvenaria fôr emprngada mn nhobadas, as
rrdras terão fôrma de aduellas, cujos lrHos c jnnt.as serão
normaos á superficie do intradorso.
E~~a aivena-ria será paga pelos prccos 21 e 22, segundo a
ncrmnencia que ~::('. cc~r em rcla:.;ão ao sm1 empreg ).
Em cada metro cubico de alvenaria de apparelho, cmprcgar-sc-ão quinze · centesimos (0;1·5) de metro cuhico (cenl.o
cincoenta decímetros cubicos) de avgamassa e oitocentos e
cincoenta (Om3,850) de pedra apparelhada, ou mil e ;cem
(1m3.100) de pedra bruta.
Art. 32. A al.venaria de lajões será construída com pedras dura·s desbastadas em fórma de lajões, de modo a apresentarem leitos sufficientemente regulares para o bom- assentamento em camadas horizontaes, devendo os lajões ter,
no minimo, a altura de 30 centímetros e o volume {le 20 r.entesimos de metro cubico (duzentos decímetros cubir.os) .
Quando empregados em massico de fnndacão, os Jajões de
dna~ ramadas consecutivas ·c.ruzar-se-ão rnt.J'P si r f Prão as
juntas desencontradas, pelo menos, de distancia igual a dons
terços da altura da camada.
Quando em •construccão ou revestimento de muro~, a.-;
juntas .qne correm para cima serão do mesmo modo desencontl'adas, e ent.re as la•ges longitudinaes de cada uma cama·da
assentar-sc-ão travadonros em quant.idado tal '(llle a :irra
da sua face exterior scj a, pelo menos, n: ·quarta parte da área
da respectiva camada •
·
·
Os travadouros f1erão ordina.riamen\te de comprimento
trrs a cinco vezes a altura e sempre qur. filr possivf'l at.ravrs~arão a espessura do muro.
Os lajões serão desba·stados tambem na face npparente,
de modo a compor-se convenientemente o paramento, no qual
não se admittirão calços nem desigualdades pronunciados. Em
cada metro cubico dessa alvenaria serão emprega'dõs 20 cent.Psirnos de argamassa (duzrnt.oR decirnrl.ros ('lllJiNls). n oitoCP.ntos (Om.'3,800) 4e pedra· em lajõcs, on mil e cmn :(1m3, 100)
de pedra bruta.
Quando essa alvenaria fôr empregada rm snlniras f' capas de boeiros, as faces das juntas dos la.iões srrão desbastadas de modo a unir-se convenientemente.
As juntas das capas serão tomada·s com lascas de pedra e
argamassa de dous de cal e tres de areia, afim de ficar vedada
a passagem 1á f erra sobreposta.
O mesmo enchimento
será feito nas-·solf1iras, qüando
exigido.
Pelo f.rahalho fle encher as juntas não SP pagará ]1rN}O
algum supplementar, por isso que sn ar:ha PllP comprPhendido
no preco da alvenaria·.
Essa alvt>naria será paga pelos prrços 23 P 2-'t da tahella,
conforme o' ca~o •.
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Art. 33. Alvenaria ordinaria. Esta: alvenaria será feita
com pedras duras e apropriadas, de tamanhos irregulares, não
se admitl.indo, porém, excepto para as ofiras de pequenas diIUCII8Õ'e::; ou para calços, pedras de volume inferior a trcs eent.esirnos de metro eubieo e cuja grossuri;l. seja nícnor que
Om,15.

As pedras redondas e seixos rolados, em caso nenütum
serão a:dmittidos, assim lambem não se pcrmittirá o emprego
de enchimento com pedras de criaÇão, nem pedras com crosta
e cem partes em decomposição.
As pedras serão desgalhadas c cortadas a marLcllo, scgumlo a feição mais apropriada ..
Depois de molhadas as pedras serão assentadas em banho
de argamassa c ahi comprimidas com malho de madeiea, fazendo refluir a argamassa até tomarem uma posição fixa, sendo
em seguida calçadas com lascas de pedras duras.
~ obra será massiça, sem vasio ou interstieio algum ..
Em cada meLro cuhicu dm;sa alvenaria serão empregados
32 eentesimos de argamassa (tresentos c vinte decímetros
ellhieos) o seiscentos c oitenta (Om3,680) de pedra desgalhada a martdto, ou novecentos decímetros cubieos (Om3,900) de
p1~dt'a Jn·uta. E.;;sa alvenaria ::;t~rá paga pelos preços H) c 20,
eoHI'orme fôr empregada em alicerees ou arima de ali<:erees.
Es.';a alvenaria quandõ fôr exigido será exc{·utada por camadas respaldadas horizontalmente. As juntas Iateraes de
pedras superpostas serão convenientemente desencontradaR, e
entre as pedras correntes de ca·da camada, empregat·-sc-ão
alternadamente pedras assentadas a tição ou travadouros em
quantidade tal que representem, pelo menos, a quarta parte da
área exterior da camada.,
•
Snrnpre que for possível,. os traYadorcs afravest-mrão a
espessura do muro, e oedinariameute terão de compl'imento
ires a cinco vezes de altura ..
Paea eompür o paramento, ·serão escolhidas as melhm·es
pedras empregadas de modo a evitar calços apparcntes ou dcsJguáldadcs pronunciadas e defeitos no paramento.,
Art. 34. Alvenaria de pedra secca. A alvenaria de pedra
sccca será e:tecutada nas mesmas condições que a alvenaria ordinaria, com a diffcren~~a de não levar argamassa, devendo, portanto, ser feita com o cuidado que esta circumstancia exige .•
Essa alvenaria será paga pelo preço n. 18 da tabella. Carla
metro ·cubieo de\-·erá c.onter 68 ccntcsirno1S de pedra (.scis~cn
tos e oitenta decímetros cubicos) desgalhada,· ou setecentos e
c i ncocnta de pedra bruta.,
.A.rt. 35. Alvenaria do' tijolos. Esta alvenaria será feita com
t.ijolo8 dw·o8, sonoros, bem queimados, mas não vitrificados,
de fórma rectangnlar, com faces planas c quinas vivas, cada
tijolo terá o seguinte volume: 0,27 X 0,13 X 0,06 .,
,
10s tiJolos snrão assrntados bem molhados, eom regularidade, uiio devendo as juntas ter mais de um centímetro ..
No assentamento de cada uma fiada de tijolos, serão estes
dispostos em meios fios e tições, que deverão alternar-se so]Jre duas fiadas consecutivas.
.
Quando empregados em arcos, os tijolos serão assentados
de modo quo as juntas, segundo a espes!IJura da abobada, sejam
pel'feitameute uormacs ú surwr"~l'ieie do intradorso, ·l'ortando::;c para isso os tijolos em fórnm de aducllu, se assim cqnvicr.,
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Em cada metro cubico desta alvenaria, empregar-se-ão
vinte eentesimos (0,20) de metro cu bico (duzentos decímetros) de argamassa, e tresentos e noventa (390) tijolos dos
aei ma me~cionados.
A alvenaria de tijolos será paga pelo preç,o 25 Ja tabella.
Art. 36. Concreto. · O concreto será feito com pedras de
grande dureza, quebradas de modo que passem em um armei de
quatro 'Ccntimetros de dia metro e misturadas com argamassa
composta de cimento e areia, que entrará na proporção previamente determinada.
·
Os seixos e fragmentos de pedras para a composição do
concreto serão expurgados de todos os dctricl.os, materias terrosas e outros quacsquer corpos estranhos.
A mistura de argamassa de pedra será feita :í mão ou em
JJetont!iras, se,gundo o que Jrlr detenrninado nas cspeeil'iea~.:ões
cspeciaes, ou em ordens de serviço referentes á obra a executar; em qualquer caso a mistura será perfeita c sô ·será
empregado o concreto depois de ficarem as pedras completamente envolvidas de argamassa.
O emprego do concreto terá lagar seguidamente á sua
)lreparação c será inutilizado todo aquo.Jle l]ue não fôr empregado no mesmo dia.
O concreto será assentado por camadas horizontaes de 20
a 40 centímetros de espessura, amparadas lateralmente por
paredes de madeira ou por outro meio qualquer, de modo que
cada camada seja convenientemente comprimida á medida de
sua formação.
Quando empregado debaixo de agua, a immersão do concreto far-so-á pelo processo que fôr indicado, pela fiscalizaçoã, drwendo-se sempre evitar, éom o maior cuidado, a neção
de correntes de agua ah•a:v<~s de camadas recenles do concreto,
o que pôde produzir a diluição ou lavamento da argama~1s:J..
Não se deverá assentar qualquer camada antes de varrida
c cxtrahida a borra depositada sobre a anterior.
Quando o concreto fôr empregado a secco, cada camada
será assentada sempre em eondições de fazer liga com a anterior, e, si esta estiver solidificada, será sua superfície primeiramente picada, varrida, humedecida e coberta de urna
camada de argamasga, para então receber nova camada de concreto.
A coustrucção de alvenaria, sobre hase de concreto, sõ
poderá ser começada depois da solidificação do mesmo concreto, cuja superfície será primeiramente varrida e molhada.
Para cada classe de concreto serão empregados:
Concreto n. :f.. - Um volume de pedra para um de argamassa, ou, por metro cubico de concreto, setecentos c cincoenta decímetros cubicos (Om3,750) de pedra britada c igual
volumê de argamassa.
Concreto n. 2. - Dons volumes de pedra para um de argamassa, ou, por metro cubico ele concreto, novecentos decímetros cubicos (Om3,900) de pedra britada e quatrocentos c
cincoenta (Om3,450) de argamassa.
Concreto n. 3. - Tres volumes de pedra para um de
argamassa. ou, por metro cubico qc concreto, um. metro cubi?O
de pedra britada c trezentos e trmta e tres dec1metros cubicos (Om3,333) de argamassa.,
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O concreto será pago pelos numeros 28, 29 e 30 conforme
a sua composição.
Art. 37. Além do que se refere á cantaria, a' companhia
fará apparelhos de paramentos onde determinar a fiscalização.
;Confoi'lllü o acabamento a dar nesse trabalho Hcrá ello pago
pelos pre~ms ns. 33 e 34 da tabella.
Art. 38. Para se proceder á refeitura das juntas, essas
serão descarnadas na profundidade de dous ou tres centímetros, devendo ser escovadas e humedecidas na occasião de empregar-se a argamassa, a qual será applicada sem emplastar
ou manchar a face das pedras ou ti.] olos.
Esse trabalh·o será pago pelo preço n. 32 da tabella.
Para cada metro quadrado de rcjuntamento contam-s~
cinco millesimos de metro cubico de argamassa.
Art. 39. - Emboço e reboco. - O reboco será feito de
uma :-;6 mão ou serão precedido de um emboço, enn~lituindo
ambos os trabalhos um só objecto de pagamento. O emboço e
reboco lt'rão juntos dons centimdros de grossuL·a, dP forma
que ambos corrcspondam a dous centesimos de m~tro cubieo
de argamassa a empregar-se para cada metro de obra.
U pn~1;n üll applica-se ao eonjuncto do embo1:o P ri'!Joco.
Art. 40.- Chapas de argamassa. - As chapas1 de argamassa sobre abobadas só serão assentadas depois do decimbramento destas.
Antes do assentamento da argamassa, a superfície do extradorso da abobada será limpa de terra c corpos extranhos,
as juntas serão desguarnecidas até á profundidade de um centímetro, pelo menos, e toda a superfície será bem varrida e
molhada.
Em cada metro quadrado de chapa de argamassa, serão
empregados trinta c tres decímetros cubicos (Om3,033) de argamassa applicada em uma só ou duas camadas, conforme fôr
exigido.
Si fõr empregada a argamassa n. 3, o preço a applicar
será o de u. 31 da tabella annexa; quando fôr outra, dedu7.ir-.c;'P-ú rln nwsmo pri..~(:.o a pla;rcrlla rcfnrrnte a ns,..;;a nrgama:-::-:a. addicionandn-~1'·-lllt: a da argamassa, ('JliPI'Pgada.
Art. ·11.- Argamassas. - As argamassas serão compos-

tas de cal e areia ; de cal, cimento e areia, de cimento e areia
c de cimento puro, nas proporções indicadas na tabeila.
A ~na confecção deverá sm· scmvrc ein estrado uc madeira, em coberta enchuta e perfeita a mistura de seus elementos, podendo para esse fim, em caso de larga fabricação,
ser exigido pela fiscalização o emprego de meios mecanicos.
As argamassas terão as seguintes dosagens:
Argamassa n. f - ou de 'cimento puro - composta, por
metro cubico de argamassa, . de f. 202 decímetros cnhicos de
cimento.
Ar~amassa n. 2 ou de volumes iguaes de cimento e
areia - composta, por metro cubico de argamassa, tle 680 decímetros cubicos de cimento e igual volume de areia.
Argamassa n. 3 - ou dons volumes de cimento. para tres
dé areia - composta, por metro cubieo de argamassa. de 560
decímetros cubicos de cimento e s.w decímetros cubicos de
areia.
.
Argamassa n. 4 - ou de um volume de cimento para
'dous de areia - composta, por metro cubico de argamassa, de
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47·1 decímetros cul}icm; de eimcnlo c 948 decímetros cubicõs
de areia ..
Argamassa n. 5 - ou de um volume de cimento para
trm; de areia - cornpo~:;ta, por metro cubico de argamassa, de
3:J3 decímetros cubicos de cimento c um melro cubico de
areia ..
Argamas::;;a n. 6 - ou de um volume de cimento para quatro
de areia - composta, por metro cubieo de argamassa, de 250
decímetros cubicos de eimcnto c um metro culJico de areia.,
Argamassa 11. 7 - ou de volumes iguacs de cal c areia,
composta, por metro cubico de argamassa, de ti96 decímetros
cuhicos de cal c igual volume de areia.
Argamassa n. 8 - ou de dous volumes de cal para tres
de areia, composta, por metro culJico de argamassa, de 5ü8
decímetros cubieos de cal c 852 decímetros de cimento.
Essas argamassas serão pagas pelos rn·e~\OS de ns. ~H) a 4:2
da tabella.
A cal será de pedra da melhor qualidade.
. A arci,a será de grão fino c igual de quatro a cinco. ( 4 a
5 ). dt•cimilHmetros de grossura, eonforuw o fim a que ·fôr
destinada; deverá ser asp"cl·a ao tacto c verfcil.amcntc expurgada de ma terias terrosas, micca, talco e matcrias vegetaes.
· llara que só se empreguem areias nessas condi\,ões, ellas
deverão ser lavadas e peneiradas sempre que assim o exigir a
fiscalização ..
O cimento ~erá da ·nwlhor qualidall«~ r, sngundn as IH'ee~~idadrs da obra-:;, soJ'á PIHlH'egado o de vega rapida., metlianatnento í·apida ou de pega dcmot'ada.
Não será admittido cimento algum que não comprimido
pese menos de 1. 300 kilogramma.s por metro cu bico, que
deixe de resíduo mais de 20 o/o de seu peso em uma peneira
tio UOO malhas por centímetro quadrado •.
Ar L. 42. Enrocamcnto. Os preços ns. 5G c 57 da tabella
applieam-sc DO trabalho de cxtrahir, carregar, descarregar,
quebrar pedras c empregai-as nos cnrocamcntos, ;jogadas ou
arrumadas ..
Nos preços do cnrocamonto estão incluidas tollas as des·pczas, menos a do transporte do pedra, que será .pago pelos
ns. 50 c 53 da taholla.
O enchimento de vão com pedra quebrada será pago pelo
prcç.o 55 da tabella ..
.
Art. .13. Empcdt'atnento. O leito da estrada, das valias,
etc., hem eowo os snus taludes, srl'ã.o eal«;ados ondn for llllcessario, com pedras de cinco millcsüiws a cin<\O ccnLrsimos
de metro cubico, bem aleitadas, desgalhadas e toscamente affeiçoadas na fórma conveniente, dispostas com cuidado, sendo
as juntas cruzadas, devendo, além disso, ser batidas a malho
de calceteiro ..
J<~sse trabalho será pago pelo n. 52 rla tabclla, no qual
e::;tão incluídas todas as despezas menos o transporte de pedra.,
Art. 4 4. H.evestirriento com leivas. As Ie i vas paea esses
revestimentos serão applieadas ao chato ou a tição, segundo
ordenar o engenheiro fiscal ..
Cada leiva terá, no primeiro caso, Om,33 X Om,33 X Qm,OS,
e será presa por uma estaca de madeira ao tercno a revestir,
e no segundo, Om,33 X Om,33 X om, f6 e será assentada em
degráos e a tição sobre o mesmo terreno, em fiadas horizon-
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taes no sentido parallelo á superfície do terreno e um pouco
em descida a mesma superficie, no sentido transversal, ~endo
eruzadas as ,juntas de duas fiadas consecutivas.
A eRte trabalho correspondem os preços ns. 62 e 63 da
tabella.
Arl. 45. Empilhamento. de perlras. Quando a hscalização
determinar, serão as pedras empilhadas em montes regulares c es'le trabalho será pago pelo preço 5U da t.abella, devendo Sf~l' applieado ao volume real da pedra.
Ar!,. 4~L O transporte da pedra, tijolos, areia, eal e cinu~nLo, empregado IHI. alvena!fias e LJ·ahlaHtos c~nllii!'XOH, sPe;t
pago, cotnforme o meio de transporte, pelos prc~;o :JO, 52 P !):J,
applicado scmpt'o ao volume real desses mat~rias.
Art.. 17. O .<;olo sobr:e que tiverem de ser assentadas fundações para as diversas obras, tacs como: viadncto, pontes,
JJOlltiii)t\S 1•ncil'o:;, pf c., será csl a·qlH•1tHlo qwuult} a~sirn I'• Ir
preciso.
Ar:, c~t.aeas serão dle madeira de l-ei, bem sãs, hem direitas.
r•)li<.:as e simplPsmentc drseascada.s ou falquejada.;; em quatro
faee~. 'IPvrndo, rnf.ão, se. r inteiramente isentas de albnrno.
As e.'i.Laeas roliças terão de 0,25 a 0,30 elo •liametro e a~
f'sLat·a:-; lavradaB ,a ê·squadria de 0,25 por 0,25 a 0,30 Dor 0,30,
sPm eontar-se o alburno.
A eabcr:a de cada ·estaea armada com uma braçadeira ou
atmcl de ferro, que depois poderú servir em outras; a extremidade inferior scrú aguçada com uma ponteira do mesmo
metal.
.
Cunsidm·ar--se-á cl'av.ada uma estaca (}ttando não enl.t~tTat·-.se ma.is de Om,O! por applicação de 10 pancadas de
um maea,~o .d1o GOO kilos, cahindo de 3m,60 de altura ou por
applic;u;ão de ~10 panntdas do mesmo maeaco, cahindo de
lm,uo dP all.ura. Si as estacas depois de ent.erra.das 12 metros
não apresentarem a. néga ref.crida, a fiscalização poderá
aju::-;lat• com a companhia, ou fazer excv\]Lar por outro modo
anc julgar conveniente, o estaqueamento com estacas de
maior comprimento.
Fiea, porém, entendido que a companhia terá õe fazer a
eslacneia pelos preços da tabclla, até o limite de 1.2 metro:s de
rRtaea cnlerrada. si a fisealiza~iãO prescindi!· das condiçõea
estahc•lceidas sobre a néga que cllas devem apresentar .
.As estacarias são pagas pelos ns. -íü c 47 da tabella.
Quando, porém, forem empregadas cstaea,~ roliças, '(~sscs preços fiol'fr·nrilo o abatimento de 10 o/o (dez por cento).
Nes.'3es pre.çod estão comprchencHdas, além do ('.nsto das
·~·;laea~, as de."iJH'zas do seu tr·anspurtc até o log-ar •la obra, as
tio preparai-as, cravai-as c aparai-as, como t.ambem o cusfp
daiS ponteiras ~~ braradeiras de ferro, c do seu ass.Pntamento t-J
as demais ~espezas que forem IWces~arias para a. cxceução
d<J~ r,:}l.acartas.
Art. 't8. ;\~ r.~lacas de fundaf;ão, th>puit:> dn seis fl.tas·rle
craYada.~, ~wrão subrnetli~la_.~ a _nova spric de de~ pa.r1cada.5 tio
mesmo macaco, em GondN.IQ~s tguac!:' a da i"icric anterior colltinuando a cravação dar- estacas al1S se obler a né.ga rn:rscripta, si csla não se mantiver ne&sa prova.
Em ca.sos esp·rciaes .c~~ impr-evistoB Herá permif.tida a
emenda das estacas que nao tenham o •mmprimento neces-snrio para se oh ter a néga p1~escripta. Nr;Etc eac;u a emenda
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deverá ser feita com a maxima segurança c perfeição, a
juizo, do engenheiro üiseal, e será guarnecida de braçadeiras
de ferno, fortemente apertadas.
Art.. -lY. --- Gradeamento para Jundação.
Quando fôr
convcnimll.e, as esta-cas serão travadas c cobertas por um graucamenlo de madeira de lei, formado de longarinas presas
com entalhe aos to_pes das estaça::;, e de Lravessóes uuidos c.o~u
cntal ltes c presos ás longarinas e ái3 estacas por meio de cavilhas de ferro de 0,025 de diametro. A madeira será falquejada, pelo menos crn duas faces oppostas, formando, livre de
al_!)urno, a esquadria de 0,25 por 0,25 a 0,30. por 0,30, confórme fôr necessario para as longarinas, como para os travessões, e 0,25 por 0,13 a 0,30 por 0,14 para as precintas.
Os gradeamentos serão pagos pelo prec.o 6H da tabella, o
qual comprllhende, além do custo da madeira, do sou transporte até o logar da obra e da sua preparação, o da arrumação
e assentamento das grades c o form·dmcitlu das c.av ilhas, p·aIal'usos c arruelas.
,
Ar L. 50. - Obras de madeira. -- Não será adniitttdo o
mnprego de madeiras .sinão perfeitauwu Lo scccas, bem sãs, sem
. entos, brocas, fendas, nós ca.riados ou outros quao:Squcr defeitos.
Nas peças submettidas a esforf_;.u::; Je flexão e, em gemi,
11as que soffrerem a acção de forças tendendo a comprimir ou
distender as fibras (la madeira, den\rão n::l<ét.s filJr1a1s sd1r bem
reetas e dispostas pa!:_allelamente ás arestas de maior dimensão das mesm~s peças.
Art.. 51. - Emendas. - IAs emendas de peças de madeira serão cuidadosamente feitas, de modo a obter-se 'Perfeita ,iuxtapusição das superfícies que tiverem de fioa,r em
eont.acto, sem a interposição de calços, cujo emprego é Pxpres::,amcntc prohibido.
Os furos para a passagem de paral'us<>s c cavilhas aevcI ão ter cxactamente _os mesmos diametros desses parafusos e
cavilhas c serão abertos a trado, não se permitt.indo de modo
algum o emp·rego de peças de metal aquocida~ ao rogo para
a abertura ou alargamento dos mesmos 'furos.
Antes de reunidas as peças a emendar ou que tiverem de
ficar simplesmente apoiadas sobre outras, serão alcatroadas
ou coaltarizadas as superficies da madeira que houverem de
ncar em contacto.
Art. 52. - Obr~s de madeira. - Essas obras, conforme
as suas dimensões e emprego, serão pagas pelos pr~ços da tabeBa de ns. 43 a 48, sem outro pr·(~~:o surpplrmentar.
Art. 53.- Coberturas de edifi·cios. - :As obras c.omprehendidas sob este titulo serão pagas pelos preços da tabella
especificados nos ns. 113 a 115, sem outro preço supplementar.
Art. 54. - Obras metallicas. - Os trabalahos comprehendirlos sob este rtitulo serão pagos pelos preços da tabella de
ns. 105 a 112, sem outros preços supplemcntares, applicados
~;oLre o peso real das peças deJ2..ois de prepat·adas.
Art.. 55. - Via permanente, trilhos. -~- ns trilhos a importar para a nova linha serão de aço, do lypo Vignole c de
p('SO de, 25 kilos p·or metro correntb.
Lastro .. - O lastro já se acha comprchendido no preço do
assentamento; quaudo, porém, fõr feito de pedra britada, será
pago pelo pr~o n .. 60 da tabella.
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Dormentes. - Os dormentes serão de madeira. dr. lei, notadamente de aroeira, ipé cabiuna e angico vermelho, bara~
huna, etr..
Berã.o pago:-; pelos pre4,;os 1 i'ü e 117 da tabella, nqs quae3
t~t.á induida a cfesprz.a dP. tranS'porte.
:\s~r·nt.am~nfo .cta via permanente. -- O assent.ameDtfJ da
via p('rma.nentP, tiCJ'<i pago pelo n.. 1:t::l da tabella, 0 deverão
ser obsrrvadas as inst.ntcções baixadas a respeito pe]::J. Tnspe~
c to ria das Estradas.
Alrt. 56. Montagem das superstructuras e pilat·es mef.a,( ..
lJcos das :pontes, viaductos, tanques de ferro e gyradores.
u\ndaimes. ·-- Na oonstrucoão dos andaimes para montagem das pontes serão escolhidas madeiras perfeitamente seccas, rectas, sem nós, brocas, careados, e outros quaesquer defeitos que possau1 prejudicar sua resisteneia.
Todas as peças poderão ser feitas com madeira roliça,
descascada, mas apparelhadas nas juntas. IAs superfícies que
ti verem ele ficar em contacto serão lavl'adas, d~ modo que
a .iunc,.:.ão das peças se.ia a mais perfeita possivel. Os esteios.
cruze~. travessões, ehapuz.es, sublinhas, (~te., serão inteiriços.
Todos os parafusos deverão ::;er assentados sobre al'ruelas.
Cravação. -- A c1·avacão será .feita com estampa e martellos de cravar; esLoo serão de quatro e nove lülograrnmo·s,
sendo o primeiro empregado no principio da operação e o seg,undo para terminal-a;
Todas as peças que não se ajustarem perfeitamente serão
préviamente desempenadas. An.tes de cravar qualquer rebite
a chapa ou barra::; de ferro serão batid·as umas contra as
outras, eom martellos de quatro kilos, de modo que haja períeita união e juxtaposição entre e lias. Os rebites serão collocados quentes; na occasião de sua collocacão a sua temperatura deverá ser· de vermelho branco.
,
Finda a collocaç.ão devem apresentar a côr vermelho-es~~m·a.. Depots de colloc:•.rloi'. o~ n~hl(.es devem satisfazer as sA ..
guinles condi(t)es:
a) as cabeças deverfl ser hemispheriea~· e rmu:entricas a_:om
<• eixo;
b) chocados devem produzir um som cheio c igual para
todos;
,
c) as cabeças não devem apresentar fendas nem falhas;
d) entre as cabeças e as peças que os rebites ligam não
se deve notar vasios.
Nenhuma peça será cravada desde que se reconheça ter
qualquer d·efeito.
·
Pintura. - A pintura consistirá em tres mãos de tinta
c~m oleo de linha~a, sendo a primeira de zarcão inglez ri. 1
e as outras duas de alvaiade de chumbo. A camarta de zarcão
~erá .dada antes da cravação da ponte.
. Não se dará uma mã.o de .ti'nta antes que a anterior es-tR.~a completamente secca. A tmta será estendida com todo o
cmdado e de modo que cubra completa c uniformemente
a ca.mada anterior.
A montagem das superstructuras e pilares lllef.allicos da.s
pont.es e viaductos será paga pelos preços 128 a 132 ria tabella.
A montagem de caixas d'agua e de gyradores s~rá paga
pelos preços 120, 121 e 122, segundo o que occorrcr. Nesses
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-preços estão comprehendidos o custo das madeiras para os
andaimes e sua montagem, etc.
Art. 57. Linha telegraphica. A linha telegraphica
será de ferro zinr.ado e de ouat.ro miltimet.ros de espessura, e
os postes serão de madeirá d'! lei, de ferro fundido ou d~
trilhos velhos.
O assentamento da Jinlla serii pago pel,Js preços L'5 a,
127 da tabella.
Art. 58. Cercas. -- As cerca:- com arame torcido ou
farpado com postes de madeira para ~ercar a linha ou pateo
da estação, serão pagas pelo preço 124 ~a. tabella.
As cercas GP.rão feitas eom moirües de madeira de lei,
distanciados no maximo dG 3'n,50 e tendo d~~ altura f'tira. da
terra 1m,60,
A cerca terá cinco fios.
,Art. 59. Material rodant.f'. - O malPríal rodantr ~.Prá
fr.rnecirio de aect)rdo eom os typos maib nlwrfeil.:.oa{lo~J a ,juizo
do Governo.
.
Art. GU. Esgoto ·eom manilhas. Ou anelo ftir eonvenicnte e o engenheiro fiscal ordenar :'erão asHentados esgof.O:)
de canos de barro vidrado, que serão pagos pelos P''"<:o~ 64 c
65 da tabella, confonne o diametro das manilhas.
Nesses preços estão incluídas todas as despczas de abertura e enehimento de valaf'J.. fornceimqnto. assenlamcnlo e·
transporte das manilhas até ao logar dtl emprPgo. As juntas
serã.o tomadas a estopa o arg·amassa n. :1, ou simpln~mente
juxtapostas. ronforme fôr dPterminadn.
·
Art. 61. Apiloamcnf.o de ferra. --· Quandn fue <leV·rminado na ~~xecuçã.o de eertas obras, como contra forf.ei-i ou massjços de tr.rra para consoJiduçã.o de t.alud•~s. f'nehitrwnto de
valas eom canos de esgoto, etc., a u~rra R!H'ú hem ~o"ada plll
c~amadas de J5 a 20 e1mtimet.ros r]fl espesHtn'a, ,d(w"ndo sf•t' lP-,
"V~mente hunwdeeida na oerélsião do seu mnprf•go.
·Por este trabalho pagar-se-á o pre..:o n. r.G da IalH~lla,
jjO qual estão incluídas todas as despczas.
Art. 62. Para a eonstrucção das obras d~· a !'ti". ~~ no easo
dr falt,ar agua eorrentn ou em ·depositas ou Pm poc-os abertos
pela companhiu, até a profundidade de 15 m·ef.ros, o seu
transporte será pago pelos preços 5.2 e 5a da tnlwlla. 1'. M. Freire de CoTvalho. - O.m.•oldo IAnrlcHb~TIJ. - G·uilhm•me Greenh.alqh.
.
Visto. --- .l. Pol.lwJw rlc Jr,,o;n.~, insppdnr r~~ dera I da:~ Es1

I

tradas.

.

Directoria Geral de Expediente da Seeretaría ele Estadn
do Ministerio da Viação e Obras Putlieas, 6 de Rbril rl!' 1 tl2~.
- Gustavo A. da Silve,~rn, director gP.ral.
·
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DECHETO :-i. H. 7 50 -

DE

6 DE ABRlL m~ 1921

Abre, pelo Ministuio da Marinha, o credito de 4'2:737$992, para pagamento
do nu~mento dos vendmento~ dos funccionnrio'l clo Ar.cacnal de Ma··
rinha rlo Rio de .Tandro

O

PrP~idPniP

da Rrpuhlira dos Estados rnidos do Brasil,

H-'ianr!o dn aulori:nu~fio contida nn nrt. i" do df'C'rPto lPf!"isla*ivo 11. 1 .'!tr;, dP l!'l dP .iatwiro nltimn, l'P'<ohP nhril', pelo

1\LinisiPI'Ín da Marinha, o ~~rc•{lito dr .);? :i:17~~!l!l:', para. atLP!ldrr an paganlf'nln ilo augmento do-, yeneimeulos dos flHwc•i.)_
nario.s ,•ivi.s -dn Arsmml de Marinha do Rio d" .Tatndro. Llt:
~H·,·j·,rc 1 n t'Olll n rst ahPlrddn 110 supradito drcrPto.
ltio de .Tanriro, 6 dP abril d0 Hl2 '~ 100° da Ind!'pen-

deneh c 3iJ" da HPpublica.

EPITAGIO PF.SSÜ.:'\.

JoarJH:vm Pen·r:irn Ch111 r.s.

DECRETO N. 14.760 -Approvu u t'eJ!,lmda parte do

DE

r('~ulamento

6

DE ABRIL DE

para os

e~wrdeío:,~

19·21

e • cvmhat.c da

Infnnt.aria

O PJ·e~idonlc da Republiea dos Estados Unidos <lo Brasil,
usando da attribuiçã·o que lhe eonú~rP. o art. 18, n. t, da Con-s·t.i!uif~ão, rP~olv~' approvar a segunda part.e do regulamento
par·n os excrcicio'i o o .rombale da Infantaria, que eorn este
t1aixa. a.ssi-gnatlo Jlelo Dr. João Pandiú Calogei·as, Min:istro de
E'itado da Uuerra.
Tiin dc Janeiro, 6 de abril de 1!l21, :lOO'' da Indt>pendcn-tia e 3~P rla Republica.
EPITACIO PESSÔA.

João Pandiá Calogaras.

O ~Heg·ulainr-nfo ·para .a Dir•rec::.ão dnR Hrandes Unidades~
e o ~Regulanwnt.o para n ~C'rvi~o ·f'm Campanh .. » expõem o-R
r,t·ineirpios P prnL·r:=;sos .gHaPs, .:vkqnados ao estahelccimcnto.
IJn Exct·,~ito, >da nnidad!' dn d-nulrina., imli.;;prn5;avrl para
e-e
ohtl;r a ligatãn dns armas r n. rm•c•ordanc•i::t dos e~forc_n~ TIL)
tampo dt~ hntalha.
A manpira dt' Pmpre·gnr a Infantaria 111} eombate inrere-s~
rtr-ssi)S princípios; .to'llo~ os offidars, pont:anto LÜ'Yrm cnnhee,··l-o~~ n nrllr." ins1piear-se -constantemente.
O comJmtr da Inf.ant a ria não pó-de :.:;u,ieitai~.-se a regra-, fi~ as. As mais das vezes os ·chefes sn neham ·em fací' de situar,ões imprevi·s·fa·s: cumpre-lhes disecrnir e determinar as medidas necessarias, de. conformidade com as. cir.eumstancias tão
diYGI':'HFl .que 5e apresentam nq campo de ba~aJha. O conheci.-:-
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manto da~s propriedades e do pa.pel da Infantaria :~erve-lhes da
guia no emprego do,s meios de que dispõem; mas é, sobreltudo, a reflexão ·e o es.t;udo do.s factos das campanhas recentes
que podem preparai-os para o desempenho da tarefa que lhes
toca no ca:mpo de batalha.
1
Não ha regulamentação que possa substitiur esta pre,paracão inteiramente pes·soal.
TITULO VI

O armamento da infantaria
OAPITULO UNIGO
FlJ7.li. J<j BAYONE'fA

218. O fuzil, é, por exceUencia, a arma do infante ..E' a
arma com que elle combate individualmente: arma de defe!:a
e de ataque: a que ~se addiciona a grana, no eombatr. á p('quena
distaooia.
O tiro de -e-ombwt:e é individual e á vontade.
A instrucção de tiro de fuzil deve ser dada corr~ esmero fi
todos os infantes, tenham ou não de servir-se normalmente
dessa arma - procurando-se fazer de -cada soldado um ati .•
,·ador exim.io absolutamente seguro, senhor de sua 'POntaria a
todas as distancia~ normaC~s de tiro no campo de batalha, isto
é, ait:é 4'00 metroR contra isolhdos, até· 600 contra pequenos
grupos.
A esgrima de hayoneta s·erá igualmente muito desenvol-"
vida, não rupenla.s como .gymna~Uea, mas ·tambem como esrn·imn
de combate: a luta corpo a corpo, decide--se, com effeito. a
golpes e a couce de armas.
GRANADAS DE MÃO

21.9. Na o(fensiva, póde-se attingir com a granada de mão
o d:efensor abrigado; é um artefacto a aba!ter o inimigo e ~
pr.ogredir palmo a palmo nos terrenos revolto-s e cortados rte
trincheiras; nas localidades, par~a os combaJtles de Tua; ·e ainda, nos comba·teR a pe·quena di·s-lancia no int.~rior de bosques. Ta·mbem é utiliRsima na·s incuqões com CJUC se proeura
aprisionar algum posto ou sentinella.
Na defensiva, a granada de mão 1serve para fazer ~x·cel
lente barragem a éurf.a distancia, nomeadamente eom o fim t]p,
impe.dh· que o inimigo se approxime dos orgãos csR.endaes da
defesa, salientes, posiões de metralhadioras, postos dCl vi:giancia ou commando. E', sobretudo, a arma da defesa a pequena
rlistancia, á noite. Pm todas as posiçõPs dPfensivas. De antemão se dr.verá preparar, ao pé das ·tropas, deposit.os destes artefactos. Todo.{/ os soldados, sem exeep(~áo, dPvrm salwr lrm<·or
uranadas
GRANADAS

DE

FTJZIT..

220. Na o({ensiv11, a acção das granadas de fuzil, junta-se
á das granadas de mão, ou a suppre, si o inimigo estiver fór·a
do alcance destas ultimas. Sendo favoráyeis a~~ uh;tancias, e
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si o combate já estiver travado com os ~rn.n;adeir<?s-lancudo
res, p'óde-se utilizai-as em barragens CUJO f1m seJa cortar a
retirada ao inimigo e impedir a chPgada de ~eforçoR. Nos
contra-ataquec; são muito efficazes ..
Convém o emprego de fogos de concentraç5o, e. o comI!' andante do pelotão tem toda liberdade para reumr, para
e~se fim, os 4 grar.adeiros-atiradores do seu pelotão.
Na defensiva, com ellas pódem-se fazer barragem; dficazes, a distancias que variam de 80 a 150 me'tros.
Todos os I'J'Oldados devern saber atirar ara.nadas de fuzil.
221. Em virtude do peso e do volume, o hommn n5o
pl'íde conduzir senão pequeno numero de granadas, e o rcmutdeiamento torna-se difficil. Af<íra a dotação normal dos graJ•adeirns (lanc.adnre.; c atiradorcR), não se fará eom ·~mtf·ec~
fknr.ia nutra · 1 islrilmicão senão ús unidadfls que terthmn dn
~.taear ponto r'" apoio fm·temp,nf,e• organizado (povoadoK, l.I'in
cheira~, aln·igof'. bosques, etc.). oncle se prevê J1Prt.inaz t'P~is·
ff'm·.ia. Ao contrario. :is nnidarleR qn•~ vfin fazer at:lq11n pl'n ..
fimdo, mn. teerPnn }iyre, f\ pmferivel não distril1t1 it' gran:Hh~.
nugment.ando-se-lhPs a provisão de en.rLnr.hos. -r:m lndn 11
easo, por•~m. haverá no trem dR · combate (]o lmfalhfír•. ~~ do
regimr.nftl 11m primr.iro escalão de renmnif~innwnf.o.
Ft:J.ZIIrMETRALHADOR

~222. O fn7.il .. md.ralhador '(leve e de pequeno volume) é
arma automatica d0 grande rendimento. cyue angmenta conhidoravelmente a potencia de fogos da infantaria, sem nmtlmm
T rejuizo da mobi!idade.
Extremamente facil de transportar. efficaz nf.é ás m•~diaR
distancias: muito maneiro e capaz de atirar em marr.ha. P. a
arma offensiva por nxcellencia. Rcsolut~mente levados pnra
a frente, actnando ahi de concerto. principalmente Pm cada
·,)elotão, os fuzis-metralhadores voltn.m-Re contra to!ias a~
~n·mas antomnf.ir.as que gum:nccem os nontos de apoio tlo inintigo; e. pelo fogo e pela manobra, facultam rerlnzil-ns. N~t
occupação da posição conquistada prestam-se aos flnnqtw::tmentos e ·á. ,guarda dos rprovaveis caminhns de acce'sso do
inimigo.
1'odo.~ os soldados da esquadra de (ttzileiros devem. ser
u1pa.zes de desempenhar perfeitamente as (uncçõe.~ de atirodor. Qualquer volteador det'e saber servir--se do fu,zil-m.rfrolhador.
A METRATJHADORA TJEVE

223. ~ais pe~ada
cs:tave~ ma·~s preCJf;a e

que o fnzil-mfltralhadnr, po1'~m mais
de maior rendimP-nto, a met.rall1adm·a
lf\ve nao pódc ser inrluida no grupo rle r.ombatA sem risrn de
f ornai-o tardo e monos apto para· o movimento.
_ Deve-se, pois, considerai-a nma reserva de fngn, nac::
1~w.os d<?S commaudantes de hatallhf.i.o, cxcPncionalment n ml •
11
f .? t·anttães, pn1'a -- cobrir nR fhtw;_,,~ dns.;ohert.o~ rln h•tfaIItao, durante o ataqne, harrar· algum intervaHo rnomenfn-·
1wanu·nte desprovido de fogos. tanto no interif:r· dn batalhão
f .or"'' PJll tttna de suas alas, P, de l!tntlo g-et·al, ednrt·;t~· pdo

õ!S2
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precise sPr mai~ yiolr.nta r. P~1ergica,
rPsislPJH'ia qne se qner rnduzn·.
f'mrn·cgo das mntralhadoras lrYrs pera manobra cr.rto nmnrrn dP p:rnpo'3
de comhatP, eom os r·,~spnct i \·os fuzis-nwf ralhadorPs.
Fn~qtwnf Pnwnf.l~.
aliús, calwrú ús metralhadoras lrvcs
r•.mder
fuzis-mPLralhadorPs Plll Cf'rt.as posiçõfls. especialmonte nas que acabam de spr conquistadas. NPstP momento
ellas SPrão tH'm emprPgadas Pm toda a par·te ondP se faça
5entir a Jlf'CI'Rsidndr> de fogos mais PSpPeialnu~nte densos o
Jli'Ccisns -· f111'JW1l' imnwdiat.anw•,t.n dnnsa lml'ragPm á frrnte,
hr.ter os Eitios dondP púdf'm iJTompPI' os rnntr·a-ahqnPs,
Fpoiar nm salir•ntf' otJ ala. hanar um inff'rYallo.
Con'w rPgm gl'ral. Pilas SI' .PlllPl'Cgam JJftR flanqllf'amrn!os. Pódem atirar, c,mpr1•gaiHio f.im dirPeto, contra obj~ctivos
denso a grand~ distancia. on pontos dP JlaSsagem obrigatoria,
qne baterão JH'PViamPnte (tiros df~ inquietação, ou de interdicção, tiros dr contra-prrparaçãn).
fogo toda a acção quo
em virtudP do yalnr da
Assim concPhido, o
r.littc economiZar para

os

'ME'l'HALHADOHAS PERADA8

224. A nwtralhadora prsada ,~ a arma antomatiea qtw
6á rendimf'nto muximo dP fogo, graçns a pl'l'fPit.a ~stahilidado
no reparn. qtH' lhr pPt'mifll' nLlizar· rxfrPma prPrisfto at.r ás
naiorns distancias.
1\'[Pnos aptas qtw ns nwt.ralhndoras lnvPs para acompanhar r-omlfani.Prttl'llfl' a infant.m·ia f'TH todos os mnYinH'ntos
onranto o ataqtH'. cllas sc df'slocam mais ral'anwnf.P. '~ por
lances mais lat•gos P 0slndados com nmis <'Uid:Hio. Ptilizando~e-lhes a JWPPisii.n ali'l aos nHlim·Ps alrnrwPs. fH'Pst.arn-sP ao
f·!'l.calnnamtnnlo ''m twofttndidadP 1'. rom ('(olrl.as rPsf't'\'fiS. p<'tltPnt f'az.,r· JHIJ' •·irna das tr·opa.-; :mrig·n~~. pr·in,•ip•alnwniP wwrtt!o ag1'11pados c·m l'flmpanhia. lir·os indir•pefns.
As nwtralltadnt•as JH'Sadas são, JHH' PxcnllenPia. um m•gfio
regimf'nt.a 1 dn fngn da in fanf.aria I'SJH'rialmPnll' poderoso.
mn rngTa :í. disposir,iio dn cnrnnPl. qnP p1)dp PmprPgal-ns qtlf'J'
rumo l'I'Sf'l'\·a dP fogos. qnPr' l'omo apoio dn fugo d1 f'f'l'fns hafnlhõPs Nnpf'n hados.
Na offensiYa, rm virlnrlP de podcrnm não sô balrr co~
rwecisão determinados pontos, f'lll qnr ·sn relevaram metralhadora~ inimigas. rwtrPeho~
do aeampamP·nLo, C'Lc., como
tambPm, Plllpt'Pgamlo tira dit·cefo au indirer.f.o, noncent.rar o~
1'ogos de todas as pPc:a~ Pm <'f'rf.as zonas (P~'ÇU!"· de artilharia
qnB i~JH'Utf~ntemi:'Jfiff' sn avr·ntnraram _P.UI'a n frPnte centro:-\
de ~·psJstenem, zonas dn agrnpamrnf.os f]p rPsrrva, etc.), con-'>nrrPm para a J)I'rpal'acão dns ataqnPfl f', at(~. rlos assaltos.
f~oJI:ü10ram intimanwnto na manobra da infantar·ia. gar·an~indo-a do:• riscos do c·ontr·a-ataqw•s pnssiv{'is (lit·os dP enOjaubm('Tito). e. ligadas til'• antemão a f'PI'to~ hatnlhõns, lllf•:'
1

oobrf'm os flancos.
E'

as~üm fllll',

jndiciosamenfr rsealonarlas, ellas fam1ltam

f'lll crnalquPr mornPnto. tlu.rrmtP n n{{l'nsil•a, a dntaç.ão dP tun
.quflpiPmPnf.o d" l'og-os a tal tJrrid:uJ,., qut• llliiJIH'nlan,·amf•nle
(Ü•llt>;;:

Pl'I'CiSI'.

A metralhadora peP.ada é a arma que anniquila os con-

tra-ataques e os retornos
proprirdad01,

(~

offensivm~

do inimigo; Devido a essa

a arma idéal da de{ensfva, para protrgrr os
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jntervallM.. Sempre escalonadas, as mP.tra.i.hadoras formam o areahoço do qnalquer posição df'fensiva.
e abi balizam o~ rr:ntrM sw·e .. ssivos d1~ ·. resist.encia, que se
apojam Jmliuanwntc, obrigando o inimigo a esforçor. repetido~, impondn---lhP o rnmo da progressão P facilitando por estP
modo a exPcn(.:ão dos eont.ra-ataqnPs c dos l'C't.ornns offe,nsivos.
São bem adequarias, tamlwm, á per~egniliãO pelo fogo.
DevP~s(' ~PmprP proenrm· rmprP-gal-as na rlanqneamrmb.
Qtwlqurr so/Ilttdo drN' salJPJ' 1tfilizar-Sl' do mr>tralhadrn·a, l.e1'c au pe.wdo.
~~2G. Embora sr>ja a ~on1panhia d1! metralha,jora~ pci!Oaaas
nm argam regimPntal, algnmas vezes o gr-neral de brigada terá
fie i ira l-a do rPgimento, para confiar-lhe mis::;ão f'Special, ou
até 11ara ,inntal-a a nutro rrgimr.nto.
·

thncos ou barrar

CANH.~O

DF M~Ol\1PANHAI\1ENTO DE PF.QUENO C:\LIBHK

(Cawhão dr 3i)

2::?G. São r.nraetrrislicas
~m

prin~ipacs

ch•st.r

c~nnhão:

-- snffirirnto mobilidade para ncnmpanhar a infaHtana
todos os t fl·JTrnos n em todas as eircum"itancia,s do com-·

bate;

,

-- nxtrrrna prceisão (at~ 1. f)()(~ mrtros);

-

rf'gnlar,ão muito rapida do tiro;

pos~ihil idarlf• de a,tii'UJ' mascarado c de srr facilmontr~
dissimulado nu r>nlf'l'l'adn, srrn rxigi'l' mnis lJIH' ll'a.br.lhos {lo
f.rmPa monta;
- f.a1·il I'Pmuniciamonto. Pm YirluliP. dtl pnuco rw~o ~ re~
ltlllzido volunw do pro.iect.il.
Ao f>·ll\'c~.-;. pc'ldPm dP~tr·ui!-n rapidamf~·ntc. n artílhal'ía, ::i
clln :-;e 1'1'\'l•la l'f•do dt• ma i I'. tlll fi." mPI.ra.lharlor-as n prd.rf'c·hos dP
fi·C'Ompanltam"nto. si se' ar!'i~ca a appl'nximal'-st• ti••Jt1asiadaJIINÜP. ~v. Se> cleshwar:l, portanto, 1wr lances cl<~ g1·attdf' amplif.tHir. l)rc•c·Pclidos rh• mi.mwiosns rPrrmlJf'I~ÍmPnto~.
~er:.í. ui i\ ernprpgal-n no tiro em cheio corll.m nwtral'ha.
(]oras visivris (a drscohnrto, ou abrig·adas). ronlll'a o:-: divrrt-;os pPt.rerhos · dP HI'Om}mlllHmJrnto n cano:-; de .a.ssalf.o do ini-

migo.
Pôde tamlwm. 1lar resultados apr''-riavnis contra as tropas,
Bi n'" lograr enlhrr dfl fl<nfinda.
1\liiRTEinO flE .\COMPANHAMEN'rO DF. t:•H'AN'f.-\HL\

(Mortci1·n Stof,·f's)
~'27.

f:Pfll.~ns :i lP\'fl7.:1. 'fiO nlc'anr" (t.700 mrtr(•~). :í r·af.ir·n. á c'ffiParia, do prn.iPI'lil. :í rnrYalnra da tra.íPrlorin, qno lhP JH'rmittP nt.tingit· ob.i.,,•.fiYns muito rlP~f~tlfladns f~
atirat· pm· l'irna das tropa:.~ amigas. o mnrtc•iro dr a.,.,,mpa;nha-·
n11•nto Stnl.e.c;, (· Pmirwnf.Pm~'niP proprin pnn:n va''rulhar c.~
ang:ulo.~ mnrtns_ dPstrnir ou neutralizar
as TnPtr:Jlhadoras ~
petrPehos do ncomp·mnhamento, <' prrparar al'xtin1:çfío do&
ninhos d.€ rC'si'ltencia ._

piclflíl rlo
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E' a arma de trajectoria curva, que comp,leta a de trajectoria tensa, que é o ca;nhão de 37.
O remun.iciamento, porém, é muito difficil, devido ao
consideravel consumo de projectis, pesados como são estes e
pouco commodos de transporta~!', especialmente na oJ'frmsiva;
exigindo por isso o reabastecimento, em cada caso. acuralo
estudo.
Na occupa.cão do terreno conquistado o morteiro faculta
a execução de barragens muito efficazes, especialmente nos
treohos da frente onde não ha, bavragens de artilharia d~
campanha. Contribue, assim, efficazmente, par~ repellir o,;:;
contra-ataques inimigos.
Emfim, o ·tiro com projectis fumigeno'j céga o inimigo o
faJCilita as manobras que têm por fim fa·J;er enlhir · ns l'Psi~
tencia;s localizadas.
N!os terrenos muito piamos e descoborto::~, o morteiro c;ó
mente visto e destruido pel,a artilhari'a e até pelas nwl ralhacom muitas precauções poderá deslocar-sf~; pois será f:-wildoras e petreohcs do acompanhamento do inimigo.
228. Em principio, o ca:nhão. de 37 e o morteiro f.;tokes
são ovgãos do ba,talhão; mas o coronel pódo ,agrupar va.rinR
canhões de 37, e, mais especialmente, varios morteiros f\tokeR,
quer para lhes dar missão especial, ·quer para ju1ntal-oR a um
batalhão empenhado.
CÀNHÃO DE MON'l'ANHA

229. Constitue :feliz, solução do problema do acompanhamento da infantar'i!a, pôr á sua disposição ~eccõos (evP-11tualmente, baterias) de canhõ es de montanha, de 75 tnilli-metros de calibre.
Seu emprego . é, com e~p·Acialidade, indicado nos pr'ri'odos de engajamento do bom exito, em que' a li~ação cnm
a artilharia de apoio direito s,e torna !particularmente difficil. Recommenda-se o emprego mórmente ·em todas as
circumstancias em que' o conhão de 37 e o morteiro StokPs
são relativamente impotentes, sobretudo nos terrenos :vlanot~ e descobertos, em que ás vezes difficilmentB poderfio srr
levados á distancia de alcancr.l ef.ficaz.
Presta-se perfeitamente bem o canhão de montanha a
acompanhar por toda a parte a infantaria, e tem as nwIhores condiçõles para utilizar o terreno, seja tpara progredir·,
.seja para se ,pôr em bateria, tanto mai6 quanto o alcance ( 1)
J:he permitte conservar-se afastado das primeiras l'inhas.
Além disso, ,f.em surfficiente potencia contra o pes~:;o:"ll' e oc:
abrigos ligeiros do campo de batalha.
230. A6 se·cções ou baterias de montanha, rle ar,ompanhamento, ficam, conforme o caso, ·á disposição dos em·orw i s
ou dos generaes de brigada, quA lhes rrg-ulam as missc)Ps e
os deslo(•amentooS.
1

(1) ·'t.OOO

moder·nos.

111.,

par·a o eanh:io Kl'llJJ}I' '7.000 parr~ u~ typo~t
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BLINDADOS DE ACOMPA:-.rH AMI!":N'rtl

(Car1•os leves).

231. Os carros blindados, leves, são engenhos automoveis (cerca de 6 toneladas de ,P·eso), armados em regra de
uma metralhador.a de typo peeado ou de um canhão de 37.
!A velocidade ,pratica da marcha varia, no combate·. com
o .ter·reno de 1 a 5 kilometros por hora.
Graças ao veso, ao revestimento e ao armamento, PG··
ôem romper os obstaculos materiaes (especialmente' as rt~
des de arame) ou as resistenciae activas que se apresentarn
terreno de combate'.
1:110
Os !'arros blindados operam em intima e effe>Ctiva liga()ão com a infantaria. Comp·ete a esta assignalar-lhrs os obstacul'os ou fócoe de resistencia que a impedom de avam;ar.
A aeção dos carros, porém, se'ria baldada, si a infanta-ria não andasse agarrada a elles e si, uma vez desemhaeaçada ,por elles da resistrmcia que a detinham, não apeovP i-taese immediatarne..nte a occasião para manobrar, OC('Ilpat· o
terreno livre e recomeçar a marcha para a frente.
Elles podem supprir a acção :P·reparatoria da artil'ltaria,
sobretudo, qua1ndo, para obter as vantagens dn. sm·prp:r,a., supprime-se a destruição pelo canhão dos ob3t.aculos da defesa.
lNa batalha constituem, em regra, · agrupamentoe importantes, que' se emp.reg.am em acções regularmente concertadas. Nos periodos de engajamento e de aproveitamento do
exito podem-se empregar ·os pequenos grupos, nunca inferiores á accão.
São extremamente vulneraveis á artilharia e ao ontrar
nos respectivos logares, p~ara. os ataques, devem ser cuidadosamente diRsimulados ; circumstancia esta q11P nm it as v"-·
zes ret'!LI·ing-e o seu empre·go.
TITULO VII

O combate de infantaria

CAPITULO I
OB.J F.C'T'IVO

no

f:OMDNI'E --· AUXILJARJ<~S DA JNF'AN'J'AH!A

232. Chamada a actuar offensivamente, qtHw em phaRe do
Engajamento, quer em phase do Ataque (approximacfio, ataqttt~
proprianwnte dito, aHsaHo), a missão da Infantaria~~ SPlllpn• a
mesma:
Progredir na rli1'ecção assignalada, até ao ob.iectivo (iua.l
que lhe foi indicado, escolhendo uma série de objectivos s?.tccessivos (ou ·inte1·rnediarios), tanto mais proxirnos quanto mais
sérias sejam as difficuldades que se prevêem da parf.n do f.pJ·-·
reno e da do inimigo ..
Nesta conformidade, as linhas stwccssivas qw~ ·se frafa, d1~
ati'inyir no decurso da approximacão e da progr·essãu do ata-que pt·t>IH'iamente dito, assignaladas pelas linhas do terreno,
são ás mais das vefes largamente St~paradas. Mas, no correr
do a~;~1alt.o, haw~rá que t.omar:'i vi?...'a fm·ç·a, a11f.P::l da eonqnisfa
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do übjcctivo final, uma série de objectivos intm'rnediai·ios, ás
m_uito proximos uns dos outros e marcados pelas provave~s _lmhas de defesa snccessivas do inimigo. Em plena persegmçao, ao conh•ario, póde aU acontecer que desappareça a
successão tlc ohjectivos c sómentn reste a noção de direecão.
. . 'Fado objcc~ivo conquistado é logo occupadr,, varrido de
W'IIIU(fus, oroamzado e mantido a todo custo.
Attmgido o ob,jcrto final, apr·oveita-se completamenre o
c:rito: o inimigo derrotado é porfiadamente persc(titido.
J.~sta dupla noção cta dirrcção e dos objectillos successivos
(linhas qnp teem de Sf>l' attingidas, depois oh,iectivos que teem
de ser tomado.s) nos limites de uma zona de marcha on de
manobra. e, depois, de ataque, eonstitu(), com a combinação do
fogo e do movimento (fogos de Infantaria e de Artilha~'ia), a
verdadeira base do Combate de Infantaria, cuja realizaçaa ,(,e_
thodica e pr·ogt•essiva é assegurada pela Ligação. Em todas as
ordens dadas pelos Commandantes de Infantaria, nos diversos
escalões, deve-se enconl rar constante attenção a estas necessidades primordiaes.
,
Nflm sempre, porém, a execução do combate, de principio
a fim, incumbirá ás nwsmas tropas de infantaria. O esgotamento, soffr•ido ou previsto, dos elementos empenhados, a necessidade de assegurar a occupação do terreno conquistado,
podem moi iYar que sPjam confiados eRforços successivos a
unidaf!es diffPrl'ntes, mf'djantc passa(l'~m de escalão; ou que
elementos rnmhat.endo r·m primeiro escalão sejam ?'endidos por
outros mais folgados on que. mPnos tenham soffrido. As passagrms de Psralãn c as ~ubstitnições, porém, hão de ser previstas e organizadns tll' manPira qne sn mantenha a continuidrulc no esforço.
2:33. Auxiliam a infant.aria no OOmbat.e:·
- a Arl.ilharia;,
- a AYiarão;
--os eaáo!'l ctR assalt.o. eventualmenf.e.
Anfns dn ataqur, a A'l'lilharia dest.róe ou neutraliza os
org·ãos dl' fogo do inimigo (cte art.ilharia ou infantaria), e
prepara o arces~o ria irrfantar·ia nmiga através doR obstaculos
creadns JH'lo advrrsat'io (ronfra-hat.eria, p1•eparação de artil!JUria) .
Dumnff' o ataque e n nssalt.o. prP.ccdn e colwe a infantai'ill amiga com seus fogos, não só para assegurar-lhe a prog-ressão como para garantil-a dP. cont.ra.,-ataques; e prosegue na
nmtlralizarão dos meios flp, acção do alvP.rsario, que escaparam
á JH'c~pal'a~.ão (f.ii'Os dr acompnnhament.o, de protPcção, de
enjanlanw.nto, rontrn-hatel'ia).
nonqu i;;f.ado o object.ivo, prot.Pge a infantaria contra as
tP.ntativas do adversa1•io para retornai' .o qtw percteu (contrabateria, contJ'U-fll'P.pal'fil,'ão, barragens).
Na pm·segui0ão, apoia a infantaria com todos os mrios '{Ue
p1'ule a f.f'mrlo p1IJ' em jogo.
A Aniar-iio infnl'Tna :í infautaria, assignala-llw os perigos
que a amra~am. vigia-ll~r a progressão .e contribu~ para
assrg~1rar-Jhc a satisfaç~ao das suas necessJda~es, ~ervmdo de
intermediaria entre ella, o com mando e a artllhar1a.
Evflntualmente apoia a infantaria com seus fogos de me·
tralh~_doras ..
·
·
veze~
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Si o commando dispuzer de cárros de assalto, estes abrem
caminho á infantaria através dos obstaculos artificiaes ou naturaes que a deteem, em todas as circumstancias em que o
terreno pcrmitta empregai-os; acompanha-na pelo maior tempo yossi~'e1. e, ~~~1 ~strcita ·~oopnração com ella, quebram as
reststeuetas do I-tunngo e seus contra-ataques.
ESGLARECEDOfiES l\IONTAD(IS

234. o pelotão dr esclarecedores montados d.o l'P.gimento
tem a eargo fornecer, durante a marcha. patrulhas de flanco.
que é dcsnecessario tirar da infantaria, e numeadumcnte aque..:.
las que devem ir aV~ certa distancia, a~ qtw tccm a ineumbencia de reeonhccer ~i detcrmina~a~ ('l'isfas, ou eobrrturas sus-·
peitas. qw~ c~enpara111 ;is investigaç~õct~ da v~mguarda, não occmltam alguma mnhos1:ada. EspeeialmPnf.n dltl·anf.c os altos, os
esclarecedores apartanH•<n rla eohmma paea irf'm :ís altura;;
vizinhas oh~cr·qu· n fcNTnno. F.nearregados tias ligações ao
longo das r.olunuuts dn maL·eha, lamhmn no Pstacinnamcnto P.
COm, fl~JHWÍalidadc llOS postos avançados, n~seguram as JigaÇÕCS
e11t.re o posto rle commando de r:orOnf'l ~~ os postos de commandante~ df' batalhões destacados.
No inirin das mm·chas de approximaç.ã.-•. c emquanto S<l
pódr. eircnla.r a cavallo IWIO campo de batalha, afóra o serviço d(~ peqnenas patrulhas (~ lig,ações, sf'rv'cm para h~lizar os
if.inl'l':tl'ÍOS C passag,.PilS deSCllfiados; aeompanham OS officiaes
que vão fazer r•~conhnrimenlos e voltam. d(lpois, ao encontro
das tmidades, afim dn guiai-as. Quando já não r possiv•fTI
cireulat· a cavallo, passam para a retaguarda. onde ficam com
aR resrn·as nn com o primeiJ'O esealfío do trnm de combate.,
Exccpeinna lmnntP. quando lWf'N~sal'io, podmn ser cmprcg,ado~,
duranf.P o co mim f''· romo v•'rdadrin).S paf.rulllas d~ ~a\'allari3.
explorando ú pow~a distancia f'm dirccçf\.o perig-osa. on mn ligação t•nnt l!nidadt• vizinha. Evitat·-sc-ha com rmpenho empregai-o~ '·nmo mensagei1·os de infantaria.
O ('Ol'Onf'l n•scrva-sn o mnprt~g-o do pnlnl ão dr csclarocP •
dorf's montado~: p1ídP Iamhem jnntar 11111a parte delles a crwtos
batalhão~.

€) ~wrdeo que eotnpdl' aos rlous escla.recrdorcs montados
de cada lmlálllão (I ao da col:npanhia P. o de agentes de ligaç.ão
(mn suhstituit:ão dos eyclistas. 110~ terrenos rm que r. difficil
a cil·cnlaeão d"!stns, eomo acontece ordinariamente no Brasil)
Tornandá--;e imvossivel eirç.ulal' a eavallo un. tert·cno de combate, os f:mnnmndanf r~ de • Batalhão r Cotoncis darão as nocessarias ordem; pm·a o reagntpament.o dos cselarccedores mout.ados dos hatalhõPs f' companhias,,
.
J~' fnrmalmrntn tjrohibido escalar eselareccdorcs mort.ados
para. ordenanças de offkiacs.

lJAPITULO li
'FÓflMA GEH.\L DO t..:OZ..IBA1'?5

235. A infantaria qtle tem rlc tmnae um ob.ketivo ou
un1a série de ohjectivos deve, pois, em primeiro lagar, chegar
a um sitio onde fiqu~ á distancia de assalto das linha3
~d;versas c com u [J·ente 21m·a o seu objectivu inicial.- Gum-
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pre-llw, ·dü!tois, dar o assalto,, conquistar a série do ob.iec·,tivos
designados, per.seguir, emfim, o inimigo derrotado. E~sf.e conJunto re,pres-ent.a o quadro completo do combate r,ontra adver~
.sario energico c estabelecido em posições que decid in (lO-·
fcnrler.
A duração das differcntes phases do comlmto ó -esscucia.Jmente variavel e depende co Lerrcno, cta superioridade moral
c material do a,ssaltante, bem como da forca ~da~s nrganiz:lções
defensivas que se traLa de ~tmnar.
Ern cer·los casos o assalto podcrú IJorJt<u·-~ ~~ iuuf,i I, hasf ando ,c;;;() a manobra, c a ameaça qrw ella faz pairar eontra
um on outro flanco do inimigo ~para quebrar a rnsif'tenlelia
destE( nomeadamente nu8 periodos de engaj<uu .. nlo ~~ de apTO··

1

vcif.amenf1o do exiLo.
Mas, si a imporLancia l~elati)va

f.!as fiiver~:t8 ph<t.Ms do
combate não póde ser de antemão fixada, nfío He dPvo perder
de .visLa que o as.salto é sempre, a p1·iori, o aeto principal do
ataque, o objectivo que se procura realizar r,onLl'a n inimigo
que faz frente e que é prociso finalmente ahnrd;u· a. llaionel.a
·
c á granada.
236. E' I)S{.a llllção que impõe, em todas as eireumsLan-~
GÜts, aLtingir-se um siLio a disLancía favoravel para o aSJ~:;alto
isto é, :para se poder fazer irrupção,. de um 1SÔ atTaJJco, nas
prímeiras orgaui:4açõe,g inimigas. Essa dlisLauda, cujo mínimo é determinado pela necessidade de obter (1 b~ 'Ill ajustamento dos tiros da artilharia que apoia o assai! 1.1, varia geralmente de 200 a 300 metros.
Si as vicissitudes do combat-e levarem a in fantada ainda
a maior proximidade dos primeír.os elementos inimigos, a artilbarHt não pódc mais tomar estes ultimos süb seus fogos e
só poderá bater objecLivos sufficientemente afastados. Cabe,
então, á infantaria preparar o seu assalto com o;;; proprios
recursos; póde a.té acontecer que um assalto local, piOir ser
muitJo curta a .distancia cos ninhOts de rcsisLencia inimigos,
tenha de ser pre@arado a granada.
De maneira geral, a base de partida do assalto deve permittir que a:s tropas nella v-enham coUocar-se com a frente
para os objectiíVOS qu~ teem de tomar, sem que
attraiam especialmente a attencão do inimigo· -e provoquem
reacoões. O terreno, portanto, é que a impõe.
Em geral, de!Ve-se admittir que a infantaria de assalto,
si não poud-e chegar a menos de 500 metros eas linhas inimigas que se pretende ~tomar, não estará em condições de
fazer, através da distancia em que se acha, uma marcha continua e rapida: a operação deve com-eçar, então, por uma
vapida ~progressão do ataque, seguida immediatamente do
assalto, e o systema de fogos de artilharia de acompanhamento c d:e protecçã.o deve ser prevísto de conformidade 'COm
essa circ.umstancia.
237. Em muitos casos na guC'rra de wovimento o dispo~
sitivo do assaHo será tomado na base de partida, immedia-,
Lamente depois de marchas de certa -extensão e de rnanobr::l.s,
mijo objf'ctivo será levar a.s tr-ovas ao ponto eonvenienle.
«0 ataque c precedido de urna ap)n·oxinwrüo, que lem
por fim l-evar as unidades encarregadas de cxPcnta.l--o tão
perto quallfdo possível de seus objectivos e díspôl-as em fa'ee
delles.
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<<Começa a o.prn·oximação logo que a tropa entra 11a wna
em que pôde ser a.ttingida pelos l~ogos do adv-er:-;ario, er~pc
cia.Jmente pelos de artilharia (2).
L.ogo que o fogo da infantaria inimiga se torna scnsii\'.Cl
a .ponto de embaraçar o movimento, começa o ataque propriamente dito, alcançando e ultrapassando,, em caso do
opporLunidadc, as tropas primitivamente incumbidas no cnt:ajamento.
·
«Abre-se o fogo de infantaria (comprchendido o ·dos
pd.rechos de aC'ompanhamento) contra todos os pontos em
\]Uo o adversario parece estar alojado.»
No decurso destas operaçõ.os preliminares do assalto, <~
preciso não esquecer que: «Sob um fog;o efficaz uma tropa
de infantaria não póde desenvolver-se sinâ(} para . a frente,
pois a dirccção não é mais susceptivel de mudan~a. lmtpüe-se,
consnquentcmente, a ne,cessidade de colloew· a infanlaJ'io. ern
face dos seus objectivos antes do ataque>>.
A plluse do assalto, em certos casos, scrú p-crf'ettamcnlo
dist i neta ~~as ,precedentes. Dar-~se-ha ('SSe facto, nomeada-·
dammJI.P, na nuerra de pOtsiç~.o, quando uma sórü' de opera•;õHs inieíaes tiver levado o assaltante a e~Labeh~et~t· -se em
conl.aeto immcdiato com as organizaçõc·s inimigas; oer:orrer:í
t.a,rnbcru na guerra de movimenbo-,, quando as Lropa~ mwarn~
gadas do engajamento, recalcando os elementos avaH\;ados do
adversario, tiverem chegado a distancia de assalto das posiçõ-es principaes do adversario, sem que possam. entretanto.
seguir para deante c6m seus protPrios meios. DeYe-se mesmo
admittir que tal facLo· se rEWroduzirá frequentemente durante
o desenvolvimento de uma operação offensiva, cujo fito seja
fazer profunda entrada no dispositivo do adversario.
As tropas encarr-egadas do -assalto ~serão, ·~.ntão, cont.iuzidas aos respectivos logares tão sec.retamente quanto poss~iveL, acol1ertando-se ao extremo com o terreno e gas.tando
todo o ternpo nec-cssario; todavía, quasi sempre o movimento
será feito á sombra da noite.
Nestas circumstancias, póde-se conceber que a acção so
inieie iPelo assalto.
Concebe-se, emfim, ·que em certas circumstar1cias, principalmente nos terrenos cobertos e deante de inimigo pouco
vigilante, a approximação haja conseguico trazer as tropas até
á propria distancia de assalto, s-em que tenha sido necess~
rio abrir o fogo, supprimindo-se assim a nhase do ataque
pro1priamente dito.
·
Por outro lado, nomeadamente nos comhates de encontro,
ou tambem em terrenos cobertos,, as tropas, passando das
formacões d-e estrada, ou das Teuniões articuladas, para as
formações de -combate, podem achar-se inopinadamente com
infantaria inimiga á vista, e .ter necessidade de abrir o. fogo
;para. avançar: a phase de appt'oximacão pódo, portanto, ficar
mais ou menos supprimida.
Nã.o s-e deve, pois, considerar esquêma absoluto H. distincç.ão estabelecida entre as phases de approximação, :r!..llque

(2) «Gom os alcances de tíro ca artilharia moderna, é
prceiso contar com a necessidade de iniciar a armrn"t;imação
a uma dezena ;de kilometros das posições possivt·i~ da artilharia inimiga.>
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propriamente dito e assaU.o·, imposta pela necessidade Ü1e definir nitidamente,, afim de melhor estudal-o.s, os aspectos ca.ractr.risticus pl'ineipacs qup póde aprc·sentar o r.ombate.
Demais, estas phascs .se pódem a;JH'escntar tanto ás tropas
encarregadas do engajamento, que muitas :w~zes terão de desempenhar sosinha:-; uma aeção eomplcta. como1 ik; rio grosso.
Poderá acontecer, tambcm, que estas ultimas, antes de passar
ao alatJ_,ur. ou, direetamentc, ao as.saHo. t.flnham de efTectuar
a a!pproximação sob a. pruteeção de unidades ,i:í ·~mpenhadas.
Estas trus pha.ses. porl.anto., Pstud'adas separadamente no
r.egulamcntu, nu gw!r:ra se m~ha.rão muitas \·Pzes entrclacadas
e, algumas X('ZI's, maís ou nwnos supprimidas. J\fas m~m por
isso se ·deixará dr~ rr'eoiliH'eer eonstantcmr'nf r~ 1.1~ re•s:pectivos
caractf'rh.;Lieus esseuciaes.
2381. No 1·onjunto, pura a Divisãp1 ou Brigada, ~untes do
engajamrnto o di:-;pmdlho de combatr• eomiH'Phr.wt~~:
- as tropas ineumbid&":l.d~tquella phase;
- as tropas disponíveis;
- m; dostacamPnt.os de r-;t'gut·ança, si nec.essaríos.
«Ao passat· ao~ ataque.~ .• o cisp'llisitivo eomporl a:
t.ropas dP ataque IJI'oirn·ianlf'nl" dita~ ,., aceidenfalmmttc, as incumbidas de maut.or a:o; padeH def.ensivas da

frente;
- tro~Jas em rc·sct·va e f a.m}Jl'm:. accidPnlalmentc. dfC'st.a~amrnLos

r.k st•gurança nas tlil'f'('t,;Õe~. em que o eornmandante
fl.a Divisiin desr',ja :.-;implcsmnnt,e guardar_,so. »
Nos ch'mrnt.os de um dispositivo de ínfantal'ia púdc-sc
em ;:reral· disfingui·r:

Na marf'lta, qw_•t· em eolumna, CllH'l' em reunião articulada:
.
- as unirladrs l'om:;liluindo vanguanla (on v~ttiguat'Uas.):

- · onmf.ualnH~IIll'. as unidarh's eou::~Utu indo- flanco...:..
guardas, ou tlt·sf:wameuto:-r rle prolecçiio tlns flaneos;,
-- O!\ enlualmohlr', dPslueamcnt.os f!-e Iigar;iio. quer entro

os elementos do segurança aeima meneionados, quer cnLL·e as
tropas Yisinhas;
~
- as unidad~s dist)u.nivei::; (grosso da tropa) .
A parth· do momento -em q.uc a tro,pa passa au üisposi-·
Uvo de combate :
No 1•eoimento:
-

Os batalhões

f'lllpenhauos (3)

(que lambem ·podem

Sflr chamado~ dr~ primeira linha ou dr! primeiro c-~'cal.ãu);
·- os batalhões r~scrvados ( 4);
-. os orgãos de fogo, ct1jo emprego o Guroncl re-serva
para s1;

:(3 c .)) O Oorouel, bf~nl t~nt.endido. f.Ptll o direito de r·e~
ser.v·ar para si o emprego de companhias dP infantaria ou
seccões de metralhadoras, morteiros e .::n, Lirauos dos hata.lhões empenhados e,, inversamente. dtJ !PÔr á disposiç-ão destes
ultimos certos elementos tirados dios batalhõ;es rnsrrvados.
Observação analoga applica~se aos OormnawJal!lns de
Brigada e ao Commamlautt• t!e Batalhão, no ínterim· ~1o Ba.

talhão.
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eventualmente, as flanco-guardas, destacamentoa dl'
proteccão, destacamentos de ligação.
lfo Batalhão:
- as eümpanhias de prímeiro escalão;
- as companhias de segundo escalão (ou do reforço);
islo ,j, as eompanhias que seguem na c·steira das do ,primeiro
escalão, pt·omptas para ·Se empenharem na~ condições previs.:...
tas na ordem;
·
- as companhias dr. terecit·o escalão (ou reservadas);
isto •\ as conwanhias eujo emprego o Commaudante do Batalhão reserva para si c que, frequentemente, progridem de
cobertura em cobertura, de maneira que estejam disponíveis;
-o.s orgãos de fogo, cujo emprego o Commandanto de
Datai hão se t•eserva;
- f'VtmLualmenfe. os destacamentos 'OU patrulhas de .protcc~ão ou de líga~.:ão. ·
1\'a Companhia:
- os pelotões de prime.iro escalão;
- os pelotõc~ de ~" c 3° r~õ;calão (eventualmente, os quê
tl'ern a. missão de cobertura de um flanco, como lambem
aqUf]) lf's cujo rmprego o capitão se reserva);
-rvrntualmente. {)S orgãos de fogo (metralhadoras de batalhão) que poJ'Yentura estejam á di,sposíção do Capitão;
-- eventualmente, as patrulhas de pro.teet;ão e de ligação.
l\;os orgãos de fogo adstl'ielos {t infanfal'ia (mcfraliJadoras. nanhôt'S df' ~ri P morteiros), podem-se geralmente di::;linguir no J'Pginwnlo e batalhão: .
--- os que acompanhant delenuiuada tropa, afim de coroar
a posi«.:ão t'OIHJHistada;
- os que, estabelecidos em posição, lcem a ineum)u•neia
de OJIOim· com o f'oao a ac\,'ão do~ elementos de infantaria que
vão progTeuindo:
- os que fieam resqrvadns:
og que ~ão postos á inlt•il'a disposiçrlo da auloriuade
inferior (~í. disposição de nm Commandante de Batalhão, pelO
Coronel; á disposição de um Capitão, pelo Commandanle d~
l3atnlhão).
1\las, Jevc fiear be mctlt!•nu.ido quP taes rp.ssõcs são apenas tcmporarias, e que os· diversos ot•gãos de fügo estão scmJH'C c suceessivamPrllc passando, no uccm·so do combate, de
uma d••ssas missões para outra (5).
lnJporla, todavia, nã.o cs·queeer que as t.lisposi(:õcs acima
con~idcradas não dever ser tomadas eomo csquêma c sim como
um quadro geral, cujo fim é con~eguir a exacla eomprehcnsão
A~sim, ~f'('~:õt•!ói df' metralhadora~

quro a('ompoul!o!l&
prinwiro ~S( alão, rslabrlcc·•~m-':a' na posJt)ao
éutHtuh;l.ada, para sustr.ntor a rlr'{e~a nm caso de co11ft·a ataque,
e famhi'Hl, apoiar os ataques ullcrwrcs.
_
Igualmente, s<'er:ões de metralhadoras, c~nlwcs dn 3}. ou
morteiros 'reservados, são collocados em b.alerta para aJwH11'cm
ata, 1tws. ou são Jcyados para a frente, aftm de acomponlwl'em.
-companhias empenhadas, e.tc._
L•is de ti>2t - vot. lll
a~
fG)

compa11hia~ dn

ACTOS t>o PObER ltXECnTtVn

do. valor _dos termos empregauos tratando-sp, de eumbate, e
CUJO sentido convém niticlanwnte definido, afim de que não
haja qualquer ambíguidatll•, uem me:smo nas eil'cumstaueias

urgentes e criticas.

CAPITULO III
APPI\OXIMAÇÃO

. 239. A passagem tla!' columnal-l de eslt·ada, ou das reunií'ie~.
articuladas, para as forma«::.Õel-l de approximação. faz-se, á~
mais das vezes, progressiva n insensivelmente.
Caracterizam-se a:-:; formações de approx:imar_:fio velo Pmprego de pequenas eolmnnas maneil'as (grupos dt\ eomhalr,
esquadras), escalonadas, amoldando-se ao tm·retJO t' utilizando-o ao extremo, para eaminharern a eoberl o, ta11lo quanto
possivel ao abrigo das vh;las dos uhst~rvatorios tr.rr·t•slrt·s du
adversario, e das investigues aereas (aviões, balõcfi) .
Os regimentos, batalhõP~, companhias,, pelotões n gt•npos
de combate, adoptam furmaões lão amplamente al't.ieuladas
quanto o permUtar a judiciosa nlili'zaão du tPrTnnn P a lat·gura da zuna diJ marcha (ou rlc nwnolrra) e, mais (arde, de
atar1ue, tJUe lhes foi designada.
240. O conjuneto do dispo~itívo deve srr tal qnc 11ermitta
passar rapidamente ~í formação dn ataque, si o ii1imigo atacar
JJOl' sua vez ou si, por aca~o, topar-se com a posir;lio advpr·sa
mais eedo do que sr Pspcra.
Para isso, á medida QlW a tropa. ~~~ vaP avizinhando do
inimigo, torna-sr cada vrz mai:o) lWePssario IJIH' ns ,.!f~uwntn~
da testa do dispositivo ~"f:kiam f'm tal ananjo que JH't·miliam
em <{ualqucr mnnwntn o logo eontra o trrrrno á frr•ulP, u~~
iulervallos e os fia nem:;.
Com esse fito, dons gl'npos dP (•.mnhal c do primPit·o P."if'Hlãu, que sejam vizinhos, ckvcm f.t•r a po:-;:-;iltilitiadf', <Tuzando
os fogos das armas automalieas. de halt>r o i<wrPno :í. l't'f'lllt;
do intervallo qüe os separa; os grnpos d<' comhate qw' t>sf(•jam
nas alas de um sPgundo ''~ealãn rl<WPt'ão franqu<'ar as <•xLJ·pmidades dos escalôes prPeedPntns; os do interior d1· 11m ;•st·alão,
bater o terreno entre os grupo~\ qur. os preer.dcm; assim enmn
deve-se poder varrm· com ai:'i metrallladoras qno PS(ujam mais
·atrás o intervallo d~ duas nnidadcs vizinhas. '!'ios lr'ITenos ~~n
berto's, os grupos Of' combate de primeiro esealãn liga·r-so-l•ãn
por patrulhas.
Em ouiras palavras, trata ·S'~ de cstat· promp!o, Plll todas
as circumstancias c n todo o momento, pat·a err.ar 1ia frPnt!•
do dispositivo nm impen<~travel harr<'ira (}(~ fogos. tão poderosa quanto possivrl, protegidos os flam·o~ de mauf.'Íra anaIoga.
Soh f.af's rf'sf'rvas. <~onvit'<Í qlH' os r•l<'llll'nl ns da I N;la só
tenham os eff0divns (•stridanwn!t· n<'<'l's:-;arius pnrn tomar n
contado, limpar·o lr'tTI'llU dn patrulhas inimiga.;. si hnnvPI'
oeeasião t' constituir o m·rnhnw.:n da {teuk de ~'llfiU.iomeufo.
2·11. EmlHlra a uliliza~ão Jo tert·et:u }JUI'a uamiuhat· a
('.olwrtn IPnlta d<l sn1· kvada ao f'XIr<'lllq, nfío dev0, louavia,
al'atTdar a alwrtnra d<· inLPT.'vallos d<\BIUsiadamrnle largo::; e
'1ue escapem ao fogo cruzado.. dos elementos da l<'sta, nem ueeat:ionar para o resto tlas tropas aecumulação por <lemai~ eon-
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sidcravel nos corrr.clort>s, df~ ondr- ~rrú. muita~ H'Zl'S diffil'il
desembocar, ôu atrás do coberta~ nH~dioere~. qu<· foq;o~.;ameute
attrahirão a altcn~,:ão do inimigo e o fogn de sua artilharia.
. E~ portan(o, indi~IJPH~avPl durante o~ veriodos de apvt·o:xtmaçao:
- de um lado, não perder a no~·tiu da dii'Ccçlio, qu~~ dnvo
~empre ser assegurada por pontos de dircwãu, islo (S, por pont.os de l'd'erencia afastados, bem vioiveis, (•. por linhas sncccs3ivas do terl'euo, qul\ SI' trata do altingit·, faz.,~ndu-so a inda a
eunfirmat_:.ão por IIH'io da lmssola;
-UH outro lado, l.eJ' sPmpre em lllt'lltn a necu.::sídadt'. pt·imordial para o connnandante dP infantaria, ent tudo~ os ·eHcalõcs, de meticuloso 1'cconhecirnento tlu tenPno, qUI) ~~ o meio
de •~vitaL' movimentos inuteis ou perigosos e dn JlOdt•t· tomar a
il'mpo as neeessarias vrecauçõrs para al.r·avnssm· a~ j';ollas at·riseada:::. Dahi o habito dos clu•f'cs JH'f't:t~dm·r·m o gTosso dn
suas tropas (cujo commando, quando for neenssario, eonfiam
aos respectivos substitutos), como t.arnbem de proenrarnm
const.antmnnntn posit~.ão de ondt• possam drscodimu· o terreno
cireumvisinho, não trepidando, caso seja nnccssario, em avall..:ar altS aos nlf'nwntos mais avançados (ainda que sejam t~onsti
tuidos de cavallaria que se ache na frente da infantaria),
afim de proceder aos rceonlwcimnntos possoacs indispensavnis . .As passagons reconhecidas, serão, quando neccssario, as-

signalallas

<)

balizatlas;

emfim, manter a dPspeit.o dt~ tudo, a liaaçüo, qtH' se
torna muito difficil. Justamente em virtude do tlcsloearnento,
quP 11ão permitll' o PmprPgo de certos mnios d1~ I ransmissãn,
c f'Jll eonsoífuerwia da larga artkulação do tJü;positivo. Irnpôe-sP, por isso, aos c~hefes, a rwcessidade de fixarem •~uida
tlos-amnntn os respt>elivos eixos de deslocamento, fJClu mnnos
os dos seu~ grupos tlt~ eommando (6), e, mais tard<·. dos postos
tle ohsPrva~:ão r dn commnntlo. Dnh i a nPet~ssidadP, f'Jn lodos
os rnwalõPs, dPsdr o Gormwl aL!'\ ao eonnnandanl e dt• Ill'lof fio
(t>, lla JIH•dida do possiv•~l. desde o Gmwral de Brigada) da organiza.;ão, em torno dos chefes c com os Plf;~ento~ dos ~f'~JH;
c.tivos grupos de commando, do constante vigllanma do lllliHIgo, dos I'IPnwntos qu1• progl'idmn, das unidad('s vizinha~. hnm
eumo do:-; desJocalllPillos .. dos sigTU\I'S qnn poi' VI~IJI.ura fac,:a
o eommandanlc de quem so dcpPnd1• immetliatamPnf( 1 •
Demais, os t·onimandanles dcvet·ão nproveilar toda,; ar.;
t'iL'0nmstaneias, P principalmente as pa1·adas rwcr•ssarias nas
linhas sueeessivas qun forem attingidas, para rnslhdN·er a
m·dem nas unidadt~s 1.' J'l•eupPI'tH' o rlominio sobre Pilas. f irando
J)art.ido d1~ l.odas as eobrrtas que as furlPm tís vistas tf'tTPsfres
e acreas do advf'rsario.
Todavia ainda nesse caso, ú pl'eeiso nvilal' a~ ag·glomeL'arõe:-; (]n trop;ls c a eontrac~ão dos dispositivos.
•
2·~2. J>m·nnfl' u nPIJI'oxinHtr,;ão «a ael ilhar ia
manl,•m-s''
em l'Ortdic:ões dP. inLPJ:vir pm:a apoÜl~· a. ii~fa}lhu·in, :-;u!Jnwl f I'JFio
seu~ fugu::; a ~n·tillwna P a mfantar1a mttmga~>.>.
. -

\G) _ O que lhes permitlc afastarcm-sH momnntanPamenle no intuito de fazerem ()S. rcconhecjmcnlos jt~ allu-

!Jidos.
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<<0~ eonmmndanles de corpos de infauLal'ia (ou Gt>neraes
dt~ lkigada) fixam as mi~sõ~s de sua artilltari<t do aeumpanhamcnto immeuiato, si por ventura lht•s foi a~soeiada, e lhe

l'f'gulam os drsloeanwntos.>>
- ;2.1:L A maioria destas preserip1.:ões appl ka-sl' ê.Ís ll·upa::;
r1•seryadas que tenham de cffectuar, de dia, marchas de approximação ~oh a prolecção de elementos já Pmpcnh.ados, pura.
attingir novas posições tle reserva, ou bases de lJarttda de ala(JlW uu assalto.

AT.\QUE

2 U. Logo que o fogo da infantaria immiga se torne sensiver, o ponto de estorvar o movimento, os. elem~ntos da testa
r_l_o aRsaltanto serão lll'Ogressivamente .obngados a tlescnvolt·a-se p·ara responder.
De8de então, a progressão só consegue eonLiuuae graças
;i comliinaçllo do foao e do mvv·imento, que é justamente o
,_~a r arte ristico elo a taque propriamente dilo.
Os grupos de combate da testa, bem como os que proLe-gpm os flancos, adoptam as formações de ataque mais tenues
que fm· possivnl.
Os orgãos d·~ fogo, fuzis-melralhatlores, mcLrallladoras,
t'anhões dr. :n e ltwrteiros sãu ~ 1Sh}S em acção logo que o
}Jcrmittc a distaueia, de confor·mil.h de com as propriedades de
cada um, no intuito de fazer calar, ou pelo menos rcdm:ir a
intt•JJsit.!ade do fogo adverso.
O dispmütivo, st~IIIPI'n JlliiittJ f'Sealonado f'lll profundidade.
vae gnnllaudu por fr·at~~.:,f>r~, Lle eolwrla l'lll cohel'la, as lillhas
~L~~~~~~·ssivas do ft'ITr•no qtw devem ser
atLingiuas. passando
eonstanlemrJltro, durante a mar,vha, por modiHcaçõcs que attcndam ao tenenu e aos acontecimentos, até tomar', fij1alntnntre, :i dislau~ia do assMto, a despjada fúrma para abordar•
o advnrsario.
Empregam-si', P!llquanto J(h· possível, no i11terior do disr.ositivo. as JW<]uenas columnas quo fadlilam o arn·oveitanCJrlo das pas:-'agE•ns e o r.xereicio de t•onunando.
24::t. Cada gi'UJIO do ''ombate ·faz seus laJJccs em conjunto, ou p<w Psquadras n ató hom1~m vm· homem. utilizando o
l.i'l'J't•no L'fll t•xf.r·pnw, PSPf'<HalmPtlte as passagens dt~senfiadas,
sem que se eonsidPre obrigado a seguir nma linha pcrfcitanH'Illo r<'da e a maJltil•l' rigorosamente os inlcrvallos com as
llltidadPs visi11has, Hão dPixando, todavia de manter-se na
d m·t~~.:iio fixada <', de maneira gera1, na ~o na de ataque quo
t'UllhP <Í

~OIIlJ>Ullhia.

Tuda a fraeção que se dd('m, OI'ganiv.a ou ·m,~lhora. a coJ,Prla em qne A<' aeha; as fraeçõcs que vierem depois aprovei_.
lnm-11a t', vur sua Yez, lambem a melhoram (7~.

r 7) - A Jll'imeim colwrla que se d1wc realizar (~ o abri(Y'o
indh-~dnal dn atit·ador. Consiste em uma ~·avida,lc alongada
tJrr·mtllmdn a·~ !1umcm atirar na posicão deitada. ou descan_:
sar n~ssa posH:~~o. neve-se-lhe dar progres~ivamcntle a ne-4
ccssarta profundtdauc para quo todo o corp_o do atirador des ...
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Abre-sn o. fog-o con l ra os p{)ntos onde o ndversario par rce alojado. A' medida quo a unidade vae ganhando ·terreno,
os pontos perigosos tornam-se mais pret~isos; novos grupos do
enmhal ~ entram em linha e, por sua vez, travam a arção pelo
fr.g·n «Pvitando-sc, por~m, ultrapassar densidade tnl que n·cti'PSI.:a. os riscos de perdas sem compensação e,rrecliva».
Com o fogo systemalico flllO lhes é peculiar, as mctra.]hadoras preparam e protegem o avanço por lanr.es: tomam á
p;ua conta as mot :'ai h adoras inimigas; ficam alerta para bater
ns inLm·vallos Ptüre as unidarlcs de prímmrn linha. Os calthõrs tlc ~l7 c os mol'fpil·os tomam Fambem á sua conta as
11H1Irnlhadnrns inimigas; os morteiros J)Odem, igualmrnt.e, lc\'ar a pff .. Ho verdadeira preparn:r,ão, unaloga á da artilharia,
ront.ra .os ninhos do rf•sislf'neia qnP offrrrr..am parlhlular imporf.n.ncia.
24(). <<0~ -pelotões e. a!-1 companhias de reforç.o approximam-sr pl'ogrrssivamenlc por twqueHas t•olnmnas inn.l.lingi·vpig, ui iliznndo rom enidado ns caminhos e os •lrsPnflnmrntns.»

~o Com mando ernprm h a-os, não no:; pontos em que a prop:rPssão Pslú nitidàmentc conti-da. mas nos claros da fronte
inimiga ou nos (){)nf.ns dP menor· resistencia, parn ronlinuar
u progr·rssão na direcção indicada, auxilianclo pela manobra
u~ l'ra(••:õr•s provisoriamente immohilizadas. :~>
Ac; frar<;ÕI'S mais avançadas. sem que se csqu('çam da dirrr.ção fltJ{' lhes foi indicada. fa~Zmn cahir.. tomando-a~ ()e

flane.o com o fogo, ou ameaçando-lhes as lm1Ias de rehrada,
ns resistPnrias inimigas que estPjam detrmdn os elementos
visinhos.

2n. Ri as rPsisfpncias locam; do inimigo, nomcadamonto
a anwar.a dP sPrem Iadfladas, cüdem - continua-se imnwdialamPnl e a progrf'ssão. «0 ataque exige continuidade no
P~f'orro. nada qual s<'i devf' t :'r um pcnsament.o: avam:m' n
todo l.ransP, attingir o oh.iectivo o rrit\is cedo possivPl. >>
Si ao f·onlrario. os elrmrntos QUfl vão na testa elo alhqun
!'n vemn detidos por solida c eontinua rcsistenr.ia, tratam.
rnm a.finto, de estabelecer-se a boa distancia de assalto c do
fnvori'Cf'r ~om .o fogo a progressão rlos rAforços e rescrvn~.
A formação de ataqu~ vao aos poucos se t.ramnnudando
f•m formnçfin dr' assalto.
·
2. H~.· '.\ noção da dú·ecc;lin e as necessidades rl~ lh1nr:ão
enmH'l'Y~W1 n mc>smn valor dos periodo~ de approxi macão. Si
os corumandanles doR elementos ela testa se vef:'m na contingencia de combalrr no meio de suas tropas. aos que commnnclam unidades ,de reforço e de reserva continua a impor-se a
noce~sidacle de se apartarem de .suas un_idades afim de pref'edrl-a~: mas naturalmente, os reconheCimentos pessoaes
já
não l)Odem renlhmr-sP gin!'io rm limit.eA mais re~trictos e f'nm
rnaiot·f'~ prc>ranr.õrs.
~oh

nppal'Pf:n snh o sôlo e fiqur protrgido dns rsf.i)haços do~
prn.iPdi~ d0 arl.ilha_rin. ~.\s lPJTns lnnendas 11nr1 n fJ·ent~'
f'nnsl il1lf'm mna ma!·wnra POldra ns l1alas dt> infanlarin, mas
flt•YP-~P rvilar ag-p;lnnwral 7as em um mon!P muilu vif'iYPl;
n
:::oldado at.irn pPlo lado rlrssa mascara.
Tnrlo.r.: os cornbotentes dm,em t>sfrl1' adesf1'ndns ,~~~, r.recutar 1'0Jiifln c nutomafl'camen.te este ob1•igo surnmadc•.
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Comtudo, si durante os períodos de marcha e no inicio

tia approximação, póde-se conceber um dispDsitivo escalonado

Hn relação a uma unidade base, guiada ·pelo commandante, ás
unidades empenhadas em combate, ao contlrario, só se designarão pontos do direcção, obje.ctivos, 1.onas de ataque on do
111anohra. eventualmente missões de eobert.ura de um i'lanco.
~-\.. noção· d·o esforço que é p·reciso realizar substitue a da formação. A obrigação imposta ás unidades que teem o meAmo
objectivo, de marcharem sempre para o alvo commum e de
se apoiarem mutuamente, as.:legura a ·f~onvergencia dos esforços.
24H. Caracteriza-se esta phase do combatle . pela necessidade de Pstreita collaboraç·ão d'a artilharia na ac,ção da in~
fantaria, mas sob condições difficeis em virtude das constan~
tes modDfi.eaçõPs flUe as manobras realizadas introduzem na
Rif.uação.
«A artilharia de acompanhamento immediato, si a houVPr, torna sob seus fogm~. ·por ordem fios Cor.onnis (ou Genp.raes d'e Brigada e a pedido dos Commandantes ode Batlalhão,
si for pre(~iso), os obstaculos que embarraQam a infantaria, e
que Psta com os meios proprios não consegue red~'ir.
<<A artilharia de apoio directo ajusta seus fogos :'ts rnanoJ,ras da infantaria. ,
O rl"sto da art.ilharia dr campanha e a P~"Rada, auxiliadas
pPia aviação, rsforçam-sP por neutralir.ar as haferias em
ne~ão.'>

Mas, si a artilharia deve t&r a prcoocupação dominante
4'de saber onde está a sua infantaria», ~""~,... por sua vm: «preoc ...
cnpar-se-á. mais do que nunca, em manter a arf.ilharia no
concnfe dos progressos quP Í1"7.».
1·\! PstrPita coopf~ração d'a artilharia é, pois, aAsegurnda:
1", quanto :í. artilharia de acompan'hamento, pnlas nrden..~
que recebe dos Coroheis (ou Generaes de Brigada) ;
2", quanto ·aos agrupamentos de apoio flirecto, pelos pet}ido~ "que os ... d:stacamen~.os df? Iigaxã_? lhes tr:ansmWtem;
..,
.1 , Pm gm ai, pelo .Jogo mtcnsn·o de todos os meiOs uo
transmissão e. nomeadamrnte, pelo emprego de Joguetes de
~ignaes que devmn servir á infantaria para assignalar
a linha aN.ingida, solic~.itar o fogo da artilharia em apoio do
avanço, ou como al.l.OCilio para sustar contra-ataques, o para
evitar, emfim, que a· art.ilharia atire contra frar,ções_ amiga._'l.:
CAPITULO V
O ASSALTO

250. O assalto f\ feito por unidade-s escalonactns em pro-fundidade, cnm intm·vallos r, distancias varimJeis.
Compõe-sn cada escalão de elrmentos, grr.pos do combate, un~ em formrução de ataque, outros em peQuenaF! columnas, reparlfiidos sem nenhuma .e:sQ.Jecie <fle a.linhamr.nlf.o,
afim de que melhor se amoldem ao t.eryeno, mas ~m condiçõPs de combinarem os fogos e os movnnento::;.
O dtspositivo geral das tropas de assalto (Jr,pende essencialmente da id~a d~e manobra dn rhef'e.
251. «Quando a preparação 0 o acompanhamento do
ntaqne tiverem sido suffieientes para deso1·ganiznr o inimigo
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material e moralmente, o assalto ás vezes será dado pela. 1inha
de combate vigorosamente impulsionada (8) e ~Jxplorado sem
rlcmora ,pelos reforços c reservás no sentido indicado pelo
commandantr. »
:A'::; mais das vezn.;;, porém, o assalto s~rá dado a um
:iignnl convencionado ou a uma hora aprazada. Ncst~ caso
urve-sc conr.rdPr o t.cmpo neerRs~wio para que o dispositivo
~A.ja cuidadosamente collocado no sil.io conveniente (9).
Frequent.rmcnte, em ·face de ad·vrrsario solidamente aJo ..
jnrlo em urna posição, dispondo de todos os seus recursos d8
fogo ,só srrá possivel «localhmr as tropas de assato á noite e
no ult.imo mom:ento. O dcsr.ncadeamento no assalto realizarse-ha ao amanhecer ( 1,0) : assim evitar-se... hão as investigaç.õe" dos aviões inimigos~.
.
252. Convirá muitas· vezes cerrar o diepositivo contra a
testa, para subtrabir mais seguramente, no momenfo da pariirla, o:;; elemrmtos da canela aos provavris tiro~ de barragem
t.lo inimigo. Tomar-se-ha, então, o ~scalonamr.nto completo da
tormação, depois de ter sido .rapidamente tranf'post.a a zona
em (}lH~ sn rs.prravam tacs barragens. C.omtudo, ~~alvo o caso
em rtne se póde abrigar effieazment.e o d1spositivo na base
de part.ida, •; preciso que não se lhe rlê tal densidade que o
torne por firmais vulneravel ás contra-preparações do intmigo.
· 2.53. A \'Plncidadr de marcha .que se p6de ero:perar é essencialmrntP variavel, conforme seja o terreno livre ou co...
berto, plano, em rampa ascendente ou del)cendente; e bem
ussim si houver indícios ,de que o inimigo preparou orgam ..
?.ações defensivas mais ou menos p.oderosas (H).
Seja como ;for, o que convém é attingir o primeiro vbjectivo ,o mais rapidamente possível, afim de assegurar o neceRsario .~mpuhm, diminuir o periodo critico e abordar o in1migo, antrs que elle tfmha tido tempo dfl provocar o desencaunamento das barragem; de artilharia.
No de,..::.envolvimento ulterior do assalto. o andamento for-.;osamente terá de ser retardado. Intervirão os incidentes do
combaf.f'; havrrá ninhos de resistencia que será preciso ladear,
r,roduzir-se-hão contra-ataques locaes que obrigarão a ·paradas
temporarias.
R' obvio, tambem, que esta consideração da velocidade
rle marcha não deve intervir sinão para regular ns condiclS~s
(8) A linha de combate deve, então, avisar por mnio <1B
fognrtes de signaes que vae partir para o assalto.
(9) Em algnn~ caso~, aliá8 Pxcepcionam'!, póae-sP. até ter
fie rrtrahir ligeiramente certos elementos que, por !;;e acharem
nvnnçndo~ dPmais. não permittiriam a preparação da artilh'lria contra as primeiras linhas inimigas.
(10) Em cerloR rasos, tambem á ·hora em f]lie se su;p.põA
qne vae dis:::ipar-sr o nevoeiro, a mono·s que se pretenda justamente aproveitai-o. :Em outros casos. póde haver interesse
em nno alarar immediatam('ntr ao raiar do dia, afim ('J'e
lllfhlzir o inimign :1 Pngnnadnra segnrança. ·
( t 1) Pórl('-sr prever qup a vrlor.idade fie deslocamPnto
dnR hnrragpns fie acompanhamento feitas pela artilharia, va~·i:.ll'á d~.. , um a cinro minuto~ por 1'00 metros
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e~te ipnder e UTer d·e ser r1·
sorosament,-, as~egurado. Quando não se tiver de levar em
conta esta consideração, não ~em cabimento fixar qualquct'
veloridadf': os elementos de assalto que vão na te~ta pro@rid~m tão depressa quanto puderem. Comtudo, cumpre não
esquecer que a tropa, ao abordar o inimigo, não d·eve estar
a&rqnejante nem já de~aggrr~md.a, e qne a ordem vale mais
q-w.e a 'rapidez.
25·\. Do ponto de vis.ta do apoio assegurado pela ar ti·
lharia, devem-se .prever varios casos que, de modo geral, ·1ft
vodem agrupar da seguinte fórma:
t.• A artJlharia organiza, na frente da infantaria de as.
salto, um completo systema dn fogos de acompanhamPnto
(barragens, rolantes, tiros de protecção, 1wen!:ualmentn da
mterd.icçã(')) . Este caso será forcosamente raro 11a guerra rte
movimento, em frentes extensas, em virtude do con~mmo de
munições que tal organização exige. Esforço dessa natureza
reserva-se nara as ch·cumstancias em que se defronta pogfção
importnnto. fortemente organizada e poderosamente mantida.
Na guerra de movimento, comtudo, algumas veze~ ·se feri de
t·ecorrer a um destes systemas de fo,go, mas sómFmtP nos
pontos em que scja essencial fazer prrissfto.
Do rponto rle vi~ta rta infantaria, caracteriza-sp e~le caso
pela necessidadP de fixar a velocidade de marcha, cnmprindo
tw~ elementos da testa do ataque esfor~.:~ar-se por ccrrar â
mais curta distancia atrás daP. barragens rolantes.
2. o A artilharia toma {t .sua conta, ·~uccessivamp,nt~. a
horas .préviamPtÜe marca.das, n•s linhaP. q1w se sup.põo ~crt~m
as de resistencia do inimigo ( •).
A infanlaria prp.cis-a l:'ntão, Aaber as horas ·em que e-.f.rs
<fiffel'cntes tiros cessarão corutra um obje·ctivo e ·serão lanc_:ados eonlra outros pontos, afim de abordar na ·hora 1pt'Pr'l~:l
es·~as resistencia" suecrssivas.
3. o 'I'ambem pôde a artilharia, ·depois de 1f1er submettidn
inieialmente ao fogo as primeiras linhas adversas. alongar
ra·pidamente o tiro para bater posições mals afas!a<las (12)
de onde não de~viará o fogo sinão vor ,solicHa~ão das tropn9
dp, a~~saltro (fogue·bes de signam; combinados).
E' o que suceederá principalmente no caso em ·qu~ llS
P-lenwntos da testa do ataque 1f.omarem a iniciativa de diU' IJ
signal do assalto.
Neste caso, não havrrá intervenr.ão de questões de h J,.
rario.
Demais, .conforme o oai3o, :poderti hnvPr ou deixar de ha-ver preparacAo d-e artilhari·a anterior ao assa Ho. Poderá
convir; ·oom effeit-o, fazer completa sur.preza, para não altrahir, em reacção, o fogo llo adverasrro. E·sta idéa ·será cO"rentAmente post.a em pratica contra o inimigo que não haja
creado na sua frente 'H~ria!'4 defesas uccesS~orins; e alfí mesmo

de apolo da artilharia quaooo

deant~

de defesas

arN~~sot·ia...~ imporltanlfl~,

a

pl'e51~1H_:.a

-dfl r.ar-

ros de assa};fQ pernüt.lirá realizai-a.
Emfim, por diver~s causa~. podPrá acontecer que o a~
~nlto ~~tieJa privado de apoio de artilharia. Compete. então.
á infantaria 1WPparRl-o clln propt'ia, emprP.trando fndo~ <~~

(12) Com ou srm tir·os de 'V:lr'rer tnterm~:>dinrto~.

~CTOS

•eus meios de fogo

DO PODEr\ E:tECU'l'~'O

(fuzis-metralhadorrs, e .sobretndo met.rnlhadorns, (',anhões de 37
mor:triros)' valrndo-~se geralment~
de. 3:cç~o violenta, mas curta, com o duplo .fim de obrig·ar
o mmngo a cu tocar-se e de não provocar o fo•go de rNWl~ão.
Demais, o facto de a11oiar a artiharia um assalto, ni1{)

e

diSJ)ensa a in(anta·ria de eollaborar 1:•a p1•epm·w.·lio com, o.~ seus
TP-cnrsos di.Yponiveis, tlomando rm con::;ideracão, todavia, a
neC'·N•~idade de
a~~o~allo, havrrá

produzit· surpreza. Ainda no d'esenrolar do
frrquentnmente occasião do fuzil-'metralhador
atirar em marcha. Póde-se, em fim, ai 1í cerl'OA limitos, prjvrr enjaulamentos, ou liros da.-; melralltadora~ pesadu~ .(\011tra ('CH'tos objectivos, nomeadamente •t.iros iudircetos, nx,·lu~ivr, porém, quaesquer barragens rolantes.
:?.55. Póde não ter o assalto si não objectivo reslriet.o on
voluntariamente limitado, qner porqun a posic.ão inimiga niio
llfmha pr·ofundidadP, quer vo•·que as eircnmsfaneia levem o
commando a limi·lar o csfor~:o requerido. E' o que al~ontc•('.(',
por exemplo, no correr dos periodos de rngajamrnlf';;;, nü~
prrliminarrs do combate, (tuando S(' tratar de toma•· ~lO inimig·o ·.-:.eus primeiros ponltos de UI10io, sua posi~.:ão de po:;;l •H
e:van~ados, ele., sem maior (~.ompromet.limcnto.
'fal serú o caso tamhem nos prrio.dos de aprovPi tanwn! •:'1
•io exilo ou de pers~~g·uição, quando for nPCO~·sario qurhr~r
l'cF<isi.Pncias locaes sem ·profundidade. ·
Conh·a posições fortemente organizacta.s. e srriamentA d~
!f'ndidas tambem o oammando poderá ler de seriar os p~for
«JOS, nomeadameniiP nos pontos onde não {Ji,spuzcr fios Pf!'Pel i vos necessarios pal'a obt•er logo a decisão mr.-diant:e progT'cssão ·profunda. O eommando pó de, r-mfim. l r r in! Pneão d.~
p1·nc~rlrr a pa;:o~•sagens de e R-calão. para r.cal izar com
lropa:-~
f1·rscas os 1suecessivos assaltos nccE'ssarins.
Nes.Les diversos casos, o brm assim ·na phaso inieial d~
acção mais profunda, mar~ha a infantaria pOI' lances, marr-ado:=; prlos ohject.ivos inctr.mrdiarios, p,scolhirlos r, a~signala
dos, c;i hver cabimcnltO, veios tiros de a:poio da flua art.ilharia.
Em :muilta~ cir.cumsLaneias, pnrém, por mai~ ruidadüganwnte que seja regulada .esta primeira pha·se do as1sall o. e
não obstante t.er sido iniciada com um disposi.t.ivo hrm ordrnado, é facil de in1a.ginar que surgirão ra.pidament.r · in c identes ·variado~ c imprevistos, resultantes de insnfficient~
neutraliza<:ão dr. ·c.ertns orgãns de defesa on 'fla~ proprias
rea.ccões do inimigo. Dahi a discordancia nas prngressõe:=;
do·s di'fferenlles elementos de primeiro, escalão. e, tambem,
entre a progressã10 dess·e~ elementos e os tiros da artilharia.
Convirá, pois, que os lances sejam bastante curtos, afim
de que se pogsa 1proeeder a rarpidos resLahelecimrntos da ordrm, e que as paranas ·sejam ba.stante longas, afim dr qur. a
infantaria possa de novo aeompanhar dP pPrto os tiros .}a
nrtilharia. Lance·s demasiadamrntr, eurtog e paradas demasiarlamrntr longa.s. porém, podPriam acPrrP!m· n amortPcimr-nto do im1wlo do af.a·fi\W I' propot·,·ionar Pnsrjo ao inimigo
<fp rPs.pondPr com rxito.
256. A'~ mais;; ·da~ vrzN1, ~nlrpl.anlo, ~ r,onwadarnenlr no
correr de nCQÕN:: de caracter dr,cisivo. SPI'<Í. prPri-:o fazPr no
tli~.po.-;itivo inimigo nrofnnda ~nt.rada. O a~prl'ln do eomhale
será então uma ·~érie de assalto~, ontremado~ ,t]e JH'ogrr~~õr•s
mais ou menos rapidas, aspecto esP.e que se a;;;sr,mcl,haní a-o
do ataque. Ora estes assaltos serão dados JWla mp~ma 1ropa1
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foJ'ti'ssimarriente disposta em profundidade; ora por outras
t r·opas, quer 1Lcnham sido organizadas pa._.;;sagens de , escalão,

íJUN' tPnlta sido nc~pssario, no rnr·so do oomhnfP, ultrapassar
com frOJ)as freseas os primeiros elementos do ataque cuja
f'apacidade offcnsiva csl Pja eE~gotada.
Dmnais. P ainda mf'smn que a infantaria haja recebido WJ
(nmeço todo o apoio de sua artilharia, ehcgará o momenlo em
qnc esta, das suas vo~ifjÕes iniciaes, t.crá attingido o limite do
alcance · (} ver-sé-á na obrigac;:.ão df' fazPr os neeessario'l rlr.slocamentos aU! novns posiçÕPS, l.ransportnl' ns munições e rcort.mnizar os tiros.
A partir desse momento, com mais f orle razão, a in ranln.ria sô deverá contar eom os proprios recursos.
Em compemm~ão, não se achando mais na immcdiaf.a depcndencia dos fogos de arlilharia, tcrú maim· liberdade de
movinwnf.os just.amrnte no momento em qne o inimigo já está
eonsider·avelmcnt.e ahalado.
A iniciativa dos rommanclantcs de infantaria assumP então capital importnneia.
Commanclanles de crrpos, eommandantcs de batalhão c
atfí mesmo de companhia, terão de dar provas de sagar.idade,
de rlcrisão c de andaeia, e só assim poderão tirar to.do o par-·
tido das eircumstancias favoravcis do combatfl, sempre f fio
fngazPs c CJHP P prer.iso aproveitar sPm demora, para quP n
inimigo abalado não tenha lcmpo de rcadquirir firmeza.
As manobras rPsunwm-sc sempre em combinação do fogo
e do movimento da infantaria, com o apoio de toda a artilharia em rondiçõcs de actnar, c, em todo o caso. r:om.t o apoio
intensivo de todos os m·aâos rle fogo de que dispnzc1· a proJH'Ül in{anta1'ia.
«Pelo fogo a infantm·ia desttóe ou 1wutraliza todas as 1'e-~
sisfenda.c: do inimigo; J)t:lo movimento~ o dcsborda, o ulilvpossa, o cnrolve, c, finalmente, o agar1'a.»
No corrrr rlesta segunda phase o ataque não devp percler
a rapidf'z, o ardor c a continuidade. A rapidf'z não se obtmnpcla celeridade da infantaria, mas pela concPpc:ão, f'xccnção
n coordenação de manobras locaes, especial importancia ássu·me a rapidez de transmissão das informações, que podrrão
orientar os commandantes a respeito do emprego das reservas.
As unidades tratam constantemente de ganhar terreno.
sem perder a ligação, mas sem que se regulem llmas peJaR
ontras .
•Jamais se deve perder o contacto com o inimigo.
O terreno conquistado é porfiadamente defendido, e fazse t.udo qnc for possivel para organizai-o.
As unidades de scgnndo P-sralão e de tcrcP-iro completam
a 1ini•pPzn do t.rrTPno.
Os l'f'forcoR e as resf'r vas locaf's Rã o lan(~ados f\onf r a os
pontos de menor resist.cncia.
Os eommandantes de corpos n o~ Genrracs de Brigada
f;rovidf'IlCÍnm para ({Uf' SPllS. haf.alhõrs rP~;crvados Sf~iam levadoS pa!'a a frrnff' e nmprcgados de ennformidadt~ (•nm o
plano. Embora pror.urrm ronsprvar essas forças disponiveis
pelo maior Lempo possivf'l. não hesitarão em lançai-as no cornhatP para aproveitar romplelamentP os resultado'> obtidos. tle
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prefereneia no ponto em que h inimigo estiver ced~ndo, ou.
lWentualment.e, vara i.ornar a , organizar novos assaltos lor.aes.
Os commandantf'S de infantaria, do torlos os postos, aeompanham o combal.e tão de perto quanto possível, afim de tlirigil-o p~ssoalmenl c ~ oxeilar a moral daR tropas.
Os Coroneis c os Generaes do Brigada, 11ortanto, deslocarão os scns postoA d~ commando e de observação fazendo-os
segn i t os e i xog prr.vü;tos. O logar dos eommandantrs de hafnlhão •i no proprio eentro de snas tropas. Todos os mAios de
Iransmissfío continuam sNulo postos em ,jogo ntll onde for
pMRÍVf:\1

~mprP.gal-·OS'.

CAPITUJ_JO VI
o

AAAAL'J'AN1'E NOS OllJ EC'l'TVOIS AUCCESSI\'OS F. NA POSIÇ.\0
CONOUISTADA

257. Si a operação que se vac f'mprehcnder tem por fim
rcnlizar· pmfundo avanço no dispositivo inimigo, in•1ieam-se
:'ls l.ropa~ encarrf'gadas do assalto:
-nm ponto afastado de direcção;
- objectivos St!~cessivos;
-os liJTiiles das respectiva~ mnas de ataque;
- a hora ou o signal do ataque e as condições da J)repa ...
raç.ão pelos fogos (artilharia e infantaria).
l~wmtualmPnte, para o ajusl.ament.o uos tiros dA arti ...
1haria:
-a· indicação da base de partida da barragem 1nicial, que
pôde ser immediatamente (em geral a.200 metros) na frente da
hase de partida do assalto (13) ou coincidir logo com as pri-meiras linhas que se suppõem occupadas pelo inimigo;
- a extensão das frentes em que sn farão as barragens ou
o~ diversos tiros;
- a velocidade de deslocamento das barragenc; on as horas em que serão suspensos os diffcrentes tiros, para sArem
transportados para outros objectivos;
-as pararlas que serão feitas em cada objectivo, medi ...
ante indira..:.ão da hora f'm que a infantaria deve novamente
partir;
Eventualmente, ainda:
- o mecanismo das passagens ae escalão que se preveem;
-Finalmente, a maneira de proceder dos batalhões (ou
regimentos) de assalt,o, ao aU.ingirem o object.ivo final qne 1heR
foi prefixado, qner tenham de tomar parte na perseguicão,
com ou sem paradaF~ previstas, qner devam simplesmente 'enviar reconhecimentos, quer, ainda, ser ultrapassados por tropas
de rnserva.
258. F.m geral, a varada em um objertivn 4\ do durat:ão
apr<'ciavel.
(13) R' o que se faz especialmente no caso ~m qne a poRição inimiga não f'Stá bem definida, nomeadamente QUando se
snppõe que existem na sua frente ninl101-1 avancadoH de re-sis·
1t>nria, f. errEmo cobrrto de matto, etc.
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Os grupos dé combato utilizam immediatamente os· ncci ..
<lentes do terreno c sel'vem-se da ferramenta para so enf.crrar
uo chão.
Os fuzis-moh·alhadOJ•as c as metralhadoras varrem rapidamente com o fogo as direr.rões por onde JJOdt•riam sm·r.dr· os
conf.l·a-at.aquf's inimigos.
•
Compf:\to nos offieiars e graduados, nesse momento:
-assegurar a protecção na frente o nos flancos mediante
.iudiciosa colloeação das al'mas automaf.ieas, tendo tudo pt·ompt.o pam qtw sejam ropelliílos ns contra-af.nquos que porvontum Sf~ p1·onmwi em;
restahoiPcet• a ordem, ·as ligações interrompidas, o
escalonamento dcsfei to. Tmn gran•h~ im}wrtaneia esta ultima
Jll'eSCI'ipção: OS grupOS dü COtnuatc da tPsf.a, C'Olll effpjf,o. ~Ú
flnvem SN" suhsl.it.uidos ou J'eforçados si deHapnareeerom ou
si tiverem neeeHsidade de accreRcimo do fogo. Acont~c~, po1'1~111, algumas vezes f'.crrarem premal.m·anwnf.e ·os gl'll)ms cln !:!"'
011 ao csealüo contra os que os prceerlem. E' preciso, portanto,
restaholecPr o escalonamento, soh pena de ficar a fm·maçfio
muito vulncravel, h1eapaz de ir longe, por falta de roforeos~ o
meapnz tambem de protf~ger os proprios flancos;
·
- a~sig·nalar pnr todos os meios (foguotes de sign:ws,
fogos de bengala, pau nos estendidos, 011f.iea, etc.), ú artilharia e á aviação, a frente attingida;
-enviar pari ieipaçÕL'S que as informem da situa~fío alcançada;
- org·anizar OS (li\'el'SOS meios de transmissão;
--procurar os ol ISCl'Yatorios;
- pmvidcnciar sohrn o t·r.ahastecimrnf.o de mnni~·.õrs e ~ignnrs de fogo de artificiQ;
·
- colhct• inforinnçõos por intermedio dos agentes de ligação destacados ,innto tís nnidades subordinarhu;, ou rapidanHinte despachados até ellas·.
As ilhotas do resistencia, abrigos, bosquefil, ~:rnpns rlc ensas, etc., em que o inimigo estiver prolong·ando a resistencia,
Rerão varridos por unidades constituídas, de força variuvrd.
de antemão rlesignadas, qne algumas vczef.l terão dP. trayar
duens combates parciaes.
Em geral, a primcii·a prcoccupação de toda a tropa do
infantaria momentanf'amrmtn immohilizada mn virtude das vieisf.litndüs do combate, será assignalar á artilharia, nxacta~
monto, na situação. Os commandantofil de batalhão e rogimcnío
devem, nomeadamente, empregar todos Ofl esforcos, para qn o
barragens defensivas, base eventual dos tiros
acompanha··
mento ulteriores, se a.]ustem na frente de seus primeiros ele-

de

mentos.

·

24.1 A passagem· de escalão, quer resulte das ordens da
rommando, qtwP i-;e torne 1wccssaria no cm·rpr da lnta, em virtude do f•sgol.amonto das nnidadcs quP. comlmtcm em primeiro
oscaHi.o, (~ sempre 11 ma operação tlclicada.
.
De uma parle, com effeito, um·antc um momento o rn·tmciro csrali'io un ataque lerá uensidadn superior ú rcqn~rida
pelo com1mlc 1 o que lHíde acat·t·clm· }H't·l.uJ·ha~·iip:-; (' orensionnr
perdas.
De nutra parte,' é preciso evitar qne fracçõf's da mtid::uie
qne yae passat• adeante se deixem ficar junto dn~ ckmrnLns da
testa da unidade rendida, que já se acham mais ou menos
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ahrigmlos no terreno, o que poderia acarretar flucLuaçõcs e
entibiar o impeto da tropa fresca ..
E' preciso, portanto, reduzir ao mini mo a phase critica.,
A unidade que tem de continuar o combate offensivo,
tollla a ~armação, abrigada, na medida do possível, atráz da
outra umdadc al1~m rla qual vac passar, c avança depois rapiU.amentc e em ordem.
A- unidade rendida, a proporção que a óutra lhe passa
adcante - ou se mantém no terreno para garantir a occupa·
ção delle ( 14), - ou vae sendo progressivamente reunida, confol'mc a situação permit.tir, afim de passar á reserva, evitando-se, porém, qualquer movimento retrogrado.
260. No desenrolar das acções offensivas de larga duração..
pódc tambem ser necessario cuidar de substitu·ições propria'llHmtc ditas, isto 1\ puras e simples substituições, em uma
posição, de unidades esgotadas, por outras indcmnes, continuando-se po1· esse modo a assegurat· a occupa1;ão do terreno
conquistado até padir de novo u/.tcrionnente para o ataque .
.Em regra, só ú noite se pratica esta operação..
.
J n1l)Õc-sc pr1~vio reconhecimento pelos quadros da 'Jllidadl~ lltlC vae substituir a outra, al'im de estudar-f-ie o dispositivo que será realizado; acontceorá muitas vezes no coml.Jatc,
pm· tcl' a nova unidade effectivo superior ou por se ter modi..:.
ficado a situação, ql~c a operação não se reduza a simples substituição de uma unidade por outra da mesma eatcguria (companhia, por companhia, pelotão por pelotão, etc.) .
Do pessoal dos qnadros que tomou parte no reconhecimento, uns ficam logo na posição, onde continuam a estudar o
terreno c a situação, outeos vão busear a tropa. A 1nlidade
rendida dará, todaYia, todos os guias indispcnsaveis a estas
dive1·sas operações.
As informações colhidaH áccrea do inimigo c do terreno.
hr•1n corno as ordem; que se devem observar, serão cuidadosamente transmittidas aos quadros da unidade quo vae tomar
conta da vosição. Convirá, em gCTal, qne durante cm·to tempo
alguns officiaes e g-raduados 'da llll idade substi tu iua pcrlllanecam na posicão, afim de prestarem todas as informa\,Ões á!J
fnteções enca"rregadas da snhstit.nü.~ão, max.imé tratando-se fie
twinwira linha. :Esta preeauç.ão é essencial nas unidades de
mclralltadoras.
A coberto da 1toiLe, a unidad(} rcndilla vac para a J'clauuarda a uma dislancia que varia, naturalmenlt', eonfonne
a~ mi:.;sõcs de que será ullcriol'lncntc inmunbitla, e ~vroecdc
~e o mais rapidamente possível á sua reconstituição.
21i I . A l.ropa que não ]JOndc altingir o ohjccti v o flllO lho
foi lwu·eado, aferra-se ao LeiTPno, JH'ompta para rnenm•.••;ar.·
0 a.~~allo, (l. prinwit·a. ordem ou put· sua iui,:iali\'a, dt•n•lo que
aP. ('.ireumstaJJcias o vcnnittam.
_
A' tropa .que se vê momontaw~twwnln inunohilizada,
1liH' qualquer cansa, emnvre a.iuflar a vrogressãu das vizinlwf!, por todos os meios vossivcis.

( 11,) n~slabclcco-se a ordem nn di:-;po~ilivo, fral andtl-se t]()
r<•eonstituir elementos disponíveis n (k !=!"11Urncccr a frente com
o mínimo de forças, dotando-a sobretudo de armas nutoma ..

ti cu~

574

ACTOS DO PODER. EXECUTIVO

2(')2. Emfim, a Lt·opa qu~e alcariç.ou o ultimo ohjeet iv1)
que lho foi imlicado, ~i não tem de iniciar immediala:mente
a perseguição e si uma outra não lhe .pcssar adeante, mam~a
sem demora fazer 1'econhecimentos. Estes se fazem. easo H!'Ja
nccessario, a uma hor·a l'Ombinada ou a um 6ignal dado, si
para realizai-os fôr preeiso cessar o Jogo de .artilharia.
Os comrnanda:ntes de unida,des q·uc o:; destacam drwcm
considerai-os como verdadeiras vanguardas; de maneira que,
si esses reconhecimentos mostrarem ser n. uecasião f·avoravcl
,para desenvolver mais completamente o succcseo e passar á
perseguição, deve-se ar>roveital-a immediat~mente.
Na .previsã.o desta eventualidade, os commandautcs de
unidade deverão, pois, ter á mão elementos ifH'opl'ios para
actuar e darão sciencm ;i autoridade 6uperior, para quQ esta
possa intervir si ãpresen~ar-se oceasião.
CA:PíiTULO VII
PERSEGUIÇÃO

\263. A per9rguição <<dl~ve ser

ininterrupta e tenaz.
dos dwf1~s c da tropa energia sempre t.ensa e extrema
re·sistencia 'á ·fadiga».
<<Trata-se não só de eonservar o conlacto com o u11migo,
mas de impellil-u sem d(~mora, tprival-o totalmente cln qualquer repouso ou restabelecimento, c da possibilidade do se
reformar c refazer.~.
E' na perseg-uição. e'nn C$pccialidado, qu ·~ as Lmidadt'fl
do infantaria, ·ol'inntadas úenre,a do ob.iecU vo ry~tn sn Ir· ata de
attingir, dcvrm aprovPitar· todas as OC!~asiões favoraveis
para progredir resolutamente na dirccção marcada, sem
preoccupação de alinlwtnento. Como SC'mpre \lmvei\'Í' va;.ios
entre aB retarguardas inimigas, procurar-sl'-lta obler ·a dedsão pela manobra eonlra os flancos ou IH~los intervalloR,
evitando-Re os a-ssaltos fruntans. ·quo pod1_•m a·~arrdat· perdas,
~em resultados tão consiuPravcis.
A artilharia disponiYnl a1poiará nssas manobra!:. emwrnh·ando opportunarnt>nte os .fogos eonlra o-s cent.ro:3 dn rcsisteueia do inimigo.
As reservas SPrão r!•solutamente orientadas não para os
Í)OlltOS em que O inimigo resisto, ma~ para
aquPll!.~S
ondn
eetivcr cedendo ou para os que offnreçam possibilidade (t
manobra.
AproYcitando o inimigo quasi semprP a noite :para PSquivar-se, (> então que se deve t.cr mais cuidado em manter
o contacto e levar o mais longo possivrl •B Plemt-ntos h ..
geiros.
•
Si o inimigo torm~ a faz.rr frc:ml.r em poski)es qtw exiJam o Pmprcgo dP nw1os mais podm·osos de at.aquC', o commandiJ, em todos o~ f'seaHks, a~~Pula a rPpat'tir:ão das uniuadns r>m largura n IH'nd'undidadr, a~sim eu mo· a Or'ganização do tcl't'rno, f'i. tiYPl' ('abimrnlo.
·
Tomam-se no\·as d ispusi~.Cn's •pal'a rcromrçar ns, ataquer;. ~f~gundo üs :proeessos prcccdentcmcntf~ dcseriptos.
26 i. A. cavallaria cntr~rá :vrogTcssi vamcnle em acção.
• ·~<\. 1}1ed1da qu~· se realizam os progress0s, a infantaria
aligeirara progressivamente as formaçõe~ de marcha ·e toF~xige
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mará maior profundidade. Da formação meio desenvolvida,
:para terreno variado, passará á columna de cetrada, quando
as informações de aeronautica e da cavaHaria assignalarem
o vazio na direcção seguida.:..
CAPITULO VIII
J>ÃRT!CULAniD,\DES RELA'l.'IVAS AOS COMBA'l'ES NOC'l'UHNOS, COM
NEVOEIHO, EM BOSQUES, NOS POVOADOS

265. Nestes casos P'articulare~, a pireumslarwia cat act.eriatita do combate é a diifficuldade da artilharia apoiar a accão
da infantaria. As duas -infantarias contrariar-.; abordaitdo-se a
eurt[t distancia, rapidamente o combate toma o aspecto de as~·alto:. 0' emprego da granada serà frequente.
251. De mame ira geral, aproveita-se a noite:
- pa,ra f,azer no dispositivo a que se chegou uo fi:m do
dia as modilicações necessarias, reconstituir a's unidades c
rc::;Labelecer as ligações;
- para atravessar as :tonas cujo percurso seria difficil
t'e dia;
- para receber á collocação dos di'Spositivos de ata:tnc e
n~:::alto;

- para effectuar, ·eventualmente, substituições;
- para alargar 13 aprofU!lldar a posição ·conquistada antes
(ftH~ o inimigo ,.-;e ranrganize. (Apoder·ar-se de um objrrtiV{.•
li)nitado e vanta.ioso ao ulterior desemvolvimento da acQãG,
quer ao cahir da nDife, atim de que o inimigo não tenha te·mpo
de rc~organizar-se, quer antes do amanhecer, como preludio cta
:renovação dos ataques.; retomar um ponto de apoio de quP o
in 'migo se apoderou; e'{t'0utar uma mcursão para fazer pr'~ion(.'iros e colher informações, etc.).
«A. noite não deve interromper o combate. As tropas nelic.1
('mpe!nhadas devem manter estreito contacto com o adversario, espreitar e assignalar ·seus movimentos, repellir todas as
aggressões e ap.rove,itar quaesquer descuidos ou desfallccimentos afim de oe acharem, ao amoohecer do dia seguinte, em situaçào mais iavorave.l para recomeçar os ataque-s.»
«Antes do escurecer tomam-se todas as medidllJs para . garantir, durante a noite, a combinação da acção da artilharia c
da infantaria: ajustaSlem das barragens; medidas nrce-ssarias
para fornecimento de patrúlhas; di'sposições em caso de recúo
znimigo, etc.».
,
Os ataques á noite devem ser• conduzidos em a:ndametho
t•apido, em silencio, adoptamdo-se dispositivos analogos ao do
as.saiio, em regra sem fogos de infantaria, empregrundo-·se al~~unws vezes a granada.
E' capital manter a direcção.
A surpreza é elemento essencial qo bom exilo «que depende em g,rande p'arte dos cuidados da preparação, taes como
reconhecimentos preliminares, balizamentos dos caminho-s,
esc<.,lha c indicação das direcções de ataque c do~ ponlhs d~
rrunião evenliuacs, hora do ataque, signaes, etc ... ~
Canvém eombinar siguaes de reconllieciment.u para o,
r·eagrupamentos ·successivos no decurso do assalto.
Os diversos agrupamentol;; de ataque ligam-se por m~el'-.
medi o de de~tacamentos ligeiros pu patrulhas •.
.
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«Organiza-se rapidanwntc a posicão conquistada para de.1
ter lJUalqucr rt•tCJr·no nfff'nsivo.::.
•
«:\." peqtH•nas accõe~ noetumas potJt•m ser confiadas som~mc á .infa,ntaria, seja quand'o se quer surprchender o ini:·mgl:, se.1a •ftJa:ndo JJI'OV('Cm da iniciativa dos oxoeutantcs~ •.
~A roopeJ•açã., da artilharia em um at.aque nocturno exige cs-,
tudo preliminar· muito bem cuidado:..
266. Na~ zona~ eoher·tas de bosques, o combate tambcm
f.nm analogia com o que se passa á noite em virtude de serem
lÍinitado as vistas.
'
Os grupc•s do .:ombate de um esealão da testa marcham
ns mais <ias vezes desenvolvidos, quando o P"rmHt.e a natureza
(~a \ egt~ta~:ão. Püt.lo ·ser convenwnte· faze l-os preceder á cm·la
cJisU.mcia por pequenas pa.trnlhas encarregadas de dar eignal ·
do i·~irnigo. Mas, em outros caso8, as patrulhas podem ter o
inconvenifmtQ df•J embaz~açar o tiro t.l'os primeiros grunos da
eoml ate. Seja como for, estes 's(~ malllf.eem em ligação êom os
grupos vizi1nhos, directamcnte pela vista ou por hlfermedio de
J,atr·ulhn.s d·e Iigat;ão.
Os g·rupos dos escalões seguintes marcham afraz dos inlcrvallos existente·s enlrc os gntpos da frente, precedidos de
um1 patorulha que observa os movime:ntos destes ultimos.
noa1i:r.an1do-se Pnco·ntros qua~i sempre a curta distancia,
o nl~lfiUC df•sntro tio bosque executa-Re rapidamnntc., afim do
dwgar-~c á aoordagem a hayoneta. ou mesmo a granada, a mão
~wr que o adver~ario cstrja protegido por defesas acccs3orias,
ruja destruição requeira o emprego dos meio~. de fogo de que
se ctjspõc.
267. tNo ti('correr do combate os povoados r.ott.'3liluem
~Xfl•'l!entes ponto~ de apoio; todavia a accão da artilharia pódf.l
diff.cultar a r·(•sp••ctint occnpação, sobretudo si .não é possivcl
ahi t•ncontrar· ou construir abrigos s.ufficicntemento prufuuclos e I'!Pguro~~.
Leva-ndo-se ai.nda ~m eoufa a. diffieuld:H1fl que tem a artllh~.l'ia de apoiar a aecão de ·sua infantaria no iflltcrior das lot•ulidadP~, elwga~sP tt conelusão de que não conv,~m (•.mpenhar
nhi Eenão O!:i f"ffectivos itndispensaveh;: «o esforço principRI
úu·-sc-ha no~ 1'1ancos, de maneira .que se possa determinar a
tlllé(13 do p•)jlto de auoio. de'sbordando-o~. Deve-se el.ipcra~·
nue da parte do advcrsariu c:havcrá intere~se em confiar a de-·
fesa das localidades a effectivos miuimos reconhecidos necesr-arios~, e qud será «igualmente no exterior das localidades que,
Pa maioria c~os cRsos, se desenvolverão, os cunt.ra-a~aqucs:) •.
AR tropa-; qne tcem de combater em localidades devem se~
rt;p~·eialmcnte nmnieiauas cum granadas de mão c fuzil.
1'.\n'l'IGUL.\HJD,\DES DO COMB.\TE EM
~1 G8. O tlflSI'nvolvinwnf.o
tdw~u '''111 e•)JnO pl'inf'.ipaf~s

'fEHHE~O ~IoNT.\NIIOSO

daR ~w(;,õf•s em terreno monlacaractnrislicos:
- n impml'sibilidadc dP. S''. 11Liliz~rl'tn. f.ot1us n;.:; pn1·lcs ~o
t_et'l'~tJo, algnnms de-ltas sf'ndo tmprattcavcJs. Daht a nrccsstliadc, nas áppl'oximaoõcs~ t~c Sfl, mfJ.rchar frequentemente em
cohw!rtas por um; c a chffw~tldadc de dcsrnvolver :freptes fie
t'Olll~Jatn cont.intuL~, n necessidade de prever c. orgamzar de
ant:mão a ut.Hizaç.ão de todas as zonas favoravCJs a12s ataqu~s
e de regular a concordancia e a. convergcncia de ac~ao dos d1~
ym·s<. s ag1:upamentos de ataque;
I
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~ o valor· que assume o terremo e a importancia que podem ter o m:éyio conhecimento dellc e os minuciosos reco-

uhcriioentos~;

- a lentidão cos movimentos da infa·nlaria c o tempo
leva o descnvoh nnc•nlo de uma acção, sobretud!J si fur n~-·
cessal'io, pnra quo caiam r~>:,istcneias frontaes, fazer movt-·
m~H:os d"-\ fianeo de iarga envergadura ou tomar po:5sc de
pon:os domin~ntr.s;
- a difficuldade de movimentar toda a artilharia que não
~~ertencer ao lypo de montanha e. em particular, a pe:;ada, e
a JWcessidade, 1no emprego da artilharia, d" lr'\<·ar em conta os
muitos angulos mortos, contra os quacs clla não póde actuar;
- as fatJilidade·s, em compem:ação, da combinação no b-·
cante á infaaLaria do fogo e do movimento; sendo fr(~_fluentu
TJOdl'rem us elementos encarregados daquelle actuar ai-~ o u~
~ imo momento, atirando sem pc~rigo por eima das tropa-s amigas: e bem a.;;::liill a.:: fac•;ictades de apoio reciproco pei.:• ffJgc,
(. a~:.~umas vezes ·se deparam aos at;l'upamentos de ataquo scparàéJos por iractos nnr:·aticavcts do terreno;
.
- as difficuldades de fnncciouarucnto dP errtos mcws do
transmissão (estafetas, mensageiros. á~ vezes o proprio te h; ,
phone). em contraposição. ás Jacilidll;_des 4ue. os pontos donu~
nanles offere,.:.em á orga.:çpzaçao uc redes l'phcas.

qu~

CAP.1'l'ULO IX

DA

DEFESA DE UMA FHENTE

269. A tropa de infantaria 1püdu aehar-se te.mporariarncnfe Pm situa\:ãu defensiYa:
~ quer rm virtude dt~ ordt•m t.lo cornmando; c, neste
caso, o commandant.e da h·opa terá liberdade ,para regular
as partit.mlaridades da defesa da restH•ct.iva frente, aproveit.anuo da melhol' ftírma as eundi~,;Õt's do lctTcuo c do emprego das armas (infantaria, artilharia), nos limiles das orden+; f]uc tiver reeebido;
- ·quer em virtude dr uma eonlingcncia imposta pelo
df'senvolvimenlo das operà«;ôcs: tropa ultrapassada ,pelo ataque ~~ •~ncarregada do as.scgurar a oceupação
terreno conqubtado; trova ,que aeaba dt' oe•·uvar um objeetivo e não
deYI' proseguir immediatamPilte ·para além dellc; tropa ~Juo
<'l'l'UI1a uma ;pal'lc defensiva em uma Jrcnl c geral oHem;iva ·
tropa que não eonseguiu apoderar-se de uma po-sü,;ão ini~
wiga u aferra-..-:c ao teneno, em immediato contacto etc.
Em tal easo, é preciso tirat· parLido da siluaçãu a <Iue' já so
chegou no t.eiTeno, melhorando-o, «LPndo Plll \·ista o eumprimcnf.u da mi~são e· u jogo combinado das •liffcrentc:-;

uo

anna~.».

i'ie.ia qual Un·, porém, a ÍI'I'IÜe Pseol h ida

foml~tllenle:i . ti uara·t~tir-~hc

in~C(JI'Üiode

<.<fl

missl7tJ tios

todo cttsfo.)>. No
eombate «a mfantarm so tt•m um dPVPr: o de /)(lf.t· 1·-sc 11.
f'll ndo. paro de{cmÜI' o tC/'/'f!rlO or~CIIJ>rulo, I'Oli'JHisfor/o on re11.

fl

CIJ 1/IJ"' l.stodv~>.

,\H rnbsões t•:;vecial'~ de .Q~J~~ podem set· itH·nmiJiflu~ em
alguns easos, Plll nm dtsposit.Ivo de conjunto, et~rtos elent~ml.os de t;eguran.;a, p, nas pequenas unidades, as patl'u1ha~ ou elementos avaw.:a<lo~ uc um ubposili vo de pu.stosLeis de !921 - Vol. UI
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avançados, de fórrna alguma derogarn esta regra geral o
absoluta, da qual a infantaria deve estar inteiramente capa ...
citada.
2710. O dispositivo da tropa encarregada de defewter
uma JrenLe, é, no conjunto, o meBmu tjue o da l.ropa na
offcnsiva; entretanto,
- tendo a infantaria de implantar-se e al.Jrig·ar-se no
terreno, ganha com isso consíderavel forga de resistencia ;
- a possibilidade, que se tem, de dispôr cuidadosamente os meio6 de fogo, para tirar dellr:; o rendimento maximo, permiLte crear na frente da tropa uma zona de fouos
co,ntinua e poderosa.
Nossas condições, na defensiva poder-se-ha tilar a ttma
tropa frentes muito mais extensas que na offensiva.
Dahi a concepção de que «a defen~iva consiste em deter,
em uma frente determinada, um inimigo superior, com um
-effectivo restricto, com o fito de empt•pgar maiores forcas
na offensiva vrescripta e preparada em outro lugar>>.
!Nunca se deve esquecer esta noção inicial no d ~curso
das manobras, que constantemente terão de eJfectuar atf~ a:-;
mais pequenas unidades de infantaria.
371 . As regras geraes que presidem ú organiza~ã:.> uu
defesa das frentes são as seguintes: ,
- a 01'ganização do terreno é prouressiva e deH-se
proseguil-a <i:tanto quanto o ipermittam o tempo c o" meioH
disponivei~ ;
- a base da organização do dispositivo de dete:;a é o
escalonamento das {orças, pois, só assim póde o colltrnando,
!I)elo 1'e{o1'çam.ento eventual de certas zonas e pelos contraataques feitos por qualquer escalão, manter, a du:~pcil o dn
inimigo, a integridade da frente.
«A manobra defen6iva repousa, como a offeHsiva. na
co1nbinaçiio das acções pelo fogo e pelo movimento, tendo as
primeiras por fim quebrar o dispositivo inimigo, ~1ucr ante::;
do ataque (contra-preparação com a artilharia c o:.; orgi'íus
óe fogo da infantaria). quer no momento em ti ue ellc se
desencadeie (barragens, concentrações com a arLlillariu c os
orgãos de fogo da infantaria)~. Não se deve esquecer,porém,
«que um dos melhores meios de assegurar a inkc;ndade de
uma posição, é fazer abortar o ataque inimigo, antes que
attinja as tr0rpas de defesa, ou, no minimo, a pu-,.ção prinCiiPal escolhid~.
As acç.ões p·elo movimento (contra-ataqueB) <<tecrn por
fim roohassar o adversario das partes da frente om que
houver podido tomar Pé'>.
O qqe se procura é:
- crear, além da frente, cmp!·,~trmdo n0da em primeiro escalão o mjnimo de meios de fogo, a zono potlc1·ost1.
e continua de fogos já mencionada ;
- limitar eventualmente os prourcssos do iuilnir10 nu•di~nt.e .iw~iciosa disposir,.ão do? out.rr!~.. r.sea lõn.s ~~ .1 ,s· I'r:::p~
ctivos mc1os de fogo, de sorte quo •HJilí~ :1~.:-:.•;..;i!l';id:.t a 1't:-·
partição do tcr1'cno em compartimcni u~ ,
~
-manter disponível, para os contra-aLaquc~' evcntuaes
o maximo de tropas, com os orgãos de fogo m·crs:;arioB a~
apoio dessas accões.
·
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Nesta repartiçã.o das forcas e na respectiva collocação

não se deve esquecer o seguinte:
··
·-· o mdhm· I'lmuillll'lllu dos fuzis metralhadoras 1'. da:j
metralhadoras se obtem pelo ~anqucament.o ;
-- o .111dieins~> e::;ludo uo terreno o das possibJlidadr,:; flllP.
e.ll0 ot'fer,·L:t~ ao inimigo permillirá «t:onechcr, 11 m·im·i, a
Mrwa. da lllaiur parle dos eontra-ataques, a basn de partida
qtlP. lhes sm·á dada e os effeetivos que se leem do Pmpenhar»;
-- a regra geral para o emprego das forçat; ,> a. «concentra~;.ão de meios>> que deve constituir o fundamrnlo da::; acções
tanto pelo fogo, como pelo movimento. «E' regra runda·mental que as acções defensivas jamais devem constituir
uma dispersão de esforços e de meios~;
- as situações defensivas pt·estam-se a. uma cx.cellente
(lrganização da obse1·mu:ão e dw; t~ansmissõcs, mais que nunca.
necessarias, pois que, no eut·so do combate, as IJcei::;õt~s se
subordinam P-m grande parte á tcção do inimig·o.
272. Em uma situação defensiva de antemão prcscripta
E' de longa duração, as zonas confiadas ás tropas dn infanUu·ia. teem, em geral, as 'Segu.ntes denominaQões:
s1tb-seclor, para o Regimento;
quarteirão, para o Batalhão.
O conjunto ctP- organizações formando um l,(lclo nqnfiatlo
3
uma pequer.a unidade (companhia ou pelotão) toma o
nomf' de ponto de a~poio; varios pontos de apoi!f form:un um
ant1'o de rcsistencia (batalhão);
As trovas a quenf incumbe a guarda c aefesa dessaFI
organizações tum~m o nome de guarnição lPe segurança, Que,
por sua vez, lambem teem apoios O\J reforços Licstinados a
reforças crrtas parles da frente, ou a limitar os progressos
do inimigo; ou, ainda, a effectuar os contra-ataques parciaes.
~ Os Comrnandantes de Batalhão, Coroneis c Generae~
do Brigada guardam reservas á sua disposiç.ão, na previsão
dp rnntra-ataqucs.
-- As tropas destacada:-; cvPntualmente para além da
ft·rnte que se trata de defuadm·, são chamadas, conforme as
eir1~umstancias, destacamentos de cobertura, postos '·~·,mnçados
ou tropns de seaurança (15).
-

1
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273. Em cedas casos especiaes ( destacamp,nfo~ de r,oberfura, primriros elementos de postos avançados, retaguardas,
t~aso excepcional de manobt'a nm t·etirada, c f.~.), deve-se pren~r a eventualidade de t<~t· uma. h·opa de infantaria de ret ir~ r-se f'ystematicamente, dr,pnis de resistir nor tempo limir:1do em uma posição.
«0 objoctivo a atting·ir comistc em obrigar o inimigo,
nu~diantc o fogo, a marchai' fóra. das estradas P a nffnetmtr
o dns1·nvolvimcnto; depois, quando ellc tiver constituirto a
fi'E'nl.n dn cnga,jamento, os elementos em eontacto occnltam-sc
!-ioh a protecção de um escalão, préviamente esta!be1ceido, para
ü·cm orga!lir.ar novo c lemento de recúo.,.

( tr, I· Vd. 1111 1\PgulamPnlo pa1·:1 o Serviço
a:::1 ddi 11 i(;õrs de todos estes termos.

Ptll
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O que se pretende é obrigar o inimigo a tomar dispode combate desde muito longe, é dar-lhe n impressão
de extensa frente, fortemente defendida e retrahir depois as
forças, antes que so deixem aferrar.
As tropas de infantaria rmcarregadas dr tal missão deverão, pois. receber. grandf~ rl'forço Je metralhauoras; a acção
dessas tropas abrangci'i~ largas frentes, e c:umprc-lhrs estar
sempre attcntas para annullar os moYinwntos t·oiltornantes.
Em regra, começarão a retrahir-sn muito a lt•mpo. não so
para não se dnixarPm apanhar pelas tropa~ tlP a~salto, mas
tambem para alcançarem uma cobl·rtura on dobras do terreno anlPs que o inimigo, eoroando a po~içüo, possa tornai-as
i~Ob fogo efficaz. Está BO intert~ssc dellas pscolher posições
que offere\)a.m dilatados campos de tiro. A~ rotHHt;iit~s s~rão'
mais favoraveis quando o terreno á retagu·arda for coberto
ou movimentado. facilitando a retirada.
«De modo geral, o '!onjunto do~ movinwntos dPve operar-se an abrigo das vistas dos ob:"~rvatorios terre:::-tres, e,
tanto q·.:..mto possiv~l, das invPst.igaçGcs a(;rpa::;. »
_
Ha casos, por~m, rm qne enrbu; tropas, f'nt~arregadas ue
missqcs deste gf'nero, v~rão de sacrifirar-~•· }'ara assrgurar o
bom · r.xito d8 uma manobra tll~ conjunto (caso das retaguardas, por exemplo) .
Em ger·al, a tropa que r·omhat r {t curtn dísta11cia e pre-cüm retrahir-sc, terá de esperar quP ddn a noit~.;.
~ições

TI1'ULO VIII
Papel das differentes unidades no combate
CAPITULO I
A BRWADA E O REGT.MEN'IO

A Bl'igada
27 4. O papel essencial do 'l'nmlllamla'nlr dn Bl'igada ~
coordenar a acção dos divcr~{H; elt•nwntos da Brigada (regi.
mcntos, gTupo~ de hafalhõt"s de C<v~adm·ps, l,aUahõt>s de ca.ç.apores), para a exreu~.:ão dn manobra tprP>;eripta JJ~lo eornmandante da DiYisão.
Afim de fa·Ler st•nl it• sna ac«:fio no currm· do combate.
~·uarda á sna disvosit;ão. romo r•·~el'\·a. os l'lt>llH'nlos necesFarios: rrgimentos. hat.allu)t's (tirarlos nyentltaluH'nlc dos rc~im••nV)-; 1, enn1p:mltia~ •h~ ll\Piralhadnt·as t'til'ada~ · dos rPt;Ítr.entos.l . lj ma n•z ..,,nprr•gadas as J'PSI'I'\ a(~ in iei:u.•.-;, f.rata d9
r·eeonstif.uir oufrafi.

Ent eedos caso~ sr•r-llte-ha 11ee••ssat·i•1 inlet•vír no emprrgo da artilharia dP apoio d ir rei o, nn qtw enncPrne :.\8 missõt-s suc<'I'S~has de:-;sa al't.i lharia: It•r:'t, PJtti:io . .innf o r\. Ri quer
lnn d!•sütr.amf!lllo dP ligação, q11Pt' o t'flllllllawlantP dessa artilharia dn ~11oin, o qll~' s••r:i ft·1•qn•~ult>. Ta m\H•m pódn ter
á s•m di..;posi1;iío ad i lhnria d .. :h·nmpall'hnllwnl.n i1111111~diato.
O eommand:mte de brigada litnila--~1' nrdimu·iamPnf.~ a
hansmittir a ordrm do eommandaniP. de Divbão. da qual r~
ceberá exemplares em· numero suffieknl.r, additando-lhe

as

l.l8i
p,rcserip~ões completares qnf' julgar nreess;nrias. Mas, em
certos casos, terá de rNhgir uma ordem para a Bl'igada.
A Brigada. cmfim, tal sP,ja a Inanobra, pódo constituir ..
Ee corn tropas de tnfias as armas. Q commandante de Brigada
tem, neste t>aso. ··attribuiç.ões de eornmandante de Divisão.
O connnandantc de Brip,ada dirig·e o combate da Brigada
tão de perto quanlo possiy(;l; a mudança do respeetivo posto
de eommamlo R(~ far::í. Plll condições analogas ás que estão
{n'evülfn'' para o coronel.

O HqJirnr•nto ( l6)

27r). O coronel •li t·igo o rom'batc do Hegimneto. Em prin ...
cipio, o SPH posto rl'· comnmndo fiea na altura das unidadeR
que dP-ixou disponiY\'ÍS. JtT'n:dmo on f'i:rn fi,. tr1Ja.flmissãn. E'
preciso qtH' das p1·oximidade~ do lHIHf.o Pscolhido lho ~e.ia
possível d1~srort inat' o ll'neno dns ataqtws: :\ tn!~dida que a
progrPSSÚO Rí' vae fazPndn, p}Jn I nmhPm rnllda o P·nst.o, lnvando
f'om~igo Jll'imciranH'nle r·Pdnzido JH·s~~c,a\. O re~to a~ompa
l'hal-o-ha :í di~t an1·ia. :-i o anl igo pnst.o, Jl(ll't~m! fi!m flUPnl
ftnlle tome conta. O 11wsnw ~.e d:í si n <'Ol'0W'\ v:w tPf' com o.!'!
í'IOmmandanlf'P d1~ hatalhõPs, a fini fl,-. 'fU.?ssnalmtm.ft? pôr--se t~m
contarto c•onr I'Jl1•s. Tmlasia, P~fa ac~·ãn pessoal junto ao~
eommandantrs dP. 'l•at lahõf'~ f'ffi nada 1h~YP limitar-lhes a iniciativa d•~ (}11!' g:ozam, wna vel'. qnn t.onhmn sido assentadas
ns rc.spPefi nts m i~su<•s. l\f 11 i las Yt·'Z"~ ha~ta a audaciosa arre-·
metlida de um hnl.alhfío para dPRYPncilhar as unidades vizinhas ,, yn·ov!WflJ' o clPsmanfl•lamPnlo dr PXh~nsa frente.
DPpnis dt> la111;ado o at.nqtll', limit.a-so o c·.oronel a proporeinnar 1odus a::; facilidadf's á tm•efa doR s~us subordinados c
a com·<lf'JUtr-llles os c•sffii'ÇM. ~ão inf.Prvém directamente no
romlt:tlo sinfio pnra org-anizar uma manolll'a em que tencione
PmpPnhaJ· toda ou parLf' da snn· rPSPI'Va.
·
nm· on.~ .flf'Us 1Jato1hiJc,r;: o "}WÍtl d,. m'tilh.Hria de CJ'lle carecem, tlerf'-111e St.'1' run.'itnnte }Jl'COfrupação.

2713. E' mui to yarian~l o diRpo~Hivo de ataque.
Ordinarianwnte, no ataq1w ront.ra posição em que o ad ...
Yer ..;;ario fnz fJ'01ÜC, tcr{t o Hegimento:
~- qnúr dous batalhõef; em primeiro escalão e um em
fúserva;
-- qn1·r os trPs ha1nlhõns nns at.rás do:-; ontros, esealonadns ~~onfnrnw a id1'a da manobra.
Ht'pade-se a t~ompanhia regimental de mf:lralhactoras do
t'OTJfm·JJJ idudç. <·ont as llf'l'l'ssidadf's da manol•ra.
Ralvo. ,éireumst aneias PXt>PpcinnaPR, o coronel guardt\
srmp1~~ um~. unict~dc ~í sna dif.:posição, para cmp.rr?,al-a em

oec'a-;wo

,.,.,f wa.

f..-:ta

l'I'St'l'\'H

*'

n

,r.; IIH

arma

pl'~3:-.oal;

f'lnnpre-

( lôl Appliram-se est.as disposições ao Commando de
Grnpo de natalhões de Caeadol'es. As artilharias do Commandantf! de~ Bat.n:lhfio dP, Cáçadores que não faz part~ de um
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lhe lançar mlio de lodos os meios de reeonstituil-a; toda unidade f]llC foe n1trapassada e não ~n ad1ar adslricfa aofi batalhões, dP primPit·o f'RCalão, s0rá logo reconstil.nida e po::;ta em
reserva.
01'dem de ataque

277.

O Coronel rlcve apreciar rapidamente a situação
tomar prornptas deci1J.õrs. As ordens que det•
serão brevrs, mas confPrfío o c~serwinl; r'~ ,•sewmdo rPJH'fit• a~
indicações ant.eriormente dadas.
A ppl ir.am-se P~l as prPscrjp(~ÕPs t>om r•spPr·ia I idadP ao dt~
curso do r~omhate.
A ordmn inicial dr ataqnf) p6de ser l'f•digitta eom menos
brevidade.
De maneit·a geral, eis os dados (In e eonter:í:
missão da Divisã.o e da Brigada; .
-- migsfio do Hegimento P das nniaades vizinhas;
--- idéa da manobra do Hegimento;
-- dispogif.ivn de nf.aqnr (evflnlnahnenfP: indicações
para a collocação: linha~ do t.errm10 que serão suceessivamentc nttingidas);
limitrs da~ zonas ele a0ç-,ii.o do rl'gimento t' dos haf.a .•
N1ões;
missão de eada bnt~lhH.o (P meios postos ~í disposiçãodcllPs. si tiYPr cabimento ( 17). o respeetivas bases de partida; dPstacamPJltos cstabrlecendo ligações entrP- os lmtalhões
ou com os t·cgimrnfos vizinhos (dr>sf:u•.amnnfo:-; fornr(~idos repartidamente, si convrnirnte, pelas unidades vizinhas; ol'ganizaç-ão eVfmf.ual do eommando desses destar,amentos);
ponf.o dP dil·nc~rrto afasfndo; dh·er·r,ão g·1•t·a1 (pPla lHIS-·
Rola) :
- oh.iN~f.ivo inicial. nhjf•ct.ivos succf•ssivos e oh.iectívo
final;
- papel de cada hatalhft.o no ob.iccf.iyo final;. aproveitamento do snccesso;
- f'om·cnçõPs relativas aos lancPs quo s<~ devem fazet·
fmtre dnus objrcUvos; duração das pausas previstas; convenç.õe~ para reeomeçar o movimento:
.
,
- passagem de esf'alfio (si honvPt' mh;f.~~r) rm t.al olljret.iYn. por tal l1nlalhão:

em

(~onjunto 0

l'

agrupamentos (si fot•em IIOt~e:'l~a.l'io;.;) 1li~
vet·sas mi~sõ~s;
- miss:to da compa- repartições d~ sec,;Õ.es pelo~ hatalhõf~s (~
nhia de met.raJha(lnraR
suas missões;
pesadas.
secções postas de reset•va- papel evontnnl:
logar rlo commandaufe dn eompanhia.
grupo, parUr.ipam fins dn Commandantn do Hr'ginwnto n 1!~
Batalhão incorporado.
( 17) Canhão de :-l7 ou mol'leiro Stokes d.~ um lta f.alhão
l'(lservadn: -'?f'Ççfio dP metralhadora-; pesadas; euTo~ blin~
dados ..
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- missão da artilharia que apoia o regimento; eventual-mente - horario da barragem rolante: linha de partida inicial, velocidade, paradas, deslocamento da barragr.m parn outro ponto;
- bateria on secções de acompanhamento immAdiato
po~tas á. disposiÇão cto regimento e eventualmente dos batalhoes·
·
..:_ medidas tomadas para proteccão dos flancos (do!3taeamentos mixtos si for preciso) ; ligação' com as m1 idmlt•f:1 vi~i-·
nhas; ligações interiores entre os batalhões;
- reparti.cão e missão dos carros blindados;
- reparti cão e missões dos exploradores montados:
-- missão da unidade de engenharia event.ualmr.ntn po~r.a
n. disposição do Regimento (18);
- funccionamento das ligações, - P. O. do Coi'onel, d()
Gennal de Brigada. mudanças do~ P. C. dos batalhões -eixo das transmissões -- convenções para o ba1izame11to Lia
frmltP. -.ligação com o avião de infantaria, - agrntes de li ..•
gaPrio dcsf.acados Junto ás unidades ~nhordinadns (ol'rkiar:::,
na medida do possivoJ, para as missiJeR impnrt:wt1~N);
- organização do terreno conquistado;
- organização do ·reabastecimento de mnniçõPs ü gr.n~roR'(19);
- or~?anização do servico de saude:
- medidas para a evacnaclio dos prisioneiros;
- uniforme, equipamento, e carga da tropa (oli11iol--a

quanto possivel) :
-

generos que levará cada homem;
estacionamentos successivos dos trens de comhat.P, dos
depo~it.os de muni0ão nv::mçados da Divisão, do trem dü t~sla
cinnn.mfmf.o;

-

f:1i honvPr cahimento. hora do atn.que (algumns veze?

a hora é dada mais tarde) on sigtmf do at.aqnn llll'tli:wt.P

~onvrmr-ões

:1~

propria'3.

Em principio, r.ommunicao'ões e deRf.rnif~.õe~.
As nnidades de reahastf'cimento nevem ser nom-mnmlarln~ rom forJa a energia. Procurar-se-Ita levar o~ aninwn~ e pr.fJtWTHts viaturas até o mai~ pr.rf.o possivPl rlns tropas. No ümpT·eg-o de armas de tiro muito rapicto o r·cmlmidamPnlo tornn--s'P rlP necessidade vital.
O Coronrl c M Commandantes de hntalhão prnvirlfmdnrfio pnra qm~ o servir, o df' rpmnnir.inmPnlo disponha doR pf...:.
fpr.fivoR nPr.PRRarios, o Coronel rpumt.o ao remnnkiamPnto até
noR Comm:mdantes de batalhão P 0sh~fl a fi\ aos f:npif fíps. Muitas w~ze~ será conveniente que o Capi.t.ão, por !'ma vez. eon~titna d'anfPmão. em sou provPH.o. nm· ~I'llfW dr, rPmnnir.iamPni.o. rom pr'ssoal de tortos OR pelotões. o C(nal mnrrhnrft ao
~Pn nlranre.
Logo C(llfl seja po!'!sivet o Ooronel providPnrinr:'í n fim de
fliH" Sf' rPst.aheleça o servic.n normal rle rcahastPI'imrnln dn gr.IIPr·n~ pelo..::: carrof:1-r.o1.inhas.
'·
O r.m·onPI póde Jançm· mão. para (>ssas mis~~0nc.:. dt' tflfh\
nn dP p:1rte da rompanllia regirnf'nfaJ de flppn~~ilo.
(18)

'( 19)
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Para que não haja desvios na direcção seguida, é indi~
pensavel o uso r.onstantH da bussola (principalmente á noite,
como tambem

no~ bo~o;qtws

ou quando h a nevoeiro) •
COMBATE

278. lllmwbrn - Nrm por um im~tante o Coronel deve
esquecer a capital importancia da m·nnob1'a.
A idéa da mano!Jra, hast•ada 11a miR~ão, no terrono, na8
informaoões ár~Pr1·a do inimigo e pl'ineipalmnnt.t~ no valor da.-.
organizacõcs de!'ensivas, que se tí'lm de conquistar successiva-·
mente. deve sr.t· eommnnirada Pom claJ'cza a todos os commandantes de nnidauf'Jói subonlinadas, pal'a quf' possam pi'O·ccdm· com iniciali\•a, 'Uo scntülo l~m . tJilC o tlt•seja o Cm·onel.
279. Praticamt>nf P. a iuéa ua manobra traduz-se:
- pela l'Ppartil:~ão Pm largm·u e es{~alonamenlo om profundidade das unitladPs riispost.as na fn~ntc de ataqnP. ne doi'~
batalhões, ~HjnPlJP Qllf' fpm á ~nn ronta menor frentn c. por
consequenPia, é o fJ\W está mai~ t:'sealonado Pm profundidadt~,
é 1ambcm, normalHwnl''· o qufl ti'I'á de pl'O<lnzir m; mai1:1 ccmsidPravois e~fm•ços;
- pela Jocali.zar,ão inirial, n p~p,olha do~ it.ineral'ios nHeriorrs das re3crva~, afim dP approximal-as dos lmfnlhõf'S df~
primeiro es1~aJão.
280. E' preri~o CJlH' o Coronf'l Sf' caparHA 1le qne conseguirá fazer nvançnr o rAg-imenfo eom a pnssivPI brf'vidade e
o minimo de perdas, na diJ'f'f'l:ão gPral fJllf' lhP for imposta:
- si o dispositivo tomado pP.rmiUir-lhe at.arar r.om a
maior parlo dos mflio~ da fogo r fip nhoquA dP qm~ diRpõf', a
partA da psoir.ão inimig-a ruja po~sc• ol'fPrPrl' pt'obabiliffade dfl
]>I'O\'ocar ipso {neto a f'\ a1•.ua~ão das J.Hll'LPs vizinhas (20);
- si m3~carar·. em gPral. os pontos fortrment•~ oecupados {orlas de maf.oR, povoados c immPdia~õc~. pont.os de apoio
naturaes), pnralysando-llJcs a tdPfr~a rom pm]PJ'nsos fogos de
art.il11aria c infanf::tria r si ronl.ornnl-os larga P- nusad:;1mente
pelas alas:
- si insistir, por ~~onsP.qur.ncia, nos pontos em que a
progrossão paJ·c•cwJ' mais facil (tl~nf'no mai-. propif'.JO, mP.nor
risco d•~ fogos dn JlanquPamMtlo), para cht•gnt· in.ais deprPssa
a uma rPgião ruja posse par·Pca a.rat•rpfal' a qw~da das rc>sistcneias vi:dnhas, nomfladamenle, mcdirmtc al'çfio dP naneo, ou.

até, amPac:a dp f'lnvolvimPnto;

·

·(20) Cnmprr-HlP nilo P$fJUPcrr qlH' nrnhuma rigidez
f.em os Jimifes de ncçãn do rPgiment.o e dos hatalhões, nem
hesitar f'ID fazf'r pa~sar: algum~ r>lf'mPnfos pPlo Sf>fltor rle nnirlade vizinha, f}ner Pm :tliXilin rlclla, fJUPr para fJUP logre bom
f:'xit.o a ~na Jll'oprin manohr·a (Pvifnndo. lndnvia. ás ag-glom~-
raçõPs JWT'igo:cia~ P faz,-.rHln-as rf't'ntear o mais hrnn~ possivf>l
nos limites fixados) . No sr>u espirito havrrá a idéa rlo e3forç'O principal, mas todos os elr.mcntos empenhados na acção
ntacarã.o a fundo f' srm segunda tenção; as expressões -- e3'7
forço principal .e esforço secnndario não figurarão nas sua~

ordens •.
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si, Pmfim, Ian~ar no m.bmento propicio as suns reservas em srguinwnto das unidadP,S que progridem, em vez dl'
empenha,l-as {?nntra a.s resistencias qtw ~1ão puderam srr vencidas, mas qw~ f':rhirão por si nwsmas si forem !argumente

contor;nad'UB.

Na persPgui~.ão, o roronrl deixa que Sí1 drsPnvol\·a Hvretnente a inil~iativa dos subordinados, eump!·indn-lhe:-:. trazel-·n
Pxact.amente informado, P toma,r todas as disposi~õeR para a
prot.ecçã.o dos fhliTII'O~, ra.so fiqurm isolarlog.
281. Ligat;i'íl',"' (' trnnsnl.i.~;,çi'iP.II - O c•.oronrl infonna-se da
umrcha do comhate r d:a situação uns sn11:;; };[llalhõns. pot· in-tm·medio do agí'Tltl' dr ligação .quf' deshv~nu parn- .i u.nto ~ll'llPs,
o qual t>, ft'f'quent.Pnwillr>, um officia-1 (~ t) •
,
Para inf'oJ·mal' o eommando, a al'lilhm·ia o as mtidadeg
vizinhas, J'f'f'.OJ'l'Pr:i o enrmwl a todos us mrio ..; dP f r·ac~l!-lmis~ão.
Das ft•amnnisstn"S JWT' '1'. S. F. P T. I'. f;., 1'0111 Ps{wt·ia-·
}idade, rlf'Vf' tirar todo o rwrl ido possh·,,J, a:;:~im t•omo, se
oppnrtuno, dos l•selnrrrNlot·t>s montado~ ,. f·<walll'iro,:; vnstos ú
~tla

disposi(:fin. Em todos os ra::;os tirn

l()dn

11

JH'fi\'Pilo

~dP.-.;fnranwnto

dn

flp lig·a('::Ío da artilhat•ia.» .
.28:>. A1·lilharia --- A intima poop~>t'Utãn da illfallf:Hia ·~
artilharia P nm farJm· eoin~hlf'I'U.VP·l df' suc''l•,so. n,.,." o eorom~l a,ppliear-sc• PIH oht.f'l-a; tudo sP deve piH·
Pm {l.ratit·~
nfim de q1w Pila. ,~;ubsista, ainrla quando a infantaria não mais
e~t:i Sf'ndo apoiada {Wlos fogos do gros~o da. artilharia divi ·
E~ionaria. ( rnt virt.ndf' tJ,a mndwn~a d,, posi(:ão UI' l'f'l'to,:;
Pleuwnfos dnsfa ultima).
Os commandmHPs da al'!ilh:wia (agT'IIparnPnto, rf'gimrnt.o,
grupo) mmntt'm-sP Pm Pstrrifas rPlaçõns eom n inTalifaria que~
opera r>m snas zonas norrmws dr arc.:ão. N,l ;-nrdida do pos~i
ve-1, .os eomma~ndantPs dP nrtilhnria ll>rn os sroug P. C: .• ru·oximo~ dos P. C. dos cornmandant.rs dí' infant.nrin
ctuP Pila
apoia. Tod'rwia, n arLilharia, enviar:í. para .nmto d:1 infantaria
tle."'trzramcntn."' rir~ lirtW'i'ío, NllllllMtos, insti'llidos e apntreeltadns para PRSP fim.
Qu:1ndo o roronf\1 trrn :ís suas onlf\n!-' uma frae\:ão de a.r·filharia (bfltr>ria.s ou ·SPP-ÇÕPs) d'estina.da a arom]Jmtlun· imnJ.ediatarncntP. a infantaria. (22). emprl'ga-a eonlr-a as ilhotas
de resistenr~a que seja preeiso destruir ou neutralizar, contra
os ohservatorios cuja inutilizacão se torna neeessaria, contra
os engPnhos e a f 1'\ baterias proximas que SP tPm de drstruir,
P os carros blindados que eumprP det~r sem tardança.
A artilharia de aconl'P·anhamenf.o immediato utiliza
terl'fmo \Ta nwlhor fórma que puder e. si for prr,eiso, desloca-se
a descoberto.
Ji~m principio. o respectivo Commandante rnarcha junto ao
dr> infantaria, soh ns ordPns dP qw~m si"' aeha. ,cJirect.amente
ünllorado, P não o deixa sinão para melhor eumprir as missões fítW llw forrm confiadas. Manf PI.(l-SP ·constanlcnwnte ao
correnfi(' do combate, t>, em ca-,o de nf'cessidade, prorede por
~ma pror;ria ininiativa contt·n tudo ttuP rlt~trnha ou f~storve
a
man~ha da infnntaria .

o

.(21) Tirado, si fôr preciso, de uma companhia.
('22) ArUlhafia dP- montanha, nomeadamente_
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Si a.contece.r faltarem parelhas ou cargueiros, reeorre ao
auxilio da infantaria que, de sua parte, deve. aJndal--o nes~e
sentido snmpre que as ciJ:'Icnmstanc.'ias o prrmittn'em_. ~ ~rh
lharia de acompanhamento recebe missõe.~ ~· em pri,TlCIP}O· a
indieac-,ão do siflio que vne occupar (zona CUJa escolha P- ditada
pela riécessidade de boa observacão); seu commnnrl'ante escolhe p·osições de bateria, secções ou peças e resolve auc especies de tiro '3f\rão empregadas.
283. Em summa, no cümbate offf\nsivo, o papnl do Coronel cifra-se no seguinte:
- planejar a sua manobra:
--determinar o dispositivo de ataque do reg-imento~
-espe-cificar a missfio dos batalhõeR n pôr :í disposição
deiJcs todos oR meios neeessnrios: assPgurar-llw~ n apoio da
al'f:IIhnria: reabastecei-os_;
-assegurar as ligações:
-velar pnlo bom funccionnmento das f.J•:ursrnissõns;
- ·~obrir os flant~os da sua unidade;
- guarrlm' uma tropa disponivel ou rcconsf if.u il-a:
- aproveit.ar rapidamente qualquer exif.o tacf.ieo .
.O exito srr:í eomplef,o. si Pile ~.ouhe:
-preparai-o t.cchnieanH~nt.e, im:;!rui11do a lr·opa q1te llw
foi r,onffada:
-preparai-o moralmente. incufinrlo na alma tlo r~gi
mf'nto a fé ina.bàlavPI nos destinos rJa Pafrria. n espírito de sacril'tcio e indomavel energia.

Defesa dQ terreno
2~4. Si p,m virf~ude de ordP-m no
Commando. on p,rn
consocyuencia d~ tr,r sohrr,vindo umn pausa 110 r.nrrr,r da PX0cuçüo (lo combate. a missão, do regimento ~ d'nfendPJ' cr-rf.a
frrmtl'. quer se trate da que foi dP.signada por orclrm ~upcrior,
quer do terreno ~conquis'f.ado no decurso da ac~'}1in. - o Coronel drtRrmina a linha de resistencia em que se terá de comha~er f?f/.Carnü:adamcnte para assegurar-lhe a intcg-rid a.de, e
reparte em seguida as suas unidades em largura c profundiàade.
·
O qne é pr~ciso é erear. na frPnte da linha principal de
rr,sish'ncia, uma barreira de fog-os. f.ã.o densa quanto possivPl:
fogos de armas auf.omaf.i~as flnnrrneando-sc recir2.romunente:
f'ogos defensivos d e arf.ilharia: fogos :i grande disfaneia. dH
mr,fralhadoras e artilharia. Trnf.a-sr. tamJH~m. de assegurar
nOfTeroso e garantido jogo rlc contra-ntnqnrs de t.oda a especie.
RP.p·arte-se assim a frente fTUP Sfl vae defendrr em um
em Iinus CP.ntros lif' rm·'dstr,nrin. eonfiadoR :í. gnarrb n~' 11m hnf.aHrfio (' rar:Ja hatalhão asc:;ng-ura a po~se da linha de l'flsistencia com o~ seu~ r~rmrsoq flp fog-o n dr rontra-afaQun: nras o
CoronPl pÕR de reqPrya, ~. ~ma disposi<:fío. pelo mnnos o f.C'rceiro hafalhã.o. Comp.r~-lhe ainda regular o papel da cbmr·anhia rln mPtralhad'oras pesadas. nomeadamPnf.P no ~enfido
de obt.Ar uma esprr.ie ne rep.arUç:io do f.f'rrPno em compartitnPntns. cujo ·nm {. .flet.er M progTP!=;!=;O!=I do inimigo e facilitar
os cont.ra-af.aqnpq: algumaR yrzeq trr:í. dP. ng-rupar os prf.ret>fw;:; dP aromp:mhamenfo "· PSpPrinlmPntl>, rw rnorfriros afim
,;,, melhor ::~c;;qrp-nror 3'1 harrngPn~.
Ji;lemenfbs dP sr.!:mrança p.ohrem n eonjunf.o do dispositivo: p:lfrulhas on Plrme!lfns avnnrndo.~. nnrr~tifllhrflo vr:mJra-1

1
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deiros postos avancados. Dodicar-se-ha espec,ial vigilancia ás
Jigacões lateraes, assim como :\ guarda dos flancos.
X maneira de Pi'Oceder em caso de ataquR será. pel'feitamonte regulada, maximP, no que concArne ~os tiros de contrapre,par:l~ão da infantaria e artilharia. e aos tiros propriamente defensivos, que serão regula(ios rte conformidade com
n n.,rçfi.o elos nlemenfbs rlos postos avançados. Neste sentido, ás
Jigadif'~ com a nrf.ilharia deve-se dedicar esp~ial attcnção.
2R!í. t\J nrdrm do Cor(lnel para a defesa dn 1 lma frente
devf'r:t pois, analogamente :'i. de um comhnt.n offnnsivn. rh1r a

snhnr:

--missão da Divisão e da Bri'gada (de modo geral):
--missão do Regimento e unidades vizinhas, limite do

~nh--8eetor;

--·dispositivo de defesa. missão de cada hatalhfi.o,· limi-1••s dos quarl.eirões - Raf.alhão ou batalhões de reserva;
-- linha de · resishmcia. linha· de vigilaneia (si fliYnt· cnlJifllf'llln):

·

- - protP~cção rlos

flann-oR e

li~af~õrs lah~raeg:

-- missõr.s da comp-anhia de nwt.ralhadnras nrsada~:
1grupamentos (si for preciso) e missõrs a distancias;
m issõrs rle barragens interiores ou nos flancos;
l'f'pnrt.ição d'e se-cções pelos batalhões, respP-ctlvas mi&~õrs;
·
-- missão (si tiver <:abiment;o \ dos petrechos de acompnnhamento:·
- mi:s.são da artilharia de rupoio dirccto (a·cções distauf.e~, bnrragens defen-siVIa:s. conv·encõ'es e ·sjgnaes);
- missão (·si tiver cahimento) da ndilharin dP :-tcom-.J>~1n1Ja:mPnf.o immedia·to;
- mnneirn de proceder Nn caso dn nl!'lqtrc (rrlrahinH~rtlo PVPnfual flns elemf'nf.ns
de vigHnnria. nfot'f,amnnt.os.
JH"•evistns. conLT'a-ataque.s) ;
- func·ci.onamento da.'\ li~raçõcc:: pnpel rvrmtnnJ tios e3elarecednr.es montados;
localizaeão dos postos de commànrlo (Rri~l>da, flcgirnm-vt.o, nompanhb d·c metralhadoras, c·te.);
~ or.rranizaçã.n defenc:;iv.a do f.Prreno: nrrlPm dr m·g-crwüt
dos t.rahalhos, r.e-cnr~os fornecidos, et~c.;
·eventualment.r, mi,9RÕr s das 1m·idndrs de png-enlmria
JHt.'-iffl~ n di'\pm:dr,ão do He @'iment:o:
organiznt:ão ~do reaihast~ecimrnf.o d0 mnnir;ões e ma1

1

l pf•ia.]:

organhmçfín dn Sf't'vir.o flp snndr:

ptJ~·d os

dt·

;.;(JI'f~nrrn:

evacuações;
alimel1t.a<:.ão;

ff·e tp,c:;{acionamenfo dos trens flp r.nrnhnfp ,. th~
posi·f:t)c:; dr wnni~Õf'~ flllP SC'r!in crP·nrln'\, r• I~~.. I !'f'ns di' ~~~t.a.-"
pont.o~s

(' innnmí~nto.

CAPITULO H
O BATAUlÃO
~8U. O BnlnNti'ín •' a JnPilOt· unirlntir> fo,·fit·,, i<lo 1;. na~
rnmhillar,Õt'~ dn C.ommHIIdo (· a nWJ1o1· llltid:tdt·
l•:t~··. Dahi
permantH~l'l. ü Batalhão gpl·aluu·HI.e J"f'lllli:ln ~~~h :1s urdt~ll~ l)t)

respt·ct.ivo

r.ornrnaudan 1 f•~.

o

t'ullthate

dt~

iltl":tllf:JJ·ia; eültt uf-
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feito, é .geralmente dt"sempPnha:do ;por batalhões: por isso
mesmo, o Pstudo dC'~ta unidade é proposi.f:almente tratado
com muita minud{lneia.

287. Formr~t:lio de 01Jproxim(Jçli.o -- A f'01·mação de ap·proxima~ão mais lll'ittal •'> a cnhmm·:.' dnpla, nn o lozango, guardando as compan!J iHs dist utwias ~' int.rrvalln~ variaveis.
Havendo ·dnas •·ompanhias Pm JlrimPil'o ~~sealão. o Com--

mandante 4e Baf.alhã.o .p{•dr dispO!' as ontras dnas á m·esma
aLtura, ou '-illCCt''-'"iYan'l''nlr (a.lras da frrn,fe do Batalhão ou
exc-edrndo-a mais on mr>nus para nma ala), eonf'ot·nw a
jd~a da manohra ou o risro qnn r·oerpr· 1trn dos flanro~.
O pPintão dr> nwtralhadnras P o;;; IH'Irt>f•hos dP ar·omrnnhamento do Batalhão aYanr-am na main'I'hl ·dos ,.a...,o~ I'Om .')
segundo rsralãn, -on Pm s'•g·tÚmr>nto df•llp;· ·alg·nmas ypzp,s enm
o tercrirn: 111ídP tamlH>m <'OIVvir <lP~I aem· uma sr•1·•:ilo .do metralhadoea;;; .par·a junto d" llllla •·nmrmnltia do rn·in1"irn ""e~t
lão ou par·a 11m llanco.
Em !rrrt>no Jiyrp nndr a vi!'>ta ~,... p:;;praia larg-rlmf•ntf', n
ba.talhã:o I"'II.PndP-~1' PIH lll1l PsrHu.:.o qun pôdr> ü•r· mais ·~P
L 000 atr~ ·I . 50l0 nwt rns dl' largnm I' I . r> no a 2. non de pro ·
fundidadr; hast:mdo fJlll' r):;; intPrvallns das frar·<:ÕPS (~'.• f'IHsive os fJlH' as ~~·pnr·ant dos hatalhõ''" Yizinhns) pn;;;'ia:m :;;pn
~t'IDJ?rr ~hrm ·hal ido:-: pPin fogo (fngn~:~ f'l'llzadns, ,f;anln quaw1o
pns~nvel, .
O lngar do Cnmmandant<' <In hafnlhão (~ :í frrnt,... do di-;po~ifivo, -afé anl·rs d1• r•mpr·rhrtHll.'l'-~" nit.idanwnt.c- u ata~qw•;
passará d0.pois pal'H Junto da rP~Prva. A lignr:ão ·<'Olll o Coronel dr:vl' sr1·, Pm .!:orlas as f'irt·umsl anrias, <·onsl antPmrnt:>

maut.ida.

O hatalhãn rpw marrha romo .pont.a df' nmplo ·rli~po;;;tfivJ
tem, ás mais dag vrzPs. o~ flaneos protPgi·rlo~ por f'Sr'a lõPs
mah; (t rela~uarrla. n qur não n ~us.pcnsa de g'nardar-''-'P pne
conta pr·opria. Em part iPular, dt's:;;p ruidado podPm incumbil·~se mais PSpPr.ialmentP as SPr.çÕf':;; .cle mrtrahadoras lr,vrs.
Todavia, .patrulha·~ mais nu nwnos nnmero:sar;, ·rnnforme as
coberturas •rlo trrrPno. rnhr·rrn-lhr a frenfP: :tar" pat.rulhaR
desap.parrcl'm di'S.dt> qu1• a -.:na f}t't'SI'lll.:a P~tur-vP a a<'<.~fln fll'lr:l
fogo.
O GommandanlP do hatalhão faz no di~posit.ivo de appre~imação as modif'icar,õi'H ·sm•f'PS"'iva,r.;. imposta.~. dt' uma pari~.
pela necPssidadP ·d~ uf iJ izat' a.:; passngc•ns. f' dP 011 t r a parti',
pPla nrrPssidaJCJ,p i],.. 'rednzie no minirno a-.: rwr-da;;;: :í mrdida
que se vaf! Pn.:ur·.f.andn a disfnrwia do inimigo, PTll cada eompanhia do primPiro Psralão n foJ'mar,:ão .sr NlllYt•rtr rm formação de afaq.ur, isf,o é, .r•m uma for;ma~;"ão qnr pPrmiHa rP·:pondPr ao fog-o a·dvPr:so t•.nm fogo of:fPnsivo, rapaz de prorlnzii· as DPí'f•:-><::aria'-' TlPtltralizaçõcg (2·3).

(23) A

«forma~ão

de combate» varia desrll"\ o ahandono d3

«formação de approximação», destinada a ·subtrallir quanto
possiv·el a ~tropa aos effeitos do !fogo inimigo (ainda pour~o

molesto), até .á

~formação

de

assalto~,

em que a rt.ropa em-
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O Commandante do bà•talhão vae mettcndCP p~uco a po~co
T!O primriro ps,~alão o mmwl'O de companhia~ nr.c·e.~:mrias, 1.'8vartP opportunamente o pelotão de metral·hadoras, diminue
;,l. .profundhlade da fonúar;ão do batalhão, .ut:iliza-sc da melhor
fúnua dos prM·t·l~hos dn aeompauhamentu. ·
E,' pt·reisu •qun nu momento em que in~ervePm os fogos
da ilJfanf.aria inimiga (numPadamenle. mc~.ralha·dul'as, que :t
at'tilharia não eunse·guin destl'nit· uu ·de::-:orirntar), o batalhão
adquit'a lC'.f!O superioridade de Jogo e a mantenha até o assalto. mt~diant·l~ rdorça.menlu do primeiro csL·alão, ou eou-traeçõr·; da frente; mas ~em qne ·se t.ransgrida o limite eomJJativd t·om a dis-;l•minat;ão impo ..;ta aelualnwute Dela effi·..::a('ia do Jogo inimigo.
Quando o batalhão pa~sa ao ataque, e a j'ortwtí quando
passa ao atisalto, dPvem -:;Pr nwntidas .~oh fogo poderoso e
eontinun não só a frenl t' qu1~ ~~~ Yau atacar. eu mo f ambrm a~
par·tcs da frent t' al.l\f't'sa I'Uja ae~;ão pare\; a a tLin~il-o; principalmente os fugu::-: da-; Bll'll'alhadora~ lcvt!:-i do batalhão c das
pesada~, que. pun-entuJ·a. hajam :-;ido po'3h•s ú ~ua di~pusi-·
çflo. dP\ "lll t'llHYI'l'gir .para esse objf~e-1 i vos.
Os pett·t~chus J·~ acumpanhaliH~Dto •' o~; mortr>iro~:; f-;tol~l\::~'~,
cont ('::;JH't'ialidad•~, dml'lll pudt•t' f'X('cular vt•t•dadeiras nr•·p·.tl'Uf.'Ú"~i loeaes do a-taqtH'.
:!HH. Form.w.·tio tle cum.bate --- A fol'Illê.\l_:ão de eomb<llt:> 4lc
cada ~~ompa.nhia vae t'~"boçada mais udiautr' (rtiJI,itulo da ·e•Hllvanhial.
A Lli':'iposição das companhia:; para o ataqu1~ subordina-s~
à mauohnt que o ·halaMLãu Yae ·executar. Esl·e, ·~m louas n:~.
cireum~tanl'ia~, fiea e::;ealona'liu em profundidade (2·4) •
A ft·1~nte de at.aqne ·~ varia:vr.l. No ataque das po:;ir;u•>.5
organizada~ ~~ d1• .JOO a [)!0'0 metruti, l'udcnuo ir ao dobro, alguma~ Vt'ZI'S ao triplo. l'lll lt•ITeno livre; mas.
JH'ste ~asn,
como bem ·SP rpúde ppredwr, o halalhão não aeluarú CH~~ .._..~ea
mcnl.n sinã·o t'lll num Inti'Ln ·d•~ la I fnml c.
O p<fliutão dr metralhadora.;;, mai:-) on meuo~ repartido,
apnia. o nwvimeuto .eom toda a 'Imlen~ia do fogu. O mes·mo faZf.'Hl os pdredws dn aeompanhamcnlo .
.:\F; ·companhias do ~cgundo usealão o d., lereeiro (·eSLc\S
ui! irna:; mais rpal'tieulm·ment'l' eomo rr•sc1·va) !wg:npm o movifi\Pntn rlas do pt·imPil·o, na dirt~et:ão indicada fundo o maximo
cuidadn dr SP não mis·Luran·m com r~sta~. A'! companhias lo
segundo cseulãn. dnranle o tempo ~~m fJUC se nãu l.ivercm
ll inda r•mpr•nhado. lil~n·m a;mpal'tu· os nane o-s ·dn p1·i meiru escalão do:-5 risl'OH qu.e cmTem. t,rineipalm~"nf·t~ :;i,J o haf.alhã·'J
e~l ivPl' na :;;ifua•~ão de flrxa ou aehar-~c Sl~[Htt'adu drJ:-; vi:;inho~ l'"L' g.t·aude:-; inlervallo:-;.
·
?·~!J. Ao f;ahir ·~m •·on.iullto d1~ uma hasP- dt~ pad.ida, gr~
rallll"lllt~ ptí-" n c•Jllllllatl'dante do lmtalhão 1luas companhias
1

rn·,_•,:.ra a max.ima llt~lPHda dt• fogn, pat·a annullat· a do inimig·•J
nutrn 11\tnd11, lltn~'a(;at·itt dC"Ií~J· n movimPtlfo -- format_fio •·..;_!•~. quP nãt~ t'~ mais .que um .U1J~~ a..;pedos da <<de ataque>~.
1
(:2 1 · O 1Pl'~:'oal J)tll' al'ompanha o:-; I'+Jmnumdanft~s de untdad"i'- <', pl'inL·i,palmt•Ill1~. ns doti ha:f.alltões, ad1~pla 11ara. pFO·~r~·dir a~ me~ma:-s Jornmt;Ctci-i das frac1:.ões qne n '••nqu:J.lll'am,
(k rnaw:it·a a nãt) allrah i!· a :1 t l.endio IH~m n Jugo do initlligu.
qUt'. dt•

ACTOS DO PODER EXECUTIVO

c,m Jll' imeiro e'sealão e J.ua,s em segundo, e, eveutua.Imcnte,
uma ·em segundo e ouLra .em terceiro. A missão tootica d<9t.ermina o logar das secções de metralhadoras e dos pctroehos
do batalhão.
·A di-stancia entro a.s companhias ·do prim~l'o e:->'t\alã.o c
as (ou a) do segundo é ordinariamente de 400 Cl. 600 mPLroo.
A ,progressão destas ,se faz:
- quer á r-etaguar~da do centro do disposil.i vu {]IJ ·~uu·
.iunlo das companhias de primeiro e·scalão;
- quer em situação excentrica, deslocadas P,;ll'a, um dos
flancos do baJalhão, em virtude de motivo.s variQ~ (commodidadc do movimento, batalhão de ala da Divisão, manobra
por um ponto fraco da linha inimiga, et.e.)
A companhia de reserva, 1si >O commandantc do ba·talhão
guardai-a até o ullimo momento, avança na esteira do conjunto do dispositivo, ,por lances succ·essivos.
OltDEM DE ATAQUE

2HO. A ordem mais complda de ataque do ltalal!t<io t:tm~.~r;i

as seguinf,es indicações esscueiaos:
- missão do regimento c -do hafalhiín - dt·~it;tJ<Ii.)'J da;;
u11idades que cnquadrarã.o o batalhão.
idéa da manobra do eor~unandanLn do halall1fío;
dispositivo do ataqllf' -- evcnlualmcnlc: intlinu;õr,:_>
para a. tomada de Iogares;
limites da zona de acção;
ponto de direcção afastado; <!ireccão vela li u :-;:-;o I a;
objr;ctivos succcssívos: manrira de pl'nef'd<·l' no '()hjP.cfivo final; aJn·ovcifanwnto do bom c.xi.to;
- missão de cada companhia;
- missão do pelnlão de metralhadoras; dos eanllti<~s l<~rc:o;
c metrteiros de acumpanhamentso, das secções 1lo nH·Lrnlha-d<M:as de regimento po·stas á disposição do bata! !tão;
- missão dos <~arros Jtlindados (si tiver eabimenlo);
- missão da artilharia de a!Poiu ou de acompHnliamcnfiO·;
- l1orarío da barragem trolanto (evenLualmeufe), linha
de partída, velocidades, paradas, deslocamento ria barragem
por •outro ponto;
- medidas tomadas para protecção dos 'flaniCoR;
- ligaçõc,s - sígnaes de fogo de artifício - bal izauwnto 1da frente - ligaç,ão com o avião de infantaria -- agentes
de ligação do commandantc do batalhão destacados Junto á.s
c.ompanhias (sargentos e,scolhidos, tirados das companhias
si for preciso; ás vezes offieiaes ;
- Jogar inicial do commandanle do hn lalhi'ío: P. C. rio
Coronel; deslocamentos previstos;
- ol'ganizar;ã.o d 1o terreno conquistado;
organizaç::io dos f!ivcrsos rcabastccimciJios: fr('Jis de
f~ombatc;

-

postos de soccorro;
hora 011 ~ignal do aLaf]IW ,. r:oiJVf~nçõt·s a n·sppiln;
em fim, to.das c quaesqucr iudiençõcs dada( ''-do co.
J'••ll<'l, ,pclo miudo. si for [ll'niC'i~o..
.
.Em principíu. a.:; ordens do eonmwmlaaft• do haf <llll·:"ío silo
fiadas .por escTipto ~~ dicfadas aos tlgcntcs de liga<;fio (!a.-; companhias.
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Logo que seja possível, tuda onl.e111 vedJa.l é confirmada
por escriptn.
.
As ordens do oommandanle do batalhão. no decurso do
c'omhatc, devem ser ao mesmo tempo &}aras
conci,sas e jamais consliLuirão motivo de demora no aproveitamento de um
feito.

e

APPOOXIMAÇÃO (25)
~~-!) l. Nos per~iodos de approx,imação ao alcan~ee do r-a-·
nhão inín'ligo, ·mas não do fogo de infantaria, o batalhão ,·an
progredindo ,para as linhas successiva.s que tem de atLingir ou
na rlirccção marcada, através da zona de marcha que lhe f(li
fixad:t -c sempre adaptando ao terreno a tamente as pasiSagens favoraweis ( coneC.ores, cobertas) (26) os inlervallos sãu
reduzidos ou adapta-se a foi'mação em columna; augmcntamse as rlif'lancias e inlevallo na passagem de cristas c zona-;
expostas :ís visita de observatorios ínimigos, que se não [)10dem ~~onLoruar. Algum!LS vezes, transpor as linh<1JS fH'.rigos.as
de S\ll'lH'l'Za c por oompanhias inteiras, se~1·;í, mclhol' do qu'~
fazel-o :l''llt' Jracções. As unidades que vão IHtsflando suc'Cü~
sivalllenlc Ler:ão cuidado de não surgir das eorbcrtas scnJvre
nos m~~smus ponlos. Evitam-se a~ zonas batidas pela artillütria iilimiga, que logo se percebem sf a observação (~ feita ~~um
alguma. attenção. Reconhecem-se cuidadosamenle os ilinerarios.
Tor)]alll-se todas as iprecauções contra. a inve~sLigaçã.o
aerca, o bombard-eio e o tiro dos aviões inimig,os (27).
292. Quer a cavallaria os preceda ou não, us commandanles de batalhão do primeíro esüalão ou da vanguarda, confor.me a8 investig·ações que tiverem do inimigo ou -conformo
o tcrl'eno, constituirão ou uma pequena vaugua.rrla por companhia <h~ prime~Do escalão, ou uma de batalhão (em geral
mna eompanhia), destacada a distancia variavel (300 a 1.00.0
)J](' I,J'OS)

•

llPparl.om-sc a tcmQ}o as metralhadoras, para apoiarl'nt

os haLalh6cs desd-e o encontr-o oom o inimigo; delennina-s'~
latnhr~Jll o lugar dos canhõies leves e morteiros de acompatJhanwulu. A eobel'lura dos flanc·o,s será objeclo de altcnçfio r~s--

(25) Applicam__,sc igualmente ao a.prov{liLamentu üo su-·
ccesscr as observações relativas á a.pproximat;fw ~
(26) Todwvia, os correrlore.s são ás V{'Zf'.~ passa;::;f~n:; I'<~
rigosas em consoquencia dos bombardeios.
(27) Buscar passagens ensombrada.s, cortadura:-; ,~ linha.-.;
sombrias do terreno. Formações termes, ordenadas a tempo.
Immohílirladc á passagem dos aviõ!e·s, dcsi~naçfí.o dP 1w~f l'alhaidlora:-; a.nli-aereas, promlplas a abrir fogo no minimo dl'

4nmpo.

Cmnan·r.hende-se que as prer~auç.õ<~s tomad~h"' 1'111 qna 1d-e approximaçã.o já:mais -de;vem far.er (\:-;q1wenr a
lllÍc; ...:iin t'f~l'(•.llidu. ;\]giiUHl.S \'('.ZüS SPI'fín J)l'l'fPI'idas pnr ,Jlt!J•a.s
PX i~l'lll~ ia~. I'Ptno, por exmnpln, a ll('Cf~S:·ddadt'
~~~~
Jll:tn~har.·
tilo rapiuamc\nle quanto pos~siv-cl, 8te., l11t1ilo r':'lll'l~ialt:ll'llle
na perseguição. E' questão de discernimento,, u:-;pi!·illl ík relance do comma.ndante.

fltiiW nm1·eha

ACTOS t>.o POOtl\ ~XECU't'lVô

pPciaJ, 'L'on::w lambem as ligaç,ões. As ligações com a artilharia
assunwm imvort.ancia r.spccial.
·
·
20il. Os elementos aYauçados mantrem ou retomam n
eontacto e procuram repellir as primeiras fracções injmigag
(d:e pos.tos avançados ou retaguarda,. e mesmo de vangua.rda.
no eombate de eneonttlO) .
Si o inímigo r,;sistk. fixa-o n eommandaute do batalhão
com o fogo t!, sem deixar dt~ ir tentam.lo pt·ogrcdir c!e frente,
engendra uma manoln·a eom a t't•s-en·a qun guardou t1 sua dispotiição. Si as inl'ormaçõf's colh,iuas indicam que tal rescr·va
l~ ;n~ufficif~nk, uma maTwbra do rcgHn·_'llfo, •~ntn o ,_~h;t•. fivo
de fazer caltír a resistnneia, ladt•audo-a, colllplcta a pressão
que o batalhão faz pd~;t frente. Ri a frcnü~ QlJe o inimi.go
aprPsenta Á eontinua e .. :-:oi it!a eoneerla-::ie o atatiUe contra
eLla.
DE~EN\UL\'11\IENTO

DO

COl\lBXJg

2!J.í. O commamlanle do batalhão ,mantem-se ao cot•'~ da situação das sua::. nnidad-es,
peJos arJentes de ligw;ão que deixou junto dcllas.
,
Cons~rva a ligat;ão com os canos blindados (si for o
caso) l', cYentnalrrwntP. comu a. artilharia vusta á sua dis-~

rPntc da marcha do coml.latc

JIOSÍt_:ão.

Utiliza-•'H' do todos os meios CP I.T'a!lsmi!:õsão, arim de informar .o coront•I. o •~ommandaule úa al'tilln-.uia incumbido
do apoiai-o c os imtalhõcs yi·sinhof-1.
PnJclo·a des(~ortúwr o .twn fel'rcno da nlaJf7te r~ conhecer
a tudo o nwnwnto a sit.uação r~:x1arta. e as n(~f'A~ssidrHios d~s
~~ompanhias do 'l)l'imf'ÍI'o escalão, bl'm com a nalun·za das diffieulda.d,•s que .:-:e Jhcf-1 df''paranL
~\o coronel e á artilharia de apoio (ou üe acompanha ...
mento), traz ao corrente da mareha. do eombate "• nomcada-nwnff', da linha que 1.1s PIPmcnb"s. aYaw.:ados fpnham :1f.t.ingido.
Vela com f~spceiaJ . eu i dado pelo funecionamcnt:~ dos signaes 'l'Onvrnrionaes., cnm a artilharia (alon).!'amenío ou cr•ssaç.ãu ld.o liro), de uma ll'arte, e doutra parte com o avião de
infantaria.
·
Pr0.vô o•s pos,S'iV1~is etmt.ra-ataques. Sua rnscrva suas mc~ralhadoras disponíveis e ipetrechos de acompanhamento, dc1't'In 1•star ·promplos á iPrimrira voz. ,. at~~ esvontancamentc,
para intr·rvir 11as direcções amPat;ada~.
2'tr5. Si a ·situação do batalhão é a de ponta ou si elle
-ostiv1•t' :snpaJ·ado dos hatalhõt•s visiuh1o's pur grandes infprvalJ.os, cobrem-lhe os flancos esealões upuialio.;;; por metraIhauoras, cuja missão é:
í
r/J varn•r o ínlervallu uuLrc o lJatalhão I} o batarhão vi-zinho;
·
b ·, ITJ'I'Oleger ·o flane(Ji do lYatalltão, easu u !mt.alhão visiuho
,-eja ~l'etido em sua marcha;
c) tomar dn esx.·arpa ou d0. t•nfiúca o ..; m·g~,o~ dn defesa
que .:.;1• opponhum ao movirnonto do batalhão vozinho !'dardado.
TaP~ dr·stacaHlPll(Os, qut• tnareham :•n1 prillcipio ~nelo limite d1~ se,paração ~·ntl·•· o~ duus batalhõe~. como escalõm.;. ret.rtlhidu:-;, muitas 'I'Z-es ~erão eoustituidos {)OI' tropas {te dou'!~
batalhões :v1izinhos (em ;\'irtudc .cte ordem d'-" ~(lJ'Oncl).

ÁCTO~ DO POOER EXECUTIVO

. ~erão
(Divisã~s)

mais importantes entre duas grandes unidades
e escalonar-s-e-hão em profundidade a partir do
primeiro escalão.
·
·
296. O Commandante do batalhão ainda durante a. phase
uo assalto, em que a sua unidade se acha bem apoiada pela
artilharia, estará sempre preparado para ordenar outra manobra que a ordem inieial não haja. previsto. Deve-se contar.
com eHeito, que. em certos pont.os, fortm; reacções adversarias
impeçam 0 desenvolvimento do ataque, de conformidade com
os hora rios estabelecidos. l\1as. é principalmente a partir do
momenlo erll qw~ a arlilharia de campanha, no limite do alcance, eomeça a dcslocar-~;e por escalões. que o. eonunandante
do .Uafalhüo deve usar de iniciatiYa e combinar o fogo c o movimento para neutralizar c passar além das resistencias do inimigo ( espel'ialnwntc ninhos de metralhadoras), ladeando-as.,
Em tat caso, u tít·o dos petreelws de batalhão (28) (nomeadamente nwtralhuduras). coneentrado soLre as ilhetas de
resisl.eneia, assumirá o caracter de verdadeira preparação. O
que cumpre fazer ~~ reforçar a ae•.·ão das armas automaticas
leves por f.odos os meios, {lara anniquilar o inimigo ou, pelo
menos, pamlysal-o, afim de que possam os grupos de combate.
utilizando l 1S desonfiamentos c cuLerturaf' mais favoraveis,.
continuar a progrrssãu pelos flancoH da rPsisteneia. que se lhes
deparou. As unidades seguintes reduzirão a ilhet.a que as outras dPixaram vara trâz.
297 .. Si a manobra pela ~la não se puder desenvolver, imliÕe-sn a abordagem.
No momento do asaltu os petrechos de .Uatalhão cessam o
fogo -- a uma hora convencionada ou a um dado signal.,
Mediante atteula observação, o pessoal desses petrechOf.h
deve, aliás. puder cessar o fogo nu momento devido, aindtl
mesmo qne a infantaria, por julgar o inimigo sufficientemente
abalado, anmce para o assalto sem mais delongas ..
A 1 educ~~ão das ilhotas de rcsist.encia deixadas para traz
incumlJr á rosP.tTa do lmtalhão ou ás unidades SlÜHrrdinadas ás
autoridtvle" superiores c effectua-sc segundo os mesmos prin1

cipio~.

· t\s lwtr.rias envolvidas s{ío desttoçadas sem dilação.
E' claro que o apoio da artilharia será sempre de poderoso cffeit.o e que ufu dos prirneiros cuidados do commandante
do batalhão será o de mandar a artilharia. encarregada de
apOJal-o, aduar rapidamente eonlra as rcsistencias com que
o batalhão devara (29) .
Os carros eomuinam intimamente sua acção com a de
infantaria. Qul'lwada a resistencia, até o encontro de uma outra, ns carros seguem ou precedem a progressão da infantaria~
conforme a~ ordens do 0(l!llltlandante do. batalhão.,
298. O commandante do batalhão ordena o engajamento
das conipanhtas do segundo escalão e da reserva.

(28) Eventualmente reforçados por metralhadoras de regimento e petrechos de acompanhamento tirados de outros
uatalhõe~.
.
(291 Si o eonnuandante do batalhão, excepcionalmente,
tem, -immedialamente ás ordens, pequena unidade de artilharia,
emprega-a, de accôrdu com os pripcipios acima estabelecidos.,
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-- :n por necessario, como reforço do primeiro escalão,
para augmentar-lhe a capacidade de fogo e assegurar dessa
maneira a continuidade do movimento para a frente.
-de J'rente por prolongamento ou escalonamento JJara.
um f1anco, com o :Q.m de ladear um obstaculo ou rcpellír um
contra-ataque.
Cumpre-lhe velar muito especialmente afim de evitar
que taes companhias, maximé a de reserva, se juntem ao primeiro escalão, o que se deve impedir, sobretudo, si a linha
de;, combate estiver francamente detida deante de um ponto
de apoio fortemente organizado.
Neste caso o reforçamento só produz aug·mento de perdas
e absorpção de forças que teriam mais util emprego quer em
manobra de flanco ou de cerco, quer em um contra-ataque.
A' partida essas companhias são orientadas para os pontos
onde se deve fazer o esforço principal. Indicações a tal re8peito tiram-se do terreno e das informações acerca do inimigo. Todavia, só mente a marcha do comhate esclarecerá em
definitiva aeerca do emprego que convém fazer dessas eompanhias, em particular da que foi p.osta em reserva. Em principio, ellas serão encaminhadas para os pontos em que a progressão se faz mais facilme!~te, afim de ampliar-se rapJOa··
mente o successo que desponta.
O commaudante do batalhão, que tiver emve11hado t-ma
reserva, deve fazer tudo para reconstituil-a no mais lJreve
prazo. Qualquer unidade que fica para traz, qualquer destacamento cuja razão de ser não subiste mais, deve ser chamado
para constituir a reserva.
UCCUPAÇÃO UO 'l'EHHENO C..:ONQUli::iT.\UO
~U9. Atting·idus pelas tropas de ataque seus oll,jed.i vos
definitivos ou sendo ellas obrigadas a deter-se deante de uma
linha de defesa continua, o commandante do batalhão dá as·
m·dens para a organização da. posição, depois do rec.onhccimento da linha avançada inimiga.
Dispõe em profundidade todos os seus meios de ocfdo o
na linha atting'ida, si tiver cabimento, não deixa mais que elementos ligeiros encarregados de dar alerta ás companhias e
provocar a primeira desarticulação de qualquer ataque eventual.
Conformo o quo se descorLina do terreno <1ue se Lc .• n de
baler, a mesma área será oecupada por maior ou• monor numero de grupos de combate,. de onde se condue que a frente
que será marctada para cada. companhia se deduz da ccnform<.iiç.ão do terreno.
Cada companhia sHúa, então, os respecii vos grupos de
eombate de sorte Q1Ue possam cruzar os fogo'::' nos infervallo~
t.(ue os separam (fl~nqueamento reciproco) e •1ne os grupns óP.
segundo (terceiro, etc.), escalão possam hal.0r os interval'los
dos de primeiro (seg'nndo, etc.), cscaHío, no ; n f 11 i to dr. Jl;)l'UI"
as tentativas inimigas de i•ufiltr:H;·ã.o.
Com mais v<~gar c depoi~ de reeonlleeimeufos mais mdiculoso, revel·ando-se melhor a.s propriedades dn f.errPTJo, o
dispositivo será .reconstituido com a mira de economizar a
maior numero possivel de grupos de combate além do es.ealão
de resistencia do batalhão, o qual será dest'arte estabelecido
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para de:fendor a linha de resistencil;\. Permiltirá a eeonom ia
assim feita tra.zer para esse escalão de resistencia a .maior
parte das forças do batalhão, si houver necessidade ou au-•
grne.ntat· a profundidade do dispositivo.
Enterram-se no chão os grupos de conwatc logo t}U~ fl)t•
pot>shel; utilizam todas as organizações natul'ae::; ou ar ti fieiacs descnfiadas das vistas terrestres e acrc):.tS; ce1·cam-se do
ticfcst\S ttcccssorias (rêdes baixas) (30).
·
Fazem-se depois parallelas e. ramaes, que devem. sor
tiesviadus das posições onde so acha;In os grupos de eomlmte,
tom os qu:aes se conummicam por meio de t'apas cobt'l'Las f~
muil.o bem disfarçad<\S (31).
O comma!lldautc do' batalhão emprega as metralhadoras dn
maneira que. assegurem flanqueame.nto cfficaz até o bom a,lt'ancc do tiro directo, c possam bater os ~oi·redores, favoravci.-;
ú progressão de elementos inimigos que pt·oéurem jusinuar-srt
tw di sposil.ho do h atai hão, particular mentr~ 110~ fl~neos. i\~1
unidad~s de conLl'a- ataque são dispost.as Jo f6rm:t qllt\ iuler·venllant imnJcdiata;mcntc, sem prévia manobra, c á unm siJIIJliPs indic~v:.fí.o. Em c~adra hypotllese, o mecani~)JIIo d:t "-"i'"'~''';.:io
do eo!lll.r:.l,-alaqun eonstil.ue, quanto possivnl, ohjcdo d1·. pr,;vi:t
I'C'fH'I i~;:in.

:wo. O prineipal mcin tle dcf'esa da inl'antari:\1 t:ollsislr: no

fooo. Coul.ra inimigo que ataea, 1a aecã.o. da, mfanlaria. eunsisl.0
a pri1wipio na, utilização do terreno para furtar-se ás vistas
e no cmpt'f'go de todos os seus meios dle fog-o, até rnef:mo pmvenf.ivamnllLe, e a grande dist:.wcia, dcsdn ,..1ue se deli11Cm o~)
prndromns do ataque.
'
Nos batalhões do primeiro esca,lão as unidades dn eoutra ·
!tfaquc rwelfltual são, pois, como as outras, dispostas Plll glrllpos de combate. Si n inimigo chegar até ella,s, abrem o fog:o e
p<Ulsaln imrnndial.amenl.e á exeeuçã.o do col'f.ra,-at:J,qnc pre·, \ isl.n. pPio ehof}ne, afim dn que a siluaç.ilo ;:;1~ IestabriPr;a CIJlll-·
1tlr>la rnr·nt e.
:~Of. Na

guerra' 'de movimento, em qne rts '1ete~a~ a(:cesAorías nunea. :-;fí.o m111ito completa.s, não Re deve procurar ::;ys ..
f.emaf.icamnnt.e posiÇões de contra-vertente; nefif e oaso, é preciso, rn• prirrwiro Jogar, procurar campos de tiro extensos.
Co-nvém, em regra, occupar muito ft'an~a.mente os pontos
<JIH'. s0 nestamun nitidamente H attra,hem o bombardeio ( ca.s-as
de fazendas, construcções, arvorndos, et.c.), o seu accc,sso dPvc
o;;pr i·lll.rrdiet.o mediante d•e{esa. principalm.:mtn ea;t.erior.
:l02. O eommandanlc do baba•lhão põo-se em ligaGão corr~
o da a.rt.ilharia wfim rle que esta ajuste os tiros, nomeadanwnte os rJas har.ragens cwe,ntuacs, com perfeito corlllP':imPJJI.u
da frcnf n Que o batalhão occupa,.
Despacha os J'econheciment.os nPcessarins fJ. de1.erminaçào
dos pontos que o inimigo occnpa, á averigt.Hlç;io,· sj JlORsiv~l.
daR r.onll.s de menor resistencia., e, em todo o caso, para con~ervat' n eontact.o.
Devo est.ar prompto para. reeomeçar •J aLauu~ !.t a defe3a
rm fr24qUflC:f'.J', nn si n~reber onlrm.
·
( :10) Logo que seja possível trazer o
(:}1) No caso de estada prolongada.

mat~rial H~-eu~:mario.
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PARTICULARIDADES tF;ELATIVAS AOS BATALHÕES, POSTOS DE RESERVA
(DE SEG{JNDO E TERCEIRO ESCALÃO);

303. Um batalhão reservado toma mais especia.Imente o
de batalhão de segUJndo escalão, quando devo acompanhar o movimento dos baf;alhõcs de primen·o, cujos nancu?deve cobi'ir, particularmente com rnctraHw,doras.
A sua progressão raz-se 'l~m formação tln appro:xiinação,
de conformidade com as ordens recebidas.
3(~. Ao ir·rompcr de _uma'. b~se de partida du assalto, o
batalhao de St!gundn ·~:sealao, s1 for IH't~Cti:io, et·era de perto os
batalhões do primeiro, de maneira tlW~ L'Yit.c os tiros da a.rtilhal'ia inimiga, retomando depois a distaucb média. rrescripta.
3ü5. O hatal!hão que tiYPl' de f'ffnduar uma ·vat-J:'lagem d11
linha (3'2). toma a fonna~ão ordenada. ;i I'PctaguanJ~' cto batalhão qlW dn·t• ultrapa_ssar.
No mmnenlo f'IU qur. u~ elementos da tnsla r;,tào a attingir os elt>mentos avançados do hatalhão que se trata d~ ultra})atoisar, u Commaudaul e faz os signaf•s eOIIYCIH'Ümados; o batalhão avmJt;a, de eonformidadc com a ordem dada antes do
ataque.
A va:,sageiu de Ptlealão cria lllll momf~llto er'ilieo. •1urante
o qual a dt•llsidade du tn·imeiro I'Stalão de ataque auguwnta
além do IWI'f'Ssario. I)(' v•:-:~1·, lJOl' isf'o, rnduzir ao minimo a
duração de~ se nwmcnlo; a opr:'l'at:fio lnt tle ser regulada de
tal maneira r;:ur a vassagem se Pffeduu ú hora prevista para
a prosr>cw:i1o da JH'ogre:o;são offensiva.
O batalhão ddxad(l para traz. IHtssa para a l'l!~,~~rva '(se ..
gundo on tf•reeiro ••sealão) .
iW6. Na tomada tle contado ou m.\ perseguição, o llat.aihão
reservado segue o movimento, amplamente articulado em pro··
fundidade ~~ largura. Progride etn format,;ão de ... •)proximação,
por largos lancAs, para ~~oncentrar-~e mais os terreuos onde
nada pódc revelar -sua presença.

nome

307. O paprl df~ um batalhfio rrsf\l'Vado é variavrl:
- ora será designado. todo elt~ ou uma vart.(~ (geralmente uma parte), para reforçar o_ primeiro esr\alão, detido
pelo fogo inimigo. r_m rrn com;equcncía de perdai:i (33); ne::;te
(3:2) Ou de esc-alão.
(33) O .iogo dos reforços. no eombate, PffPctua-se 'da
retaguarda para a frfmtc. á nrdem dos commandantcs inleret:.
Mdos, mas de maneira quasi ant.omatica.
O fim f.'011Íl que :;e rt>frwça é dm· ao 1Jrimciro esralão de
foan t_l potfmcio neces.mrirt c .<wf(icieufc 1mro neulrolizar aM
co limite maximo o foao du de{e1Mor c ll'!rmittir !Js.•dm o mo-

vintento po1'n. a frente até ao olJ,iectivo.
Ora, os elemento~ avan,~ados podem .fulgar-sf"! detidos
quer em Yirtude dP inferioridadP mJmPt'iea e i11suffif'.icncia
(Jfl fogos, quer vor lrl'em soffriuo twrrlas que autorizem idonlica conclusão.
,
E' enf.ão que os eapitãpg encaminham. vaL'a SP intercalarem nos vãos dos Pl~Ill~ntos avauç~dos, os grupos de combato
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ca~o terá na maiol'in das ,Vf'ZP.~ de fornecer nmn ou vnrias reRPrvas aos .hat.alhões· do primeiro escalão;
- ora rrrf'h~rú ol'dP.m dn prolong-ar os hatall1õr·s 1!0 primeiro n~r-aHío detido~ rlianfl~ dn rPsisf.('neia inimiga, r,mhora
tenham ron~Prvado toda a potf'ncia dr fogo nf'cessaria; nr·slo
caso, r,nm cffnito, dP. nada serviria augmentar a densidade do
primeiro Psralão, senrlo prPfnrivol a manobra dr. ladPamento
da re~i~tenria inimiga; o hafalhão pt·ngrirl•~ P ataí'.a dfl eonformidwlP f'rtm as indicar:iir~ dndas pam mn haf a Ih no de prinwiro r•::'ealão;
--- or·a o lmfalhii.o t.crú de escalonar-se para o flnnr.o rxtorior· do primeiro PScalão, afim de suslar f' r·rpellir um
L'Onfr·a -ataqun f'Yf'Jifual do ndv,~rAario;
·-- ora d1•verú csealonar·-se para effectuar uma Jl:l.ssagrm
de f'sralões o fonwr a i-li o ataque que um hnt.alhãn d(' pri-mrir·o Pscalão não ruídP mais lrvar a cabo.
Todas p:;:fas ~~YPnl.nalidadP~ dPvcm ser ponderadas t•, pm'
rnnSPqunrwin, toda~ n-., .fj~posi~:üPs n recnnhPrinwntor; dr.Ví'In
RPr provi~dos ou ff'iLos, afim dí~ fJHI' a f'Xeenr;fln HOhi'f!Vrnha
SPm {Wrda d•' tempo, ~i ncontPf'.f~r realizar-se, qualqnrr dellas.
:108. Rm regrn, nm hat.alhfin, rPsPrva de rcgiJnenlo, níic
tr·ava romhaf" sem ordem •lo Coronel.
Os bafalhi•Ps ffllP sfln l'PSPrYa d(l hrigada 011 de divisão.
snhsf.it UPm, ~i for pr0e1~o. os ffllP. siio rrscrva do regimrnto

ou dn hT'igada.

Quando

toda~

às unidadr.s :-:uhordinadas, aindn eslão dr
prnyu·ias, os hatalhões qur. são rPserva
dP brigada 011 dt' rlivi.são tomam. no.~ sitios qnr Jhrs forem
assig-Hados, forrfltar,õr•i-! tfio masearadas qnant.o po~SÍ\'rl, arf i~uladas sr·~mHin as clirrc<;ões dos moviment.os mais J)roy;rn:ois
qnP f Prãn de fazf'r (' rnbortai'l nas mrsmas direct;ões.
Como rrgra g('ra1. todo rommandanf.P que se acha de reSPrYa m~mda rN•nnlwN•r ag dirPrr,õrs qm~ fS provavrl tenha (],~
possP dP suas

r'f~e.Prvas

qne ~Pgnrrn mais atraz f> rcst.ahrlecrm assim a pot.enr,ia de fogo
maxima - r1'itando, porém. ir além de uma densidade que <::~
rednnrlaria Pm augmrnt.ar os risco~ de perdas, sem compensa 7
ção rffertiYa. Os rapitãfls, por1~m. fif~am rlahi por diante dPsprevPnidos rle mrio'l para lnvarrm a effeito nova· opHação da
mP~ma nafnrl•za.
EssPs meios, n rommanrlante do batalhão os fornecf>,
pondo á diPposição dos capitães parte ria sua pt•oprja reserva.
O rommandantP do batall.lão. qne dnvn além disso velar
prla profee~ão do~ flancM da sua unidade, appelJa por sua
Vf'Z para n T'f'Virnrntn. logo fJlH' IiPrrPhP fJHP não tardará mníto
em fir·ar· dt•.:;prP\'r•nidn dr l'P~PrYn; o t•rgimento rrrorrc :'l hrigada. P rsta á divisão.
Em r·ada Psralftn n rcsprr'l.ivo rhefr vrrififo.a si o:;; p~riido::~
qne Jh,~ flão fPitos frarln7Pm r•ffflcf ivamentfl nPrPssidnrtcs rrn~~~.
1\s fol'(~as da rPfaguarda são dest'nrfp rnmn qnr aspJrada~ JHlra a frrntr, Pm provPito do f'sealilo avanc:ado, ru.i:t progrr:isão, demais, importa acima ctr tudo. O e{feito dessa aspiraçfío é restituir semp1'e ao escalão mais avançado a potencia de fogo maxima e, por comcqttencia, a capacidaàc maxima
de mo?Jim~mto.
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utilizar com a trvpa, nas diversas eventualidades que a situação admitte, assim como mantem-se em estreita ligaçã.o com
os vizinhos, e com os commandantes dos batalhões que nventualmente terá de apoiar; fará tambem funccionar com toda
a plenitude o seu serviço de observação.
O seu logar é, em geral, junto ao commandante de que
<Iepende, mas não esquecerá que se deve achar á frenhl do
sua unidade. no momento em que ella marchar para o eom
bate.
DEFESÀ DO 'l'EHHF.NO

309. No caso de defesa deliberada com antecedencia, Pll
quando o batalhão teve tempo de cuidat• da ol'ganizacão definitiva do objectivo conquistado, conforme as ordens do Coronel, o Comrnandanle do hat.alhão d~vP. faze1· Halw1· (d•~ ma-neira geral) :
-·- missão do regimento;
- missão do batalhão e das nnidades vir.inlla~;: limite~
do r·espec tivo quar!_eirão:
- dispositivo de defega; missão de cada companhia, limites dos pontos de apoio ·(suh--quaetr~irões) - . t~ompullhiH\l
reservadas;
-- linha de resistencia, e, si tiver cabimento, linha de
vigilanc·, -· contra-ataquP~; previstos' das t•.urnpanllias r·es~f·.
vadas;

dos flaJwos o I iga~õe~ laf.Pt'al\:-\:
df~ metralhadoraH
leves e secções
destacadas para as rompanhias de primeiro escalão --- tirCtfl
de contra-preparação c tiros defensivoH (rrwtJ·alhauor·as r·Hgimentae~ á disposiçã.o do batalhão);
- papel e, approximadamente, Jogar omll' ~n aehant os
petreçhos do acompanhamento;
...:__ missão da artilharia e ligações com Alia para o2: Ur·os
de contra-preparação e barragenS' dPfensivas;
- maneira do proceder em caso de ataque (t'Ptrahimenfo
eventual dos elementos de \'!gilancia) :
--- funceioparnenio das ligacões;
-· postoH de eomrn~udo (CÓrouel commanJanh:l d0 lJatnlhfi(~ ~ capitães);
~ organizações defensivas: cll'dem de urgeneia dos trabalhos, l'eparf.ição da fenantenf a. F:vPnttralmtqtf.e. 111 i:--:sã'' do:-:
elementos de enge11ltario;
(Jrg-anizaçãn dos r'P!lhll~fN~imPIIfo~: rrtlttllii~Õ··~. rnaf.p ...
--

pt·of.t.~ecfío

--.. missãu do pelotão

riaJ)

alimf~Iltação:

posf.os de stweorro;
depo~ütos de mt.;Bi(;ão
leem de coTJJIJafe,

QUP f.rer~o creado~:

IM
CAPITULO III
A COMPAiNHIA

Fôrmações
310. tForm;ação ae ãpprclrlmtiçãõ -......l.A) 'formação de apprõximacã-a depende do terreno e das informações acerca do ini-

migo ..
Logo que se· come(}& a receiar o 'fogo de artilharia, repa.rté-se a companhia em grupos de combate, distribuídos por
dois ou tres escalões, abrangendo um espaço qu~, ~m tert'eno
livre, pode ter mais de 500 até 800 metroR <h~ largrll'a, pol'
1naís de 600 af.é 1.000 de profundidade ..
Assim dividida e eRr.alonada, a ~ompanllin ~~ apresent:l
mnito pmwo vnlneravel ao tiro de artilharia. eonservaudo,
e11tretanto, consideravel ·potencia de fogo, com a condi.cã.o dH
fit·.armn os grupos de combate vizinhos em ligaçfi.n Jlela viHkl
f> poder{'m reciprocamente .flanquear-se. .
Como prmieiro escalão de um batalhão (ou como vangnnrda), marll'ha a companhia sob a prot.ecção de um pelotão
ou metade, ou de varias patrulhas (muitas vezes catla umf\
·,la Jm·ça d0 nm grupo de combate), abrang-eJI(lo larga frmtte,
r.nl11~rtos o~ flam~os por escalões retrahidos.
Um 1wlotão ~ r.hamado "de direcção": é relativamente a
(~lle qne se mantém todo o dispositivo dà companhia (34) .
O Capitão rprecede sua companhia ou pelo menos mnreha
enm o pelo Uh> de direr.ção.
·
Emquanf.o sô está ern aeyão a artilharia inimiga, cadâ
um dos elementos da eompanbia se desloca por lances majs
ou nte11os Pxtensos, evitando os trechos ha.tido~. pt·oenrando
RE'mp1·e rPstabeleeer o dispositivo da eompau1tia, 11:1. fnt•ma e
dimnn~õe~ g-eraes.
:H 1 . For·m.açãâ de cornliate - I,ogo que int~rvém a iJ1 ...
fanf.aria inimiga, o capitão reduz a frente da companhia (35)',
si tiver cabimento, e reforça seu primeiro escalão proporcio ...
nando-lhe o augmento de potencia de fogo que julgar nece~ ...
sario ao anniquilamento do inimigo; assim alimenf.a o movimento para a frente. Os grupos do segundo escalão passam'
então em maior ou menor numero para o primeiro. e os dô
t.err.Piro para o Sflgundo. Modifica-se dest'art.e gradualmente
o dispoRith'o, ao mesmo tempo pela diminuiçã.o do numero
de €~~·walões, redur,ção dos intervallo~ tios gr·u.po~ de (~ornhaf,e
e eneurtamento da profundidade.
Nomeadamente no caso f~m qur. a companhia, saltiudo do
fpn·Pno lhTe enf.l'U em urna :r.nrtn de travessia mais diffidl

(:Jt,) Uma vez tomada a· "formação de comlJate", não ba
ma i~ HJJidadc "dn direcção". A Companhia tem então de nttingir· ''olJ.it'ctivos", cujas diversas secÇÕf'S flí'lo repartidan, con·fnl'IIIP a itnportaneia, pelos pelotões.,
(~~f,)' Conforme as ordem11 do Com mandante do lJaf.alhlio
e quando este ou o coronel manda avançar rwv rt~t mtidad~:>::J .,

000
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f(mattrigal cerfadoy bosque:~. po •J03do~. f.r.•l.nr.hdrns, etc.), o
cnp.l.&o vela pela rohesão da ~tw unidade, rohesfio que deve
~er assegurarta no mesmo tC:mpo pela vista (l pelo apoiO mniu.J dr: fogos entre grupos de combat.~ vizinhos.
Em c;.lda parada o grupo df' rombatc constro1! 11111 :.tbrig·(l
eu melhora o qne Jllr. offprf'CC' o tPrNmo. g· as:;im qur. no
movimento geral de progrpgsi\n da rnmpanhia. eomo tambcm
quando a Pllt.Hia c'PT'ra enntra a fp~f.a, os grupos da r•!laguarda
encontram .abrigos eomPc:~.dos pPlos gTupoR quo o; ,preeedermn, ondn podem nlH·igar-~c> dPpcis "'' rada 'anrf>, e •Jll•', pol'
sua vez, apPrfPiçoam.
A companhia toma, eomo ficon (1íto, uma fnrrnação de
combate que llte pPrmitfe, conUnnando o Jogo e o movimento.
approximar-Rf\ ai~~ á distancia de assalto. NPSSI~ intPrvallo o
capitão tPr:i designado ao se11 grnpo dP commando, Pm gPral
no segundo esealão da companhia, um logar df\ comhate (36) .
312. Fm"mar;ão de combate no rahú· rle uma bm~r de 1)_(1}'t-ida - 'l'oma--~e nr~sn raso a fórmação de comhatn ant.rR de
sahir .. Para o assalto de ponto seria menu~ organizado, a frentP
da companhia é, no minimo de 200 metro~; podendo~ Pntretanto, ser augmentada, nomeadamente quando o inimigo não
teve tempo de mltJ•inehPit'aJ'-sc> solidanHmt.P, aleançando 400
ou 500 mPtros, c at.•~ mai~ si o fPl'J'Pno for particnlarmf'nte
descobrrfo.
A romprmhia de t1·rs pelotões (~7) SPI'Ú hahit.nalmcntP
disposf.a:
a) quem com .dous pelotões emparrHmrlo~ (por sua Yr1.
escalonados) constituindo o primPiro Pscalão, P 11m prlot.ã•1
reservado (por Rua vez escalonado) rnn~t.ituindo o sPgundo
escalão;
b) qu('r, excepcionalmenlr-, com os t.rPs pelot.õPs em'parelhados, tondo cada um os sPus respect.ivos grupos dP cornhatt~
repartidos entre os dons escalões da cmupanhia;
c} eventualmente, em prlotõe& successivos, · sobretudo,
escalonando-sn para uma ala; a rompanhia estará, então, em
tres escalões.
O capitão fixa o dispositivo da companhia tendo sobretudo em conta:
-as inTormações de toda a especie que tein acerca do
inimigo (orgãos de df"fesa. mormente metralhadoras);
..__a extensão da frenl r de combate da comp·anhia;
-os pontos em que decidiu actuar mais especialmente
com a companhia;
-as passagens favoraveis;
(36) CumprP não PSQlH'err que no interyallo de duas
companhias vizinhas o eommandante do batalhão, si o cx1gn•
a importancia do ohjPcf.ivo. terá lançado a tempo nma nov'l
companhia. O Cornrwl pouf'rá afr• tPr Pmpenhado nm batalhão.
(37)" Tornando-se srnsivel a diminuição do rffer.tivo, ha'·erá vantagem em constituir a companhia com dom; pelotõe~,
embora organicamente t:enha tres.
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-as br·echas abertas nos obstaculos;
.
--~a manobra que lhe parfl.cn mais adequada para fazer
<'.ahir a rPsistmlCia adversaria:
- a missuo qtw o cnrnmandanlP do hal alhã.o tenha eventualmente dado aos carros blindados:
-os contra-ataquPs ~om (Jlll' ennta e n pl'ovave1 direccão de marcha dclles;
-as disposições que ~fl.t':i pr·Pei~c tomar para C(llJrir os
flancos da companhia:
- o effecti\'o que rcsolvf'u gua!'dar :í sua dispo~it;ão (pell•fão ou gru:{)(lS dP I('Omhate) •.
A distancia t•ntrc os c'sealões 1la com[lanhia ;~. em geral,
de 60 a 1.50 n1eLros.
O capitão, em regra, mar·r-ha na frrntr da unidade que
guard.ou a sua disposiçao.
. . .
Os soldados cnCYarrPgadns dP limpar o tcrrPno do mtm1go
qne nelle ppr•manrçam, ~i 1tnun·r, !"Pgnem o :5Agundo f'Healão
ou o pelotão rP:;;ervado (38).

Orde-m de ataque
3i3~ Na sua ordem inicial dP afaque, o capitã.o reproduz
as partes da ordem do eommandanto do batalhão que intetessam a companhia, ~omrllefando-as com -todas as indicacões
que coneernem particHlarment:e á aeção da unidadn (fórmac;:ão da companhia, missão de ·eada pelot ã:o, reserva do eapit.ão, ligações, e~tafPfa~. logar do eapitão, organiza~:ão do terreno conquisladn, reahaster~imPnlo, ete..). Muito frpquentemontf', ali{ts, no dPs~nvnlvrr no combate ou opPraç,ã.o d(' Dl{)vimenf.o, a acção do r.ap.if ão so manifestará por uma série de
ordens snccc~siYas, umas dadas verhaímentP aos commanctantes de pelotõPs, nntras por e~r.ripfo, P lambem verhaes em ca~os rle urgem·ia, lovarlas por· agrnf.e!? do ligacão.

Ap)H'o:dmoçac (39)

.
314.. Ir seguí·ndo para deante no rumo do seu ponto de
direD'cão r afravfs da zona assignada <i companhia; estar sempre ••m guarda, adopta_ndo._.formação QUe nfferoça objectivos
inaprflf'iaveis f' 1fngidios am; fogos ·da ar·lilllarja "' ·da aviaç.ão,
e mais tardP ao~ fogos ~ombinadns da artilharia P da infan-taria; t ira.r to do o partido das passagr•ns desRnfiadás;
Mandar rooonhecrr os Hinerarios; manter as ligações em
todos os SPntidns; informar o l'Ommandant.P 1(]0 batalhão:
Sã.o estas, rm um hatalhão dn primeiro r•sralão, as inressantes prPo.e.eupar,õPs do eapifã.fi, f'Jn tfl.rrrnn IivrP, para tomar \ on ma~nfl>r) o eontacf.o.
315. Os elementos avançados consPrvarão, em gt>ral, a
formar,ão em pe-quenas rnlumn:u; aM n momPnfn em que. afim
dr poderem continuar pror,rrdindo. "lr vejam ohrir,adns a
~38) Marr-handn pnf.rr o primPiro f'Sf'aliln r n srgundo,
poderiam prcjudi·rar-lhes o encadeamento das ar.cões.
(39)- ~ _maior .parte destas disposições appli.cam-se
tambem ao aproveit.amento <:lo successo e á .pers~guição.;
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responder, com o fogo das armas automaticaso e dos fuzis. all
fogo do inimigo.
:x companhia vae, então, gradualmente, tomando uma
formação de combate.
~~s metralhadoras atiram, ou dé pontos dominantes, por
cima das tropas qu~ vão progredindo, ou pelos intervallos d1~
fracções em moviment:o.
Esta combinação de fo(Jo e movimento aeve cdnstituir 'llm
llos primeiros cuidados do capitão e dos commandantes de
)Jelotõe.v.
Si o inimigo oppuzer tenaz resistencia, compete á comrpanhia de vanguavda fixal-o com ~eus f.ogos, emquanto uma
outra P,Xecuta. a manobra prescripta pelo commandant.e do
l;atalhão. Si é impossível a mannbra. estabelecem-se as comJ;anhias empenhadas na base de partida assentada pelo com-nmdant.e do batalhão, reservando o cont.act.o oom o inimigo,
e pt·or•.nr•ando sondal-o com 'Jmtrulhas, si fôr pre~iso.

Cr.•mlmte
_
31G. Quando o batalhão vae progredindo .sob a protec•~ão
de poderosos fogos de artilharia, deve a companhia mat·e,har
t.ão p·eT·to qua~nto puder da barragem rolante (40) SPm ~e

r,reoc.cupar com as \fracas resisten.cias que encontrar, ·porquanto {ts frncçõm; éspncialmentc designadas, ou á.s unidades
que vierem depois, compét:e reduzil-as. A' ·companhia cumpre
subme1•gir a defesa, na 7.ona. de ac~ão que lhe coube, mediante
a ininterrupta progressã.o de t.odos os seus elementos.
E' tratando constantemente de ganhar terreno, em lig·a-(}1'í.o uns com os outros, mas sArn 11reoccupação de alinhamento,
trun mais efficaemente se aJudam os grupos de combate.
Si resistencias mais fortes travam a marcha para a
frente, é preciso immediatamente neutralizai-as pelo fogo,
nomeadamente pelo fogo das_ armas automaticas ltWPS. Nlllf.innando sempre a progressão pelas alas
O capitão trata de riecidir, tão de;r>ressa quanto pm~sivd.
estas lutas loeaes, de sorte que a companhia ní'lo far.de em
acompanhar de novo os ·fogos de artilharia.
317. Quando o batalhão já se não ·sente apoiado por
fogos densos de artilharia e as resistencias se accentuam, o
primeiro cuidado do capitão é impedir que a c·ompanh ia, r:w
d(~tenha.

Constantemente informado por seus agentes de ligar;ão
'(sargentos e, na falta destes, cabos e at.é soldados especialmentü e~colhidofl), redobra do enm·gia para it· levando a trupa
!-lempt·n para a frente, por entre os nu.cleos d(~ resistenr;ia,
t•njo fogo domina com ns arma~ au!.oJnaticaR levP~ H lrtt>l.l'llJhadura~ que apoiam a companhia.
.
Um dos seus cuidados será evitar que, sem neces.<;idade, o
segnndo escalão venha a fundir-se com o primeiro.
Votará para que a frac;ção que guardou á sna disposi~~.ão
esl.~.ia fliRponivPl n pn~sa f\mprPgfll-a, si for rwr•Piso, THH'a :ts··
('tO) Si houvm· eal'r·os l1lindat!ns para apoiar· a ·eotnpanhia, ns gl'upos de eombafe un prirneiro escalão ,iuntam. ~<·
ao~ cat·rus H r~omhinam sua :wção ('.Pill a dt-Jles, esfnl·l::wd11 ·~lP

a t'.fllttftallllia, 1gnalntt>rlf,•, ptw snhlltt•r·git· a tlt•ft's:L
I
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fiegurar o bom exito do movimenf,o que f.iver ~~~' fazrt'. nu
pura repellir ·contra-ataque~.
318. ~i a eompaniJia ,; for~;,ada a Jetni'-St~, o capitão re··
rouhcce a posição inimiga, espeeialmente o~ pontos fl'acus.
;Mantém o adversario sob o fogo afim de facilitar a progressão das unidades vizinhas; muitas vezes será isfo o hns;tante para faz.er cahir a resistencia encontrada e proYocar a
continuaçã.o do movimento da companhia.
O fogo da companhia ;Será reforçado pelo nutrido fogo
ít:las metralahadoras que a apoiam, n pelo dos eng-r~nl1m; dt'
batalhão que puderem intervir.
319. Executam-se conforme os principios aut1~riormmtlt~
esf.abelecidos, as manobras ordenadas pelG cnmmandanr,~ do
Batalhão.
!Si acontrcer ao capitão perder momentanemnentr o ~on
tadu eum o inimigo, procurnr:'i. ref.omal-o pela. prorwi:'l pt·ngressão ·da. linha de comhaf.n. J~m t.orJ·mto llJitVintr~"l~lllo nu
c,,,,..!'lo, patt·ulha~ precednm n movimento.
•rer·~.st· -lm o cuidado de tra:~.er o commandanf.,~ do hafalhfío · tw ~~Ul'l'Cilfe da situação; os halizamenf.os d1•.. linhas,
JH'evislns "" solicitados pelo avião da infantaria, fazPtll··HH pot·
or·dem do capitão (foguetes de signar·s, fogo:-; (f, •. l1engala.
paunos dP halizamenf.n, ln11QOf1, ~~arl.:t$ P~t.mtdida.'; rtn l'.lriio,
Jnt·nae~. elA~.).

320. Quando o batalhão attingo "o ohje1~Livo que lh1• foi
imlicadu. on ·se t.ldt!m Pm :face de r1~sistmwh. eonlill''t:l, qllf'
não vóde YBHe•~I', o capif.iio dispõA a 'compauhia l'tll fH'td'~ttld[
fi:J.d,•. võem ua •·rn oi·detn e rPstam·a as liga1~í'i~~s.
Cumprp--lfte mnnter esf.t'Pito eoutal'lo Potn o ininlig-o.
'Pr·ata.ndo-se de parada impt·evisf.n, O'> i..ll'Íuudros l.r·:r!JaJhos ~:fl.o neet->.ssariumenf.e da iuicial.iva do capHão, ~~ al~rtma~

vezPs

at.1~, dos c\omma,nda:nf.es de pelotão

(íH6~Iusi\'e IJ:~ de ltH' ~

de lançar uma ban·ngem de fog·o d~~
inl11anla6a (l'm 11Ue o flanqueamento l.mn parwl irnpm tantig ...
~imo), oh ti' r a~ ·~ohertura {Jos flaneos.
f'epellir os contra-al.alJUe~. eseo1hm· T'apidament.e posir;õ,~s favor·:weü~ para us fu:;.i~-
lltefr·allmtluJ'<~s n rnef.rrl'lltndnl'a~. r•, enJtSP!Jllt'llfntnf'lltt', p;~n1 fH
gr'IIJH>s dt~ eombate.
t.ralhadol'as) .

'T't·:a,f.a.~se

Si a posi1;ão ·~ o fll'Oprin nh.i'ed.ivo quo lhP !'oi indir·:~tln, a
001llPUIIftirt1 Ol''~!·:tlliza o f.t'l'l'l~ll" (]p f~(lllrorrnid':lfl!' COIII !1 or·dt•l)\
(f,.~ ataqw~.

Prídn :wonl.f~(·.er que a ord1~m nfin seja 8i rtfi.o íneon1prr>~ a ..
menf,, :.tpplic~ada, t~m virtude de iHrsuffie.ient~ eonlw!•iflH'Ir!ll do
ferre11o. 011 dr~ sH.naefto df' fim do r~omhaf.r di\'el's:l d<J q ne
fOt:t pn~visfa. l>Ppnis dn reeon}u~r.ido o f.nt'I'Pllo, n e:tpil:íl)
oJ·dewtt·:'l. liPstn r·a~n. a.s ·ll!•ee~sarias lllOtlifiP:If~ÕI'S tl:1 nt·denl,
u~rqnanf.o 'I'~Jlt'I':t :r. illtervent:.ão do eumuta!ltl:t:rtn do ll~lhlltflo,
'Na JJI!Sf'.a dn posic:õ,~s paraJ os grupo:-; do ('fHHlmtP, n:~:·.'.l
ltlt~lll a mais alia impurtancia o~ ponto:~
qtH'
disptt:r.••I'~'tlt d,•
l•u11:; t:arupns de lil'o. AR vi~t.a~ dn f'!:l.IF~-0 •• rr,-.,.,,,~""' ~~~;p"r~inl
i11ter•·::;sp. OR obSt>J \·:rf,,rin~ Sl·t·:'íu a~~d~.;-nal:ldt~·: :tn t'illtllll:ln1hruf i' do klf alh:ln,

PARTIGULAIUDAJ1ES ACERr.A OAS f:OMP.\NHIAS OE
FORÇO) E OR ilo (RRBEHVAJ
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321. O ea.piH'ío marrha,. na. ffrrntP da companhia e o mat ~
perto possivel do eommanrlant f' do batalhão .. CnnstanterneT!: .j
devf~ prPorcupal-o a. r.ohPrtnra dos flanco~
das companhws
oue vão adiantP; occllp:l-RP tamhem. quandn (~ preciso, df'
énca.min.har o~ isolados f:lf•sRa~ ~~ompanhia:~ e oo; reabast.Pcimentm;.
Em caso de necrs~ddad" não PRpP.rarli ot·dens. -lanç:m(fo-::;,'3
sem hesitar,ão no combate. por sua ronla, para. eobrir um
flanco, susta.t· !Um conf.ra-·ataque. p,f.c.
A Rua ordPm é analog·n, n do commamlante dr t•nmpanhia
<.Je primeiro Psea1ão.
Nella devn Pst.ar prrvif>'ta a csl.reif~a. Jiga<:ão rom ~m pompU~nhias precedPnfeg, IWt' meio de patrulhas dP ligat.:ão.
O dispo8it.ivo deslas eompanhia~ devi" prf'star-sc a ra.p1do
movimento, tanto na din•c(;fw dra tlUalqunr das t•ompa.nhias lÍ<'
pl'imeiro escalão, t·omo para o:;; flancos.
E' Yantajoso, Yislo não t.Pr~m. em prinr-ipio, de fazer u%
do fogo, qtw estejam suffir.ientement.e agrupada~. para facilidade do coimnando: con~f~rYando-sc, entretanto. tão maneiras (articuladas, pol'tanto), quf' pos~am adaptar-se ao terreno, ficar o menos possivcl Px:postas ao fogo inimigo e
prestar-se a todas a<; t•omhinações. Estas serão estudadas, e
preparada a execução, de maneira que nma coneisa indicação
baste para qnfl srjam immediafnmente postas em pratica.
lkfesa do tr.1Teno

322. Quando totm

~í

companhia defender nma parte da

frente confiada á guarda do Batalhão, tanto em situação defensiva de antPmão pre\·ista, como dpois de definitiva occupa··
ção do terrrmo conquistado, o capitão d(we fazer, saber, dt?.

modo geral (mPrliunte ordem por cscripto, ordinariamente
acompanhada de crOfJ1lÍs) o seguinte:
- missão do batalhão;
- missão da companhia p. das nnidad•:>s yizinhab; limites
do ponto de apoio (sub-quarteirão);
-- dispositiYo dn .dcfPsa; organização da defesa com os
fogos da linha de rPsistencia; flanqueamentos as~egurado.-i
r•elas companhias vizinhas ou rstabelecidos em proveito deltas; organização do refor~.amento e dos contra-ataques --- panr.l
dos pelotões;
-·
- linha de vigilancia. Papel dos elementos de vigilancia;
- emprego das secções de metralhadoras posta~ á disposicão da companhia (si tiYPr cahinwnto);
- protecção dos flancos, ou ligações lateraes;
- missão ~~oral das mntralhadoras lev.•s e pcsnda::;, do::1
petrechos dP arompanhrnnrntos do bata.ilü\o, da arlilíwria -ligações;
- maneira de procrdpr em raso de ataque (si não cs:iver
imfficientemente explicita. nas disposições prePedentes); especialmente, maneira de proceder dos elementos de vigilancia:
___, ífunccionamento das ligaçõe~;
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____, postos de corumando do capitão e do cornmandante de
Batalhão;
____, trabalhos que serão executadoe;
--- reabastecimento e alimentaç-ão;
- posto de soe corro;
depositaR de muniçã-o, etc.
C..-\PITULO IV
O PRLOT.~O

-- O GRUPO DE COMBAT~

323. A vulnerabilidade das formações densa3 soll o fogo
das armas actuaes, tem levado a infantaria a dispersar-s~
rR,da vez. mais consideravelmente.
Sendo o pelotão uma unidade demasiadamente Jor-te para
mover-se em conjunto sob o fogo, a unidade de moYimento é
c' grupo, o até a P8qUadra, quaüdo preci~~.l -- prestando-se
muluo apoio, a. da arma, automaUca. ,, a dos volteadores.
Pr conformidade com a ordem de atª'quc do Capitão~ ()
commanda.nte do pelotão indica o Jogar de seu pelotão ~no con-·
junto, e fixa o de cada grupo; ordena, no correr do combatn,
as manobras que ideiar para fazer eahir as resistrncias inimigas; lança no devido tempo os eontra-ataqucf', c está sempre
faze.ndo sentir sua acçãG sobre os sub1}rdinados. ~eu logaT é
no ponto onde mrlhor possa exercer o eommando, servindo ao
mesmo tempo de exemplo: durante a approximaç,ão. á testa
de· um dos g.rupos ou na frente do centro do dispositivo por
elles formado; durante o -a baque, cuHt o que th ''.r missão mai~
importante ou mais difficil.
O eomma11dante do grupo guia a. sua trova: ond1~ elle es.:..
tiver, para. ahi cumpre corror. E' clle quem rt~gula <t attitude
tJUe t:onvém ao grupo e o andamento (de p•\ deitado, na carreira, a passo, etc.) .
.
R' em torno do abrigo em que se tiver met.tido, '~ obedecendo ás indieat;ões qne dm· (gestos). que o grupo virá reformar-se, todos a um tempo, po1· fraeçõcs. ou homem por homem. E' quem indica o lo;gaJ• em que se assentará a arma autornatica, os objeetivos que serão batidos, a eadrnr.ia {tiro a
tiro, ou antomatir[l), a abertura r a erssacão ou interrupção
do fogo.
"
Os commandanh•s de pelotão I\ ck grupo, emquauto n"lo
esth;erem desenfiados das vistas, ou pnlo nwnos deitado;-1,
nbsf.crm-se de qualquer g.csto itmtil que os denuncie ao inimigo. Os gestot; sr~rão tanto menos necessarios, fJUanto m~lhor
tenha f' ido o adost.t·amcnto anterim· da tropa.
O ,eerra-filtt; (sargento, ou cabo disponivel. at~ m~f'mo
simples soldado energieu, quando preciso) 11 um auxiliar c!o
commandante do pelotão. Quem lhe desi~na o Jogar é f~ste uttimn. t•umnrindo-lltr• velar pPia PXPeli(,'ÍÍ;:l das stías ordeus e.
(}Ull;ndo s.; tiver afastado para. a frente.
FoHMAÇÜ.ER

32-í.

Frn·nwção de

rtpproxintJl('~u

-

O pelot.ão fórm"

ror grnpos de combate, dispostos sPgundo as indicações .Uo
titulo lU da primeira parte do regulamento.
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O grupo de combate, cel1ula da formação, vac progretlindo, ordinariamente, de lance em lance, os volteadores
promptos a proteger os fuzHeiro:s em movimento. Faz-se o
movimento em columnas de esquadras por um, com distancias e intervallos variaveis, de maneira que a formação se
apresente pouco vulneravel ao fogo da artilharia e escape ás
investigações aéreas do inimigo.
Póde tambem o grupo deslocar-se todo elle, na carreira,
!Wmeadamente entre dous abrigos proximos.
Progridem os grupos de combate, aproveitando os Lrcdws
do terreno desenfiados e os menores accidentes do só lo. !Ao
abrigo das coberturas do terreno, reconhecidas c assignaladas
pelos respectivos commandantes, que ahi as procedem, reiormam-;se essas 'fracç:ões e recomeçam depois os lances.
A fórma do abrigo e tambem a eventualidade de ser preciso ou não abrir o fogo, indicam si a formação abrigada
deve ser desenvolvida ou em columna.
325. Formação iDe combate- O pelotão está em formação
de combate quando se acha preparado para abr~·1· o (n(lo in-·
F>tantaneamente, sem prévia evolução, ou depois uc ovolução
3~mples, rapida e já prevista.
No primeiro caso (41), marcha com os etemenl.os da
frente em ordem aberta, com intervallos variaveis (cineo
passos, no minimo, entre os homens da mesma esquadra intervallo dos grupos, dependentes do terreno), não inferiores, todavia, a 10 passos entre as esquadras (Vd. art. t29).
Os outros elementos progridem habitualme1Jte mn eolumna, em condições de intervir sem demora pelo fo~o *~ pelo
movimento.
No segundo caso, marcha com os grupos de cornnatc em
colnmna de esquadra por um, a distancias c com inlervallos
variaveis ( 42), rlisposl.os fle maneira fllW o dm;;~>Jl volvinwntn
se possa fazer facil c rapidamente, nas rlirel~çõ,·s r1n rtnc o
J,clotão tenha porventura de intervir~
Si for preciso abrir o fogo, postar-se- h :in os fnz.i lciro:;
de maneira que obtenham o melhor rendimAnf.o da arm:1. rles··
rnvnlvendo-se os volteadores, para prot.cp;crcm ~~ arma nnt.~
matica c para fazerem fogo quando lhes chegar a vez.
Todavia, colhida a columna de 'flanco, on ~k r·11 fiada, por
fogos de infantaria, terá o grupo de descnvolver,.sc (artigo

126).
Não se deve confundir desenvolvimento cmn

111,1.nhnm.cnto.

A unidade estará desenvolvida com a frenf.c para o oll.iccl.ivn,
quando todos os elementos puderem tornai-o sob n Jogo, ~em
mutuamente se estorvarem, nem at.tenderem a ronsiderações
de interva1los entre os grupos; mas tirando prnvril.n de f.orla

a protPcçã.o, f}nc pnssa offcreccr: o terreno quo 1:oubc á nnirlade.
Nn. ba.-.e df! partida, para desembocar d"' s\Il'J'f'Pza, o ru~-·
lo tão s"' dispõe ila segnintr .Mrma:
(li I) ]i~Jll g-nral. ·~ "
111.11a

'(l!f'

:'''

VPI·iri,::1

::tn.

:ar,,,. :1

hasr dP part.id:.J.
(1?.) As rli.-;fruwia~ PJJI.rP ~~~ lwmPns vari:1111

prngrec;;são, podendo o clcmrnf.o f'Ill r,nlnmna
se por fraeções, c ató hom~m por hom~m.

h .,pa d~>

'l"

,,,,,~IJJ'.<;n 41::t
f~~· f!,. dr•sh'I~:Jr-

·
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habitualmente, dou.s ou tl;'es grupos do colllll~Üe em
JlrÜueiro escalão, oous,. ou um, em segundo;
- excepcionalmente, com os grupos de combate ropar-"
tidos pelos escalões da ·COmpanhia, segundo a idéa de manobra
do capitão.
COMBATE (43),

326. Assalto àa posição inimiga - A' hora ou ao t;Ít;Jlal
prescripLo, o pelotão parte para o seu objectivo, sem perder
~empo em rebuscar abr,igos e capturar os defensores. 1~' essencial que siga, á mais curta distancia possível, a barragem
I'Olante - em geral a cerca de 50 metros dos tiros curtos (ou
dos carros que lhe abrem caminho), e que se valha da sm·proza prod.uzida no inimigo ;para ir avançando ininterruptamente. Si um elemento encontra um obstaculo (nomeariamente trecho impraticavel de rêde de arame), contorna-o,
mettcndo-sc pelas passagens existentes. !Sob a protecção de
Drmas automaticas e granadas, não se hesitará em cornplcLar
c um a ferramenta as bi écbas insufficientemcnte aberta~.
O pelotão não se regula .pelos vizinhos. Todo o eu idado
dtl :ti inhamento deverá de$apparecer. Trata-se de mareha.r
para o objectivo (ou termo do lance) sem interrupção. O
grupo de combate que encontrar uma resistencia, seja de que
natureza for, procura passar-lhe aáeante utilizando passagem
desenfiada, sempre lidando por· seguir na dircccão de Ina1·c1ta
ttuo lhe í'oi traçada.
Em regra, unidades especialmente designaaê..s, ou as do
segundo escalão, encarregar-se-hão de varrer a.:3 rcsistencias
f!sparsas.
<Si o grupo de combate não puder continuar progredindo
sem neutralizar com os fogos a resisLe:ncia inimiga, avau~.arão
resolutamente os fuzileiros, apoiados pelo tiro curvo das granadas df\ fuzil, c tratarão de alcançar uma posição de naneo
de onde abrirão violento fogo, e sob o amparo deste o res~o
do grupo proseguirá, rumo ao objectivo. Os fuzileiros põemse então a caminho, para de novo se coustiLuirem em ponta,
td. houver necessidade.
Si todo o pelotão estiver detido pelo fogo inimigo, o
cummandante ordena immefiiatamente uma manobra, baseada
na combinação do fogo e do movimento dos gcupos de combate.
·
. 327. Limpeza das organizações inimigas - Cabe ás uniíiades especialmente escaladas ou, na sua falta, á fracçõcs de
segundo escalão, ou de terceiro. Parte dos volteidores progrido. pelas trincheiras ou communicae~õcs precedido~ o.s granaden·os por um homem vrompto para f::l.zer uso do fuzil.
Outros volteadorcs seguem ao longo rlas mesmas. Os •t:nziJoiros, postados em uma dobra do ,<;6Jo, ou uma excavação de
projeol.il, varrem os parapeitos c procuram apanhar de oscarpa certos cJement.os do fosso; os volteadore:.:: mnnidos dA
granarlas dP fuziJ, bombardeiam a communica.~A,o jnirniga,
ulém do troeho amda occupado, para jmpC'd1r 0 ,. mstooi( 43) Velar pelo bom :flr .nccionan\ent,o do ~ervic~J do oh-·

servacão,

fa~er

uso do binooulo e d& bussola.

•
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rnento dos defensores e a chegada de reforcos. Reduzem-se,
assim, um a um, os pequenos fócos de resistencia (..f4) •
A reducção de fóco importante de resistencia organizado
voderá cus.tar duro combate, conduzido pelos processos habituaes.
·
328. Desenvolvimf!nto do combate - As preseripções anteriores applicam-se tambem ao combate de- infantaria não
~poiada por fogos de acompanhamento de artilharia, poderosos e bem conjugados. E' certo que em taes casos as resistencias se accentuah1, e a luta torna-se em geral mais renhida; mas, para o pelotão, esta reveste semDre a mesma
16rma: seguir avante resolutamente, rumo ao- objectivo; insinuar-se vor entre ai-: resisteucias locaes, fixando-as, si for
preciso, pelo emprego dos fogos dos fuzis metralhadores;
abordar o obstaculo como remate de combina~ão do fogo e
fio movimento (movimento envolvente, ai puder ser).
Executa-se a pr0grf!ssão, como ficou dite, por grupos da
combate (em atiradores ou em columna), todo o grupo a um
tempo, 'Si houver desenfiamenl.o propicio, ou por Janees curtos
e, rapidos (20 a 30 metros) de pequenas fracções, .c até homem
por homem, de cobertura em cobertura.
'
Sustam-se o:S eontra-ataques inimigos, quasi ~:empre, primeiro pelo fogo, depois pelo movimento. que servirá para
!epellil-os; o commandant.e uo pelotão decidirá lançar seus
contra-ataquN, tanto em ·vroveito pruprio como no do pe-·
lo tão vizinho, forçado a deter-se. Taes sejam as circUfnS!tancias. elles surgirâo da iniciativa das camrnn.ndantes de grttpos
tie combate e até do cspú•itu de camaradayern dos simples solfJ.ados.

·

Forçada uma resistcncia pur um pelotão, o cvmmandante
lego restabelcee a ordem e segue avante.
329. Quando o pelotão for compelliuo a parar, sob
J)enhum vretcxt.o abandollarfi. o lmTeno, ainda. que se veja
contornado. L:\.s porfiadas lutas que travam os pequeno.s elementos aferrados ao terreno, proporcionam ao commé:.ndante
da companhia, ou do batalhão, a possibilidade ·de renovar a
vffensiva com os meios que tem, livrar a fracç-ão paralysada,
f' d~_-senvolver a manobra que ideou.
330. Os grupos do segundo esealão do pelotão, e eventualmente do terceiro, absteem-se' de reforç,ar exponta.neamente o rscalão da frente, emqua::1t.o a p.rogressãa. deste não
tiver sido detida, ou, pelo menos, retardada ( 45), salvo si
for necessario intervir; devem, r~m compensaçã.o, intervir
atravé~ dr, intervaJJo 1ivre para fazer cahir as resistencias
frontaes que se depararam aos vizinhos, ou para quebrar os
contra-ataques que ameacem os flancos do precedente escalão.

( 44) Contra abrigos subterraneos, empregar•, 8i houver,
apropriados: granadas incendiaria~. marmitas inlança-cham,mas.
( 45) O reforçamcnto torna-se, porém, imwítavel quando
o primeiro escalão nãr, mais desenvolve a quantidade de fogos
índispensavel á continuidade do moyimento..!
o~ meios
r.(~ndiarias,
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331. Patrulhas de combate .( 46) -

609

A patrul:ha de com-

bate, inutil quando o assalto se )anca atrás de barragem ro-:-

lante, ou quando a :sua presença possa estorvar o fogo aos
grupos de combate de primeiro· escalão, é o urgão que se
tJestina a tomar, manter c retomar o conlarto. O numero dellas
é tanto maior quanto mais eoberto, ou mais aecidentado o
lt:wrrno.
A patrulha de eombafu deve ,:-:cr .bastante ligrira para tacílmentc di:;pr•t·sar-se nn t Pl'!'NlO, a ponto de se I ornar quasi
JTIYulneravl'l. Todavia, dc\'e !-ier sufficientrmente forte para
que o inimigo nfío possa. rl,esprezal-a.
A patrulha dt• eomhall' 1>ódc e(lmprrhenur.r todo um
grupo rir. l'omhak, mas · ft•ettueutr.mcntc será constitui da de
mn grupo rrdu.zidn. formado dn uma arma antomaUca e, mais,
para '"Ua dde~a á eurta. dh;taneia, de alg·uns voHeadores escolhidos.
Graças fJ arma aulomatiea, e lambrm ao apoto que lllA
dão aos flancos as unidadps qur sr Pil!'ontram :ltr:ís della, a
patrulha pôdr~ mui! as YI'WS s~'r h·,·ada até algumas centenas
do metros além da companhia.
As patrulhas dr~ eombatn dPscobrPm u inimigo, pt•erisam
1.' sitio em flUI' elle se alojou, avaliam-Ih!' a força, de3cobremlhe os orgão~ de flauqueamenlo, c informam ao napitão. lEsforcam-so rm repdlir contra o:-; elnnwntos quP se acharem
ntr:Í', as fraca~ rcsislencias qur se lhe oppuzerNn, ameaçando
confornal-ac:;, -- dominando-as srmpt'f' pelo fogu.
Si nfí.o pud('t'tMll fazer e•·der a resistt•neia, r·t.:bnm' a ap}Jroximar.;ão da companhia ~~ facilitam a manobra immediata
QtH' esta vai' l'a:~:r~r. ou lhe proporcionam Pstabr•lecer-sc em
urna base tk vart ida, afim de 11assar ao ataque ou ao assalto.
lllliEI:t:.\n DO

l·"tl!iO

:.l32. O conunawJanlt~ do gl'upo dt• eumbaLP ha de estar
senhor do fogo de sua tro11êl, e muito e~pecialmente
do fogo da w·nw autorna,tico.
Esta ultima elle a. emproga eom auducm, c uao se arI ceei a ue lança l-a para a fr·eute, 110 papel de pontn o{fensiva,
com o fito de rwuf ralizat· iuunediat:uHenLP a.s rcsislencias do
inimigo.
Regular n eousunw de muui~Jõc:-; r· euittar du reabal:ltecimcllto, são deveres qtw se 11ão devem esl]nnccr.
3~J3.
Contra. objeeli\u:o; afastados Hão se I'IGprega
em
geral, o tiro ue fuzil.
'
O fogo t), em regra, individual, n set·á aberto por iniciativa
dos Yolteadores, :is distancias normaes de tiro de combate
( 4·00 mofros contl'a homens i:;olados; üOO metros, contra pe~empro

q tH'nn~ grupos) .
Ha ca;sos, pul'f.1IU, em que o tiro dos voltcadorl·s :-;era. dirigido IH' lo cabo. .:bsiin se pratica, por rxemplo, quando se
trata. no eorrPr do ataque, mediante fogo tão concentrado
<.p~anlo pos;;ivnl, dc.faz~w calar ou neutralizar o que o inimigo ntnJH'ega para se oppot' ::í ,progrPssão da arma automa1kn. Commanda, l~lltão, o cabo a abertura do logo, ind.icando

( 46) Vd. Annexo n., l
L~is~da

!9Si - Vol, IH

i~
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os objecLivos, no momento em que o Juzil-meLralhador est.á
prestes a .seguir para a Jrente, e manda cessai-o desde que
o fuzil-met.ralhador tenha chegado á nova posil,ião, voJtaru.Jo
o Lu·o a ser individual.
Heeorre-se. ao tiro collectivo, em summa, nas cn·cumstancias em que for preciso .supprir a falta da arma auto-

matica.

·

-

334. O tiro collectivo dirisido pelo cabo é em regra a
~ontade (47): no objectivo que se indicar ao grupo ou á. es-

quadra, cada voltead.or espreita o adversario que escolheu,
atira no momento opportuno, muda de objectivo por sua
propria iniciativa, si achar occasião favoravel.
O fogo de aalv~ é fogo de disciplina ( 48), excpeclonal,
e executa-se á noite, em circumstancias criticas, na perseguição, ou para reprimir os tiroteios desordenados. Os volteadores, ainda no fogo de salva, não são obrigados a disparar·
simultaneamente, á voz de commando para o fogo; empenham-se, ao contrario, em não atirar si não quando tenban •
bem visado. o objectivo.
O fogo ae surpreza é fogo á vontade, executado por um
grupo sob a fórma de subita e intensa rajada (fuzileiros e
volteadores}. O inopinado desta fuzilaria, de par com os
effeitos mortíferos, póde produzir no adversario em movi-mento completa desmoralização. Dirigil-o-ha o corrunandanL~:
do grupo, tomando nelle parte todo o grupo.
Apresentando-se occasião favoravel para infligir ao ad-.versario uma surpreza pelo fogo, o commandantc do gL·npo
indica a alça e o objeclivo, manda preparar as armas sem
ruído o leva os homens, quando necessario, á posição de tiro.
Cada um certifica-se rapidamente do objectivo, escolhe o seu
alvo particular e aponta; logo que o grupo esteja prompLo,
dá-se a ordem para o fogo.
335. Combate com os carros blirulaltos O commandante do pelotão não esquecerá que o carro blindado constí tu r~
poderostssimo petrecho de acompanhamento, mas que o fa-·
2el-o intervir, todavia, não dispensa o pelotão de manobrar.
!A infantaria indica aos carros as resistencias que a estorvam, mediante signal convencionado ( 49} ou despachando
um homem de ·ligação.
Com seus fogos, ella neutraliza as immediações do centro
de resistencia que os carros estiverem atacando, e, si possivel, os centros vizinhos, emquanto outros carros não vierem
para atacai-os.
·
,
Quando os carros voltam para vir procurar a infantaria
que os não ·seguiu, ou para abrigar-se, cumprida a missão,
em alguma coberta, sob nenhum pretexto deve o pelotão retrahir-se. E' questão de honra, nunca deixar cahir um carro
nas mãos do inimigo.

(47 e 48) Quanto aos commandos, ver o Regu!amento ,,,-.
.Tiro: «Fouo á 1;ontade: a tal rlú;tanr:io: contro tal pontn; co.
meçar fogo!; Cessar fngoh; -- <<fi'O(Jo de salna: a trrl distmwirr;
contra tal ponto; {oao! Cessar {ogot>.
( 49) Nomeadamente agitando, na direcção da rcsisteucia,
um fuzil com um lenço amarrado na booca.
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'Si mn rarTo fnr ac~eomrnottido de perto, nilo sn lll>silará
crnpregar t·onll'a os assallanLes as balas ordinarias (niío
1•crfurant.cs).
O peloLãu erupreslarc'i. ao carro: que estiver emoant~Jiclo
ua passagrm dP um ohstaculo, .alguns homens munidos cln
rerramf'nta, tJllC lhe facilitarftu o movimento abatendo o on~nt

~:;taculo.

'flTULO IX
1'.t'O(a.lfistJ:> do

adestramento para

o

combate

CAP .l'f.ULO I
IN:-I'I'HUCÇ:\0 INlll\ JIJUAI~ E: EXEHCil:los DE c..:._lMfiA'fE

a;J6. A in::d.1·w·.ç.ão individual, --- in:;;truccãn do volt.cac:tor,
f'speciali>sf.as ~~ a dos gra-duados -- eleve snr rni
mwiosamcnf.1' assnguraua n eo:nstantnmontc a.rwrfP.içoacja,
ff~llfio-·sn em visl.a n comhafc olfenlllivo.
Os oxeruieios do grupo do combate eonst.it.ucm o ob,jer:t.o
do An11cxo n. t de::-f.f\ re~ula.mento. O fim essoneial rle1;.c;cR
cxercioios ~~ crea•· reflexos qLw não lerão mais que funr.don~r
do."\

IW

diw~rsns

campo de b::tl.alha.

PJ<~LOTÃO 1.<: COMPANHIA

3:37. Os t~x,~reieios dú pHloLão e da eompauhia não devem
,;er maif' que a L'cpeLit;ão dn episodios de combate. Necessit~un
rlR séria preparação, abrangendo reconhecimentos prévios. c
alé o arranjo do terreno.
tA l'il.ua:ção iuicial será nitidamente estabelecícla pcln cfj ..

rcctor.

A~; posit;ões inimigas indiearn-se ou figuram-::;c por meios
apropriados: uamleirolas, homens-balizas, etc. Representa-se
3lgumas vezes o inimigo, mas este ha de proceder scgunr1o
as indicacõc:-; do d ircnl o r; eviLam-se as manobras de dupla
accjo (50).
· Repetem-se os exet·cicios mal executados, levando-se em
conta aH observaçõ\es feitas.
338. Comprohendcm os exercícios:
- marchas nm formação de approximaÇ;ão ~ de cowhat.c;
- sahidas dn uma base de partida, organizaria ou não;
-- manobra~:~ con Ir a resistencias;
·-·- o c cu paçõcs e organizacõns rapidas de pnnt.os . <k
apoio (5t), i11dnsivc t',reaçfio ne communicaçõ~s o nw~car·~-

t\

(50) T~sl.:ls f.cem r~ahimentn na «applicaçUo», rlfnloh; que
l.ropa f\f.!liv,,· inslrnid~. r. nã.o na instrurc_:,ão.
(rll)

v~rra,

Dr.nlniJ:·dr<tr aos hPHH~ns qtw

-

trnhalhal', r.av:tr a

con::.f.ruir ahrigos, não só equival1~ a hatrr·-~'c, como fJ\m
a vantag-em dP rwif.ar perda~ g-raves. Ensinar ao~ graduado~
~1ue um dos rnelhorcs meio~ de restaurar a ordem e rmv1f]111-
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mento dos trabalhos que poderiam revelar á observação aérea
a:~ partes aetivas da organização;
_
-- operaçõe:; de limpeza bem definidas (52): mcursoes;
- marcha das eompanhias de segundo ~sca~o e 4e t~rceiro (protceç1ão dos flanco~ dias companhws ao primeiro
P.scalão; rebatimento contra nucleo:; de resistencia que não
tenham rodido, t~ugajameuto em Yat·iadas hypotheses.
l"requentemcnt.e, o pelotão e a companhia fo:,Crão exercitados em enfrentar os contra-ataques, quo podem occorrer
nas diversas phases da luta, e no restabelecimento (->ffi ordem
depois de os Ler eontido com o fogo e repellido com o movimento.
339. O direetor prestará. espE'cial attencão:
1", á eomlliuação do fogo e uo movimento (metralhadoras leves; e algumas vezes pesad815, canhões lPves e morteiro~
de acumpaultamento tomarão parte na monobra da
companhia;
·
- ao emprego intensivo do fogo dos fuzis-metr•alnactores,
Audaciosamente lançados como 1ponta entre os ninhos de resistencia (53);
·
2", ao mut.uo e csponhmco apoio que se Jevem prestar
nos grupos de coruhate, para hatN·em os intervallos que OíJ
twparam e, eercauLfo-as. fazerPm eahir as rPsistenr.ias;
3", á~ condiç:ür~ rnt que o~ eommandunLel'l d~ pelotão e
o da companhia, eada um. r>.IJI ~ua ~~:;phera, organizam os ser"' iços de observação, transtni~s;lo ue informações, balizamenf..o,
n~sim como ao serviço dos n~spt~efivos agentm~ àe ligação;
4". ao cuidado que as uniuad ..~s empregam p~ra marchar
t:as d irecçoos gcracs que lhes. foram indicadas (boa orien ...
f;Jção, bussolas. pontos de r•~fnrenda, marcha-. através do
maUo), servindo-se os quadro& das carf as exi•sf P-nt es;
!l''. ao rt~municiarncnto (:;oh nH ~~uid~do" do t~apiLão).
:1'10. ()~ :-:crn•IJIP~ t]ag at'llHlS automat.ieas r. dot~ petrechos
ne batalhão 13erão lmbituadas a eonti·a-bater, no mais breve
lapso de tempo, e com violeneia. as metralhadora'!:; inimigas
que .se revelam nas re~pcdivn-; zonas de a•\t.:,ão: a manter estJ·r>Ha ligação com as Ullidadt•t:i de prinwiro o:-;eaJfio e a apoial-

ns cspontaneamrmt.e.

Reciprocamente, a~ unidades de primeiro osealâo serão
e.lCrll'cifadas em ti1·ar partido dn pffeito de neutralizacão flaa
rnetra1hadoras, canhões h~VI':3 c morteiros de acompanhamento.
HA'fAL!rl\O

3H . ,A perfeita execução de conjunto e das particularidades .ser a o alvo de todos os es.forços. Estudar-sc-·ha separadarnento a maneira de procooer de cada um dos ·clemenlUo3,
e em crl.'da urna das phaso.~, dn eombatc o'ff.ensivo (halalhãu
rír o duminio sobre a~ rr>~peef.h as unhJariPS, UHpoic; do as~alt_p, é emprehcnder immndintanwul r- t.rabalho~ tlc organizuçao dn, terreno.
~(52Y Em um grupo de casas, por exemplo.
.(53): Fu~iª·Jl;let~!l~ha<l9res ou metralha~ oras.

ACTOA

no

PODF.:Il

Gil

I~F.Ctr'l'IVO

OI:' prim,~irn PMalão, halalhã.n resPt'\·adn, l'(l~fnhrlr.rim~ntci Jn

c-;onfacü•, :rwrsr.::miç:.fio, nnirlndPs dP limtH'Zfl,

!'f'TI111lli·I'Íanwnt,q:

O dirf'd.or fat•{t sul'gir \'rtl'iaflos ínl(·.iclmtl.l''> nn frl'nLe I'
nos flancos, habif uará a tropa a yoltnr rap~damPniJ· á ol'den;,
dnrant'r as I•aradn-, provista~, mandarú orgnnizar n tPrreno
conquistado (54) " ,pt·ocr>drr a hali~mmPnJos da fr·rnt.r.
E' r/1] capital impm·tanria o ade.~tramento da ·bnt,;lhiio r>n
eamhatP, taufo de dia como de noite.

F.-s,tudar I•F;pN· in lnwnt":
a mnrrha d~> approxinw,~ão; o ataqne;
--- .o a~salto da infantaria ,-,om n ftpoio on não dP enrnn
hlindadns (lançando mi'io, na falta df'llP.,, dr rrrursnc;; ·dr otcagião), ~ soh ns divPT'sa-; hyporhesrs quo "" pndrrn l'nznr :L
t·espnito fio apoio d1~ ar'tilhar·ia (fi!l) ;
- á ~;ahida. ·de uma ha~·e ·dn !J)ai't.iila. o pa'P~'l das mr~.rnJhadnras P da artilharia, como apoio;
-- as mnt•obr•a., .rio batalhão parn fa:mr eahii' as resicfrnrias lncaes, Nllll n eoneurso mais 011 ntPno:;; limifn.do d1
~

~tl'lilharia.

:112. Cad1• c-nmrnandant.ü d•· :wetão dP nwfTnlha(loras. cJ,-.
canhõrs lfwes c .df• mor.tcims :}i• aeompanharnentn ·ser<á exm:-eHado Pm prrPr.rlrr a rrstJf'ctiva unidad•', rnmhinando a acrfío
desta Pnm a do:-:: ~rHJ)()S .rfp, rnmhat.e qúe r si ivrr npoiand'J.
Acompanhado fl~~ um agPnt "' de li~acfin. rr>ronllri•(•J'a a~ pa'3-sagrns de~rnfiadas, ns ,·meeP-..sivaR pnsieõPs f(Ue l!tP fore~n
drgi,gnadas, as PO"\Íf:Õrs df~ tiro, ()s nbjf'.ct.ivo~ CllH' é prrciso
hater, os .rorrrdor.rP. favoraveis aos {'Ontra-.::daquP~ ininli~w~.
A serç~.o aprenderá a fnz.er lanrr·~ rn•phlo<; p11r e•walõrs d;•
prça. a um si·gnal convencionado.
Mnitas veze~. o eommamlantt• .ctn ~-:·oeção· fp,r·;\ iTe proccClel'
por sun. JH'nJWia conta. rm proveito rio ·hataJhfto " dl'. batalhõr.s vizinhos. ,l;omando para Dh,jpc~l ivn a I'P'lisf I'Tll'Í:~ tnaiq
immeàiata, ou aquf'lla que rn·opnr·,~ionaJ' ás jJ.fw·ta .. .; inimig:l.;;:
ns ~flanqw·~mwnto..; ma i~ trnwrosos para o n:-.·..;altante.
:14·3. A';

trmu:m.isslie.~

d.-• toda a espccin

sf~rfin

rstmlflda~

de malH~ira .r,omplrta. O srrviGO düs agentes do lüraçfio, oh-H.ervarlorrs, sig-rualriros, t cirpltolli<;;ta·s. rnensar,-r•iros de halalhão, <~:•xplnrafiorrs mnnta~o:-; (fi6) run{•.í'ionar:í Pomn Pir• 1·orn-

hate.

ÜPVP,-·Se tornar paf.entr füda a. importancia da conver-gencia dos esfor~.:o·s, c nomead2.mente da coordenação das
accõe,s da infantaria e da artilharia. Os fogos de acompanh:t-mento da artilharia se deslocarão Regundo as eonvenr.õc~ es~
1ahrle~irtas (57) .
·
1

(!lft) Vd. as insfrucr.õe.s para organiz-açã.n dn trrrrno _
(5!)) TlPtpi'Psnnlar a hnrrapPm yoJanfp (limiiP rm·f,)'!. p)~'
tlOmr>ns qur Sf' dPslneam l'nm a Yf'lnr·id:Hi(' ('r,mhin:tdn
n~::·itanrln handPirolas.
·
. . ( !í~i) R~ Sf~ ro.nSJf i t.nindo ns Pxploradnrf's Jnnnlarl• .;,; nn. mnbihzac:an, ro prrr1so .)tmtar freqnrntPment~> ca\·nllrjr0s· ao:;
h?fa}hÕf'<; C fl:"fjinH'Tif.OS de infantaria, para a c, tnclTIObrS prPVI!Slas.

57) :Vd. nota ao pé da pa·gina atbLerior.
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Emquan~o durar o exercício. o comma;ndo. si for possi-ve1, mant,eJ'Iá um offici-al e alguns graduados de artilharia d{':~·-·
ta( ados junto ao commandânh~ do batalhão.
Cada ex·ercicio deve ter fim prow)itosiJ e proporcionar
uma licção.
O dire-c.1:or do ex.ercicio procurar~. salienf.ar toda a im . .
portancin da manobra, de·~envolver o e~pirHn dr• d0.risfío do~
qnadros r a iniciativa de todos.
::l44. Tanto na ida. como na volta rh manolwn. n eommanrlanfe 'do ba'Lall1ão :t;provrifarfi pg fprrP,nos favol'avoi~
para mand~u· r>,xe.rmf.ar algnn.c;; rxPrci.rios rlf' r~vohlf•.õps por· f:orln
n hafalhão 011. Sf'para.rlamenf,p,, pPJas HT1irlfulr••S. 0 fim 1if'•'lf,p;;;
cxrrcicio~ sf'rá. ;tornar a tr~n. dPSRIITJharnG~dn. f' r~onsisfif'fío
f'Tll marchai' ordenadrnnr!ntc fnz·Pndo
rn.pirinc; mr~rlallP,:lt; f{P
rnrmação P, dit•ooção.
Os cnmmandante-s nP. f'.nmpanhia I" ns rlr .nrlnlãn. qll:llldo
.iulgarem .rpw is~o gpja ut.il n. r,onsPrYnni'ín rl'a fli.sr~iplin:l ·rle fi-·
lPira. mnndnrãn P'X·I'r,utar al~nn~ mnvim.PrJt.o~ mnHo simpiP . ~
P hrPves fie or.clem unida. f' nm on dons mnvimrmlo~ rif' mllnejo d'arma, rxi-g-indo a maior· Cflrrrrr;i'í.n. 'Em l'P!!T'<a. faps mrrvi,mPnf.ng serão feitos antes da tropa sahir de fl'irmn. t.nrm1nnrlo o exerci-cio. on depois cplf'. fivrr rP.g'J'rç;~adn nn quarltiel_
~45. O c;;eguintro proMS·SO rlP in:;;lt·twr;iin fn·cfi~'n rl:í mnH.rj
l10ns rf'.sultados:
Qnand!o os ,gr11po-s d11 comhafl" .i:'i. t.ivnrPm algnma in.;;.f.rücr;ão. ·começai' por nm r:n~r~ir,io dr hatnlhfln. rrtH' mnsfrp rm
mn raso rnnrrr·f o o nhj.ed.ivo da nn irlnrk rlr' rnrnl1:ür~
n l1:1

.fnl11i'í.o.
na1da ~Otinp"\nhia rl"pf'r!,r p·s•fp f''\Pr,•il'.ill Tl:l <::r~~fío ~P~IIillLt•
no mPsmn f.0rJrmrt ro no lnP~mo si f in Pln 11111' <;;r• :tr·lJ:rY:l •t:r
1li'Ímnir·a Vf\Z, lr>v:lTHlo, pol'PTll. Plll r·nnl~. :1~ rdt·~r·r·vnr·ÕPs r·.O··
llrida.s no cnrr·er dG nxPT'cirio d1~ hn Lalld1.o.
ReOf',·f.f'.-~(l drpois () P'XPI'.cido n:nn (':1·11:1 Pl'lrd:ío (• g-1~11'!~«1
rlr• PomhafP. na~ mP·smaF~ r,r.mrlir~Õ·f'S.
RPmprn SPr:.l. pOlH~a. toda rt. imporf.anr~ia rpw ·~P rlnr· a efi-·
ses exArcici.o~ miudos de Df'lotão P g-rnpo r1e eomb...'lte: t~ muifaR vrzes em cons·errueneia da manobra immedin:ta P rapida
(fixar a frente. ladear. cerr,:ir) rlns pr>lnrfi'ir·s ~ gt•npoF~. qrw
r•nhem as l'Psistendas loca·es.
Emfim, re.pPtir-s·e-ha o fYXf'rcido dP ha:f:t.ll•:írl a l:ilnlo dr•
V·PI'Í fiea.r.~fln dns r•-x·r~reie i os das ·sub-n n ida dr·~' c d ,. ,·on firma
~fín dac;; r~ritir~as f,pj.f,a.s fl:t primeil·a vrz.
Os f!U::Hlros P n tropa .seriio a::;sirn lr•v:1dn·: :í ~~nJJ\'Ír~efto
tle OU·f' as inieialivas ·!lllt' •pcrmitli'Tn n·~nlvr~r· rlf' inrirlenlr•s da.
luta. df'Yern manifeslar·--sP nn ~:r•ntidn iJ1rlkadn nr•ln enrnrnandanff~ r~n hafaJhii·o., " d0 qur fr)({os os ,·.-:;(uJ'I'n.-.: do unidad,~
dct·em lcnrlcJ' poro rr 1'Coli:.rnJío do idr;o dt· Jlt,nzot,ro tlo 1'!1 r· f,~.
:1Hi. Onf.J•n JH'CWrs~o r·r•r'IIJIIJT\Pllrl:1vi•l ,: 11 dr• Jll:lnrlar· r·,~
PPtil' pnr· dt•f ermin:ula f r·nna ( r·nnJI):l n ft i:t. Jllll' f'\J'IIl pJ, ,1. Pill ·
pr~'SPTH:a do::; q11adrns (' alrí rln~ soltlafl.IJ.s r 1 :tf~ outr·n·: 1111idaflr'S
fr~mnpanllia-;). 11111 t•xr~r·~ir·.in q111'. livr•t' tido npf.i1110 I'r~stdlado.
0 diref'lnl' \De Slll'f~f'·:-iSÍ\':111Wllff' dr• 1'r·~q·r•ii11 1'111 f'r•:l('l'iill, eha-·
mawlo a aftenr:fín p:ll':t a J':Íif:t·' l'fltllllli't'lid:l'' •· p:tr:t :JIJIIr~lla~
q"lll' foram ·~·vitada·:, :l]H'nfand,, :1 tn:tll•·ir:t r!,· ,.,,,.,.;nir ,,., JIHI\'ÜI1entos feitos.
Cada r:ompanhi3 eepett:> depoi·i ,, f'.\t'I'r'ÍI'tfl por ':ua propria.

conta.

ACTOB DO Pontm EXECUTIVo
REGIME.."iTO

347. Os emrcicios de regimento (marcha de approximação, ataque, ,passagem d.e escalõ·es, aproveitamento do exito,
perseguição) são, em regra, feitos com a artilharia. Quando
Psl.a não poder ser offeet.ivamento rnpresentarla, s-erá figurada, de maneira que funccione.m as ligações P- f.ransmissões •.
O Coron-el desenvolverá ao mais alf o gráo a capacidade
nl'fnnsiva 1lo regimento e o seu desembantço 11a manobra.
CAPITULO II
EXERCICIO DOS QUADROS

3-18. Convém, sempre que for possivel, fazer com tropa
os nxP-rcicins de combate das companhias n p~lotõ~s~ todavia~
quando não ha tropa disponível, fazem-SI\ f>.XereieinH de qna,...~
tlJ·f~s para essas unid ades.
Est.es oxorcf.cios são principalmenf,p, utois no batalhão e
no regimento. E' essencial, como nos exercício com trQpla.
partir de hyrpotheses simples, limitar o acfio offrnsivo quo se
pr-etende estudar e cingir-se quanto possivel á realidade, declu:dndo no minimo a parte rla imaginação. A.s ordens são
dadas e.-raatamente como em combate. Convi r á muitas vezes
representar todos os elementos, até ao pP.lotão, pelos respectivos commandantes, e alguns homens; cada um movendo-se no
~eu Jogar proprio de combate, e faz-endo-se fnm~cionar o dis ....
pnsith"n completo dos meios de transmissão .
. De modo ;r geral, os exercícios de quadros constituem ex~~f~llf'nf.e iPr.epn.ração do.s exercícios com t.roí ~. qner ElA repita
eom ~~-;t.a o e~ercieio .fá estudado com ·o~ quartrn.'). quer ~e
f.OHif\ para ponto de partida do P.Xercicfo t'OT,1 f.ropa, a cdt,uação
a flUe se chegou no de quadros.
O dir-ect.or do exercício preparará um qlmrlro das reacr:õcs in1irnigas, que sirva para Pt'ovocar n~ incidentes de
que decorrerão ns ensinamentos da manobra. Os elementos
que figuram o inimigo pautarão p-or esse quadro sua acção.
Por mei·o d-e notas o director regular:1. o funccfonamento
1

da m·bitragem.

Gonsagrar-se-ão exerdcios de quadros, de h-ata Ihão e re~
gimenfo, exclnsirvamente ao deslocamento e ao ,iogo das Lra.nsrnissões, ri()Jn -especialidade das 'qiUe asseguram a ligação· com
a al'f.ilharia e a aeronautica (exercíci-os de simples mecanismo,
1111~ quaes 'Participam os quadros dessa arma e desse ser'li•.;.o) .,
349. A instrncç:lo tact.ica dos quadros inferiores será activant-ente imtPtulsionada. Comprehf~nrlerá, nomeadamente,· os
~tWtlinte.s pontos:
I". rslndo dnsf.e regulamento n nnnexos: instrmwõPS
.;oht·n:

·

rP-g-ulamonto para n Sm~vir,o dÁ Campanha:
f'tnprego doR carroR l-eves n J'PSJH'I~tlva nt:molll'a (!íR);
--- organização do terreno;
líp:ar,õos .-~ transmissões (59):
~!". lt'i(ltl'a das ~~al'f.ns ''xisffmt.P~:

AQ'OOR DO PODER EXEClJ'l'IV

-estudo de phof.ographias aerPas;
-orientação (hussula, bnssnla luminosa); o 11110 da huseula deve ser ru·::üicado de rlia ~~ de noite nas pequenas uni·dade;
3", redac~ãn d1• oniPnfl n pal'l iripaç·ões, com croquis, no
correr do co moa te;
4", noções rln organiza~:~o P pro(lt•iedades tacticas das ditferentes armas. muito espl'Cialmente da artilharia de cam-·
panha (60).
.
Chamar-sn-ha consl.ant.nmentf' a ~tlenção . dos quadros
para a import.aneia primordial 1la ligação entre a infaJltaria
e a artilharia, no comhate, (ligação, material e moral, ~~on~
fiança c estima mutuas), ·P oa inl.ima cooperação da infantaria
e dos carros.
CAPTTULO UI
iNBTRUCÇÃO MORAL

.
350. Em fim, e acima de tudo, rsforçar-se-hão os officiae'!
por levanta),' n mm·al da tropa. Si para elles já é um dev~~
velar pela estricta oisciplina pxferior, mais impoPta ainda
vbter a di se i pli na qw• nasc11 oo coração e do espírito.
Para isso é prf'ciso quP ca(la um conheça hem scns soldados, que se• approximf' df"llos l'm todas as circumstancias,
- nas graves mais qu(\ Pm qualqnf'r outra occasião, - ó
preci saber impor-sP até inspirar-lhes respeito e afff'ição.
Na gnetTa tndn interessa ao soldado; nada, porém, o in-·
tm·essa mais <.hl q1w J~rcPlu•r· o t}llH est.á fazendo P por·que o
faz..
·
· Toda a fadiga lhe parece facil rle snpporl.ar se lhe pa.
rece neccssaria ~~ ,1 com a mais hf'lla abnegação que se cnrva
a toda a ordem hem jnstificaoa, ainda quP sAja para levai-o
até ao sacrifirin o a vida. l'~is pm·q1w tanto importa que o
official sail•a fallar ao soldado.
Já dizia o vPiho provm·hio: «E' hom qnc cada soldado c·onheça a sna mal)olwa~. PóOP-Sf' !t•t• a cerfPza de que é na
guerra, ~om e:;pf'cialidade, que o pro\'erbio é verdadeiro applicando-11, a mmwii'a st~ executa nielhor e mais alf'!;;remente.
A {u.nrr<io mMnl tio olficinl ,: p1•eponderante na pl·epamçiio para a ouen·a, e se exerce tanto no tempo de paz como
em CombafP, maiS áinda - será tanto mais facil em COITlbiliB
quanto mf'lhor t ivPr sido desempenhada em tempo de paz.
Rio de Janeiro, 6 de abril de 1921. - João Pandiá Calaúe~as.

Exemplos de formação de comJ»àte
(Ba~11lhão

e Companhia)

Nota - O presente estudo .tem simples como fito dar
exemplo de formações de infantaria no quadro de um caso
roncreto.
(60)

assistirão

Os quadros de infantaria, e até unidades desta arma,
~ manobras e tirqs de a.rtilha~Ja.,

6{7

AflTOR DO PODER F.XEf!l !TI\' O

Não so estudará na cooperação da Artilharia que é supc> apoiar os ataques.
1

posta protf'gf'r a marcha· dP. aJlproxima<:fío
SITUAÇ,~O

l. Uma divisão do Sul (verm,,lha) avan,:a p~tra ataear
for.c..as inimigas do NortP (a:uw~), eu.ia frentr~ rr,·.onheeida, é
a.ssignala:da pelas alturas de $. Fe·rnando (cota. 130) e S.
l.eaes. ERta frpnf f' p.arrrP Sf'l' a linha dt~ df'fet3a. na 1ropa~
avançadas em ilf. Crysfnl e nas ondnla<:õcs do l el'reno ao Sul

de S. Fernando.
A ·cavallnria inimiga

í'~f.ú Jl3l'a o,.:;

Indo:-;

dP ('aodint~' .Ua-

t:luzrfo.

A amiga, pa1·a as bandas dí' P.1lma.
li. Mi divisão põe í'Ill linha os regimrnt.os A. e C., que
murclhavam na IPsta dP rarla uma rla~ stws dua~ lwigaclas.
ljmit.e r•nfJ·e as zonas de acçi:ío dos dnlt:':\ n•gimr-nftiS:
linha yerde continua.
III. Regimento A - Tenda passaC.o para a. mat·grm norf.c
da Estrada ocrol Jlf11'n rnreq1q1 rom n vangJmrda (I Batalhão),
o r.oronel X., r.nmmanrlanlf• do Hf•g-inH'nlo A .. rr•".nh'P:
1. atacar o saliculf' sueste da linha inimb::ra dt• S. Ti'er •.
'/Wndo, r,om a vanguarda (J Balnlhfío);
2°, lançar 1.amhPm nm ataque f' f Til ra S. Lraes ror M.
Cry~tal, com o Batalhão fí'~la do grosso (JJ Batalhão):
3'·, mantPr Pm rr>RPrva o IJ1 Batalhão.
I.imHP PJliJ'P ns dnus Jll'ÍmPirns hatalhõP~: Jinltn vur~le
0

,

nr,seontinua.

F.m •l'OllSP(Jllí'Jlria flpsfa rP.solução. o n Batalh:ío R(lgtJf'
para as duas f'otas J ~:í (ao nnrt0 da Estrada g-eral para Cacequy; uma n. tw·~ c a onf.ra a 5 l;:ilonwtros a 111•sf" dP TPIJPs~,
para at>fuar na rlirPrf:no Poluw-M. Crustnl.
O I Ratalhãn exPcnta a sua appl'oxima~:ão.
Ü hat.aJhãO fia dirflif3 rio J'Pgimr•JÜO r,, parf ind0 da P)eVaÇãO ele Joiio Ad>olp/w, flXf'f'llfa :wefiD nnalng-a á dn I Batalhão
do Hegimflnlo A.
.-\' sua escruerrla, onlro halalhiin arfua dt" Eurtro, por
'NidPI'IJUPí': amhn.'i na di~erção dP S. F'e1'1Hl11do P encnsta11

.sudoeste

(As gravuras lit.hographica~ foram pnhlicarlas no avulso e

serão incluida:< nas

lei~

df' 1ü:?1.)

CONVENÇõEH GRAPHICAS
PRIMEIRA PHAREi DA APPROXIJ\'f'\ÇÃO

( Liu/w.r; r/t'sr•ontimws)
Companhia na primeira phasr. da apprnximaei'io.
Capitão n srcçiin ilf' 1lommanclo.
Destaranwnfn mixtn dr. ligação,. f'nmpJ'f'~lPJHln dons grupo<:>
dr. combatP, tirados dí' eada um •ins dnus tlatalhiii'S vizinhos.
e qnn var, Pm rPgra, mard1andn JWla di\·i~a l'nlrp n-.: 7nnas
de acr,ão destas unidades.
Pelotão dP mflt.ralhadoras.
Petrechos de acompanhamento (canhão de :n e Stokes)
Commandante ·dle Batalhão e pelotões de commando ..
I

OIS
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SEGUNDA PHASB DA APPROXIMAolo

(Linhas continuas)

Companhias que continuam a approximaoão (3• e ~a).
Companhias que passam ao ataque (f • e 2•) .
Nota -· No ataque da c6ta i25 e da epsecie de promontorio que a 11rolonga para oéste, o commandante do Batalhão
Janç.ou a 2• companhia (direita do dispositivo de approximação em losango) como escalão offensivo, á d~reita da companhia de vanguardtn (i-), cujo ataque é feito sempre direito
~Htra a frente.
A 4• comp·anhia vae occupur o Jogar da 2•, f.ransmurlaooo ·
se em columna dupla (l dispositivo de todo o hatalhã.n. aul.e
riormente em losango.
Destacamento mixf.o de ligação· levado até :í altura da 2•
companltia, ao qnal se juntou urna seceão de met.ra llt:u1m·a~
leves.
Petrechos :dle acompanhamento.
Capitão o commandante do Batalhão.
4

APPROXIMAÇÃO

1 Batalhrio do Regimento A
1. 1" Phase: rompendo da linha 12!i-f3G, o hafaliJ:íj)
ai r-nvp,s.'3a a esl.rada de ferro para Cacequy.
2. 2" Phase: transposto pelo batalhão o afl'hJPnf f' sul
1!n a1Tnio CailJoaté. a Jn companhia qnP. n r>rf~eede cm11o van-0

0

;Juarda ataca algun!'l olemento,s inimigos, que ocnti'Parn a r·.ol.a
125 e a espccie de promontorio que a. prolong-a paI' a nnstn;
apoiada pela 2• oompanhia consegue apoderar-se da •·10\·nção,

coroa-lhe a crista, mas d'ahi não póde mai,s pa~sa ,. . As a. . e
4" Clompanhias continuam a approximação.
O conjunto dessas duas phases constituem o eJJg·a.jarnento.
(As gra,vnras lithog1raphicas formn pul:H.~:ula:q 11n avulso
'~-' ser·fio irwl11idas n:1s lf'i~ dn Hl?t).
A'J'AQTHJ:

Ratalhão do Ue(límento A
O commandant,e do Hatalh.fí.o af.aea o salientr su~~~l.e das
inimigas, ]Jor nrnhos H~ ladm; da psf.r·arla para o J•,lss,,

fHJsiçõ,~s

dr? ltaum,

(lbicuhy) .

(O U Batalhão co He.gimento apoderou-se de M. C1'!JStal).
O Batalhão da dir·eita dn Heghnr.nfn C at.r·a.vf~Sson •o o·rroio
Cm~boaté e rn·ngr.nrliu al.é 1111' ia pnensta. drts n!ldtJI:If'ÕI'é; d11 Stio
/r'erii111'Uio.

O halalhão de reser·va do Hrgimento

norte dacúta I'W (ao nort.e da estrada de
I). C. cu regfmeuto na altura 115

.

va•~ para a rt•gião an
{F>I'I'o JW/'11 CtU't::lJUtJL

1 -
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ACTOS DO PODER EXECUTIVO

Dispositivo de ataque do batalhão
Em primeiro escalão de. ataque, o commandante do bata-.

lllão fHspõe, a partir da direita:
1", a segunda COTrc!panhia que ataca parallela.mente á

eS-

trada coberta exteriormente pelo destacamento mixto de ligação, reforçado com uma secção de metralhadoras leves, cujos
objcctivos são os elementos inimigos a léste da mesma estrada;
·
2'', a primeira co·mpanhia (ex-vanguarda), que, deixando
o snu pelotão da direita no terreno conquistado, avança para
o ataque com dous pelotões.
Ob,jcctivo: a estrada e suas immcdiaçõcs, na posiç.ão avançada do inimigo;
ao, a terceira, companhia, que tomOU Jogar llll. esqUeNfa do
d isposHivo e atar,a pela vertente lés te da quebrada.
Ob.ieetivo: a garupa do morro a sudoéste da estrada, que
dornina a quebrada. Cobre-se á esquerda o destacarneuto mixto
dr: I igaç.ão.
Em reserva até segunda oDdem, a 4• companhia, Heguindo
a dil'ecção principal, isto é, o eixo da estrada.
Preparaçtio do ataque - Executam-na:
- as duas secções disponíveis de metralhadoras leves, que
al.i['am da crista 125 (alça ·1.200 metros);
- o canhão de a7 e o morteiro :Stokes, ambos ern posições mascaradas: o primeiro postado na cota 125; o segtmdlo, no sect.or da a•.
P. C. do commandante do Batalhão, cota 1·25, encosta sul,
[H oximo á estrada.
(Companhias do IJatr.dhã.o reserva do rcgimenf.o n~presmi~
ta das em amarello.)
P. C. do Coronel.
(As gra,vuras Iithographicas fornm !l:lhiieadas no ;1vulso
P st•r·fío irreluidas nas leis dr. Hl21).
ASSAL'l'O

Jl/ Batalhão do Regimento 11
Af.t~ ao fim tio dia não foi possivel tnmaL" a::; pos1r.oes ininug-as. A!Lraz da linha a que puderam chegar as ti·opas do
alaque, o batalhão regerva torna no deeur·so da uoHe um di&·
fHrsit.ivo 'dA a's·F:allo, no intent.o da a:t,acar ao raiar do dia o
.sal iPnf n i TI im igo r\O['.fJêHJo pPla nstrada para o Pas.<w do lfmur.;,
•~l'f'Pdlta.rulo 11ma. passagnrn ctr} nse'alfto rPJaLivarnPII'i•· :1o 1 Ha .
Lallr:í.•l, q11e sorrreu graves perdas.
O assalto do batalhão (lTI) descnvolvr•r·-se--l1a ao ··•r·snw
U·mp•• qrrn a. ur·t;ão paJ·allnla do regimr~n:lo da e<;qllf~rda t' ~~~~-·
i11f'idir:í. r·un1 11 alaqu~ do H Baf.alh:i.o t•.onlr·a S. J,,~:.wc~.

IJÍ.\''IJo.dl Íl'u til' 1/SSaflo do lll

UataUuío

(tiiJttrrl'/fo)

A inLPrwiio dt1 Coi~ult.t~l Cummaudanf.t~ {]o HPgÍII1t~IIL1• tí l':l7.f'l'
1·altir· o .-;alü~ute iuiruigo que fir~a mesmo .11a. .f~slrada tfp Jbi.,
,_·utty, salient.~ qui:) vareçf.; t:.e!' o ·e~teio da, l'P."d:·:LPud:l juiwiga.

f20

Ar.TOCI DO P()DEn EXECllTIVI)

Por i~~o. ao raial' do .dia, o JII Rata.lhãq, ef.f1~r.·l.uan lo ''
passagem de n~ralão p!!lfl PSfJtlPrda do ,J Ba;falhão ataearú con -.
tra o ,~ali~ufe p~las dua.s farPs, -a l{'ste ·P neste da pstr·adn.
:ApfiOVPHar-SP-lJa O horn f•Xif o NH l)llUií}lii'T" .fia'< f~u·p~ 'I'Jll nnr•
Pile ,gp mani-fnsl.e.

O ITI Batalhão afaParú, pois, r•m l'olumrm dupla: (flJa·"l
Pm pr•im~ÍI'O' Psralão, i{UH·S l'lll Sflg'illi<IO. :Xa Sf'gunda partf' da nnif í' Plll' tomará n di.,,posit ivo adPqnado. :í
retaguarda e á esquerda rio r Batalhão: n primeiro N<catão
COmpanhia~

nas ·encostas da ·primPira

~mi'npa •lP

mfll'l'n, fJtW dcsrf' da

f'S-

trada para o fnndo f! a qtwhrada ( m·ient.ada -,egundn a linha
nordést.e-sndoé..;fp ; o ~ngnndo ""''~alfío 500 mP.f.t'O" á retaguarda. Ohj~ct.ivo da companhia da l'S!Jlwt·da: o Indo tH~sro
do saliente; da ~..omp!lnhia •la direita, o lado lés.Le.
As metralhadm·n~ IPVPS 'acmnpanlwm n Batalhão afirn ri"
coroar a posi~.:ão.
P~lo fim do dia o r.ommandante do I Batalhão ponclí=' rí'consf.iifuir nma l'f'Sf'r\'a. f'm·macia de alguma.-, nnidndr;;, P, mor-·
mente eom Pilas, di~poz a ema dirP.ila em r~enlfín e n-,~r!!nrou
a

pos~r

da •·Ma 125.

do Connnandantp do In Batalhão rntre as rnmpanhias de primriro esf•,alão, ao romprr n assalto; posteriorrriente rgc;e P. C. irá nvaneando com o 2" Pscalão. fomn.niiJ
a e::;t.rada romn ·eixo ·do desfocamenfo.
P. C. do Cororuel: róta J25.
(As ~raYm'a-, l if hograp h i caR f nrrun ,, u lllw :tda' n', ;> nd -1o
1:' srrão inf'luidas ná"i lei~ d(' 192 f i .
P.

n.

Com1Janh:ia dt•

m,~fudhadol'rJs

pr:sadas de lleaimento

Nos f'l'nquis 111 PcNJrntns não se pntHIP
àe metrnllladoras pesadas rPgimental.

f~gllJ':u·

a f·nmpanhia

Durante as phasrs 1 n 2 (apprnximaçãn), a companhia de
metralhadoras, em formaçã.o aberta e rscalonada, marchou nat:
immediações do eixo de drslocamento elo Coronel, mas ou
menos na altura rlo batalhão de reserva (ITIIA) .
Durante a phasc 3 (ataque ) ,Jindf·r-E=P-hia empregai-a
en1 parte, quer para apoiar o ataque, do JTj;\, quer o do Il.o\,
continuando o Coronel a rNmir á f>Ha disvosi~ão nma on varias secções.
Admittindo que o apoio tÍ\'f'B51t~ sido prestado sõmfmte ao
liA, pódc-sc CCIJH'.eher o mnprPgn rla rnmpanhül dr> mrtrnlhadoras pesadas da scguint.P fórma:
Repartida pPlas rlnas margf'n~ da estrada dfl Thtcnhy, nas
imNcdiaf;õPs da cota 1:?~. 1•sralnnada pnr SPI'('Õr~. a companhia
diri~-;..- os SPUS fogos. Pmprf'g-~mdn n tiro imlirPcf.o:
1°, pa1·a a linha prim~ipal d(l df'f'f'Sn, 11a pàl'f.P qtw f\llll'ltituA a frentP dll alnqw• (tnmandn ohjPrf iYos suere~::.ivo~;); azJmittindo l'llalizadas as ('OIHlieiiP" dP :·H'guranf'a. dP til'n nr,•e_.

sarins para as tropas;

·
2°, para as eneosfas nortf' elo alto de Rão Fernando (cota
i30) e para as g1·otas qne ficam a 1 kilometro e a 600 metros
ao sul do al~o da cota 120 .(grotas entre S. Fernando e São

ACTOS DO PODER

EXECUTI~O

Leaes), por onde puuem desembocar os contl'a-ataques inimigos.
(Jlngulam-se os tiros, de cuuformidude eom o hurarto dos
de al'!i!IÍ-ada).

l' nraltnPtdt•. du1·ant" o as:-;alt.o do fH!.A (pha~e ft), a eumpanhia dt• mc·trallwdonw IJPt:oiada~ parf idpa ua aeção:
--- N•l coJTN' da noite escalona-se da erisl a l ?5 á erista
qne fi cu a 80(1 metros mai~ ao llOI'te (zona
aceãrJ
II A);
I

ue

no

desta ultnJJa l't'ist.a aettía com snns Jogos de flani~o contra os
tiPfPitf..Ol'f's do alto da eofa J::w a o•~ste da m;t.rada. As secções qu" fit·aram na eota L?G~ sem que deixem' de participar
na art,'ãn eomnmm, ficam á disposição do Coronel commandante do regimento.
_
(Rcgul:lln-se os horarios tJ.,:; t.iros, de CU!\I'Ul'lliÍdalle COtti
o~ hurarios dos 0(' al'tilharia) .
Observa(ües

:t. ~ Js m<·fTalluulums od1tawlo inicialmfllfe em tiro indít•ecto, ÍI!Cllnthem-sc,

das

110

dcrurso do

df~scnvolvimento

da acção,

isstíes d~> tiro tlir,~etu indicadas rldas drcumstancias.
2." Os dcslocnmentus prouressivus necessarios para co111

rotli' ,, pusir.:(ío co11quistada. são p1·cvislos cu111 onfccedcncia.

::l. • Si a falta de ca1'tas ni'io pr•t·nntte. orf}anizal' o tiro inth-r.-·do. rirí-se a ''ssos llll'il'o.lltad(l'f'as m'isslícs de tiro directo a
()rrwde 'li~·:ancia.
L\E.\l.PLOS DE FOH:\L-\()õES SCI:ÍEl\IAI'ICAG Df~ VARIAS
COMPAl\HL\S EM DIFFEit;ENl'ES HlTUAÇõE~ (COMBATE
· E DEFESA DO TERRENO)
CU~lPANHJA EM .FOHMAÇÃO Dl~ A'l'AQUE

r 1"- compa1!hJ~')

A culll[Hlllhia vauguat"da do Batalhão ( 1" companhia) deJ;ois de atravest;at· u arroio Garboaté. é recebida a tiros de
Juzil ,, uwtralhauoras) que partem tia cota 125. A companhia
tqma a formação de ataque.
(Croquis n. i).
T..,egendo.
CapHão.
C"lllmandanh: dü pdotao.
E~;q. du \oltl:adures dest'lJ\·olvida (isto é, em formacãf) ds
ataqw:.
Esq. de ·vulteadorPs em eolumna.

Pessoal de commando.
Commandante de grupo.
Cabo.

i\CTOS DO PODER EXECUTIVO
E~q.

de fuzil me.tralhador.
Escala: 4 quadriculas
100 ms.

=

(As ~ra,\·uras lilltog;raplrieas

ll"tiJlit~·t!dilh

l"orttlll

nc il'.'.th'J

c serão incluídas 11as lei:-; de 1!):!1).
A M;ESMA COMPANHIA EM li'QHMAÇÃO

L>J•~ AS~AI.TO

(Croquis n. 2).
Indicação das possibilidades de fogos dra arma
(parada e em marcha).
·
Escala: 4 quadriculas
100 ms.

aut•J•néti.J,~a

=

(As gra,vut'aR lithog1raphicas Joram vuülieadas no
e serão inclui daR nas leis de 1921).
FOHMAÇÃO

Dli~ A'CAQOJ~

<.' ·, :1lsu

DA 2" COMl'ANlHA

(CHOQUJS N. 3)

f.;St'tJ.[(l: .t, tJUadricnlm<;
nJIJ 1/IS.
(As gr:-~,vul'aP. I if.ltograJlh ifm.s foraJtt pu.bi i c~ da:; no ;J111l·';o
c serão induidai) uas l1~is dn 1 !J:?.1) .

ASBAJ..'J'O DO Jo BA'I'ALHAO
AS lllTAH f.:Ol\li'ANHIAH

EM PHIMEIIIO EHCALÃo IH: ASsAI' ti

(C1·oqnis n. 4)
A Contp. da t'f'fJllPrda, qun f nn1 :!. pnlol ;·.,,s f~lll 111 1
o pr.loiJí.n da PSIJIIfWda mn Pst·;df\11 rnf.rahido, <1l'in1 dt• ligar-st' ao 111ovirnclll.o das unidad~s lflll' f',SI.ão á ::;ua esqunr'da. A Cr,rnp. qa direita, qw~ prnf:nr:t rnano-

111~iro

(·~. a~aliio, ~~nllo1'a

brar peJa direifa..

I~S('.3)0il:l

[J(•p,fa diT'CC.~;fto

OS· Sf'liS

Jll')oli)l'h.

fOO ms.

(As ~ra,vuras lif.ltng.raphina~ fnrillll ptÍldit~ada:-. rw :1·
f~

nltiiJ

serão incluidas nas Ic is do 1921) .
DEFESA DO 'l'EHRENO

lA 1• companhia (testa) apodera-se da eota 1.:.;, 1 o1;sl1·. •la
eola) e logo a organiza para consolidar a conqnisLa . '
'(Croquis n. 5)
Lt!(lenda
VoJI.cadnrcs.
F'm~il-motr<llhador.
eomrnan~J,o.

Pessoal de
Capitão.

Commandante de pclol.ãf}.

J
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quadnculás

•;'J ÍlJZÍl-Tl;:~tr~1h::irJ' • _

=

HJIJ rns.

(_\., :.:.ra,vura..: Jifh~J:çr;t{,lJitas 1qraJtl I''Ü.\Ic<t'ia< !Ht ;t'.1JI
::criliJ iflc:luidas na~ lr~i~ de 1~J~1).
DJ1~FE!::)A

•1

DO TERRENO

(CROQUIS N. 6)

,\ 2"

t!fl1fi.'Jl.

ua coto 12!) (llegião l.csle tln colo)

=

l~sml.la: '• quadriculas
100 ms.
(As g-r:_~vuras JiLito.grl'aphieas foram vublicadas

,._

;o;•~rfto

11o

avtd.-.·~

iueluidas nas leis de 1921).
APP:ITINDICES
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8i{)naes dislinctivos
.\lém da banrlf'il'a, e Regimento de Infantaria po'ssue ainda. como as grandes unidades, um pavilhã.o de eommando ( U.
S. C. 2:11.): e assim tar.1bcm o a batalhões e companhiaR.
A::-:~im t·onw a Bandeira, imagem da Patr·in c Ryrnhnlo da
!hmra. {~ a alma do Regimento, o~ pavilhõrs das unidndl'~'
inferior~'~ sflo a alnw àC'ssas unidades. Sfio cllf'~ quo rrt·p ..
l1em as rr~:womprnsas collrntivaE1 (61): formam rm fod:t:4 Ih
cerimnnia:-:: l'llt f!IH' figura a Band<'ira. :n:3~im como tomam f.amhPttl pari'' nas l'ot·mafut·a.:; par:t qnn fot· ns<·alada fntln a nnidad,.,
ou par!f> d•'IIa: a sua prn::-;ruça serve pa1·a ent.retet· o espírito lif'
corpo, que .'' um preeio~o estimulo, não só qnndo ~e t.rala dP
dcdiear corpo e afma no campo de batalha, ll)aS igualmr.111n
qnando se lrata do serviço quotidiano c do bom aspecto da
tropa.
Em eampanha servem para indicar os postos de ·com.
mando dos Coroncis commandantcs de batalhão ou de companhia, f an!o nos acantonamentos e bivaque1::;, como no campo
de batalha. Neste nltimo caso, é preciso ter o cuidado de occuUal-ns ás vistas possiveis do inimigo.
O pavilhão do commando do Coronel é conduzido pelo
2° amanuense; o sargento adjunto de infantaria conduz o dtJ
commandanl.c de hatalh5o, e o cabo commandantf' do grupo
de lij;'a~fln. o do C:apitão. Não se lhes dá guarda ~~specinl
Marcham, em regra, com o pessoal de commando, ou na testa
()a~ mtidadcs, á retaguarda dos
respectivos commandant.os.
DcfJfraldam-sc os pavilhõ0-s ao atravessar as cidades c por
(lCca~iã.o das continencias. (Quanto ás revistas c desfiles. vcL
insf.rucções respectivas) .
( .\s .Q"ra.vdrns I itlw~r;J_ph ieas foram P'lhl i cada~ Pn ;1 vt tl~:q
t' Sl~l'fllt iJwlllid·a:-: nas l••is dr 1n:~1).
(61)
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APPENUICB ~.
Fonna~·6es

2

de lJiliwtue (la cumpanhirt

(*)

As cxígenda:-; dt• ot·dem taetica. (maior ou menor proxímidadu do inimigo, HCef•s:;idau•• .de l'urtar ú:-:; YisLatJ aercas as
l'CUlliÕt\~ dH tropas. p(t:), ÜUJIÜt'lll foriJia~:ões de bivaque esl:ieneialuwntc inqgular·e~: aúapt.ada~ á::; 1'ot·um~ do lenrno e
au·:'l aln·igus t•xütf'ntes, que 8t•,ia fuq;osn aprvn•il at·, uu t\s co)J~!rtas I'Ujas orla:-; St!,ia JH'f!c.i.so ulílizar.
De\·t·-se :;empr·,~ '~' itar r,·,rrtHI!':i J.;f'Uill"frit·a.'-', ou fletuasiaJunwutt• n!gularcs.
A eompanhia JIOUI'l'Ú, vob, S!'l' l('Vatla a auovrar formaÇÕP:-i du bivaqw~ dt~J·ivatlns tias forma•.:ôn:-; -·-- l'lll linha. rle .pelutão JJor ·1, ·em t:olunma duvla, •!Ill eolumna pot· í, e, emfím,
ó~ qwtlt1W'l' for·mat_;üu dt• u~:meabilidad•·.
O t'SSL'Ileial, aU•111 da Ponformidade t•om a:-; t•xigencias tacli<:a::::·, twrú tkixar f'llfrp os .}Jelotõe~; da eomJJatJhia o espaço
nect•S·sarín á dispu~i~,;ãu nwU10uiea e con1moda uus sarilhos e
lJanaeat'. EstP t·~vw:o· ~wrú. rto mínimo LI e :JO vassos de. frente
)Jor .'JO de fuudo.
(As g!'a\Ul'as litlrograpllieas foram JHllJlieadas 11u avulf3o
l.' ;',(•rào induidas na:; lf'is úc 19:!1.)
Tomada a fonna.;ão adequada ao lrrreno e ás cooertat,,
d.~i c·onfonnidade t·om aR indieat:ões do Ca!Jilão, os velotões
estalwlt•e..-m--~c da ~wguintr maneira:
J", mn cada pelotão, oH grupos dP combate da cuuua vão
~c rolloeat· a lH pa~sos ú relaguarda;
2", ensarillmm-sc as arr11as como c.~L;i preseriptu no
·rt Fr')·
u
• 3°~\;::; grnpui:i Yfío M' eolloeat· depoi:; a H vas~:;os da linha
dos sarilhns; rada "~quadra Pxtcdm· se colloca, por sua vez,
U Ô 1 lUI'SOt'i dl' intPl'VaJlü OU de ui.-;faneia 1]a CS(}Uadl'a Íllt;el'ÍOl'
(confórJJJ(' sP.iu para!IPia 1111 p('rpewJiculat· ú frr•rltP. :1 disposi\'fln das baiT<WaH);
-1''. eada f';o;qua-dra. l'lllfnn. arma hmTaea.
Os ~argentu ~ llrülll alt·!nuus '-'Oill Ullla das :-:;uas esqua--

óras.

Os dfficiaes fkatn na. fl'entc ou tio iJJ(Pr·ior· rm fm·macão
.i unto do lJUal l'iearú igualmente r) pessoal
rJc. eommando.
O trem de ·combate o o cavallo da moutaaa uo Capitão
úcarão ;i rdagu.u·da dn foJ'luação,salYo ~i os tl'ens forem
reuni doR por hatalhãu; halJitualll!ente, u logat· das cozinhas é
úus flancos.
Desuc que sr• ~~lwga ao ~iliu fixado. tomando-15c as mais
severas medidas 'de hygiene c. em varticular, provhlencia-sa
logo pat·a a organização de latrinas, etc.
Da installacçãu uas roupas uo l!ivaque. como no acantonanwnto. uá-sc conta em parte á autoridade sup·erior.
Ao lado do pes1-wal uc eommando se estabelece,· (fU!lllldo
fór twr·t~ssar·io, uma guarda de policia, afim de mantér a ordem e todas as IH'l's·cripriics habituae~ de pf)licia, guardas os
sarilhos, viaturas, ele.
·
perto do Capitfiu,

_(*) Vd. R. S.
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signaes distinctivos das companhias dos outros batalhões obedecem all mesmo principio estabelecido neste quadro, variando apenas a côr do fundo, que será a do batalhão respectivo.
Os signaes distinctivos das companhias de caçadores serão os mesmos das companhias dos batalhões
incorporados, variando apenas a côr do fundo. que será a do batalhão respectivo.
OBSERVAÇÃO- Os

Typo do bivaque da Companhia em columna dupla
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DECRETO J'li. U. 161 -

DE

7

DE ABHIL DE 192~1

O rresl(lenltõ da Hepublica dos Estadm; Umdo:; do BrasiL
usando da~; attribui•;ües que lhe confere o art. ·í8. n. l, da
L;onstituição, resolve approvar as instrucções pro~·isuria~• par<\
o E.xerdto. que I'Olll este baixam, assiguadas pelo Dr. João
l'audiá Calugeraf:', Iniuistru de .Estado da Gnerra.
Hio do Janeiro; 7 de a!Jril de 1921, lO O" da hHkp•~udenda
.~ Jau da Hepublica.
gPI'l'ACiu PEHSÚA.

Juâo l'andiá Calo(lera:;.

1fe 26:\l5CI~(ig:;, p tn p ·~f!..
mento de soldo vitalicio a. voluntarios da Patri!'t

A,re Ao Mini3f,erio dn. Guerrf' o e;·edit.o esp()cia.l

O l'rcsidcutn d:.t HepulJiiea dos Estados U11idos do Brasil,
aec•.'ll'du I'Pill o disposlo 110 al'l.. 00 da lni 11. ·'1.~1-.'. dn 5 de
.::uwir·o d•· 1\Ul f) Lendo Oll\'ido o Tl'ibunal d•~ Contas. 11a {'t',rrna
•!11 art.. :w. ~ ~". n. I V do regttlaJumlto qufl baixou •·out o d~
cndo 11. J :l.HtiH. d•~ U d•~ llOYt'lltln·o dP- HHH, resoh·l' abril ao
Ministerio da Guena o credito especial de 2G: 9GO$H8G,
para ot·t~OITPl' ao pagamento de soldo vital icío aos v.olunlarios da Patria terwnto Man~os Carvalho de Oliveira e
'•lidados .loaqtt im .Jo~é dn :-)a11t' Anna e Antonio Sin11~ií.o Pinf.o,
no período de 2·í de agosto de 1907 a 31 de dezembro de 1!"H n,
::••ndo ~:~ :ti7G$L.'G ao pritw~iro e I :ô;f]$280 a t•.ada 11111 dos dons
cl~~

ttlt.imos.

Hio de Janeiro, '7 de .abril (I•~ 19!! I. I 00" da lndependcncia
:J:{" da Her1ubiica.
El'l'l'ACIO

p Lo:88ÔA .

.Toâo l'olllliri Uo.lnycnt.s.

DECRETO N. 1 'l. 7.63 -· n1~ 7 nE ABntL o r-: t ~J2 I
Abre

Míninkrín da G·n<>rra n rrPdif,, rk :W:t)Dfl~. p:tn. pt:.ç •.llt··•tfn oi..- •I" ~ ..
pn:r.ar. rh, E;,;cola d• Vetcrinari:1. do l•;xorr;Íf.t>, rw ·~orr~>ttf.n :tnnn

a0

O PrcsideiJfP da Hopublica dos li>.: fados I luithtfi do n1·asil,

usando da •auf.oriuu;ão que lhe confere o ai'!. ·~:l. 11. X, da lP.i
n. ·'t.? í?. de :1 de janeiro ultimo, resolve ahrir ao Minislnrio
da f:lH't'l':l ,, rTNlito de 30:600$, para despezas da Escola de
I~f:'ÍS dA tU-.!1 ·- V::~l. IH

iO

62&

AC'I'OS DG PÓD:el\ tXECUTlVô

Veterinaria do Exercito, no corrente anno, seridó :16:200$ com
o pessoal civil. e 1L1: 400$ eom o material, confol'me constl:\
das inclusas demonstrações.
Rio de Janeiro, 7 de abril de 1921, 100° da Independcncia e 33'' da Republica.
EPITA{:IO PESSÓA •

.JOílo

Pandiá (;alugc·ra.{j.

Demonstração do credito necessario pant JJauo.utento dos ·vencimentos do pessoal civil du. Esculu de Vetel'inaria do
Exercito, durante o corrente anno, á qw.tl se refere (l llecreto desta daln.
C:at('gorias
M·m~al

.t porteiro. . . . . • ..•.•
1 desenhista. . • . • . • . .
f photograpbo .

. • •. •. . .

3 serventes • . . • • . • . . . . .

300$000
il00$000
300$000
150$000

.AuuuHl
;600$000
3:600$000
3:600$000
5:400$000
~J

j(j

:200$000

Sem'etaria de Estado da Guert'a, '1 de abril de 1\.121. :--

.Toiio Pandtci CalogtJras.

J)emonstrar;ão dv r·r~~dito neces.mrio pará despeZín~ de 1HJJfeJ•·ial
da Escola de Vctel'innria do E.cercito~ tí 'l'w.l se t~'(t:re u
decreto desta dulu.

Di:·w.rimi!JU(.'ão da despt>r.a

Expodicnfe, livros, mat.N'ial para m1:-;ino, iuelusive acqnisi<;ão (k nnimaes para traba llw~
praf.icos e duspezas diversas . • • • • . . . . .
Conservação e rcnoyaç.ãu /de nppare.lho':l pal'a laboratorios . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . .
Material e combustivel pura o curso de ferrador
Luz, força e gaz . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . .

De:)voza
um11 ta I

G:f\00$000
::!.:400$000
1:000$000
J,}: 't00$000

Secretaria de Estado da Guerra, 7 de abril tle 1t:)~l.
João PmuUd Calogcros.

Actos DO POtlEn
DECRETO :\. f.'l. i lH --

EXECt~IVo

IJE

Approva o regularuentu para as

7

DE .\UH IL DE

E~cula.~

627
l 921

de Iutenucueia

dn lkpnbliea do~ Eslndt•:; tinidos do Bl'aí-iil.
tJ-::!Jndo da altr·iLHlit.:<in fJilf' 1111' eollft•rt• u art. 'IH. 11. I. da
Cot~stituit_;ão '·' nos Lermos dus arts. li e l:! do regulamt~llk
ti

Ptt·~itl"tdt•

approvauo pelo dPel'Plo n. H .:38r.i. t.lt• 1 dt• oulubní de l!J:!O,
aiJIH'ovar· o t·t~gulanwnto para a~ E:-:eolas dP lnt"ruJ•~n
t·ia, qw• L'Oil! PJ':\ll' haixa, a.s~igtmLlo JWlo J )t·. ,luãu Jlandi:i Cahl!l"t'as, mini ... tro 1!1- .Estado da Uuena.
Hin dn .JanP.it·u, '7 de al.JrH de 1U:!l, HltJ'' da lwh•pr•w.IPiteia
e 33u da Hepul.Jliea.
I'L'sol\:p

~Pl'l'AUIU PEt;t;Ô,\.

João Pandiá Ualuyems.

Regulantento para as Escolas de

Intendencl~

CAPITULO I
UAS ESCOLAS E SEUS FINS

Art. l." As Est~ola~; d" lnlendcneia. assim drnominada~
em t'tmj11ntn a Eseola Snpl'l'ior dn lntendeucia da Utirrta c a
l.:':"í·~nl:t dP \dminblra~fto :\1ilit.ar, err•adas pPlo rll'l'l'f'fo HU'·lli~J'(I ·I í. :1SG, de I rk outuhro de HI:!O. dPslina 111-:-it' a pr·ppa.rat•
inl•·ntiPnlP:-; tia óll''t'l'a ·~ olTkiat·~ t!t· arlruini~t.ntt;àv e fieam
:'ul:ordinada~ ao rt•gitw•n etHlllll\llll Plll ludr.1 quanf1J ~~\ l'f'l'nrir an t'OIIllllando. admini'-lra~.:ão f'. dil'Pt:t;ão IPdmiea.
Jlara;.:Taphn unieo. A eada uma i! Pilas. 1 atw t'I'I.!Íllll'll inh•t·no e Pseolat· diffPt'l'llle. r.om lH'Ogrammas P I'OIHJi~~õcs df' t)S-1udu JWenl i ares. ;
Art. ~." As ~~seola~ d" lnlPndt•lleia :-;l't'âo :-;uhorrlinadas ao
E. \1. no qnr diz l'P!'iprito ao en~ino. n di~ciplin;t.t' e admiuistt·a'.halllfJlltr• ~H) minhi'tm da c:uerra.
·
. Art. 3." O gPIIPl'Hl eheft• da l\'lis:-;ão Fntlltt•za (~ u inspc·clol' !!l'l'al pm·maw•nf.p das ~~seolas. dt\. Jnlt>ndeuGia JHU'tt toda:-s
a~ lJUe~tücs quo :-;e Pela~ionatll eom u ensino.
(ÚPfTULO 11
UA AUJ\UNit;'l'RAÇÃO

Art. 4. A administração das EscolaR d8 Tntendenda
do seguinte pessoal:
a) mr. commandantc, coronel ou tcnenlf!-cur·onci, do
quadro de int.cndenlf's da guerra;
b) um fi~ral. major, inte'lldrnte da gunrra:
~
nm a.iudantr. earütão official de administração ou
I. G.;
0

co!l~tará

ACTOS DO POD.E.R $XEl:UTIVO

d) um secretario, 1 o ou 2" teu ente, officlal de adminis-

tração;

e) um inteudenle, 1o ou 4" leueule, offiuial 1.B <HJWlnl3·

trarão·

·· f)' um medico, major ou oapilau;
y) um technico para gabine~e (mem.I.Jl u da Mis~ilo

1\ii·
lita1· F'ranccza);
h) tres dactylogr;aphos (civis);
i) quatl'o sargentos auxiliares de edcripta;
j)
um porteiro (civil);
/c) dous continuas (civis);
l) cinco serventes (civis);
n~) um .sargento, quatro cabos ·e 15 soJdadoti, a titulo tia
estado-'mell!or, para os differenLes serviço1s de ur<deil!ança'3,
plantão, conductores, ele.
Avl. 5. o O commaw.lan~e, t}Ue é a p1·imeira aulunda1e
disciplinar e administrativa das escolas de inLendencia, além
das attribuições que lhe confere o «<R. I. H. G.~>, no que não for
incompatível com o rc.gimcn escolar, terá mais as seguintes:
1o, curr~esponder-•se diredameute em objec·LU ue ;:;t~rvi\,iu
cum quaqucr autoridade militar;
2°, prover i:n!l.erinamente deJntro da ~dlllJiiu:i~Lr,ac,;<lo
us
eargus que se 1vaga.rem, dando disso parte ao Ministeriu lia.
UUlHTa,, quando a nomeação comp•etir a esle;
3°, impor penas disciplinares na conformidade uo «H. 1.
8. G. » ao pessoal miht.ar de administração c aos alumuos.
Para. as faltas de gravidade que venham a affcc-lar a moralidade e a disciplina do estabelecimento, de sorte a não pel'mitJt.ir a continuação do infDactor na escola,. as penas poderão j,r aLé a demissão e o desligamento e serão impostas pelo
ministr.o a quem o commandallJl•c communicará a falta com
uma exposicão pormenorizada;
4°, impor peuas aos empr!lgadu.s civig por uwio de muJ.
las de um a oito dias do or,dcnado para as t.ransgressões leves; c de :1.5 dias, um mez .c mesmo demissão do cargo; se
a falLa assim o exigir, procedendo ueslc ultimo caso de
nwdo ideniLico ao que PliCscrevc o n. 3, quando se tratar de
um empregado civil de nome·acão do .ministro;
5°, baixar instrucÇões especiaes que por ventura sejam
necessarias para o cumprimcll)to daf! disposições deste regulamento, relativas á discipHna c admini'::llracão;
ll", apre·senlar, anuualmentc, uo mez de f1wereil'o,
ao
:\1 iuisterio da Guerra um relato rio t>un:-;ignando as oet.:Ul'I'Ollcias relativas á diseirplina e adminisiLração das ·eseolas durante o anno ·e propor as medidas que se fizerem uecessarias
ao DOI li a ndammllo dos t.raba llto~'> admin islral.i vo::, .i ut!f.ando
us r·esrH~di\rJs nrr.:auwulu~ das despezas para o ur1vu Hllll\J
4

es~.:olat·.

Paragraplw unieu. U eumtnuudaulr~ sel'~l "illlJ~I.JtUIUO nm
pelo fi::lt.:al.
A11i.. fi." Ao fiseal i tll'.1Ullbe exreu Lar ltHJ,, qut• para e~:::e
cargo nus eorpu:-:; r]p t.rupa,.; dispõe o «ll. l. S. (l.>>,. rnai:;

St~us impedimento~~

ainda:

1°, fi-;ealizar a disr·iplina rseolar dos alumJtos r rios ~m
pt·egados e zela1· pr))o eumprimcn-l.u das ordens emêwada~ ~to
seu commandante;

Af!'t'O~
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2", in~pnc.cionar diariamentr todoR n!'!. serYi<,:n~ do r.sktheler-imnnto provid,enrinnrlo para n hnn ord.em P limpr..:r.a de
suas dcpendcncias;
3°, facilitar ao directo;r ger·al do ensino todos os elementos necrAc;sarios aos trabalhos didactieos;
4°, fiscalizar a escriplturação de ca-rga r descarga do material a c:lJrgo do intendente, verific·ando 1Si a ~ma diRtrihni·ção é feita com regularidade.
Paragrapho nnico. O fiscal é subst.ituido em sem~ impedimentos pelo ajudante.
Art. 7." Ao ajndanf)e incumbe exMutar f.wio qur para
r.sse cargo nos corpoc; de 'l:ropa dispõe o <<R. T. 8. n. ~. 'lO
qne for compativeJ com o regim.en escolar.
Pnrngrn.pho lmico. O ajudante. ,~ ~nh!Sif itni1fo )lP!n ~t;>
rrf\fnrio.
Art.. 8." Ao srcr1etario incnmbr:
1.", prf'{larar a corr.eSipondencia .,fiaria if(' rnnformid:Hlfl
f'Olll a~ ordens elo commanrlantc;
,
2°, distribuir c físcalir.ar o::; trabalhos ria secretada:
:-1°, estudar, preparar e instruir com os nem~ssarios dntmmrr~los, fodos os assumptos que devem c;uhir ao r.oniH~r-i
mPnifO ()o commandanLe, facilitando,- 1ft c a c;nlnr,ão rio~ pap8i~; rom oxposiç.ões tP.xplicativas:
lr 0 , oscrever, reg-istrar e archivar a r,orre<:~pondrneia r~
~crvada, e trazer em dia .a 'rscripturaçã.o nos livros nreessario~ ao movimento escolar;
rí
~mbscTever no livTo r.espectivo o~ tP.rmos ·de ~xamP~
Ü0 , preparar os ·esclarecimentos
que devem sr.rvit· de
base ao relatorio no commandante:
7°, suggorir a este, a.s me.flidas' nocossnrins :'í hna nrdem
dos .f.rabalhos na secretaria;
R lavrar fodos os contractos que devem ser assignados
·~ll~lo commandanfr, fazer a oscripf.uração d~ confahilidadP,
lnvrnr f r r mo~ rio c~on!"lrJhn adminisf.raf ivn. Pfr. ( 4·R. I.
0

0

,

,

~..:..f:,.>>);

"

l

npurar e apr')sentar ao commanclante opportnnamPnfe
n nnmPro do ponf.os clr. cada nlumno:
10, mannar imprimir e fazer a disfrihuie.ão das eonferrn!)",

~ias:

·
11. clisl.rihuh' c dirigir os trabalhos a rarrro dos

dact~·

log-ra.phns r- mais auxiliares, fazendo conservar Pm ordem a
rsrrinfuração do que cst.iverem encarregados.
Paragrapho nnico. O secretario é ~ml.sfit.niclo nos sem~
!mpNiimcnfm; pelo intendente.
Ar! .. 9." t\o intenrlont.c competem, além das fnncr,.~e!=l
P·t·e~rl'ipt.as pr1o «TI. J. B. G. », para n intendPnle ~~~~ eOY'fH),
nppl if·nyris ao regimcm escolar, as seguintes:
·I
ter sob sua guarda c responsahiJidadr o material e
mais ntensilios pertencentes ás esr.olas e que nn.o estiverem
..-lisfrihuidos:
2°, fnzrr as compras· de 'f.nno n mnf.P.rial (JlW for preci~o
para oR f.rabalhos rse.olares:
·
·
~l". fazPl' as folha1s de pag:nmento .rio prs~nal mili1 nr P
rivil P a relação de venciment.os ilas nracas ill" pret;
~~~. rccPbrr os vcncirnenfos r effprf.nar n p.a~amenlo <lf'
fndo nrRs.oal:
0°, t.er livros O~ C3rga e descarga não ~:) do material soh
(l\1~· gnardn Jmmediatl1. como taf!tbrm dP t11.1do aQLlelle di'lfl'i
1
hmco na.s lhfferentes dependenctas das r~cola~;.
0

•
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Arf .. iO. Ao modir.o incumhc:
ns scwi'OITO~ dP sua pr'ofissão a todo o
nlililar ~ ci\'il. )JPm <'omn :ís suas fami-~i:l~ uma Yl'~ qw• r·n~idam nns pr·•n:imidadps do PslahPII'l~i
lllPnto;
2", zfllar JWla hna hygirnr do rsfabelf't'.inwnto. solicitando
do f·nnmHHHianll' ns rN'IlJ'sos r•at'a tal fim;
::l", dar· immNiiatamenf.fl srifln<'ia ao rommanclantr. de
quallJUf'l' inirin dn mn)C'SI ia !'Oil(ag-iosa 011 C'pidflmif•n qnr Se
mani r0st.r no est ahnlrrinwnto, indicando os mrios para de-

1 ",

]lf'~sonl

a~.qisf.ir rom
das rsl'nla~.

h•' lar o mal;

·

1", IPI' a SC'Il carg-o lllll livro para csr•ript.m·ação do malrl ial qnP. lhe pPriNtce.
Art. t l. Ao f1•ehnif'n dos gallinPtf'H eomlitdi'Jil os trah~
lhos dP lahornlnJ•io rwrPssarios -~Hl PJJsinn. soh a clit't'''':1ío tios
I'OllfPrmwistas ,on insi.J'\I.I'Iorí's P mais a ~m:11 da P o ZPin do"
ma f Pl'ÍflPS a SPII •·argn.
_'\ri. 12. ·.\o pol'tPir·n r·onwPtf'm as srgnintrs nhriga(;fíPs:
,1 ". a guarda. cn idado r fisr•aliza~ão da limJwza cln Pstnhn-;N~imPní.o ,. )H'Ill assim a r,arga dns SP\IS mm·c'Í~ P malri'Íal das
div,.rsas dl'p.•wjt!_Jri:-t:; qw• seriío ·~seripl.tJt'fHJog em um mappa
dP Parg-n P d.-•si'.Jlrga:
·
2", n I'PPI'hilllPflln r PXJWtlkiin dt> toda rnJ'I'I'~flOJHlrnl'ia.
prnlnrollandn-a na Pntrada I' na ~ahida:
:{", IPI' Ptn RIW guardn Inflas as rlHIVPs das dil'frrrntPs df'-

r Pl1dí'IH'Í3S

1!0 I'Sf.aheJr•rinwnfo para nJwiJ-ns C' fl'!'llill-as
r.-'gulanwntare~:
·
'I". t'P~idil· JlflS prnximidnllf'~ rlo l'slahf'IPcimrnfo pnra
1PJH)Pr a qualqllfll' rhamado (}P. ~ufnridadP eompPit>niP,

:ÍS

horas

ntfúra

das ltnms normal's rlo f'Xp(:clinnl.e.
Paragraplto llniro. f) portriro srl':í suhstif.uiflo pc•ln r.nnf in no mn is ant.ign, nas falfas r impNlimrnt.os .
.'\J'I. 1;1. Os r•onl.inuos r ns sPt'VPilfl's drs••rnprnhariin os
~wrvir:n;.; propr·ins dPsSf•s raq~·ns f' rond.i1n·nriin n por!Pir·o nas
11as suas nllriga~iíPs .
.-\ri. I 't. Os da•·~ylng-t·aphos P snrgPnt.ns nuxiliarrs si'J'ão
di~lrihnido~ r·nnvc•ni.->nf.•'lllNll r pPlns rlivrrsns SPrYi(:os df' Rf>c i'l'laJ·in. f·a~:l da ordl'm, infPnrlc>nr·ia. Plf'.: ~> o Pstndo mrnor
J:Pins srrvit~n;.; dl' cwdPJtam:ar.:. planl iio. hagar,Pirns. c·ondurt.orr>s, rtP..

CA PTTTJLO Tir
llll IJII'ECT••J: ClEJ\.\L 1111 E~HHNil, On~ r.nNFERRNr!l!=ITAR ~
TN~'J'nT.!C'J'OnE~

Al'f. 1 r;. ;\ cliJ'0rri'ío I N'hllif•a rias F.srolns dP TntPndPnr.ia
r.ompPtr no inlf'JHif'llff'.da :\1. ;\f. F. Cfi!PIPl':Í o titnln dr dil'Prt.•w ;:rrraJ do Pn~inn.

Parngrnpho llTlÍl'O. n .dir'rl'tor grJ•al do PllSÍTIIl IPr:í :í '-;IJ:l
rli~po~i~ão 11m nl'firin I I'wn~i lrirn. I •'nf'ntl' nu l'apil :in. Pnm nm
;'os rur~n'l dr iniPlHif•nrin.

·\1'1. Ui.

an

~\o

dir·Pdnr gf'J'al do rn'lilln, r·nrnpl'lr:

nl suprJ·infr~ndPr r fisrt1li1nr todn~~ os frnhalho~ rrlnfiYos
en~ino. assf'gt~r~mcio-lhes a perfrifrt lmidade
e roorde-

nacão;

61{

l1) propor an !'hrfr do E. \J. F... po1· intPrmrrlio do
gPnNnt dti'I"P da 111i~~ão, as tnNlidrt.-! i'tl.in at~OJIPão julgue
f'llll\l'lliPnl"· para maio1· fneilidudP" t>ffi1~irtwia do N~~ino;

1'1Hit'0c·•·innn.r·. " !'<'tn!C'Jf.i'I' nmHJ·alnH·Jl~l' Nn }t'Vfll'.t;liro
do 1~~. 1\f. o~ I•r·og-ramma:4 df' Pn~ino do f'n:tm·n aTtllo l••••f i\·o " 11:-; prnjrefo.;; dt• l!'al,a1l11;~ pratil'os a ~nl'PJTl!
nnlizndnc::;
•
d1 nprr>i-iPnlar an rPfr 1ln E.:\[. E .. pnt· iufpr·rnrdiu do
dwfP da missfín, af(~ 10 dr janPil'o. rrln.hHio::; anrnuws sobre
ns ,-ru·io:-; :-;Prvif•.ns das 0~rola~ :ütinPiltC'~ ft ins11'UCi'ão:
,. ) ::-;,•jpnf i!'l'car ao -eommandanh~ da.~ f'sc·oln.~ das· ort'lll'll'llil,.

o',. ;·oll~idPrncão

f'Í'a~

rli.~iplinnrPB

havidn~

oorn

n~

alumno~.

011.

{'0111•

outro~

quac•squPr t'tllli>.eionarios civis ou militm·ps, qur> por mof ivo d1~
Fif'l'Yi,•o sP ar hem f'lll f•nnt.arto com o~ nffiriar~ da l\I. F ••
dP<s.bUI'!Hin~ na~ PSf'nla~. ,afJm dr> ({lH' nqm•lJI' rommanlkmte
pn~~a u ....;ar df• :o;t•a anlnrid,n.d·P. lomrmdn a::: pr·ovidr·Iwia~ quo
SI:

fiZf'J'I'Tll

llf'ri'c;:~H.l'in~:

t·nmnn.!niear ao f'omm.rmdau'fp da;;; ·e:;:,·.nln:-:. af-im 'íff'
.(llí' sr>ja rn IJ·ansi'I'ipta;.; I'Hl hol~·t.im. toda:-; · :1:" 41~>1 r·rminnr;:iics
r·1·lal iya,~; :i. in~l rnecão;
u) ~>Iwnmint.ar rw t•nmmtnH1nnl í~ oa~ í'srnla~ as rrctutií1-itõPs dP mnt.f•r·ia! df• •Hll"inn, nllf•randn-n.~ ,;;í'g·multl ltt" part'el'l'
{.•

mni~

1'011\'Pllif>ni\P.

P:nal-!l':tplln 11 !l Íl'll. A,s l'ommunien<;ítP~ ''rJl,y·f· n D. O. E.
(• o l'omrnnnrlanl" dn~ f'-.;coln~ ~Pt'fin t'í•ita" pnr· ·menwro:tda,
ainda qu" tPnha l11:n ido nnf•l'O í•TifPndiHIPlllo "'''''•• 1•llí•:-:.
\ 1'1. ti. O dii'f'l'tot· g·pra! d•J' rnsino s'n·:í auxiliado :pnr
un, diJ·i•l'toJ· d'• rsl,udn~ qtÍf' trm r·nmo flllll'(fto rnanfr-r. fJPk\
:--na '''•ll<.:l a11IP U!iol~i~fPIWia " insrH~P~::t.o n.n.;; 1t'flhalho~ "~rolares,
a Jllf't'I'Piln. nni.dalrf' e rnordPnnr,ii" 111.1 ;f,,.;pn\·oldnwrd.n do:-1
P~'"~I'HllHli~R

da:01 aula~. d1' ;wec)rdo í'Oill a? itr~tr\lt'I:Ú~"'t< do dir ''''ffn· gi•r·aJ dn l'n~ino .
.\d. 18. Ao nffidal ;íf-1 ordem: dn dit·t~rtor p:Prul dll nnl·diHl l'·ahi•. prinnipnlml'ntP. a fun~çâo dP nnxilial-n Hll.~ l'fllnl:íír·~ ini.Prlla~ com a adnliHistr:u:iin .. TIPc:,~oal dH
Pnsino.

IJl!HIIdo~

I)Pf'.f'~Sf\fÍO.

_\ri.. 19. o fH•ssoaJ do f'JHinn das ES<\o)a~ •h· IHIPndPTlria.
r.nrntHtr·-s~'-ha do'; JprlmiPos Pr;peúialiklas da :\J. l\1. F., dos

l'lll11'PI'i'fH~i.~fas

4'

ini'f.J'UdOl'PS J10f~('~·~ll.l'ÍO::,

{).>Õ1

IJU:l.e~.~prfio llO-

fli'ln mini~tr·n dn Hu~'r!'a. mr>diant .. rwopn;;f.a do D.
(; . r... Prwaminhar.la rorn fHtrC'rc•r do r.lu'.f•~ dn E. \I. E.
:\ri.. :.?0. Ao ronfm·r~n(•iE1ta c~mnprP:
I pl'cHwnriae ~.o. r.onff•r·fmeia~ no..~ dia:~ 0 llol'a~ dPs·ignadns. npt·rr;;,·ntanfJO-a~ ú ~rwr·ctarin J)Of inf.;~rnwdin dn dirert.nr
dt· ('St ndn-: pat'n q11P l"njam impre~-.:a:- ,... 11 i~fJ·ilmida;;; no.~
II!f'llC)n,..:

0

,

al11nmn:o::

~.". ~olieitat· dn dirnf'!or dP ,,,..tndns n ntrliPrial nPr-.''~sa
an.~ :11'\IS trahalho~:
~I"_. ~"IÜigenl'i:n·, pnt· fo(1n.'- o,;;. mt-ir,<.;; pn~'ii\·Pis, pnr·a qnrr. a
itHl.l "''l~t q1w. llt'i f•sUú. t\fff•cta .-:n.in. ·pfflri<'nlrnw'nt f' IJ·nf rúla,
'·umpriiHio rJg·m·Mnm,'nte n progrnmma di• f·n~ino:

rio

·'I". conliPI·flJ' n aprov!•itam .. nl.o dn~ :llnrnnn;.; Jlll!' ar~t;il.:õ.·s
f~·('<llH'nt.. ~, n dar sabha.l.ma~ on flwnms mr•tll:.:-almPiltr·. pa,rn "
! Hn ilf• Apurne a.'-' sua~ nnftv~:

8Pu~

G". UJH'nsrntar no fim flp cnd'a mrz ao D. FL n" nntas de
.nlunmns para. qr:e sejam re~i~tradas f'lll :~w~ radernet.a

flSPCr.Ial.:

no

Af:'TOS
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fi'\ rommnnirar no n. R .. rom a
fJUUlquer irnprdinlf•nff, fJllr lr.nha no

po~:~h:rt. nnfrrfld,~nrin.
f'Xf'I'PIPIO

dr

:qiiTl~

funcções:
7'\ apresentar annnalmente, em Ppoca conveniente, o
programma rle Pnsino de ~ua materia, computando approximadam~n!r o nnmPr'n rle conforencins a dar no anno )p,•fi\·o
seguinte.
Paragl'a]1ho uniro. Ao~ insfruetorcs !?ão r.xfensiva~. em
yu·ineipio, ns obrig·açõrs desfi"\ nrf.igo c mai:.; ainda as de aprPsentar· previamente ao dircctor grral do ensino para a cnnvr ~
11ientc appl'ovar,fí.o, os plnnos ou projectos J'olalivos aos IT~t
hallJOs JWa.tirPr; a srJ'em realizados pelos alumno~.
Art.. 21. Parn a hoa harmonia dr vistas em tudo qur. diz
1·espeito an f•nsino, n direcfol' geral do ensino poderft, quando
necessario, rPunir m; ronfr.rencistas, r. o rl:rector de estudos,
f~m ct\ngrPgação, t'loh ~na prP.sidrncia, para delihernr sohre
ass.umpto grraes qne iniPrrs.;;am :í hoa marcha do mesmo

ensmo.

GAPI'ftJT,O IV
DA

NOMRAÇÃO

no PEAROA[,

~r·l.

22. A nomearão do pes.~oal ~~I\'1 f~ita:
1°, por decreto: o comma.ndan te, o fiscal ·~ o aj tH1an I r;
2°, ~por portaria do minisf,ro: o pesso.al das alineas d. e.
f, a, h, j, e k do art. 4°, podendo preceder propo~fn rio Nlfnmandant!f\.
.
3", fiO!' por! aria do eommandan~.e: o pessoal dns alirwa;;
t, e l.
Para'grap.}Jo unico. n commandante requisitará o pe'l~
soai da alinea ut.,

CAPITULO V
008 VENCfi\IENTOS

r\rt. 23. Os vencimenios do pessoal civil ela admini~
tracão e mais serviços auxiliares das escolas rfrr inff'nrfenr-h
serão os da f.abella annexa.
§ 1 . o o~ conferencistas, fJU:lndo r·stranhns ao.~ qnadn1s
do MinisLrrio da Guerra, fp.rfio nma gorai ifirar:fio :lrhi'fi'1Hh
pelo ministro da Gue.rra.
~ 2. o A gra.tifir,ação ()M conf.fH·.rncistas r as desprzas ·Ir•
alimen!a~ão e dr viagrm ~ vi.sifa.s dP inst.rucç.ão ·l~orrerãn :'t
conta do ~~ofre das escolas. ao qual será abonado, annualmente, um quant.itativo, fixado prlo 1\Hnisfrrio ria nw'rra,
e sujeito nn regimen das mns.sn.". ,

CAPITtTLO VI

no
Art.. 24.

PLANO

o~ rur~';o-:

rão feitos em um anno,
a)

curso de

og

F.NRINO

da':.; rscolas dA intendr.ncias. que
~e

dividem em duas

ensino geral;

ela:!!€'~:

~1P-·

Mi'l'O~

no

PODFR F.XF.f:lJ'l'TYn

b) rnr~n dr. rnsino.s t.rclmiros, f]Pstinndo no pre,pnro lfl1'\lfis.siona 1 prnprinmr.n l,p f1 i:lo.
' Art. 2!1. O enrso de .ensino geral se dividr. rm duas c alegorias:
1", ma teria~ rommnns :í.s duas rscolas dr intrndrneia;
2a. matrrias peenliares a cada nma das rscolas.
~ 1. o O curso de ·rmsino grrnl. rommum :Í5= duas rsrolns.
ronsl.a fias .sr.gnint.rs materias:
1•. g-rogr·aphia Peonomica;
llfH~õrs rir dirrifo ronsl.it.nrional hrn~ilPit'n:
:1", Jpg:·isl:lção indnst.rial r do ·f:rahaho;
.1a. nrg-nniznr,.nn rlo Mini·sfr.rio dn Ciurrrn:
!)•. Ps!ndn !hroriro r prntir.n das lingnns ft'fmerz:t r hr·~:pnnhnln:
fi•, rr·darç.ão offirin 1:
'7 Pftnitlar,.ão.
~ 2. o ·o r.nrso rl~ rn~:~ino g-rral, prenlínr n rnílft nmn tln-~
esr.olas. rompÕE'-sr das sPg-ninl r mat.erin·S:
11.) na Escola Rnprrior (Ir Tnt·rndrmeia:
1•. clirrifo a·dministrativo r ~r.ieneia da n.dminislraerín:
2a. noeõrs :flp scirneia rlns finnncas f' rlr Jpgj.slnrfin tina.nr.Pirn ...r.om PAI.ndo ,pc:;peei:-~1 .rlo orr,nmrnlo {t't~I'Pi!n ·P dP~
Jlr:zn·\ I'Prlrrn.l r flp c·rrrlitos:
=1", mohilizn,r,ãn, Yias ferrp.as r ronr.rnl.ra~fío. Exerrifl'l.s
:Pstranp·rirns •Rlll-nmRriranog f' nirrit.o Intermwionnl (matP~·jaq PSflHlnrlas na 'Eseola rlr F.sfndo-·Mnior rm rommmn rnm
C)a

4

•

o.c::

TI'SflP~Iivos

nlnmnns):

1,) na F..scola or Arlminist.rnção:
i". t.hrnria grral df' dirrit.o c nof~õrc: rlfl lf'!"!i~l:w!'ío civil
r. rnmtllPrcial;
2•. noçõrs de N'onomia poliHca:
:1•, no~õrs dre rlireito administrativo f' flr nrgrmiznr.fín !'lclminb:dl'aliva brasileira;
Ar! .. 26. O cnrso dr f'Tisino ff'e.hnir.n, nnr. ~ ~~nnnntltll fi<.:;
dna~ rseolas, eompõr-so dns se~ui_ntr,s malerias:
1". serviço dr. inf.endencia, ('.omprr.hendenrlo
P~preinlmrn\f,r o estudo dos sens rrA"nlnmrn!os dr g-nrrr·r~ f' n:::: rlivPr-.r-;os n.rnjrctns (]r organização;
2'. rst.nd.m; rlos g-eneros -alirnPnticioc:;:
:1•. f'st.urlos flns fDrragrns hras·ileir·as: n1imf'nf nrfío !h
garlo: matadm1rM: fr.rhnir.a :das earne·s f1;e falho:
·1". OI'I!flniznf'fíc, f' fnt·nr,'imenlo dr 14\lllsi~if,t'lH'Ífl~ milif a r·r·~;:
·
r;•, rontahilidadc" nrlmini~:~tra1liv.n rln malrrinl:
fi". org-nnizar,fío riM t.rnhalhos no~ g-ahini·IP::;, lnhnr·a!or·i,,;;
r• nffif• i nas:
7". rsf.mlo dns trnnsnorf rs mariUrnoR:
Ra. ndrnini~frar,ão infrrna nos c~orno~ rlr lrnprl !li'" fl~l'l' •
f·ifr,,: I'J·:l111'('7.f'~ n hrn~ilf'iro. a rarlit· d1• 1H17:
fl'. IPchnic~a dns snhsi'strnci::u:;:
Hl. fpr•.lmic~a dP f:JJ'tlnmento. Pnnipamenlo f' nf'arnnanwntn;
Parav,rapho nniro. Nns JH'Ogl'armnaR fl~ mts)no das mal f~ri::~s d~ quP trata f'S!P. artigo Sl't'ãn asshmalado~ r·r·m tirn nc;t~
risro (*) N; asRumplos que não são e:dgit!os para rJ<: <~lumno'i
~E' administraç.._ão.
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Art. 27. O rnr~o ft'PlmiPn, Plll prinr.ipio, ~r·rá realizado
offiriaP~; da Missão Militar l''•·:mrt:za.
Art. 2R. f:omo c·nmr1l•'nwntn dn~ f'"it.urlos tlu•oriros ha-·
vr'nl (nw!':mn durantl' o curso) Yisitas ~. PstabPlc'l'imrnios in~1u<::r·iac.s. agril·nlns " c·nmmf'rr'inPs, P viag~'n~ dt> c"stado maior,
mtPndi'TH'ia P part.icipac:fio Prn manobrns. t>h·.
Art. ;>q. Annualmenh> a DirPrtoria (iPral do Ensino, ron-

JWfflq

Í'"Ccionará or; prog-r:J.mmafJ do n1sino theoriro para o anno lectivo

~p~es
.il:l I(Jl'

Ff'l?.nint<' · r
_·,~~rfin

de trabalhos pratir-os complementares. os
á appro-vaçàn do chrfP. do Estado

~ubmettido~

uo Exere1to.

CAPITULO VII
0:\S T\lATRICfTIAA

Arl. ~10 . . \s malric'nlas nns JG~wolas fl,~ TniPndf'nria srrão
I'P:llizadas mNiianff' t'mwm·sos pr·c~vios fpifos no 11io dP .TaJWit·f~· na JWinwit•a quinz{•na dP ft'VPI'f'.iro; ns JH'og-ramm:u; para.
tal ftm SflJ'iio c•onfc!('í'Ínnados JWlo rliJ'f'rtor gl.'ral do Rnsino da~
c)it.:t~ ('fWO)as, apJH'OVDdos JWlo E~fado Mainr, (> pllhlkndo~ em
hnh~t.im do Ex-Preito pnlo m•'tlOs nos rn·imPir·ns ílins do mez dr.
'e f rmhro do armo autPrior·.
:\rf. :11 . Para a mat.ril'ula nas Esrolas d•' fntfl•ldencia é
!)rrriso íJlH' 'l Pandiflatn sa.fisfa(:a as f'.onrlieões sPguinte~ além
jns íJIH' l'I'Silltam da·s flXÍg'f'nPias do ar·t. ~12:
d• 1 Jnlc'ndPrwia da llnrna:
o) -"~'l' f•apitão ou 1 o ff'rH·IJlffl dfl íJIHilf]IH'I' ai'ln:t r,omhatente
r> f rr no mini mo ckz amws dP offidal.:
h) Sf'I' Papitfío do quadro dfl offlc•iar•s dt• adminisfl'U(."ãfl
1 a organizar--se):
,., SPJ' •·apiUin do quadro :wtnnl de infr>nd•'nffls com mais
dP rminzr amtos dl' offir•ial:
·
·
·d) tPr nwnn·s d(l qunrmít.a. annos dfl idadl';
2°, na Es1~oh d" AfhninistJ·ação Milif ar:
o) HIW sargcnf o dos enrpnR dfl tropa ~~ dap t.ropa~ de adminisl.!'flt:ão c~om einro attnos no minimo dP prnt:a. a !'onfar
da data do cmwurso:
b) sPr ~argento nmnmien~P pelo nwno~ rom um ~llHlO de
SPJ'Y iço llf~ssn func~iio n rnm cinco mmo~ dl' pr·ac~n:
Art. ~l~. Os f:'andidafo~ dfwerãn dir·igit· Rf'Us I'NJllflrim(lJtfos dfl mntrir,nla ao elH•fo do T~~l.ado Maior ai/• :H do ont.uhro.
''S quaes Sf•rãn rlevidanwntn informado8 pPla~ :t.uforidades
eompPtPn tf>S f' :wmnpanh:tí)O~ dos J'PSUUlOS de f(is dP officio
e a"~·ontamnntos dos infPJ'Ps~ados, aeta dP in~pPrr;iio de ~mude
(~ do juizo partirular do rommandnmt.n " rhrffl dr l'Pparf.i('.õe.s
mililar•·s. ~obrP a idom'i;dnd .. phyi"ÍI':l, mor·nl n irlfPllf~cttml
uo;; mesmos eandidatos.
Art. :.l:J. A~ condü.:ões exigidas para n. mafTirula, serãn
apurada8 no Esfadn Mninr fJlH' Pxaminal'á. os I'NJtlf'rimrnf.ol-õ
tlo~ r.andidatm; (1, prof~edm·:í :i qnaHfi•~açfLn dt'~f Ps .por orderu
fie me.rt'r-inH'nfo. Em :;;pguidf!, o rhdf' do Esfarlo Maior soliei ~
fará do rninigfTn IJUe SPjam pni:tns :í sna. 1li!=~pn~ir,i'ío aqllPllr.;;
a0s qnaPs r.aiha a maJricnla.
Art. :i4. A c'ommis'são Pxnminadora do c·onrurso rompnr-·
~~-ha ·do
trm; tnPmhros, designados prlo E~-fn.rlo 1\lnior dn
1°,

na

"Es•~nla ~11JH1 l'ior·

Exercito e dr nm offirial superior

r~prfl~r,nt nnte

rtn chrfr do

AC:TOR

E~tailu

no
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Maio1·. rabr-ndo a fH'P~idrnrin ao llit'f'l'tor gflral do

En,.ino.

_\r·t. :Hí. O numero rlf' alltmnul4 n admitlit· na-:

R~c·ol:n-;

dr.•

lnl,'tHIPJli'ÍH. ~~Pt'á fixado anmullmPnlr- {lf'lo ministro da H1H'l'l':l,

•lt> : nnformidadf' eom as necPs-.idadP·~ dos rPsJwdivns qnadros,
son proposta cto dit·pdor !!PI'al do Ensino, dt>vidamPnt.P justifieada mH~aminhada eom o pat·e>er'r dD Estado \laior do Exe;r-

eito.

CAPITTH .o YJJJ
POR EXAMER

~6.
0.-.; almnnos da~ Esc'nlns dP hlt.f'ndrm~ia serão
n pt·nv1l~ parl'inP~ duranff' os rPS.Pí'l't.ivos rnrsos. (\\110\
podrrão st•t' 1'111 fórnHls df' projc•rtns, thPmas d1· nJ·ganizadiu
íÍP .:4'('\'Ít:o dt• Ílltí'lld1'11t~Íll 11:1 paz I' p.'llPI'T'fl, OI'!H\S OU I•S('I'Ípfa:!.
r·! c., ronftll'IHP a natm·cw.a elo assmnpto.
Al'f.. :n. O ,iulgnnwntn das provas sPr:í fpifo em gráos
dt• 11 a 10, sPndo tJllf' 't " fl ,,.,,,H,~Lihwm nota t't•fo!nhu·: ti f' 'i. hoa;
~~ a H i, muito hon.
§ J." n livro df' not.a~ dos nlumnos firar:í r.rn podt-r do~
('()llft'L'Pll('h;fas f' Íllf"J1í)pttfP~ (Jllf\ OS :lJil'f'Sf'Jlfarfin JlO dia 1. Op
r a da TllPZ ao dirPC'Int• flp P:;.;tndns.
~ '!." () alun111n 11\H• no t·aho do i o nw1. l]p ~~niWllrso trmha
m(dia in I'Pt'iot• a ~. sPI':í f),~sligndo .
.\ 1'1. :lA. l\H pr~>vas fina(~ serão duas ($Criptas, compor! ando diYPJ'sns assumptos I'Om ·dm·!lr,ão dP I'·Ínro hora~ ~~ada
''IIHI. " uma oml r,om duas arguil:õcs de meia hora rada uma .
.\1·1. :m. Todo f!lnmno (JIH' nil.o hnnvrl' obt.ido durante o
· ;-. nno pPin nH'nos a mt'\dia li. Sf'J':Í ronsirlrrado rP·IH'OYado. não
1udlat·
po~l~·tHlo
mais :í I'Sf~ola. Si. f'ntJ·pf.antn. n mot iYn dP nfín alt-a.w·:u· a r·pfpJ•ida mt'din for mo!Psf.ia. dPvildanwnlt• rntnpr·ovadn n alnmno podrd voltar nn anno ~eguinffl,
JIJ~·dinnl•· noyo I'Olll'~nr~o.
/\T't. ·'l-0 . .\ t'lassifieacão final pot' epnrlm.fío >~lP PUJ'~o sPrá
;·puralla JH'Ia somtwl tnlal dos ponto~ da~ provas. rPtmindo-

Art..

~u,jnifo~

s~>

~:..; t'ÍJJrn.;;

r>lc~men1.o~ ~n~nintP~:

I". a média obl ida· por ol.!.casião das JWovns

pnrr-inP~,

eom

t(•fl Íl' ÍPlll (' J:
•
!". a nH~dia da:0: pi'n\'n:s dP fim dr nnno. ''ntn I'OPffi1·inPfP :!:
;l". a mt'•dia da~ no I ns nbbrlas na g~rola dP R~tarlo-Maior
<'ll.in roPfficirnl r ~ 1: ·
·i", a n}édin (las nÍlfaR de «applira~ão grrnb darla.s prlos

('o

rnn r~~l'Pl\!' Í!·d a;;; ., in:;;lt·udnrPs. í'Om eneffii'Ít"ll! P :J:
fi" .. a nula dl' ~·onjunrto. dada a (•atla alnnmn llf'la
Cnngrr•;2,'a<;fío. ~oh a pt'P.sitlf'nein dn dirf'f·fnr ~Prnl tln en~ino,
t'lJ,jO

I'OPffÍI~Íf'IÜf' I~· !) •

.\t't. '11. O t·r~nlt.~rln rlos Pxnnw~ Rr.r:í pnhHrado no bolr1im inl.owno dn f'S\:n!a, c• no Dim·io Offidal e no Dolrtim do
KxPrt·ilo, ·Tom a t'I'Sfll'!'t Í\'a ,•las~ifit·n1:fío do nlnmnn qnP !'On~
í i li Íll O l'nll'SO .
.\ri. lt2. ~i. :1n ronrlnii' o cur~o. nfw hnnvrr vnga8 nof<
rr~1wrt iYn.-, qnadJ'ns. r) nlumnn a::rnarclnpí
sua 1.rnn~ff'renria
•·omn Ri la rllí'R P"l'IPnrPR.~P. prP.~tnndo ~H'r\'i<;o~ na~ repnrt.içõe~ ·rlr mtPnrlPJH'ja; o offirial na sua gradnacüo e a pra~n de
l"~fPt. r orno aspirante :1 ofiir.ial de adminisf.ra~iio ._
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Caso uma t.urm.1 ~f'.ia assim alcançada por outra, prevalecerá para n inrlu~ão nn quadro. n antiguidade dA cmrso de

intendencia.
CAPITULO IX
DO ANNO J,E(!'T'I\'0 E DA FnF.Ql1ENr:TA

:Art. q;:t, O anno l~ctivo comeGa no 1° dia uf.il dP março
termina, normalmente Pm fim de novPmbro.
Art. ·H. O emprego do tempo será regulado por qninzena. segundo o etl'iV:~rio do rlirecfor gêral .rlo ensino qne poderá modifiral-o ocr1'liona lmrnte. si a boa m·ctr·m doR h·ahalltos assim o exigir.
Art. M>. Qnanf..J á. freqnencia dos alumnos marcar-se-ha
um ponto, ao que, por moti,ViO' .it~s~ifif~a9o, faltar 11~1 n~e~mn
dia a uma ou mais aulas ou exe,rctcws na o havrndo .Jil.S~ 1fH·.ação, .scrfio· marcaflos tres pontos.
~ 1. o IA justificaçfío das falf.as s.erá feif.a peranf.e o commandante rla es-cola.
·
·
§ 2. o Ao cornp·lPtar 1.G pontos no decorrer Jn anno lectivo, o alnmno será dPsligado da escoln.
Art. 46. A promocl'ío nã.o inhibP. o offieial de frequentar
o curso e complrtal-o.
r.APITULO X
TlO M A'I'F.RTAL

A-rt.. lt7. Para qur- o
ressario

dr~smwolvim?nf.n

no

F.NRTNO

~nsino M.in
f.oda~ ns

rm

ministrnrlo f'Í'lm o nesttns pnrf.es haver~ na~

r'scolas de inUmdencia:
r..om 1ivros, revistas, publicaçõ~s. rertr.... ve!'snndo principalmente sobre ass11mpfM
rplativos ao serviço de intendenr.ia na paz e na guerra;
b) gabinetes e mostruario~ bromaf.ologicos. onde s'nmmar-iamente e dp uma maneira pratica se possa analysar a
qualidade dos alimentos. tP.eidos. etc.:
r) ravallos, muares. viat.nra~ e arreinmenf.os para cxrrcicio;;; praticos parciaes;
d) materin1 fpc,hnico. dfl snhsisfenrin, fnt·damenfo, rwnmpamento, etr.
S 1. o Para o ensino da I'QUit.açã.o todos os rPcursos serão
fornecidos pela Escoh de Rstado Maior, mediante rnf cnrli ..
ment.o dos com mandantes.
·
~ 2. o O dirf'r..f.ot• g-N'nl do .Pnsino, podPr:í. rpmndo flT'I'risn.
Fnlicitar do chefp rlo Egfado-'t\fnior pro,-idf'llf'i'n~ pnra qllP
c;ejn posln fempnrariamenfP :í. rlisposieãn das üsrnlas. s0m
<JlH\ disso advPnha prP.ini.w (t. fropa, n mnfPJ'ial de inf.Pnrlpn-(~ia necr~ssarins r..om .os t'Pspccf.ilvos muare~ e rondndnres nPrt.encentes a corpc~;:; dn Exercito, para os r'xerricios pratirotl,
rabendo á administração das mesmas r':lc.r:,las a responsabilidade pelo dito material.
n) uma

~·Hlam~nfos.

bibliothei~a

AOTOS

DO
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CAPITULO XI
00

BYSTE:-.IA

DtSniPLINAII;

PEN.\S

l~

HECOMPEN~3AS

,\rt.. -18. Todos us funeeiuuariot3 das 1!:-'I'Oia...-; dP- inl.endcncia, [WJ'manentes ou .evenluacs, PXl~eplo o~ pprf.ence!l~es á
1\lis~ão Franceza, assim como os alnrnuo·s e cmt.rus nnltt~.re.;;
l'raf'ilciros ·em serviços no estabet·ecimenf..:.', estão suhordmauos á acç.ão di,sciplinar do commanc~ante da escola.
At·t.. q9. O nlliimno que conclmr o 0urso 1:om a. nota
mnito IJmn, e classificado em 1o logar, t.erá Hl'mçiw liom·osa,
oitada em ordem do dia; e sendo do curso de int..enderJles lia
guPrra, além dessa distincção, fará .iús a .R.sludt)3 espectaes no
~1'\fraugciro,

si o (joverno assim o rnter~dPl' ··.

.

Parag'l'allllO unieo. o~ atum no . ~ dlslm~mdos !jOIIl v w.gem
ao rs!t·augeiro Lerão direito a passagens para sr P Sllta f::..mil ia, P ás vantagens peeuniarias attrihuidus aos que ::;eg·uc.m
tw desempeuho de commisr;õcs cspeciacs.

CAPITULO XJJ
I

ltlSPDSII)Õl<:s

'rttANRIT011L\;~;

Art. 50. l~mquuulo nfío hottV~t· UDl inl•mdr•uf.r~ da Uu~r
ra r.nm n posto dr eoronel ou tenente-!~OronPl, o c·ommaii··
d,, das P'lculas de Inf:r-ncle-cia sel'ú exercido por nm t.enenfcCPI'PllPI ou coronel f:!Hnhatenf.c com o eur'io dr~ Estado-Maior.
l!'at·agrapho u nico. O mesmo ~cr{t ooseev:1do c•.:u J'Olar;ão

t~o!'i

uargo5 de fiBeal. a.indant1e, .se('.l'r.t.ario. offieial :'!:::; ordens

do dirr~cl.or geral de ensino e o int.endel't.c~. qne s••t·fío cxereidos r!~:'1pedivamenle pnl' major, eapitão c t.ent~ntcs comba~
I cttlcs com os rn~pü!~tiYOH cursos da arma ~~ o ull-li;.o por um
" tenenLe ou 2o do actual quadro do intenJentPs.
Art.. !)1. Dnranfe o anuo de 1921, af'i P,c;.•ola~ dl) inten-d~·IIeia, comportando apenas alunmof:' offi1·.iaes. funer,ionarão

~.:om

o caracter ·de externado, ·sendo algumas d-e suas discia:~ •ia Eseola de l~stado

plinas ministradas ~m r,ommnm com
.Maior; ulleriormenle, eorn alumno.s

fll~~tças

d~:

prct 11a de

administração )pode·rã-o ser esta}lelecij(ias disposicões ~soe-
c! acs para um rPgimcn interno.
Art. f/2. O recrutamento provisot'io, institu ido pelos arf ig'l:-: 18 c ~l·guintrB do regulamento {!f: t dn outubi'O de 1920,
pnderú ~et· mantido, para os concnl'::;os de : fl-21-1 922 si o
· miui:3teo tia Guerva o julgar U1l.il á boa sdccçfio dos' novos
. qua;dros c a rapida consU.tui1;ão della.s.
,\rL r,:>. O numrro doa ~andida•os admitf,i.!J.u:-; a-u·rc/a.
tunnl.n, ucs termos do artigo allL('I.'ior, no:> novm; qnadrm' ('.ru
razão de sua clal-'sifieaç.ão {)(ll' mnrceimenfo, podeni ser aulll''nl.ado dn tltll t~rço, a .iu izo do rniiüsl.ro da Guerra. sob
propo8t~~ da cornmissà•J -dr r.cmellrt;n, tHl ea.-m •In nivrl g-rwal
dos cnnelli'80S permil.tit• t'f'alizar, des~p, mudo, a a,·,:~leraçãll
do l'l'l'·l'UI anwrlf.o dos TIOVOH llUadros.
_\ri. 5'i. Todos nR candidatos, a~sim admittidns directaJIJ\'llte. l-:lC'guill'ã(l obriga1oriam~n.tr os 1:11rsos dn.s n':wnlas n
~erão _classificados. ao fim dct5ses cursos, H'guudo :.t ordem de

mcreeunenlo respeativo.
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Art. 5·5. Será abel'lo para o anno l'ectivo dp,- i 9,22, um
cnncurso · tJara •a:lunmos-offitliaes ur administração ,tiob o tiinlo df\ n•crutarnrnto Hormal fsar·gentos de tropas c ama-

mwnsp:.;; .

Paragmp!Jo unieo. llm rur~u IH'''lHP.'af.tH'ip .~Prá organiza.cfo nu llitJ de .Jam·iro t•m Ht!t, sob a ,lireeção doEstado:Maior do gxel'f'itn. (' eo111 os Jinr; de habililur ('awlida(o:-; a
t.':i"'H em·~ o.

:\r•f. ;J(i, () Hllllrt lPdivo ,Je Ht:!f.
..Toi'io Pomlifi ütluqeras.

CUH!t'l'i.ll'á 1'111 lllttÍO •

..

.

J',.rbdla de venc_i'llwntos n que se rt~lt'l'e o orf. 2:1

Teclwico paru gahiw•lp (mt•mJH·o ua Mi.ssãu 1\1 ilitar Franccza).

Velldlllt'tllu
a.nnuul
Daét.ylographo . . . ...•......................
J>ort.ciro
...........................
Conf.inuo . . . ....•..........................
Servente • . . ....•.....................

:J : ü00$000

:t :600$000
~

:400$000

J :800$000

huio Ptmdití Cal.oyeras .
.D'ECfiETO X. IL'i'ti5-

DE

7

D.E ABHIL DE 1!J~l

Concede á «Companiíia Brasileiia de Cueros, Sociedade Aurjuitua » autu·
. rização para. funcciouar na Republica
f) l'l'f•~idl•lliP da Jll'!lllhlit•(j, doi' J•:sl.adtis Unido~; diJ nm~il,
aU.etult•ltdo ao q(w r••qu.-t·•·u a «Cotllpariia BL·asile1ia d1• Cw•ro~.
::-:ue,iedad _-\-tünima»,, •·om s•'•df' «'lll llanum, Cuha. " d«)vidaHif'lltc I't-rre::H'Illuda. df'et'l'la:
_\rtigo unico. K c'OIH~•·tiida :i <<Cornpaiiia Hr·nsif,•lia ch\
Cueros. ~uei•~dad Anonima>>, aulorizat:ão JHll'a furweiomu· 11a
Hcpubliea I'Oill os estatutos qup atn·esnntou ~~ nwdían(e aH
clausulas tJUP a ps((~ aeompauham, a~signadas pelo Ministro de
Estado Llos ~pg·oeios ua Agrieullura, IwJu:;f ria ~' CoHmwn•in,
fieanuo a. lll"~rna sot'if'dad~ olll'i;:ada a ,·.umprit· as formalidadps t•xigidas pPia lf'gh;l!lção Plll- Yignt·.

Hio d;• .l:uwiro, 'i de alJril dt~ I !~:!f. 100" da ht''''J!I'Hdeucia

e 33° da HPpublica.
J~PI'l'ACIU

PESSOA.

8itnÚf?S Lo7H?s. ·

Clausulas que acompanham o decreto n. 14.765, desta data
l
(:Compafiia Brasileíia de Cueros, Sociedad Anónima>> €
r•11>1 plenos
illimitados 110deres para tratat· e definitivamPBI'; 1 rsolver

obrigada a ter um represent.anf.P grral no BrasiL

e

AC~S
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as

questões que se suscitarem. quer com o Goverri6, quer com
particulares, podendo ser demandado e receher citação inicial
pela companhia.
II

Todos os ados que IH'atir-ar no fll'a~il rienrfto sujeitos
uni,·anwnl,p ás respcd.iYas )t•is n rPgulanwntut' n :i ,iul'isdirçãu
de ~PU!' tribuna'~~ .iudiciariu:-; nu adtllilliHtrathos, st~m qm•,
t:rn tempo algum. po~~a a J'Pfct·üla eompanhia reclamar quãlquer l'xc~epção. fundada em sen!i (•statutot-5, t·ujas disposições
não podrrão servir de hasn para qualquc~t· reclannt~:ãn c'oncPrI1ente ;i l'Xf'etlf;àt• da!" obras uu ~t·rvif:os a IJI.IP rllP' ~P re.J.
ferem.

rn
]1'ic.a depcnõenf.p dr autorização •Jo Govm·no qualquei·
alteração que a eorilpn.nhia l.Pnha de fazer nos respectivos
estatutos.
Ser-lhP-'ha eas·sada a autorizac~fío para fnueciunar na
publica si inft·ing·ir esta chmsula.

He~

lV
.Fie\t t•tlt••ntliuo Cf\H' a aut:ol'iza.;ão é daua s•~m pn\iuizo
do principio de aerhar-se a companhia sujeita ús disposições
de dirPito qnc regem as Sociedades Anonymo~.

v
\' inl'rat't.::in tJ,. qualt(llf't' da~ dn.u~ulas p:ll'a a qual não
r'-l••ja t•omntinatla pt•mt r~p .. •·ial ~"I'Ú Jlllnida t•nm a tnulfa de
nm t'"nfo dl' r•q~ ( 1 :O(IOl~OOOI a rint'fl t~onto:-; dr rt'i~ (G :000$)
f~. 1\fl ,·aso tll' J'I'ÍHI'Ídt•JH'ia. t'fllll n C'ilSSa(:âu Ua aufrn•i•t.at.•ão t~Oll
(·f't}it)a f•t•ln d••t•J·r•ln nm \·irl\llk do qual haixam n:-: ]ll'f'SPntes
dau:-:ula~.
·

H i o rlt• Janl'it'll, ·7 dp nhl'il tlt• l !1'21. -

DECHE'tq :\. 1 í. 7tili --- nt:

n

Simt)r·~ !JO])f'~:

nr: .\BIItr.

1~1~1

~utoriza.

a Companhia Industrial Sauta Fé a utilizar-"<~! das faixas de
terrenos indicadas na planta approvada pela Prefeitura do Districto
Federal e pertencentes ú. União, para a realização das obras e abertura
das ruas lleeossarins IW a<;ce:;~o do tuorro de Santo Antonio

O Prcsidnntc da Hepublira dos Estados Unidos do Bl'asil.
aHendendo an qnc• rr>qnPI'PU a Companhia Industrial ~anf a F!~,
dn•~reta:

Artigo utlieo. A Companhia lmlusll·ial Santa F1~ poderá
utilizar-se das faixa~; -.de tNTenos indicadas na 11lanta approvada peJa Prefeitura do Distrieto Ji't~dt•ral c no c·onl.rar,fo com

esta

celebrado em 14 tlc fevereiro

ult.itno,

p•~rlenerntes :i

AGTOS DO PODER EXEGtJ'!lV()

União. para a realização das obras de abertura das
~essa.ria:s ao accesso do morro de Santo Antonio, sem
mdemmza.ção, continuando porém no .domínio da
t~?rrenos que não f arem appJica.dos ás ditas obras.
Rio de .Janeiro, 9 de alJril de 1921, 100° da
dencia c 33° da Hepublíca.
EPt'l'AGW

ruas nequalq•Jer
União o:j
lndepen-

P EHSÔA.

J. Pires do Río.

DECRETO N. H .. 76'7 -

DE

9

1921

DE ABHIL DE

Abre ao Mininto:,rio da Viação a Obra.:J Publioa:J oa cradito::J de 3.650;0001. e
144;000$, para attelider,
exeroioio da 1921, á reorga.uiza.oão doa
servioos postaes

uo

O Presideutn da Hepuhliea dos .li:sl.:.u](IS I lu idos do Bn•.sil,
uc.:ando ,das autoriz~u;ões contidas na ai inca I d(l ar f.. 1" P,
tll'L zo do decreto legislativo n. 4. :·n:1, de I de fev(weiro de
1921. resolve abrir ao l\finisterio da. Viação n OlJras Publicas
''i:! creditas de 3.(150:000$ e 1Vl:OOO$, para atteuder ás despezas decorrentes da. reforma dos serviços poslaes (~ dislrihuição de correspondencia uas cidades do inlPr i o e dos Estados, de collformidado eom o regulamento q11t~ baixou eom o
íl!:crelo n. '14. 722, de H> de março corrente.
lHo de Janeiro, 9 de abril de 1 B21, 1OW da J ndepeudencia e 33° da fie publica.
~PJ'l'AUIO

J.

DECRETO N. l·L768-

DE

13

Pir~s

Pt:~SSUA.

do Rio.

DE ABRIL DE

tHZI

Abre, peJo Ministerio da Marinha, creditos supplementa.ras á.s verbatt 1• e 2~
do oroamento para o exeroioio de 1921, destinados aó pagamenfil' do
peesoal da Justiça Militar

O J'n·sidenf•\ da Tlt•.puhlica dns B:sladus Unidns do Rrnsil,
u<;amkl da autoriza~iio el.'llfida no arL 2~3. ;tliiiPH XV. da IPi
11. 1. ~1~. dP 5 df' j~nH~il'(l do eoJTnntc a uno. r•~~olvP ahrir pelo
_1\fiuisfnriu d;~ J\larinlla os e1·•~dilos nas iul]Hlrfuncias rl0.
:li:5~U\i700 n I :OtíO$, snpp!PilJcnf.an·s ús vpr!Jas «1"
Rcparl.i•:.õf's de !\lat·inha ---_Auditoria -- Pessoal» ~~ «2n ---- Offieiar~ e Suh-Officiae~:->, respectivament.n. afim de aLI.PIHler, nos
t~rmos do decreto n. 14. ,í50, de 30 de outubro de 1920, ao

ÁC'JIOS DO PODEl\ EXECUTIVO

t>agamento de differenças .de vencimentos do pessoal da .Jns-

uo

Hça J\lilitar, no periodo de i de janeiro a 31 de dezembro

corrente.

Hio uP Janniro. ta de abril dt• tn:!l. 100" tia Jndependencia e a::l" da Repuhliea.

DECHETO

s.

I i. iô!) -

DE

I;)

DE .\llll!L DE

I !1·.' I

Abre, pelo Ministerio da Marinha, creditos 'Hupplement!lres ás verbas 4"' e 5 •
do orçamento para o exereiein d1~ 1920, destinadas ao pagamento <1 o
pessoal da Justiça Militar

O Prpsidenfe da Hepubliea dos Estadns Unido" do Brasil,
usalJ(Jo d:J a11foriza~·ão •·ontida no at·l. :-!~{. alinea XV, da lri
n. ·1.:! 't:! . .r)p r) dn .iant'ir·o do !'OJ'l'f'lltn anno. ,.,;sol v'~ ahrir llf~lo
l\1inis1.t•rio da Mal'inha · os ,.,.,~dil.os
nas
impol'l.aneias dt~
1 :büH$'100 t' 14~$HOO, snppleÍwml.arf's. t'esp!•edivanwnl.l~, á9
n~rhas '','Jn -·-· Awliloria Pessoal" n ";)n - Ol'ficiacs P RuhOfficia"s dos (Juadrns da Armada". do ot·~~amento pal'a o exf'rcicio d•~ I ~):!0, afim dP attPnder. nos tm·mos dn <lrerdo nu·nwt·o I í. í50. t)p :~o lh~ outuhr·o t\Pss~ mesmo mmo. ao paga..:
menlo d" differen<;a d1~ Yencimcntos do pessoal da .Tusti~~a MilHar, no periodo de lO dr, no,·r-mhro a :H flp dezl'lllh o de 1~l20.
Hio dP .Jatwit·o. I :3 de abril dP l U:?l. J 00" da lnrll'pcdencia e ;J3() da Republica.

DECRETO

~.

14.770 -

nc; 13

DE .\BHIL nE

l!l.::'L

Abrt: ao Ministerio da Viação e Obras Publicas o credito de 2.000:000$. para
duplicação da linha da Estrada de Ferro Central do Brasil eittrG Mogy
e Nort.e

O Pn.•sid••niP da ltnpuhliea uos Estados Unido.-.; du BPasil,
usando t!a autorizaf:ão eonstuutn do art. 82 da li' i n. ~í. 2ft:.?,
de 5 rlc iauf'iro do corrl"llt•' anno, rrsnlYn a.ln·ü· ao l\linist.rrio
da '\'iat;ão " Obra.s Publicas o m·t~dito dn ::2.000:000$. para duJ)lieação da li li lia da E~trada dn F(•l'l'o C~_mt.ral do Hrasi I Pll-·
tr·e l\logy f' Norlr,.
Hio dl' .Janeiro. 13 de a.hril de, 1!1:!1, 10H" rl:t JndPpPntlt'.tlt:Ía
e a3u da Hepnhliea.
.] . Pires do ll i o.
Leis d& i92i -

Vol. Irt

\ 1

ACTOS DO :PODER' EXECt."l''VO

DECRETO N. 14.771 ---

DE

13 DE ABRIL DE 192J

Aut.oriza o oontraoto para. a construocão das estra.das de ferro. de que ~atam
u clausulas 6, § 3°, do contracto approvado por decreto n. 14.326, de
24 de agosto de 1920 e 1• do additamento approv~dn pAlo d(\crAt()
n. 14.530. de 10 de dezembro do mesmo anno

o

PresidPnln'

díl. n.epubl i(•,a

dos

J(~fadus

I li I ido·; do

Bra -

tendo em vista o que dispiÕ'e a clausula 6 do eonfraeto
eelebrado entr-e o Governo da Uníão e The Great Western
of Brasil Hailway Gon11pany, Limited, approvado pelo decreto
n. 14 ..326, de 24 de agosto de 1920, e a clausula 3" do additamento ao mesmo eontracto, approvado por decreto n. 14.53ü,
de 10 de dez·embro do mesmo anno, decretos esses a.ssignados
om virtude de autorização legislativa const.anlc do n. XXVI
do art. 53 da lei n. 3. 991, de 5 de ,janeiro de 1920, decreta:
Artigo unico. Fica ·B!utorizado, segundo as f~lausulas que
com este baixam, ass·ignadas pelo minist:ro dn _gst,ad·o da
Viação e Obras Publ'icas, o contracto com The üreat. \Vestern of Brazil Railway Gompany..Limited, para a Gonst.rncc-ão, nos Estados de Parahyba, Pernambuco (~ AIHgoai-:i, das
f'.Stradas de f-erro de que tratam a clausula I) do eOid.racto
approvado por decreto n. 14.326, de 24 'de agosto rle 1. 920,
e a clausula t• do additamneto ao mesmo contracto, approvado fPOr decreto n. 14. 530, de 1 O de deze1nbro de 1920.
Rio de Janeiro, 13 de abril de 1921, 100" da lndependencia e 33° da Republica.
~il.

EPITACIO PESSÔA .

.Pire.r: dn Rin.

Clausulas a 1ue se

r~fere

o deerato n. M. 'I'/ f, rter;t.1! dstb

DO O B.TEC'J'O DO CON'T'RAC1'0

O contracto f.mn pol' ohjncLo a eonsti·twção das segnín-,
tes vias ferreae:
a) prolongamento do ramal de' Mulungú, em direccão a
Cajazeiras, no Estado da ParaJhyba do Norte;
b) prolongamento do ramal de Ribeirão, de Cortez n Bo-..
oito, no Estado de Pernambuco:
c) linha que 'Partindo dn ·Atalaia, 011 outrn ponf,(l fjOnveniente da Estrada rle Ferro Central de Alagoas, a juizo do
Governo vá terminar em Gollegio, de modo a Bst:_:~belecer a
ligação entre a I'êde a eargo du Cnmpanhia nrnal. \Vf~f1t.f'.rrt
e a viação do Estado dn Rnrgi,pe:
d) prolongamento da Estrada dr· FnrTo Central de Pernambuco, de Ri o Bram~o a PeLroliua, na margrm dn rio São
Francisco:

ACTOS DO PODER EXECUTIVO
f!) rJmal que partindo de Limoeiro ou Lagoa do Carro,
no Eetado de Pernambuco, vá terminar na fronteira norte
deste Estado no •nont.o que os rstudos indic.au~m ·~omn ma13
convenient~.

11

/1

,·,r)n~,frucr.b1•1

leit.o da:.

dn

a 1 roç.ada, limp:t.

r~.trJda~;

comru~h~núr:

destacamento d:-l f::lixa riP t.erra HP.r.p,~;fm,ria à estrada F~ ::;uas dependenr.ias:
h~ ns trabalhos rle fPrrrtplf~nag~'nl, ~~~~lt::d.:wle::- d1· ~~órtes,
Pmprtd i rnu.s, t·ava:; [)al'a fnnda<;ão, ''alia~;, va.llt~f.:Js, dPrivai~Ões dn rio-s, esplanadas, desvios e outros semelhantes;
c) montagem da superstruct.ura das pontf'e e viaductos;
d~ as obras flp Cllll::.:uliJat;ãu e a:.; de arfe, fnnlr1 correntes
p.

rnmp P~3peciaef3;
(') o assenfantettlo da \·ia pcrmàllt'ntr:

fl cereas;

11~ t.rq.nS~purLe
f.abel!~(\ÍllJCnfo das

.

dn lt_H.l• 1 11 ttw f ,~,·ial pal'a a

t·.uttslrllct,;~ío e eHestr-adas até o Jogar de :-;eu emprego. nhservada;;; as disposições do aviso n. 164, de H dP ;1gos·to do
1~17. do minist.ro da Viação e Obras Publicas~
h.) o assentamento das linhas telegraphicas, le!Aphoni(ja~
P. srmm.phoricas •para movimento de trens;
i) os P-dificios ne·cessariof3.

I1I

A companhia obriga-se a fazer todas <ts obras ,, forrw··
eimentos previstos ne·ste contracto oSegundo os planns, -as cspccifir.açí'íns. eondic;ões geraes c 1-abelllls de {)l'l'f;.ns ttnihtt·ioél
a:pprovados pelo Governo.··
Depois de feito"3 c ap,provados os ostudo~ par:J nula ~e-·
r.çfw de 5fl kilometJ'IJs. nn m in imo, o Governo cntreg,ar;í osse:~
~~sfndos •;i eompanhia, para i11idar a respectiva f'Omd.rncção.
~ I." O serviço de locação das . linhas tHerá feilo, sempro
qup, f•'lt' possivr.l, pel'a eommissão de estudos, n l1:Jg:o ;pela.
fórma indicada na· clausula VIII. N·n r.rtso eont.t·ariu, quando
esfw. serviç.o fôr feif.o pelo 'P·essoal da consLrt.H•t;ãn, -sPr:l. pago
de aecôrdo com a fabella de pret,;os dn .que t.nd,a a clausula XIX.
~ 2." As obras de cnustrue~ião -que a eompanhia r~xecutm1
da nsfar;ão, já inaug·nrada, de Rio Brancn em doanfr, na Esf.rada dP Ferro CPrdral dP Pernambuco·, bem como os estudos dPsla linha a Ir l~'lorr-s~ poderã.o ser aprovei ta dos para o
Pl'OSPgu irnenf,o de sua eonstrue(;ão, 11ão eahentlo á companhia
nPnhuma illtl.•~!InlliZaf;fíu por esse-s f.rahalhos f\XPeuf.adns na
'i,;~··~twia do ~~outt·acto de HHl~).
~ :L" Os rs.tndns dos la I inha afÁ Flnrm;, j;í. ;.qqH·ovados
pelP (:n\fTllU, pelos 'h~t·.retm; ns .. 10.250, de J, dp .ittnho dn
J91~1 f'. H .234, de 21 de outubro de f9,i!J, dcpnis dr "~''·isf.ns
pnl:t ,·,nnpanhia 1111 soTJtiqo dn 'harmonizal-11s t'.olll :h dispo-·
1

sÍt,'l'i,•·; 1!11 jll'f'Sf'llff' l'(lllfTadf.o. f',
\I'IIÍI'IIif'lll'l'!lf.p

li!Ddifitadns,

;qlptova~;fto do Ooverno.
~ í." SómPntP rlcrois

si T1f'l',flS~i:tJ'ill,

Sl'l'i'\11

1111\';llllf'llfl'

lfi',_!IIIÍ" 1!1• l'llll·'-.ll!lill"lfido:; :Í,

de l'it·mnd~J para t·ad;• ,,.,.,.J,,l 11 ae-·
t't\l'd(! ''·"'IH'eial dP qne l.raf.a n § 5° da c~laustlla G d11 l'rHll.rar·J,,

ACTOS t>O PODP..:n EXECUT!VO

a que se refere o dec.reto n. 14.326, terá a companhia direito
de reclamar indemnizaç~o po·r lucro~ ce~santes concernentes
a esse trecho.
lJOS ESTUDUt; E PHO.JECTOS
IV
t

Das linhas rnencionadas na clausula I, a companhia imciará, desde j ú, a. construcc;ão daquellas ·eujus estudos, condições geraes, tabellas df~ precos e especificações, a Inspectoria Fedt•ral uas Estradas lhe entregar competentemente
a.pprovados pt•lo (Jnvm·no, - os m;tudos por decreto e o restante 111.11' portaria· ·do ministro da Yiação e Obras Publicas.
De toda~ as uut.ra~ egtradas fará. a l.!Ompanhia, de ae·e'Õrdo com
o vresenl ~~ l.'untraclo, UlS ~~8tudus e a eonstruct,;ão, logo que u
Governu determinar.

Os r:-;ludos a que :-:f' n~fere a: clausula anterior, serão suh;l apprnYat;ão do Govt'l't\0 JIOl' secções de 50 kilometros, no minirno, n f•on~tarãu do~ ~Pguintes doeummüos:
.
1." Planta g•~t·al da linha P um perfil lungilut.linal cmt
inG.ir·açãn dn~ fHJJlto~ obl'i~adot'l de l'as~agem.
O traçado st>rá i1u.lieado pot·uma linha vermdha I' continua
sobre a vlanta g·.-ral. na Pseala de I por 2. 000, com indi~ação Ú(·s mio!" df' eun allH'a, e a eonfiguração (lo terreno re'l)resentada JlOl' nwio de curva~ do nivel oquidistant.-s cfn
J1CL1'0 em IH f'! J'o Pm uma zona de 80 metros, pelo mem""· \Jâfn
cada ladt '· eom dPsigna~ão dos campos, mattas, terrenos pedt·egosos ••, Sf'lll}ll'n que f•'n• poHI-\iv~l, as di\'isas das pt•opriedades parti•~uhn'~"l'5, a~ tPtTns de,·olutas. as llliuas ~~ a faixa •~
ticsapropriat'.
Nessa I'lanta M•rão indicadas as úistaneias kilometricas.
cont.adas do ponto dt~ partitla da estrada uu ramal, a extensão dos alinharmmtu~ reeto::: c. bem as:::im, a origem, n, extremidade, o dl's(•nvol\'im,~nto, o raio, n gráo. u augulu Cl'ntral
c o !'Wntiuo das ~~urva:-~.
O li('I'fil longitudinal St'.l'Ú feito ua escala ,lf' 1 por 200
para a~ alturas, dn 1 pol' ':!. OtlO para as distaneias ltorizontaes,
mostrando, rt•srwdh·am•~nt.P vot· linhas pretas e vermelhas,
o t.encno natural •· as vlat.afomas dos eórteH n aterros.
Ind iearú por nwio flt~ trcs linhaR horizon !tt~~s. traçada:;
abaixo do vlaun •!~~ comparação:
I, as distaneia)OI kilomell'ieas, {'unl~tlas a partir t.la origf•m da r~trada nu ramal;
TI,. a Pxtensãu P illelinat;5.1J das rantpa;; " cont.ra-1.·ampa~
mett.ido~

c a ext.r•nsãiJ dos valamat'~"S;
IIL a 1• xfPnsào dos a linha ment.w; L't'l'. to:-, t'
mnnto. angulo eent.ral. gráq e raio das curvas.

d•~t-ell \'olvi-

l\o 1wrfi1 longitudinal P na planta, será indiraua a poc--ição das esta•~ú·!~. par:'tdas, obras tJq arte e vias dn e·ommunic§o transversaes.
2.0 Perfis t.ransversaes na escala de 11100 em numero

sufficiente para o caleulo do movimento de terras.

Af!'fOA i:IO PODim RX.ECPTlYO

· ~~." Projecl.o de todas

a~

obras de arte

uecr~"arías

para o

eslnbPIPc·imPiüo da t'~tracta, ~na~ r.staçõP~ e dependencias, e
nhaslf't~inwnto do agua ás locomotivas, iw:~lnindo o..; typos gel'H('S qlt'' forem adoptados.

Kst"s pro,ii'<'1 os se eomporfio de projecções hm·iznntac8 e
Yf'rt ienPs •• d0 sf'C!'Õf':o; 1eansvPr!;l.fH'" P li"ln[;!ilndinar~. na es-

cala dP t I?OO .~
· 1." As planta,-; Uí' todas as propriPrtade:-; l}Uf' fôr nece:3Rnrio atlquirir pot· mf'io dP desapropriar:ão.
ri." l\l'laçõrs ~rparadal4 das pontes. viaduf'los. pontilhõe.,

hoeiros, com as principacs dimensões, posição na linha, sy::~6. Tabella de volume da terraplenagrm, c·om indicaçãn
da das:;;ifiear,ãn prnvavl"l f' das dh-;tancias médin-; dos trans-P

fNna. dr eonstrucçã.o e quantidade de obra.
0

pol'll~~.

7." Tahrlla doR alinhamentos f' do~ ~ou~ desPHvolvimentos,
~~urvas, inelinaçfio ~ Pxlensão {tas declividades.
H." Caderneta~ aut.entit~.as das notas das operações topographiea~, gnodesicas e ast.ronomicas feitas no terreno.
n." Talwlln dos pl't~r,o~ eornpostns t.! clementarPs rm quo

raios das

~(· ha~c'ar

o orçamento.
1O. OrçamPnto da dPspeza total do estabelecimento da
)St.rada, divicirJo TIO~ seguinf.es r.apitnlos:
I.
Estudo~ ct .. finiÜvos " loca,~ fio da l iuha.
li. Movimento dn terras.
·
III. OhraR de arte eorrentf!S.
IV. Ohras de arte especiaes.

Y.

-v f.

~uper8truc.t.uras

da~

pontes.

Via permanrnto.

VII. Estações. edit'icios, officinas, depoAitos

f'

abl'igos da

VIII. Matrrial

espccificada~I e tódas ag

ma eh i na~ e carros, orçados cada um separadamflnlí!.

roc!:antr.

mcncionando-RP

mrnf f' o nunwro dt• locomotivas e df' vehirulo-;
das~es.

IX. Telcgrapho eleetriro. tdephones f' semaphoras para
o mm·imrnto de trens.
X. Gere as.
11. Jl.Platnrio~ gerae~ ~ memoritt de~criptiva, n1o st'nnente
dos trtTPnos atravC'ssados pelo traçado da rshada. ma~ tam-

hrm da zona mais

direct.amPnt~ intere~sada.

Nrstr> relatorio e na mrnnoria dt>srripliva. ~~'rão PXI,og ..
tos C'.f)m possiv0l Px:actidão a f'statü;tira da J)Opnlação e lJa
prndw•!:5n,_ f' o trafPgo possível da Pstrada; o estado, a naturPza r a ff'rtilidadf' dos 1rrrrnoR, sua aptidão JlaJ·a as divr>rsas culturas, as riQurzas minera~~s P, florestaf's, os tNrenos

drvolntos, a possibilidace o convrniencia do estabelecimento
de nurlNJs roloniars, os caminhos ronvergent.es á. estrada de
ferro, ou os qur convier construir e os pontos mai~ convenientes para estaçõf's.
VI

Todas as drspe1as provenientes das explornQõr~ e estudos do traçado da linha, .;:rT·ão pagas pela eompanhia por
conta elas emissões de apolices de qu~ tratam a clausula 6",
do contracto a que se refere o decreto n. 14.326, de 24 de

AC't\18 DO PODF:R EXFr.UTI\'0

agosto ue 1!!20 n a clausula 3", ~"lo additamento approvadn
pelo dee·reto n. H .. 530, dr~ 10 de dezembro de 1920.
'Paragrapho unir,o. O pessoal das eommissões r-ncarregadas de.s8es e.slndos, sPr{t nomeado pela c·umpanhia; mas a~
uomeru:õns e demissões dos engenlH~iros, incltu~ivo chefes de
secção e ajudante..';;,·serãn feitas DIP·dianfc~ iudiea.r..ão ou acquie,scencia por P.-;eripto do inspect.or federal das estradas.
Essf)S engenheiJ'OA sP entcndet'fío ~om a Inspectorlia Federal das R.stradas no qtH' noneerne á rlir·Pdr'i7. da explo;·a!ião.

vn
Os quadros do pr>~soal de r.a.da !~Oinlllissão dt• ésludug.
rom seus J'espectivos salarios, serão pr8viamenle submetti~lo.s á approvação do ministro da Viação ~~ Obra~ Publica~.
As · despez.as de material e outras com o t:Jerviço de exploração ~ rro.irrto. srrão autnriz.ada~ p1~lo (•hefe do disli,ietl:
eorrespondentP, da lnspPI'foriu Ff'rlf~J'al da.;; F.str~das.
Vlil

A' Fisr-alisaçfio serão entregues, em !I'c·s vias, nL•~ o dta
1 O do moz que se seguir a cada bime~stre, as contas ue todas
as drspe:r.as feitas com ft8 nst ndos flurantP o himestrP anterior, emnprehendendo não .-:ú as du mafrrbl fornP·•·ido f'Ollln
tambPrn ns follJas {!I~ pagamento de todo o pessoal da eomin1issii.o, pat·a sprent ineluidas •~m rolha uP mediçfiu e paga::;
de accôrdo com o que dt>termina a elausnla XXIV, •lpoi.P~ de
conveniPtlfenH~uf.•~ \'isndn~, !Pndo •·tn vis! a o dispost,, 11a elau ·
~ula t,rel'edcnte.

DAS CONDIÇõES TRCHNICAS
IX

As estradas serão de \'ias singelas, mas tPrão os desvios
e linhas auxiliares .que foretn nrcessario;; pal'n movimento de
ü-ens.
·
A distaneia rnlrr- as faces internas dos tl'ilhos será dP
um metro.
As dirrwusí)os do pP!'fi 1 lt·nnsvPrsnl ~Pt·fto su.ii'il n~; á ap ...
provação do Ooverno.
As valleta.s lon~dLudinaL•s t.m·ão as ,;;!uensões 1: deelivH
ncçPs.sarios para o prompt.o escoamento das aguas.
A inclinação rlm; taludes dos eórl.f's f' dos aterros será fi-"ada pela fiscal iZfH;fín. ~·tn ,. i~t a da ali 111".< dPstes r· da sat u

reza d P t eneno.

Procura.r-se-ha dar às curya:; o mn iur·. 1·aio P''~~·:>ivél. O
raio minimo .será de 150 metro~).
!\s cm·vas dirigidas em sentido·; contr~trios deverão ~er
separadas por uma tangente de 40 m~tro3 pelo menu~>.

ACTOA DO PODtm .EXFC.l'TIVO

A declividade maxima .será dn I ,8 rt.,. Iim i tP. q Uí' só será
atf.ingido em casos excepdionaes.
A estrada será dividida em ~eecões rln ~erviço de locomotivas, procurando-H?. em ca.da nma de. lias, uniform i.sar aS~
conrli\Õf'~ trcl,~icas. 'ln mod() a rfff'ctuaJ.• n rnelhoy· aprovei-tam'Jn t.o da for,~.a dos motor(•.s.
As rampas,· cnntra-ràmpas e patamar·r-; .~erão ligados pot•
curvas vPrt ic~es de raio e desenyolvimentn convenientes.
Toda rampa sPg-uirla de cnntra-rampa será separada
~iesta por nm pat:nnar de 100 metros. peio mrnosi: nos tunneis 0 nas eurvas dP pequeno rrtio so PVi!~ll'Ú o !llai,s possivel
u ~~mprego de forles declives.
Sobre as grandP~ pontf·s e viaductos, bem eouw á •mIJ•ada de&'>a~ obra-;. procurat·-se-ha não empregar curva.;; de
vequeno raio nem fortes df'elividades, afim d1· eY.itar· a proJucção de vibrações nociva~.
As paradas e estações serão de prererencfa situadas ROhi·e
JIOI'(ião de linha em recta e de nivel.
I

XI

NoR tunneis, como nas pontf's e vi-a<luctos de f'Strado inferior, deverá havt~r um interva tio livre nunca menor de
1 m,tiO dP cada lado dos frilhof;.
·
Além disto haverá. do distancia rrn distnncia, no inteT·i(ll' dos tunnei.s, nichos de abrigo.
As aberturas dos poços de construcçã;~ e ventilação dos
funneis sorão guarnedldas de urn parapeitt1 de alvenaria de
dous metros de altura e não poderã.o ser feitos nas vias de
eommunicação e-x-istentes.
xn
A c.ompan!Yia empregará matcrines Je bo-a

qualidad~ IU\

Pxecuc.ão dfl todas as obras e seguirá as prf'scripçõe~ da arte,
{!f~ modo qur. obtenha eonstrtlJ('t,:.Õf\S perfP.itamente solidlas.
O systema r. dimf:'nsões das fundaçõe~ das obras de art.e
1

serão fixados pela,. Fisr,af.iza~.ão na occa.Jião
f.endo-se Pm •aUençao a nntnrf'.za do terrm•o
qqppol'taJ•.

da
P

aR

exec_yção,
prf'.ssoes n

A eompanhia, durante a construcção, será ohrigada a ministrar os ap11arelhos e pessoal nAcessario~ :)~ sondagens e
fincamPnfo de f'St.ar1ls de ensaio.
Xlll

O material fixo e rodante a importar .::er:í fm·necido, mediante autorização do Governo, em quantidades que correspondam :íc: necessidadrs ·ria const.rucção e .oo trafe~o de cada
secção dr 50 kilometeos ou mais de linhrt approvada, de c,on-formidadc com as especifioaç.ões que forem ·expedida!> ou
approvadas pelo Governo.
0<> trilho~J ferão o pPso de 3~). ou 25 kilogrammas pormetro l im~ar, conforme determinar o Governo para cada
linha, e o perfil convencional, em secção recta; se1·ão reunido~
por talas cantoneiras ~ ligad-as aos dormentes nos alinha~
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mentos rrcfos por pregação a grampo, e nas curva.s por tirPfonds.
,
Parag-rapho unieo. Só sorá aeceito o tmpregado nas obras
o matrrial rpw f'SfiYf'r de :wr·ln·do eom o~ tdnno~ f' indicações
approvado.'3 pelo C:ovcmo.
DOS PHAZOS E PENALIDADES CORRESPONDENTES
XI\'

A companhia ohl'iga-sf' a imcmr a ronslrucção do cada
rlau~ula r. drnl ro dr 60
dias, depoiP rl•• I'Pr.ntH'r offieialmcmtr o,;; psfndos at>J)J'Ovado~
pPlo GovPriJO, rrlal i vos ao pr'imPiro trPchr, dP <·a da I in h a, e
:~ I>I'ns••guit· n••s-.;:v;; .eonst.rur!:õPs á nwdifla quP. nas mesmas
<·on~i1:õrs. llw fnrrm Sflndo rnh·Pgurs o~ f'SI.ndn.-. dos trchos
sPgnillf(•s com as respecf.ivas tahPllas dr preço.s e espccificac;ões refPt·idas na elausula XlX.
·
§ I. o Ohriga-se ainda a t•ompanhia a Nmí'lnir Pin eada
armo uma t•xknsãn dr esf.rrul::l não i11forinr a 50 k.ilomrtros.
Os pefiodos annuaPs ~~ontar-sP-hão da data do n'gisfro dnstfl
enntl'aeto no Tribunal dt• ( :onf n~. quando o ( :nvPJ'nn já ti ver
entregnn á C.:ompanhia o~ I'PSJH'd i vos esfndos nas pnmli!~ões
do J)aragrapho anf.í•l'ior, ou da data ria Pnf rPga d1•ssps pr.;fwlos
5i eRta ftlr posiPrior ao rPgisfro do Trihnnal.
§ 2." Si no primeiro mmo ria ronsft'JH~(~iio não pudPr a Companhia, I>OI' qu:Ilqtwr I'ÍI'I'IllliSfaneia alhPia ú '-'llil vont adP,
eonstrnir o mi11imo de 50 kilomPI ros dPI.PI'ruinado no paragrapl!o anf Prior, olwiga-HI' Pila a eompl1•t ar I'SSP min imo no:oJ
dons annos ~flgtrinf.l•s, snm lH'P.in izo da f'Xtr'nsão lflH', dP af~r{)rdo com o mr~smo p:uagraplto, I Pm d1• eonsiJ•tlil' dnranf e esses
dons annos.
§ ::3.'' Si não constrnir annnalmPnfl~ o minirno dP nO kilornf'frns, salvo a nx<~f'JH:fío do paragraphn aJttPrior .. as dP rnnfivo dP for1:a maior, a .inizo do l:ovf'I'llO, a Cnrrqmnltia lic~H.
snjPita ás mnlfas ria dawmla XY dPR!f• r~tnlrarlo.
§ 4." E' ennsidPradn romn motiyo d1~ fur~a maior a falta
dP fornPrinwnfn, í'Ill fpmpn, por parti' da~~ rPspPrfivas fahri<·a~;, fins indispPllSH\'f'Ís nut!PriaPs para a ,-nnsfrtw(:fín, um:1 \'f'Z
qlH' a Comprmhin pl'OVP, a juizo do (invi•J'llO, ltnvt'l' frito a
nneommPmJa dPSSPS mal f'l'ÜlPs OJlporhmamPnl P I' t·om as indiRIWnsavflis garantias. Dn nwsmo modo sPrftn PonsidPrados
mof i vos df' for<:a maior ns gTf'\'Ps, não prn\'o!·adas por faltas
da Companhia, a~ sPf'l"as on outra qnalqw'r r·alamidadP publii~a. hPm •·orno qnalqnPl' g1u•rm ou l'Pvnlnr:fín f'Jn qtw sPjam
envolvidos os J)aÍZf'S ondP a Companhia Ienha enllof~ado as rncommPndas indisprnsavf'is ao pt·osPgnimento rlas nhras.
§ 5. O Govprnn, para eada uma das !'RI r·adas. iJ•ú Pntrrgando á Companhia os l'sfndns approvados ~l~s trPehns snrr~s
sivos, antes quf' o tr1~chn em andanwnfn .J:t fPnha ''orwlmda
me fadP dfl sua rnnsf nwrão.
§ 6. Si THH' !'ulpa "do c;nvPrno os rsf11dos_ nãn for~m Pntrrgnrs na {•I)IWa fixada no parn!=(Tapho antPr.tOI', sPra pPrmittido á Companhia rstPndrr o prazo rsftpnlado para a
construccão do trecho cujos estudoR não forem rntrrgUP'3 em

v ma das f'stradas nwncionadas na

0

0

tempo, de um período igual ao da demora.
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XV
~i a Companhia não corir,inir rada lrt'rho dPnt r·o do prazo
rorrr>sponrlNttr, fixado no ace6rdo PRpPeial a lfiH' ~., referP a

elans11la XIX, on si não cnunpt•ir o di~posto no ~ ·'l" da rlawmla
f) do l'nnt r~cto approvado pelo dccr<'1 o n. 14. :-l2G, dl.' :H dP
a.goPJo dP 1920, fira sujeita :1 multa dP :-lOO$ por dia até quatro mrzes; 500$ por dia flp Qnatro il oito mPzP"': 1 : OOO<Jl por
dia, rlf> oito mezes em diantP att~ 12 mPzPs.

xvr
Ri a Companhia não mwiar a eonstrurcão dr> cada lerrho
df'nlro dos 60 dias do rerPhjmPnto dos N;fudns ('orrPspnnctPntrs (Clansnln. XIV) fira snjPifa a uma mnlta dP rinro a Hí contos f!p rf'is; marcando-sf'-lhe novo prazo, findo -, qnal, per:<ist indo a falta, lhfl srrá imposta noya mnlta. ci .... 1·o da 11f'f'C'edrntP. f' assim snccesc;ivanwntr.
XVII

nrrorridns dozP JriPzrs da applirac,ão das nmllas rnmmi-

nadas nas elawmlns XV n XVI, si rwrdnral' o moi ivo da imposü:ão drst as multas, n cnntradrn df' const.rnr1;ão raducará de
plrno dirPitn, f' assim srrn dPrlaradn por actn dn ( :ovPt·no,
ind~>twndf)nf rmrntP df' iniPrpellacão on ar\ãO ,jndieial, sPm que
a Companhia t.rnlia dirf'it.n a indernniza\ãO alguma.
Pa1·agrn.pho nniro. O c·ontrar.tn tambem llOdPrú sPr declarado C'aduro, sPgnnrlo os mmnnns tPrmos da lll't•RPnf P dau~ula, no caso rln intrrrnpçãn por mais dP gn (nnvrnta) dia:::;
das ohras ele construc\ãO em Qualquer dos trPPhn.;; contraefacfnll.
XVTIT

\'f'rifieada a eadurií·ladr do c·ontraetn Pn.l qnalqw•r dos
rasos a CJHf' RP rf'fPrP a elansula prPePdPntP, HPnhmna indrmnização será df'vida :í. Companhia alc>m da qnr C'OITPspondrr á impnrtanria das ohras rr-alizadas nas Pnndü:õrs r pf'los
JH'P~;ns do c~onlrarto P maiPriar>s fnrnPridns rnm antnriz~u~ão do
CiovPrno ('Hjo pagamrnlo não tPnha sido dfpp.f nado.
Paragrapho nnien. Fica rnl Pndidn quf' f'In c·asn ílP l'Pseisão ou cadueidadP, n novrrno a~snmirá intt•ira rt>sponsahilidadr das Pnrommendas qne com sua antnriza~ãn. trnharn
sido fplfa::; prla Companhia e nnjas ordPns não possam sPr ean-~
~~rlladaR.

DOS ACCófiDOS ESPECIAES E DO PAGAMENTO DAS OBRAS
E FORNECIMEN·ros
XIX

Em aecôrdos rspcciaf's approvados por porlaria do ministro da Viação r Obras Publicas, serão S\wessivamentc fixados a ta}?ella de p~ecos, com as r.espect!vas especificações, e
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o prazo de construcção relativos a cada trecho de 50 kilunh~-·
tros appro~imadamente, ou de maior extensão a juizo do Go.verno, tendo-se em vista os estudos pelo mPsmo approvados.
§ 1. Na fixação do prazo df' construcção relativo a cad:l
trecho a. que se refere o ~ 5° da clausula 6 do contracto approvado pelo decreto n. 14. 326, de 24 dA agosto de 1920, terse-ha em consideração o que determina o § 4° rla mesma clausula .sobre a extensão total de estrada qne a Companhia sP
obriga a concluir annualmente.
§ 2. Os preços das unidades a serem fixados para o pri-meiro trecho de cada linha serão estabelecidos por accôrdo di
recto entre o Governo e a Companhia. Para os outros trechu~
que se seguirem ao primeiro, na falta de accôrdo directo para
a fixação de taes preços,. as duas partes louvar-se-hão em
arbitro, designando cada qual o seu e escolhendo préviament+>
o desempatador afim de fixar os preços elementares: a 1·om posição dos preços será baseada, de um modo geral, nas ta-·
bellas approvadas por portaria de 22 de dezembro de 190:-l
para as obras do prolongamento da Estrada de Ferro CentraJ
do Brasil, e tendo-se tambem em consideração a diversidad~
l(]e pagamento nos dous casos.
§ 3. Semestralmente se fará revisão g~ral das tabellas
que estiverem em vigor para pôl-as de accôrdo com os precos
do mercado, inclusive no que ref:peita a cotação doR tit.uloR ent
·
que sã.o feitos os pagamentos á Companhia.
§ -1. Em qualquer .tempo, para os preços não incluidos
nas tabellas approvadas, o Governo entrará em accôrdo com
a Companhia e, caso não o consiga. serão t.aeR pre~oR fixado~
por arbitramento na f6rma ar.ima indicadn.
0

0

0

0

XX

:As obras executadas em cada bimestre, a contar de t de
do anno respectivo, serão medidas e avaliadas provisoriamente nos primeiros dias do mez que se seguir a esse
bimestre e. pagas dentro do prazo d~e oitenta dias, a contar
do ultimo dia do bimestre considerado.
No caso em que, por culpa do Governo, não po:ssa ser
'feito o pagamento dentro do prazo acima estipulado, tal pa:gamento se considerará como effectuado dentro do alludid'o
prazo para os effeitos dia apuração dos saldos dos depositos.
a que se refere o § 1o da clausula XXV.
§ 1. Nas mesmas condiições serão feitas e paga~ as medições e avaliaç'Bes finaes das seguintes obra.~ executadas e
materiaes fornecidos no mesmo bimestre:
Trabalhos de cava para fundações, de fundações de obraH
]á concluídas ou encehtdas. que tenham sido abandonadas por
ordem dlo Governo; e, em geral, qualquer trabalho e obra eu.ia
medição não possa Pm rrnalquer tempo .SE'J' refr>ita ou vfiri
fi cada.
§ 2. 0 De accôrdo com o paragrapho anterior, serão pagas
as despezas feitas pela companhia, depois de approvadas pelo
Governo, para as desapropriações " indernnizações de }Jem·
feitorfas nece.ssal'iaR :í. constrncção das estradaH P. snaf\ dt->
rendencias.
§ 3.0 O material metallico, d'e tracção,_ o rodante ,. . de
pffici'nas, jmportado por ordem dn Governo, do accõrdo e.orn
~aneiro

0

ACTOS DO PODim EXF.CliTIVU

os projecLus e especificações por elle approvados, ~cr'á incluído em medil{ãn provi~oria, após a importação e logo <ie·rpois verificado n :-wceito, ficando a t•ompanhia rn~ponsavri
por pc;;se inatPrial aV\ ,:;:en emprego, qnP srrtí t•onsLafm1o na~
mPd ieí'H•s definitivas de cada trecho.
f 4. F.xeeptm1das a mediçliio r avaliat_;fio da~ nlJra~ _e
trabalhos designados no ~ 1o desta c-lausula. as quaes serau
flefin i l.iva~. loda-B as mr~d]ções e avaliações hinwstraPs serão
IH~tnJWP provisorias.
~ rí." As importancias pagas antes das mediGÕes e a~a
Iiw;U:t>~~ definitivas de cada tre,cho, eonsLi I uNn
pre~la<:oes
feita . . . á companhia, podendo ser rectificarla~ pot· '~~'''a".iãq,, tht~i
ditas nJedir:iíe:-; . . avaliaç.ões definitivas.
0

xxr
TetlHinada a consLrucção de cada trecho e aeceilo este
pelo. Governo para ser trafegado, far-se-hão logo a medição

e avaliação finaes dos trabalhos uelle
rP~iperl."va~~ t\onta~

em~aminh:ulas

executado~. ~Pndo

as

para pagamento.

XXII

Tanto nas medil;õeR e avaliaç\Õe~ provisorias eon\O ua~
tlefinitivas só serão eomprehendidas as obras e t.rabalhos PXC·
t'Utadns .n~~ i1l teirn aeeôrdo com os pro.fectos approvados, de-·
senho~ rn~·qwr·1 ivn~ n m·rlrns de sPrviço rmnnadas da Fisca
lizaçflo; o material fixo fl rodante acceitos P mais as impm· ·
t.ancias pela companhia despendidas eorn as desalJt'OJH'iaçõe~.
legaJrnente autoriza·das, d'os terrenos que tiverem de ser oc···
cupados pela est.ra·dla e suas dependencias e daquelle~s de
se houver de extrahir pedras ~ outros materiae~ p:J.J·a
t'ttr:ão das obras contl'actadas.

ondt~
PX::e,

XXIII

As obras medidas e os materiae:s a pagar adquiridos no
paiz serão avaliados applicando-se os ·preços de unidades con,stant.f's dns t.afhellas respectivas, oJ'ganiz:Jdns para cada trecho.
de acnôrd(t com n esta tu ido na clausula XIX: tabellas estas
Que ficarão fazendo parte integranfr des1e nontraeto. Hfé
final liquidaç~o de eontaR do tr~cho para qllt~ lpnhaut sido
lH·ganizadas.
~ L" O m:-üel'ia] rnetallieo impo1·tado do esLI'aJU;i~iro par·:i
~Jer empr1~~ado na. eoustrueção dias linhas. PdHieios P dept''" ·
deucias e o matm·ial rodantr. ~~e tracção ~ dr. offic.inas. t:unbelll
impnrta.d~) do estrangeiro. serão orçados na moeda do pai7 rnt
tlllO t.ivercm d0 snr adquiridos, sendo os nrç:unelll.IJs pr(via·
menL0 sujo i tos á approvação do Gover·no .. Para o c a leu lo definHivo do valor servirão as facturas compet.~ntenwnte vizad'as
das fabricas fornecedoras. accrescidas das despeza~; comiJle
ment~Tf"; reconheeidas pelo Governo (freiP, seguro. de:-earga,
direitos o oulr~is da rn1~srwt natun~zêl não inelÚiiJl::<:, ltiJ pl't't;n

ua

1actura).
§ 2." Em caso algum os preços Je
ex.oeder ::tül:J dos orçamentos approvado:~.

ta•'~: fal.:l.tu·:-1:: J•u~_rpr·::í(•
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§ 3. 0 Estes preços serão convPrtidos em moe.dll. nacio,nal,
applicando-sp, a taxn do eamhio ft yista sohr(l o paiz da pro~e
cp,ncia verifi~ada na vp·spera do dia em qu~ fôr expeclida a
ürdem dlo pagament.n rPspentivo (segundo a Camara ~yndical
do Rio de .Janeiro) e não Hoffrorão mais alt.~ra('ões por oreasião ·dln!~ mPdiçõ.es finaes.
§ 4. .Para o material a que se rf•.fere o § 1°, f{uaudo transportado pelas vias -ferreas da companhia. ~e computará. o fret.e
l'rspect.ivo segundo a tarifa que estiver em v'igor, eom o abatunento de 15 o/o. Os i'ret.es dos outro'.;; m.alP-riars sl'rão, com
f, mesmo abatimento, levados em conta por occasião da organização da~ tabella:~ a .que se rPfere a clawmlà XIX.
0

XXIV

O pagamento dos estudos e das obras será feito fendo em
vigfa as ri'Sfl4'ctivas mfldições c avaliações provic;oria:'< ou
fina,~s. dflpois de expressamfmte acceitas pela rompanhia. sPU
JWocurador ou prf'posto (clammla XXXI).
§ 1. 0 As importancias d'as folh~,s do prssoal t' mai'.::;. despezas f~itas com as commis·sõf\s de estudos sPrão arl\rrscilta'~
de 10 o/c, rorresponde,nt.es á administração c henefir.io da companhia.
§ 2. Essas conta'3, hem como as do material importado,
a que se refere o § 1o da clausula XXIII, poderão ser pagas
Pm nweda c•.orrente ou em apolice.s e nPstf' ultimo caso farse-ha a conversão <las apolices em moeda rorrente, tendo-se
Pm consideração a cotação mPdia destas no mez anterior, conformA a Camara Slynd•ical diO Rio de Janeiro.
0

XXV

Para prover as despP?.as relativas ú construcção das estradas mencionadas na clausula I, o Governo rmittii'á:
'~L 000:000$ em apolices, papel, dá divida publira i•nterna,
.juros de 5 o/o ao anno, sendo 24.000:000$ dr areôrdo rom o
~ 6° da el mum la tin db cnnt.rac.t o dr 2 ~ rlr agn~t o dr 19:20,
para as linhas mencionadas nas alim·as a, b, c i' r> da mes-::ma clausula J r 20.000:000$, 'Cle at~rôrdn eom n ~ ;:o rla clausula 3", do ndrlit.amr-nto aiPíPfi•Vndü por derreto n. -14.:>30', rln
1o à r drzembro ti e 1920, para a Estrada ntc Rio BI·mwo a P-rtrol.ina. ffif'Il.Diouada na ali!rwa d, 1da eitada dansnla I.
§ 1." E.ssas apolkrs. a Companhia ad·qnirir:í do Gnrverno
ao par, dr• uma só ·H'Z ou ,~m partes. fazendo Pila o d'rp.nfH.o
d{) valor corr!'spond.p;rüp no Lmidon l~ RivPr Pla.tr B'ank rliO
Hio de .Jarwiro. para sn a,pplirado 1 1 X'~lushanwntn ao~ p.agamenfm'il, pPln nwsn1o GovPrno ordenados, dn-~ t.rahalhos de
r~onstrucção c fornf>cJmenfos qu~ a companhia fôr -(>Xf"cutando. Os sal <i os dos depositos vrnrPrão juros riP fi% ao anno,
que RArão crf'ditados ao GoYI'rno. fir.andn pnr p}!f~~ !'~':"pOIIl
~avel a companhia.
§ 2. o Para occorrer ás d~spezas QUP f'xce~rrf'm á importancia rlepositada dos 24. 000: OOOSfi em apoHces, f'mit.f.ida.:;
para as ohra.s mPnci<onttdas nas al•inraf.! n, b r ~", da rlausnla
l. o GovPrno. f'ffi tempo o1wor~uno, faT::í'. nas IUPsmas c•ondições, uma ou duas ~miSS!Õl'S d(~ apolicp~;- cujo Ynlor t,n-t.al
será de J 6. 000: 00'0$, as quaes a Compoohia a'dquirirá 1~os
mesm.os termos ~f3ltaJ:>elecidk:>s mo l{larag1rapho ianterior.~
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§ 3. o Em t.empo ta.mbem a!}portuno, antes de esgotados
os recun:i'OS creados polas emissõ'es já autorizadas, a que se
referem os paragraphu8 anteriores. o GovPrnu providenciará
sobr(' a~ novat< emissõc:-~ quo >Sejam ttect>Jssarias altS final eonclusüu da.:-; e~t.radas d~ que trat.a a elausula I.

XXVI

13 ln'a o tumpt·i·menf.o do cuntra~t.o de t~onsh·ut·ção ao ser
lavrado d.- m-el'wdo c·llm as \1I'P5t~Il1Ps dau~ula"', a cOlllipa.n hiia
gozará:
a·, o f]ü·~_•il.o de dPsapropriação poi' utilidade pnbliea, na
fórma .,J.a. lPi. c!o8 tPlTenos n lwmfniLoria..., lJUf' se tornPm nece&sario:-:~ ú t'Xf.'t'W.:ão d:e .seus t.raba.lhuH;
b J iRt•nç:1u UP dü·t>·.iVo,s de i.tuport.ação, t•xpcdhmt.e e das
dema•is taxas acee,:-;:-iurias n)ar·a os mat.eriaes qm~ importa1· do
estrangeiJ•o. eonw ..-;i o fossPm dirt•t:tanH•tlf.o pdo Governo o
ue:b't.iiJados ús mesmas t·~tradus.
l'ara~I·apho smiro. Send·tt fPU(ll'~lPS Ui:5 estradas (' 0'5 servh, 0\S a cargo da cmüraetanh~. Pstãu ellr-s isrntus do pagalllf.'flíto de imvosl•)s estaduaes c nmnieipar~·s_

CONSERVAÇÃO DAS OBRAS
XXVII

A Companhia será res!ponsavel ,pela conservação {' .;:o--

lidf'7 das ·obras t].- fpt·raplanag•~m durante o prazo de seis mczes e l}ela •das ÚIJ arie, tanto currontp.s como ·espPc·iao,;, du-rante um anno, amuos a coilltar da daJta da medição fiua.l
(clausula XXJ,i, dt•YenUo. t~mquanto não esth·erem fi.nóos
taes prazos.. fazf'l' a sua cust.a as reconstruc•;ões e reparos
.nceessat·iM·. a ,iuizo do Governo, sol.J (pena de serem feitos
pelo 1\\f'HIIIo " a itnrnrtruncia das despezas desc;onbda~J; ficamlo a eonstrut't,ão apenas isenta da. ohrig~Jção do que clisser rPspeito ao a~"3iSPio dos Pdifiehls nxistPntes nos treehos da
f1strada. l'l'tPhidns pPlo '·i'WtT'l!•\ !'flrfl. .;:.~rrrn tr?.f0ga1dos
(elausnla XXL.

CAUÇ.\0 E COBRANÇA DE MULTAB
XXVIII

De cada pagamento fPit.o <Í Companhia sr; d1~scontarãü
5%. quf' SPrão rPeolhidos·ao Thesouro, Pm moeda'cnrrentf' ou
em apolict~R. pura ronstituiçã'l.) da caução dP;S~.P eoillh'HGLo.
enjo maximo tS fi:x.a,Ju L'lll tr .. sentos eontos de réis ........ , .
(300:000!\iOOO).
XXIX

IDm caso de caducidade, decretada nos termos deste c:mtr::wto, perderá a Companhia a eaução r-etida que passará de

pleno direito á propriedade da União.
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XXX

A imporLmcia das·. mult,as P da~~ despeza5 'd'e consrrv;Jç.ito
e s0hdez <das 01Jras, aiPm do poder ser descontada. da" folh3>i
do rnr·P.iç.õ,PS mr.nsar-~ p da. caução, ipooer'á, a .iuizo do Go"
(erno. sf'r eobr·ada. P.xecut ivamentn si nã{l for reeolhid<l á
Delt~ga.cia FiS~CHl dn Thesourn Nacional
rlPnf.rn ffp :ln dn:~.
l'nnf.;vlns dn da in I ÍTII<n:f'~n para PHRHnwnf.n.

Hli:PH U:REN'I'AI~1\0 DA COMPANHIA F~ 'l'llA N~FERF~Nf:IA
no nONTRAGTO
XXXI

A Colll:p<.Whi<~ ohriga~e a tPJ' no Hio de .Janeiw 11111 1'·'-'-"
presentante r·.om quem SP. enlelJ(la;m a lnspedoria.
Fr~dtwetl
dak'> Estradas o o nove~·nn, e no Jogai· do~; t t'abalhos 11rn pr0-·
euraêor idonco, a. juizo 'rln Governo, n lrga.lmente eon:;ti.~
inido. r·om podPrps plenos r• 0specia.es para. reso]vPr rlr~fiui-·
t.ivanu•nf n :-:nhre a f'X~eução, da.ssificaçãio, medi(iâ.IJ ·8 a.va
liar.~Ho da~ o!JJ·as, a~s!m uomo ::-;oln·e tudo In~is qw~ fr)r ~~·~ n ~
cm'neuln a(l r·.onti·act1o hem como. em cada um dos f.reeho~
rtue liorem designados pelo Govm.•JJn, e nunca Pxoedent.e de
I 00 hilornelros. preposto tdoneo, a. juizo delle, constitui do do
mesmo modo que o procurador e ·com iguaes :Poderes n~í~ ··
f.ivament.e ás obras do tr-echo respectiv.o.
XXXII

O contra.cto, tanto para execução das , 1br:1 s corno par~.
n fornecime~nt.o de materiaeR, não poderá ser
f.ranRferidV•
Nem expressa. autorização do Governo, sendo porém
per mittido ;í. Companhia. subempreita.r, independente de :.wto:ri-zaçãio, a execução ·de qualquer dellaJs, mantida íP·Orém, a sua
r-esponsabilidade e sendo ella, por si, seu 1Pro1cura.dor ou preposto (cJammla XXXT) a ~mira admitt ida a t.raf.ett' {'om o Go-

verno.

XXX IH

A in lracçü.o de ttualquer das ehtLJI)U las C(IIJI.ractuaes.
IJara que nãiG haja. pena 1e.spedal. será punida t·.on' a HJult;.~,
impo~ta prln nnvfwnn. de :1 0!()1$ a f O :nno~. f' d11 dnhro na. rrin.
eirl.Pncia.
1

XXXIV

~i

P)(IH~IJ~;il.n 011 aind~ dt~poi::; d1a. l•~rmtnara.o
\·f\rifir::JI', ·dnntrn do:-; prazrx..; da
clnu:~illa
XXVII. qun qmt.IQuor obra nã.n foi llXP<~:.ntada eonfonnn ~n rr·

dunutlc

do::; l.r<~halhos

gra,t; de arte.

rlem~li.cão ~u

:1

:;1•.

o

Governo podBrá

~~x:igir

<da Companhia a

,sua

1:econstrucção total ou parei?<! on fazel-11 f(liJr

arlrnnnstraçao a custa dn mesma Companhia.

ACi1'0B DO PODER EXECU1'1VO

XXXV

A <.hspo.sição do pal'agr;t;pho IInil'.n da clan~u 13. 'd) oo c.on •
h·acto approvadn por decret•o 11. 14. ~l:'ô, rir~· ~·.4 dn agosto dfl
Hi:;o, <.p_w prohibr. a companhia de w..::.ereer ~~ommr.reio na. zon~
ela. estrada, não se e.stende 1a este ~ont.~do dl? ~O·Dstrucçã.o,
fl.Uandn P:s&e commercio se. limitar ao estabelP..cimento o~ barracões para o forne·cimento de gcneros aliment.i~hlR ·n ouf.ro!t
rln utilidade para o rp~soal da const.ruccão.
XXXVI

As díverFJas 61C:YÇ!Õ'es de cada trecho ·entre duas esLações,
á medida. que forem sendo concluidas e apparelhadas com
~=:ufficiente materia] rodante e de trac~ã.o, serão entregues ao
t.rafego publico e inco·rporadas á rêde de viaçã.o a cargo da
t'!()mpanhia, ficando .fmtão suborrJinadas ao regimen do eont.racto approvado por decreto n. J 4. 3·26, de 24 de :-1go~to rio
1920.
XXXVII

N'' t·aso de de~at;côrdo.entrn o Gove!'no

f}Obn~.

P

a ~·omp<:lnhia

a inlelligencia das presentes clausul'as, ser'il. este de~
cidido pot·- arbitros nomeados, um !P elo Governo e outro pela
companhia c um desempatador préviament.e fJscolhido pelos
dons.
·
1

CONDIÇõES GERAES
XXXVIII
A~; ·YGondiçõef) Geraes~ ann~'Xas ficam. fazendo parl.c cf••
eont.racto a ser la.vr·ado de accôrdo com as prm;ent.ns dau ·

gulas.
Rio dn .Janeiro, 13 de abril do 19f. --- .T. Pires do /lio,
\'Nl\EXO N. I

liondições g~raes para a Gônstrucção das Est.rndas de
F'erro Federaes nos Estadof. de Parahyba, Pernambuco e Alagôas. c.onfórme o nstahelec.ido ·na clausula. III do cont.racto
a.pprovado op.elo decreto n. 14.771, rle 13 de ahril rle 192J.

I!::X.EGUÇÃO DAt::i OBRAS

l'cssonl da crnprr.ilwlu
Ad. l.n A rompu.nhia eoui.raclantn chw1md•J f.t~r •:~,nhP.i~i-.
rr,1enl.o 'fi 1[~S ohra~ que eontrar.ton e das c·,iJ·ellntS{H.nciw-; lnc~.rs,
I :c:: < brtga.da. a. dar-lhes inteira n cabal execução a r~'-'''

tentq da Inspeet1oria Federal das Estradas e fie ncct'h:do cou1 ('
t:ontracto, com as pre~entes .eondiçõe~ fl com 3$ especifica~~~:~
qnr o acompanham.
.

ACTOS DO PODEÍl EXECUTlVO
~\li· f.. 2." ·i~ .companhia as~istirá por seus re·presentante~~,
( elausulas XXXI e XXXII) ti ('Xe<~ução das obras com a fre-<!UPHcia que fôr necesl:laria, a bem do serviço, e acompanh~rá.

os engenheiros encarregados da fiscalização mn suas insac ·

C(ões, ·sempre qun est.e-5 o requisitarem.
A companhia dever:í ter representanh~s residindo n(J~ w(aN; dos trabalhos, podend-o estes de conformidade com as
clawmlas do contr-aclo ~~~r substif.uidos por procm·ador ido-ueo a juizo do Gov·erllo, legalmente consti-Luido, com podere~
plEnos e especiaes para resolver dnfinitivamentc sobre a e'!: c'cucão, e.Iassificação, avalia~áo das obras c fazer pagament)
ao~: t.rabalhadorf's.
Art. 3. 0 Si a eompanhia dnixar de curnrwir .o dispostq
no artigo anleriol' após aviso prévio dn lres dia1-1, ou si o·~
rept·esentanf.rs não exr~!tlarem as ordfms de servh;o quf\ reei'
bercn da fiscalização, i:'etn que apresentem ~~~ mot1ivus nJ
mesmó prazo, prOl'.tH.Iel:--se-lJa (t revelia lia, •~owimnh•ia, que
nenhuma reclamação podrrn. levantar confJ•a o que st• fizer on
contra o rrsult.ado do que. se fizer ou fôr a-pprovado pela fis.~ali:tac_:ãu.

Arl.. .J." 1A companhia ter;í partieulaL' cuiuado na eseollta
do Reu pessoal. nfío arlmittindo ·para administradores, fcitore:.:;,
mestre dt' obra c operarios ~inão pessoas qun se recomrncndem pela sua probidade e aptidão, fieando a mesma ·~ompa
nhia l'CsponsaYPI pPlos '(]amuos causados de aeiCôrdo com a lerislação. brasileira, salvo quando taes }lreju izos TH'OVÍP!'f\lll
irwviLavclmentt• d1' t~xPeuç·ão de ordens de serviços expedidas
pela Hsealização. .
Arl.. 5." Os PlllJH''-'l.!ados da companhia tJUP comHHMerem
actos de insuhordinação, improbidade ou out.ro~ qun lornern
!nconveniPnf f' a sua pPrtnanencia no serviço. SPrão removidos
ou drspedido~. t~onfôrme o exigir o chefe da fiscalizacão ou
do Districto.
Nest.a_ ultima disposição eomprehertdem-se tamlJem os
sub-emprnit.Piros.
,
Em qualqtHH' ,flYII·Of !Jese voderá haver recurso para o
inspcdor federal das Estrada~.
Art. ô.o O numero dn operarias de dífferentes classes e
dos vehieulos a rmpregar dial'iame.nte nas obras será sempre
proporcirmal á quantidade die trabalho u ao tempo em qll.le
este tiver de ser rxecutado.
·
:\fim de que possa a fisralização Yerifie.ar si a:;; obras
marcham •~om o conv<'niente impulso, a companhia lhe fornecerá p·eriodicamente e nas épocas por esta fixadas a relação
do pessoal o do material de serviço empregado nos differentes
trabalhos, com a declm·aqão da profissão uo pt~:-;sual.
A fis-calização podr.rá v~rificar a exaetidão dessa J'claf;ão
fl a companhia, por sua parte, deverá :facilitar-lhe os meios
que forem JWI't'ssarios para Pssr~ fim.
Art. '7. A eompanhia ,; obrigada a ter os op·erarios de
suas empreitadas pagos em épocas regulares, ficando sujeita,
caso não o faça. a que o Governo mande pagar, por C!onta da
uitla companhia, os salarios atrazados.
0

01'1~~~~·~

de serviço

'Art. 8. Sempre que nestas condições geraes ou nas
e.specificações annexas se fallar em fiscalização, f'tllAnde-f.;n
0
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que a referencia é feita ao inspeclor. a.o üheie da· :E'iscalizaçã'J
ou do Districto, ou ao engenheiro fiscal que por parte do
Governo tenha a seu cargo a direcção, classifica~,;ão, medição
e fiscalização das obras, conforme o disposto no regulamenta
da Inspectoria Federal das Estradas e outraH dispoHif:lües
legaes.
Art. 'di''. Todas as ordens de serviços serão Lla.das pela
Fisea.lizaç.ão, por eseripto, e :-;m·ão numeradas e entregues á.
Companhia. que dellas passará recibo. De igual mollu se pro·C.ederá ern rt>laç.ão ás observações ou reelamaçõns qUt) a Companhia haja de apresentar n•wtivadas po1· e~tas ordenH, devendo sPr apresentadas taes obsen-al)õe;, ou rPclama~,;õe..,,
c!entro de Ires dias uteis, contados do dia em que forem eutrcguPs as rdcridas ordens á Gompanhül, ~aho motivo de
força maior.
Arl. W. As ordens de ·serviço lleverão 8Pl' immetliatamente nnnpl'idas pela Companhia; si, porém, ~~sta entender
que da sua execução rnsultam IH'e,juizos, far(l su:'l tu· a ohra,
em questão, n se entenderá com a Fisl\aliza«;ão dentro (lo
prazo de trcs dias uteis, a que se refert~ a condição alllterior,
correndo vor eonta c risco da Compa,nhia o Que C'lla executnr
sem observancia dia presente condição, não · tendo direito a
indmnniza(;ão pelos prejuízos conscqucntes.
Art. 1l. Si a fiscalização, ·não acccitando a~ l'azõns apr·~
sentadas pela Companhia., lhe reiterar as orden::; 9e seryiço c
eUa se não conformar com estas, a fiscalizac:ão poderá intimai-a a eumpril-as dentro de um prazo determinado. Esse
pra,zo, salvo em casos urgentes, não será inferior a dez dia::;
a contar do da intimaç.ão. Expirado esse prazo, :-ü a Companhia não tiver executado a,s disposições prescriptas, tendo
porém, apresentado recurso para u. autoridade superior, pu:·
irntermcdio da fiscalização local, que deverú eommuniear o
oceorrido ao inspcctm· federal das Estradas, f~stc, si não dér
provimento ao referido recurso, poderá tJrdenar que scja,m
as obras executadas administrativamente, ccHTcndo a:-; dcspezas por ~~·~mta da Companhia.
Dessa resolução poderá a Companhia rcconel' para o
minist.ro da V i ação, que resolverá em ultima instanci a.
Para o pagamento das despezas e ajuste de contas eom a
Compa·nhia :-;crá observado o que dispõ•~ a respeito o a,rt. 38.
Art.. 12. Nenhuma reclamação :-;prá aceeita quando baseada em ordens verbacs.
1

Desapl'opriaçãu -

Inicio dte t'IJras

Art. t:L Os terrenos que tiverem de ~f'l' Ot~eupados poia
estrada e suas dependencias e aquelles em que ,se houn'r dn
extrahir, por decisão da Fiscalização, pedra para a.s obra~:.
serão desapropriados ou entregue~ :i C1mlp:lnhia dt~ eonfcJrmidade eom o disposto Has elausulas XXVI h•lra a n XX § '!''.
Saho o disposto no artigo scgtlintc•, a Companhia podt~r:i
utilizar-He df:'ssf's teneuos tão sóim~nt.c para os fi11s desigmtdos. devendo oblel' á sua custa os trrrenos qur I"nha nPcn;.;!:iidade de oceupar para outros quaesqucr fi.ns.
Art. 14. Na faixa de terreno destinada ao •~stabt•]t~ei
mento das Pstrada.s em eonstrur.~ção, ser(t pcrmit.tida á nomLeís de 1g21 - Vol. Ili
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panhia levantar ranehos paea ab1·igo dos opcJ·aJ·im;, dPposifn~,
armazens e outros misteres da empreitada.
Em taJ caso essas construccões paR~~arãtl ao dom in in da
estrada sem indemnização alguma, logo qtH', por qllalqtt•~:
causa, cesr.;em os tra,balltos da construcção nn trnd10 ··nn;~s
pondemte, ficando os empr''iteiros otlrigados a cl·~~oceupal-as
ou mesmo a. removei-as si :••;sim ) exigir a FiRcalizar;iln, tudo
no prazo de tempo que esta lhes determinar.
Art. 15. Antes de se encetarem os trn,balhnc; ri I' r·:via.
trecho, a Companhia Jará a locação do nH'.~mo t:Pt~lw. •·0rn
estacas que indiquem os accidentes do terreno. ••1lf racla dos
córtes, etc .. e submetterá á avprovação da fis,~alizag.fio, mn
duas vias, 0 perfil lOngítudinal. secções rransv~rsac·~. caderp·etas de residencia e mais documentos a quL ~;~~ 1r>!Prc e.!ite
c::ontracto; ficando sob a. responsabilidade da mesma Compa.nhia a conservação das estacaR, bem como as dr,spczns qur. RC
hajam de fazer com a remoção e substituição das mesmas.
Art. 16. Para. a execuçã.o de cada. uma das obras fle :utn
que fizerem parte da empreitada e á. medidn quP. for ncressario, serão fornecidas á eompamhia cópias autht>nt.ieas •t110s
desenhos, bem como as notas relativas á respectiva locação
do terreno, para o que a companhia fornecerá á fiscalização
os elementos que se tornarem precisos..
Alterações

Art. 17. Quamdo a companhia julgar dr eomnuif'llria. alguma modificação nas obras previstas no proj Pcto drfim f ivo
ou a construcção de alguma obra não prevista neslt~ pro,il'r~to,
poderá por sua vez submetter á approvação dn GnvPrno os respectivos projectos, quo serão considerados apJH'nvarioos caso
o Governo não se manifeste a respeito dentro de (90) noventa
dias, a contar da .sua entrega ao chefe do distrido respectivo.
Para que so torne effectiva essa approvacião tacita, a companhia fica olirigac;la a convidar préviamentc, pnr r~seripto, a
fiscalizaçã0 a acompanhar os estudos das respectivas alteraçõE\s, no campo e no escriptorio.
Os originaes de'S~es projectos e notas, rubricados pela
Fiscalização e pela companhia, ficarão archivados no cscriptorio da Fiscalização.
Art. 18. Na execução dos trabalhos, a companhia seguirtá fielmente as presentes condições e espccitieações, as indicacõ.es e desenhos que lhe forem fornecidos pela fiscalização rJu por esta approvad10s, e as ordens de serviço que
por esta lhe forem dadas, e não poderá fazer altf'ração alguma~ sob pena de demolir a obra feita e reconstru1 l-a á sua
custa, de perfeito accôrdo com as referidas condtc:!Ões geracs,
especificações, desenhos e ordens de servicos. ~~i a r.ompanhia
8e recusar a cumprir esta disposição, será a obra demolida
e reconstrnida ou rPpa.rada e modtificada pelo Governo, correndo por conta da companhia as despczas, qur> ~~~~·~o rlPduzidas •do primeiro pagamento que se lhe haja d1~ fazer ou
da caução. O inspector federal das Estradas podt'l':'t tíispensar
a companhia dPssa dtemolição ou reparação quanno ,,nt PIIdPr
que, apezar da alteração feita sem ordem compelentn, a obra
se acha em condições de ser acceita. Neste caso, porém, será
a companhia paga unicamente do valor da olbra rNtlmcnto
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8Xr·~utad<J. f;J for n;l.r~ inJ'P.rinr ao da obra vrn.iP.c!arla; r~ :')i
fnt· stl(H'lrint·, niio lhe snn't pago o ex.cesl'm. A d·ispnsit;:l.n rl~stn
art.ign abrange toda~ as obras mnpreil.a.das: r·/lt'I.P:'. al.r.no~;.

ohr<Js ele~ adr, eriifieios, p,f.r, .
.\ri.. I ~l. f; i o inspect.nr nttf.t)nr!IP.t' t'.(ll1Vf>f1 tertl.c. al t r~ r ar pareialt1JCllf8 a. dirr ...Jí.n •In. eRt.rada ou os project.os drt:.; obras
qnn tll'lla..~'{~ h3jarn mawladn exnntar, fará. expedir as neces-~;;}J'Ül'l

nrdens

rl~\ servil.~o

á nnmpanhia, que as

r~tlmprirá

logo

qtJI' as nweher ~;~l\vo o dirf~ito d0. t'('I'OlTfW pélt'<l '' Minü;t.ro
<1<1 V iaw~.o e Obrr1s Publicas.
Art.. 20. Si •hls a \t.r,ra~:iiP.s a qtt~ :.,,.~ J'P l'•ln~ <• ·~ondicão

unlnrior resultar abandono dB obras feita:j ou encetadas, serão
•~staf> medidas definitivamente e o seu valor creditado ;i. companhia, sem quo t.enha esta. direito a qua.lqller ind~mnização
por mol.ivn de augmeutn n11 tliminniç[Jn dn t.r:'!lbaiho pt'ovr.-11 i~> n t.o rtfl f:J es alterações.
.
Art. 21 ..As alterações qtw porventura. l.iverew ·dl~ :;;o11ret·
a . obra:.; ch~poi:s de ,:mtregues os respectivm; d·esenho:.; appro-·
vado~~ ~í. u•rnpanhia, deverão ser indicados nestes e ~'rrt or(tem
df~ :;Prvko assignada. peln chefA da. Fiscaliz.açfio ntt ·dir-;trir,t.o.
:··•'lll o que não deverá a. companhia P-XPr.ntn]-'1, :·.oi' penn. lii~
tlli'I;Jrrer no que dispõe o art 18.
.
_
t\:~~ mesmas alterações deverã,o ~er nHmciona·dw; nos ort
ginae:' a. que se refere o art. H1 c scrfi.o rubt~icndas pela conJl'íl.llhia n pelo ~hefc d 1a. Fisealizaçil.o on dist.ricto.
Quando, porventura, venha a. appareeer /IUa.lquer duvida.
(lll eont.e,stação entre a companhia e os engenllPiros incumbidos da fiscaliznção da estrada, proveniente do desenho das
obras, decidirá o chefe da Fi:scalização ou do d1istricto, tendo
em consideração sómente o que cnnslar dos referidos originacs c das ordens de servir;o.

Art.. :·.:~. C~l.~n a. Fisealiza~,;i:i.n j11lr;:;tl8 llf'l'f'.,s';;,l.rifl para o
h"m anrlanH'nf.n dos lrabalho:F'. de cada ln~clto, poderá marcar
o prazo pa.ra o inicio e conclusão de f)Ualquer nhra. ·ficando
a nompanhia sujeita ás penalidades cstahel1~cidas na clausula.
XXXIll pelo excc~su {i-1)..-;lo pt~azo, saho caso <.h~ força maior, a.
,j11 izo do Ooverno.

Art. 2~L O inspector federal das Estradas poder;i mandar
sustar o anr:lamflntn de qualquer obra cujo ataque j~l. Lenha
sidn ordenado, nm", neste caso, será a t•.ompanlna • indemniznda rios prejuízos C'ffcnl iyos nc,~orrentes do abanaono nn rentor.~ão do in:stallaçõrs P de mat.crial de cnnslrucc~H), ennscqttP.lll.l) .ele tal ordem, salvo o ca~o de prévio aecúJ·.:Jro.
ParagJ•npho nnir~o. Na falta ·do aer.ôrdo dirc~l.n. qnanto
ao ':t.lor da indeiunizat;ão, .snr:í r..slo fixado pnr <11'1111 ratneut.o,
rta f/q·ma indinada na daw;;ula. XXXVII.
''rt.. Z'l. f!i, por i•nsuffir.inlü·ia flp nwin:~ d1•. "~~'~·tJI:!fto, a
r•lft.'lt'tln;';tn d1~ !lli:J.lrpiPl' ll'l'i'IHl n11 d<' qnalqtli'l' obra i:;nlada,
li:t.•' l'r\r 1''\l'r'lllada uo praz•1 rn:n·l'a~:.f'. 1111 lt:ÍII prlt. l·t~llit· r·nr11
t' 111'•'''~;:-;nrin impnb'n para IJIII' fiqtll' norH·Iuida dPnlr11 do prazo
fí'\adtl, a .inizo da Fis1·.aliza~~ãn. ll!'di'IJar:i Psl:t n Jll'f_•,·isq au~1111'111 t1 df' pcR.soal e matr.rial. qnn a eOm['aniJ i:t di'\ t•r;í. realizar
dr~ulrn dn prazo que lhe 1'1'\r marcarlo pnla nH'Stll:t FiscaliI:H:fí~~: si. expirado este prnw, ·nfio livcr ~~ ~~ornpnnllia emn.
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prido a ordem e não apresentar motivos justificath·crs que a
inhibam de cumpril-a, será multada dlf3 conformidade eom o
disposto na. clausula XXXIII.
Si forem acccitas as razões apresentadas pela companhia,
a Fiscalização poderá prorogar o prazo por tempo determinado, findo o qual l-ii não estiver cumprida a ordem, qualquer
que sPja o motivo, proceder-:se-ha como e:;tá determi-nado na
primeira 11artc\ deste artigo.
Art. ZG. Quando se J"\ por parte da eompannia e por
mais de noventa (90) dias o caso de su~pcnsão gNnl uas obras
atacadas ou da :maior parte destas, procPder·-st'-ha df~ aecôrdo
com a clausula XVII, paragrapho unico.
Considerar--se-ha suspensão não só a. completa !'alta ae
operarias em Hrrviço nas ulJras, l'.omo tambem a. do emprego
de operarios em numero t.ãu insu!ficiente que demomdre por
parte da .companhia df'sidía ou propositn dP fugir ~í f'Xf:'cução dc~sas obras.
.
.Salvam-se os easo~ extraordinarios iJl"j'epPndente~ da \Olltade da companhia, reconhecidos veJo Governo, nus quaes ella
terá direito á concessão de um prazo equitativo para dar execução aos trat>rtlhos; nunca, porém, se poderá esquivar a essa
execução.

Art. 26. Nenhum trabalho será executado vela eompanh1a
Senl que precPda Ol'dem CS<Wip1.a do engenhf'ÍI'O fiscal, a quem
eompete determinar o t.rabalhu a executar e a lle<·.asião em que
deverá ser este feito.
Corret·ão por eonta 11 risco da cornpanllia t.o•Jas as obras
que executar· Fiem aquclla ordem ou de eneontro á.~ .iti recebidas. ficando l'lla ~ujeita a demoli l-a~ {t ~na· eusf.a, ~;i assim
entender conveniPittn o rmtetfe da Fiscaliz.ar;fto ou (lo iilistricto. (Art. 18.)
A~t. 27. As obra~ serão cxecut.ad~tts sPgundo as regras rte
arte, com pei'fcição e solidnz, a eontNtto da fiscalizat;:iio e de
accôrdo eom o eontracto.
Art. 28. A companhia ~~m'pr.~:_•gará 1naturíaes d1~ · sut•el'ior
qualidade, a juízo da Fiscalização, dcvfmdo rPntOYPr :í. sua
propria custa o·~ f}UI~ forem recusado~. A remoção será feita
velo Governo. si a companhia recusar fazcl-a, cc•rrrndlo por
conta da mesma toda:-; a.s ·despezas, nos. term.og do art.. J t .
A approvação dn qualquer material a r.mpt•Rgar Pm· obra
exime a companhia .de rcsponsabil idauP pela qualidade 1• emprego do mesmo material.
·

Art. 29. Quando a companhia tenha de demolir •Alras da
estrada, procederá a esse trabalho de tal modo e com tal eautela que os matcriaes provenientes üa. demo I it;ão pfJSsam ser
devidamente utilizados.
Art. :1!). Rí no período dP r·oustnwt;ão dt• qnalqtll't' 11bra
ou no JH'azo Pstatnidn para o St'H J'Pt'Phinwnto dl'finitivo, rPconhPet>r a físealiza,:fín on prP:mmii· qw• ha Yidos flp Pxeeur,ão,
ordenará a d•·mnlieão " t·•·<·onslnwdi.o da tnP~nw. :í •·usta da
Companhia, si ~(· vrrifi!~at• a (~xist.rncia d1~ taPs vif•.ios- ·e á
eust a do UoYPl'fln no ·~a -;o ront r ar i o.
Art. 3t. A~ Pi'pN~ies de trabalhos Ilfío pl'('Vt~i.a.s no conlracto e tabella de pre~.:us serão executados pda Companhia
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m~diantP ajnsiP pr·~~vio appruyado JH'lo i\Jiuii.;fpr·io da Viacão
e (>bras Puhli<~aK. }~m c·al'1o dP d"~rwcikdo dP pf:i'f.:O, proL·.r·der-

sr'-ha ao arhilramt'nlo, nos termos da clawmlà XXXVII.
Art.. :-l2. Além do mais designado nas especifieat;.ões ou no
cont.ract.o, correrão por eonta da Companhia: <'Onstrucção d~
ranchos, barracões e abrigos p~u·a opel'arios e materiaf•s destinados {is obras,' caminhos de servi('o e dt~scohrimfmfo e abertura de pPdreiras, o fornecimento de apparelhos, fprramentas,
utensihos, andaimes, cirnbres, illuminacão e as demais despezas acces~;orias ou eventua('s qu~ formn nerPsr-;arias para a
execução das ohras por se considerar· CJllP tortaR .~fio r~ornpre
lwndidas nos preços destas.
Art. 33. Nenhuma indenmização ealwrá á Companhia por
prejuízo, IH'rÔas (> damnos proveniPtlles dP h·mpn unsfavoravd, m~.o P~tarto on falta dt' caminho~ e brrn a~sim pPlo flUH
rosnltnr da negligencia, imprevifl(•neia, falta d•· rPPtll'RO~ e P.rrn:;; ou má aclminist.ração da mf>sma Companhia. nu do sf'.n
pf'ssoal.
Exreptuam•Sf~ os rusn~ fh.~ for•.~a maior a juizo do Goyerno.

Art. 34. Todo o mat~rial que se exLI·nhir uf~ 1\xeava~ões
on da demoliçã.o de obras }tertenn"nfPR á Psfrada {l prnpriedad<' cl11 noverno e podf'rá ser Plllflreg·ado na formação de atf'rros ou _d.:posito~ nos pontos qtw forem indit~ado~ pela fiscaliza~ão.

O material depositado ficará sob a guarda e responsabilidadn da Companhia, que rlelle poderá utilizar-se tão sómcnte
nas obras da estrada e quando p~ra jsso tiver ordem e.xpressa
da fis0alização fazendo-se no valor da ob1·n n dP~conto pronorcional ao valor do mesmo material.
Art. 35. Serão considerados propriedades do Estado os
mineraes, fosseis e em geral todos os objectos de .curiosidade,
valor arf.ist.ico on setientifico, que forem encontrados nas
rxcavacões que se fizerem para construir a estrada.
Taes ohjeeLos deverão !-;er extrahidos rpm cuidado e a
( ompanhia os ent.re.gará á fiscali!za~.:.ão
o

Ar!.. 36. Salvo os ca~os de arbit.ramfm!.o e de rceurso
r,ara o ministro da Viação e OhraR Puhlica:;. previ~to~ no í'ontt·acto, ou nesta~ «Conctiçõc>s oGeraes~.. todaR a~ duvidas ou
diver~eneias que Re derem entre os engenhnh:os fiscaPs e a
• ompanhia sr~rão decididas. em ultima instancia, pPlo inspef'f or f oderal das estrada~.
u\rL 37. Dado o caso de rescisão do eont.racto nu flfl re-

tira da de qnalqtwr oh r a Qn trecho da ·~mfWPitada, on qnaloutm em qw" se di~ a !~Ps:-;ão dos trabalhos a cargo da
companhia, no tf>uo ou em parle, proeeder-se-ha á medicão
final dos trabalhos executados · correspondentes, ohsl~rvando
~e a I'(~speito as disposições relativas á~ medh~íh•R fi11aes de
r.hras concluidas.
Esse serviço será feito com a necessaria promp:Udão,
afim de que não fique retardada a applicação de novas pro~ idencias que Q Governo tenha de .f,ornar para a continuação
t;lHW
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das ohras; c, si a .companhia por si ou por seus representantes, fallar a qualquor {)os actos da mediçã.o final, eorredio
estes ú rr.vclia da mesrna cornrmnhia, de conformid:ulc eom
IJ art. 3" t~ após aviso com o IH'a1zo de e.inco dias.
Quando as obras rel!il'adas t.ivcrcm de see eontinuatlas
:rtdmiJJ.istrat.iv'ai.nente •pür eoat.a da eompanhiu, vocterüJ o
chefe da Fiscaliza.ção ou do districto adiar a respectiva· me•lição final até a sua conclusão, prescindindo neste caso o
Governo do bcnefi.cio possi\l"el de que trata o final do art. ~~8.
Art. 38. Nos easos rle execução d·~ ohras 110r conta e
risco da companhia (art. 11) quer se proceda ao snt'viço pol'
directa adininistmção do Estado, qu'er pur meiu dt~ adjudicação, o excesso de despeza que disso resultar norrerá put•
conta da compar1hia e ser:'\ pago vor meio .das sommas t.JIW
sé lhe deYPI'em ou por eunta da caução sem pr'f'.iuizo do~
clir•p.ifo" do Oovr.t·rtn a havr~r eompleto ll:t~~:llllt'll!o, qu'awlu
alJudla.-J qna)llias não sejurn sufficientes.
() exr.ef:!':O da despf~za será ealculadu tomando-se a difl'erença Ptürn o maiPr t~uslo da ohra P a irnporla11eia da. meswn
calculada :-:egundo os pt·t'~os do •·.onl.radault~ eum u I'Uil\panhia.
Si, poré111. a diff<~rPnr,a redundar em ncunomia, pertencer:'l e~ta no F.stadu, P a companhia não Jlot!Pt·:í. prdenum·
J)lll'l kipn<:ilo alguma nr·Ila.
Al'l .. :~n. No caso rh~ fallPTH'·ia da r.omp~mhia, lll'tH~t~d·~t·:...
se -lm dt~ ac~e~it'dn enm o disposLu no art. t 8(}, da lPi 11. ~!.. O:'!í,
dfll 17 de dez~rnbro. dt• 1nus.
Art. 10. Dado o t•.aso dP caducidade ou resr.is~o do eun,
Lractu. JHlt' qualquér causa dependente da {~ompa.nllia ~~ no:-;
toi·mos do eontraeto, 11ão podnr:í. esta reelamat· itlllt~utni:t.a,·:íl)
alguma pot· lt1t1·ns cossant"'"'· tlamnos emetw~ttlt·-; t>ft~II
MEDIÇÃO E PAGAMENTO DAS OBRAS

Art. /11. Nos preços da tabella de que trata a clausula
XIX do contract.o estão comprehendidos não só a mã.o de obra
e fornecimentos de materiaes, como tambem todas as despezas accessorias ou eventtiaes necessariàs para a execuç<io
das obras e bem assim os lucros da companhia.
Art. -~2. Até o dia 10 flo mez seguinte a cada bimestre
i}Jroceder -<;;P-ha á medição provisoria dos tr·abalho!-3 e obra~
feitas no bime&tre anterior, para realizar-se o pagatuento, Je
accôrdo eom n <·ontracfo (clausula XX) . Nenhuma rnPdil;ão
provisoria ~wrá fpifa sem que a fiscalização haja dado á compnbia, po1· P'wrinlo. aviso com Ires dias de anterecleneia. [Hll'rt
qt_w oos~~a a 1 nwsma r~nmpanllia faze1·-se 1wlla rnJ_H'r'sPIJlat·.
Fi. dado n a\·iso, ni:í.o turnparPcet· o r·epres•>utantP d:t t'tllJIpanhia, prorPder-se- ha á Rua revelia. NPstc~ easo rwrdPrá a
r.~mnanhia o dirrito de rrelama('fío P \'erificn(·:io de flll~' tr:1ta
o artigo seguinte.
·
·
Art. 43. A classificação e quantidade de ser': i cu rPsultantes das medições provi8oria::; Rerão lanç.aclas ew t•ãdi::rnctas
., em livro especial pelos eng-enheiro:~ que flzi':l't:m as Ir1edi.
çGPs.
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A companhia tomará conhlwimento dessas notas no escriptol'io da fiscalização, dentro do prazo de cinco dias, eontados
da data nm que nara isso receber o convite em ordem de serviço. n dPYor:í. ern seguida authenticar a folha ou folhaR do re-·
ferido Hvro, em q11o estiverem lançadas as notas. dAelarando,
si for easo dissn, qual o motivo f]a impugnnl;'fiO <ln qnalqnPr
'Parte da medição .
A expediçã.o da folha de medição poderá ser retardada a
juizo da fiscalizacão, emqnanto a companhia não tiver aui hentieado o rmml'ctivo registro das mediçõe~. e nestn caso
ficam alterados os prazos a que Re refere a dammla XX do
('·"ntracto.
A assignatura do representante da comnanhta no reret'ido livro imporf.a. por parte da mesma companhia. acceitacão
1as medicões como bon.s, salvo as correccões que mais tarde
rf'sultareri1 das ti edições finae!4, resalvado!=l os nrotestos feif,o~
no I ivrn eomoet~nh•. e as dPei.sões das autoridadeR snnoriores:
~hefe da fi~w.alizaf(ã.o on do districto. inspector das estradas e
min isb·o da Viacão e Obras PnblicaR. No caso dP irmmgnacão
por nartc~ da r.nmoanhia. nrneoderá. o chefe da fiscaliz:wcãn ou
do uisf1'ieto á nova medição e si for caso disso, su,ieitará a imT)tlgnaeãn 'á rlPeisão da autoridaclP R11flerim·, cnmpoff'nf.errlf'nte
informada.
•
j
Fica entendido qne a' vrt'ificação on ncrva mediçã.o será
f0ifa RPm m'Pinizn do srrvic·n nrrmal.
Arf.. H. · t\s obras e trahalhos meti idos nrovism·iamcnt~
•"'m nada hirnosfrP seri'ln partos. de confnrmidade com o dispr.stp nn P.lnns11lrt. XX. tiednzioa a qnot.a a 0110 se reff'rf' a ehmm,la XXVTTT. cnw P.Pd. rf'st.if.ttilln :í. Companhia. si PXf'c•nl:ll' nlln.
o t~(lntracto.
· · ..,..,
DPstrs PJR<:!::1DWnfos sPriío rleduziclns onarsrf\Jf'r mHmfia!=l
ffllP a Cmnnnnhia estivf'r rlf'vl'noo em virfmlP do rontr~ctn.
Art. ft;). Os rcsultadm:: or1s mPdieõr~ nrovisnrin~ f' rf''mP<'tivos pa,mmr1fltos. r.m nPnhum caso dar~n '(í Companhia c'i·roito n. rer.Jamqp(íe~ rPlativH~ ns co,nfa~ fin;1r~.
Art. 46. Denois de eo.ncluida ~~rl'n uma rlas obras d~. r.mpreifacla nror,Prler-c:e-na á R11a mPdicã.o final e. ff~rmin~rta
est.a. R~rão desde loflo ore;:vni7aoo~ os dP.~Pn'hm; rrc:nf'·rt.ivns,
com as necessarias drclaraci5Ps relativas :i classific::~P:lo tJos
terrooos e das obras. disf.ft,ncia de trammodP-. qu:mtidade e
esnecie de matPrinPs. e tudo o mais que fôr preciso para avaliar-se o Hervico feito.
Dr•noi~ de Hsshrnaàos e~ses desenhos m~lo enflPnheiro
fiscal. n Comnanhin ~ed convid9da. Pm ordP~l dP sm·yiço. para
e>:r!rninHl-n~ e a~c:i!Tlwl-os -si r.om elles concordar.
Ri a f:omnanhia tiver duvidas ou rf'rlnmfiP.fíf'~ a fw,er.
drw•r:í nm•pc·pnhl-n~< nnr pscrinto 0 dPvirlamPnf.p f1mdmrH'nf<:'llhl~\ no Pll:·p~llwit'n fi~cnl. dP!llfro dn nrnzo clr, cnJin.,o
(i!'í)
dias. l'nnf:Hlns da dn{n Pm mw f.ivf'r l'f'Cnhirlo c' rom·ifp: nodPrtdo fnmhr•m l'Pilllf'l'Pl' (Jpnfrn desse prJzo, ·nova medição
fhwl. flllP 1hr srr~. roncPdida.
FxniPndo o nrnro ile mw tr:::~ta e~~m. comlicão. fJPl'derá ~,
r.omnanhi!l, n diJ·pifo n. analnuer rPr.l:unariío. hPm r.omn :i
nrrva mNlir?lo on VPrificacão da nrimeira. m1e sPr~ r,nnsidc.nula definitiva, ~3alvn o r.a,so previsto no ar·tigo seguinte.
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tA1ntes de começar-se a medição rfinal, ~crà a Companhia
convidada com trr,s rlias de an1.ecedencia para assif..tir a ella,
procedendo-se á sua revelia si não compnreeer.
Art. q7. Os desrnhos df' que trata a eoudição anterio!.'.
não obstante assignados pelo eng{'nheiro f'isea,l P pda Coml13Jnhia, só poderão ter valor e -servir de baS(' ú organização da
medição final do tl'eeho cor·rf>spondente, depois que forem
approvados pf'ln chefe da Fiscalização ou do Districto, o qual
poderá mallldar JlrO(~eder pf>los mesmos ou por outros rngenheiros a nova medição de todas ou de parte das obras.
~ar·a assiefir a essa nova medição serú convidada a companhia, nos termos da condição antrrior.
Art. 4Rt. Di'poi-s de apprnvados pr.lo chf'ff' da Fiscali?.ação ou do di•st.ricto os ().p·s.f'nhm; da mf'dição 'final de cada
obra. srrão feitos no nsrri•J)If,nrio da fist•alizaf;ão os nr>ressarios ealculf1.s para dr•tprminaJ' o sem ·valor. spndn arehivados
os dPsenhos P calculos •para s.f'rvirf'm de basP :'l organização
da medição final do frPcho ehr-rf',spondP-niP, a qual se effecfuará depois de cnneluidas, mNiidas f' aYaliada.s provisoriamenf,p, .fmfas as obras respPct.ivas.
A companhia ser~i ronvidad•a para Pxaminar f' aut·henticar com a sua as:signat.urea a folha dP mrdição final.
Si f iver NCI·amação a faz r r dr;vorú aprPsf'nfal-a por escripto P drviàanwnf.p fundanwnlada. ao ciJrfP da Fisealiza()ão
ou do districf.o, dentro dn !P'razo de vinte (2101) dias contados
da data rm quf' t.iver rncr>bido ennvif f' para rffrrf.uar o exame.
Esgotado f'SSP 'Pl'azo, nPnhuma rrr.lamaçi'ín da companhia
srr~i accf'ita.
Art.. 49. Ri não :ft;r aft.f'ndida a rPclamação da companhia nos casos d~ que f.l'atam os artigo"'! preced1mLes, fi.ca..:lhe
livre o rf'curso para o inspeef.or federal das Estradas e para
o ministro da Viação e Ohra·s Publicas, decidindo P-oSte em
ultima ins.taneia e ficando a r01mpanhia olwigada a sujeifar-·AA a essa de'ci.são.
O recurso só será reôrbido dentro de trinta diae. contados da. data da rnspecUva dncisão do r.hefe da Fiscalização
ou do districf.o a qual ·SPr:í. Pnviada Pm prof..orol'Jo á ~~nm
'flanhia.
Todos os recursoe serão remottidos ao Ministerio da Viafão .p Obras :Publicas por intrrmNlio do elwfn da Fijscaliz·ação
do Districto e inspif\Ctor federal das .Estradas, 'PUra Que subam logo com a rPepect.iYa informação.
Art. !'iO. O saldo dPmonsfrado na conta final, dNluzidas as
multas f' dP.spPzas dPvidas pPI·a companhia. ~rr-llw-ha pago
logo que crsse a reeponRabilidade da mPsma pela 'Solidez e
consPrvação das obras P sojam <'ssas rPcPbidas df'finitivamenf,p, pelo Gm·prno.

:.c\.rt.. 5rl. Exp.irado r~ada um dos pra'los dP rnspf1nsabilidadP da companhia. srrão as respectivas obras examinadas
pela fiscalização acompanhada do representantP da companhia, e dofinitivamente acceitas por aquella, si Sf~ acharem com
as indispensaveis condiçõrs de solidez e em perfeito estado de
conservação, lavrando-se então o termo de rec.ebimento, que
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será assignado pelo chefe do districto ou da: fiscalização e
pelo representante da companhia. ficando desde então a con~ervação de traes obras sujeit~ no regimen
estabelecido na
clausula XXXVI.
Rio de Janeiro, 1.3 de abril de 1921.. - J. Pires do Rio.

DECRETO N. 1ft. 772 -

DF.

13

DE ABRII. DE

1921

Aore ao Ministerio da Justiça e Negocias Interiores o credito especial de
3:870$, para occorrer ás despezas a effectua.r. em 1921, com a educaçio
e instrucção dos filhos menores do Dr. Astolpbo Dutra, de accôrdo
com o decreto n. 4.121, de 3 de setembro de 1920

O Presidente da Republica dos Estados Unidos do Brasil,
tendo ouvido o Tribunal de Contas, nos termos do n. IH do
§ 2° do art. 30, do regulamento approvado pelo decreto numero 13.868, de 12 de novembro de 1.91.9, resolve abrir ao
Ministerio da Justi({a e Negocio~ Interiores, o credito especial
OP' 3:870$, para OC!jorrer ás despezas a effectuar, em 1921,
com a educação e iustrucção dos filhos menores do Dr. Astolpho Dutra, ex-Presidente da Camara dos Deputados, de
arcôrdo com o decrete n. 4.121, de 3 de setembro de 1920.
Rio de Janeiro,. 1.3 de abt•il df' 1921, 1.00" d:1 IndepPndencia e 33° da Rel:mblica.
EPITA€10 PESSÔA.

Joaquim Ferreira ChavPs.

Jli~CRF,TO

N. 1 '~. 77::t -

DE

1::l

DE !\Jl9IL OE

1n21

Altera o regulamento do Corpo de Marinheiros racionaes na partP rE>fE'rente
á promoção daR praças dn f10mpanhtn de artilheirm~

O Presidente da Republica dos Estados Unidos do Brasil,
atlendcndo a qne ao tempo em que foi promulgadD o regulamento QUf' baixou com o decreto n. 11.840, de 29 de dezembro de 1915, não havia ainda .sido inst.itnida a lbordo dos
Pavios da Armada a organização da direcção do tiro, organtzaç.ão Pst.a que creou novas especialidades, re~;;olvf\ mandar
aecrPHePnt.ar üs condições exigidas vara promoção de marinheiros arlilhciros de segunda elasse a vrimeira classe, de primeira classe a cabo, de cabo a segundo sargento e ele seg·undo
sargento a primeiro sargento, estabelecidas no artigo 1116 B
do referido regulamento, e tambem das praças da companhiaSE-de que tratam os arti.gos 149 e 152 do citado regulamento,
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as funcções de: operador da directoscopio, marcador de alvo,
Q'Uardador de distancia, fRlemetrista, plotador P traçadol' de

ta talha.
Rio de Jane·iro, 13 de abril de 1921, 100" dn
c 33° da Republica.

Ind,~pendnncia

EPITACIO PESSÔA.

Joaquim Ferreira Chaves.

DECRETO N. 11.774-

13

DE

DE ABRIL DE

1921

ConcedP á SodeM Financi~re et Commercinle Franco-BresiliPnne autorização
para continuar a funccionar na Republica

O PrPside11te da Hepub1ica

do~

Estados Unidos do Bra.Ril,

nttendf'THI0 ao que rcquerPli a f:;OCiedadü anonyma Société ~..,i

nanciêr~~

üt Commt'reiale Franco-Brésilienne, com séde em
Paris. Frnnca, autor'izaoão a f11nceionar na Republica pelo decreto ri. 6. ~Jri1, de :H dP .inneiro de 1907, P dnvtdamente reprcsrmtada. dccr('f.a:
Arf.ig-o unico; E' concedida autorizacfto á Société Financier~ et, fiommp,reialt=~ Franco-Brésilienne para funccionar na
nepnhlic.a, com as alter'lC\ÇÕe~ feita~ nos Reus estatutos em virtndr daR rrsolnçõrs votadas em assembléas g-eraes P.xtraordinarias dos rcsp~ctivos accionista:s realizadas a R de jnnho e
16 de julho de HI~O. mlf rr as qu::u•s sn inclue a fixaeão do ca.,..
pital mn quinze milhões de francos, observando a referida sociedade as mesmas clausulas que acompanham o decreto numero 6. 351. de ~1 de janeiro de 1907, e ficando obrigada a
cumprir as formalidades ulteriores exigidas pela legislação em
vigor.
Rio de Janeiro. 13 de abril de i921, tooo da Indepedencia e 3~o da Repuhliea.
EPITACIO PEssi\A.

Sim/Jes

DECRETO N. H. 775 -

DE

14

DE ABRIL DE

L~'1'es.

1921

Publlea a adheslo do Protectorado hespanhol de' Marrocos á Convenç!to Internaclo~al de Roma, para a criação de uma Repartição Internacional
de Hygiene Publica

O Presidente da Republica dos E~tados Unidos do Bt·asil
faz publica a adhesão do Prot.r~ctorado hespan:hol de 1\tarroeus
á ConvencAo Internacional, assignada em Roma, a 9 de dt3zembro de 1907, relativk ã criação de uma Repartição Interna~·

Af:'T'OS

no PODP.R EXECllTJVO

cional de Hygiene Publica em Paris. -

conforme communicou

ao Ministerio das Re-lações Exteriores a Embaixada Italiana

nesta Capital, por Nota de 7 do corrente, cuja tradncção offieial acompanha este decreto.
Rio de Janeiro, 14 de Abril de 1921, 100° da Independcncin e 33° da Republica.
EPITACIO PESSÔA.

M. de Azevedo Marques.

J.

TH ADlJCÇXO
P._ F'M BAI~AD.I\ TIA ITALJA.

Rio de Janeiro, 7 •le 'A.ln·il tll· 19?. t
N." 616.
P _ XXI f.

Minisf.ro,
Com rdererwia á prer.edentc communica(;ão aualoga, tenho a honra de informar Vossa 'Excellencia de que, por Nata
datnda •lr
de Fevereiro p. p., a Empaixada da HeRpanha
f'm Romn no ti ficou n adhesão do Proter.torado hespanhol de
Marroeos ao Accôrdo relativo á criação da Repartição Tntermwionn 1 rle Hygienf' Publica, de Paris. O Protectorado hesJ)')_nhol do Marroco~ dr.verá. ser inscripto na quinta eat.egoria
f' ~~erá t·~·préRPnf ado na Repartição Tnternar.ional de Hygietw
IWin Rr·. AngPI Pu lido y FP-rnandez, De1Pgndo da Hespanha.
Pedindo a Vossa Jijxm~lleneia queira accusm· rocPbimf'nfn
da PI'E'Sellfe communleação, renovo-lhe, Senltot' l\1 i 11 i~~h·o. u.c;
lH·oh~~:fus da mi11ha mais alta eonsideração.
8!~nllnr

'l

Alliafa.

·A Sua ExceÜencia o Dr. José Mànoel de Azevedo Marctues,
Ministro dP ERtado das Relações Exteriores. Rio de Janeiro.

UFCHJ~:TO

N.

t.'J. 71() - -

nE

11i TlF. ABft!T. nE Hl:) I

Abre uu Miuiste~io da Fazenda o credito de 50:000$, para acquisição de
uma lancha destiunda ao serviço da AlfandPga de Victoria, Estado do
Eopirito Santo

O

Pri!;ÍdPllfP da Rt'publica dus F_>_;;(~do:; TJnidP; d11 Br:1'dl,
autm·izae~~o ~~~Hlsf:-urle do ~u·t.
~~·· do tlf~erPlo ~~~

u:>amJo tl:l

gí~:.lativr. n.

'~. 233,- de 31 df:' dezembru ultimu resolVI:· abrir,

:io 1\lmisterio da FazenC.a

0

credito

dt~

50

·ooo~.

vat·a

:~.cqui
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sição dn uma lan'etta 1mra o sprviço aduaneiro da A Handega
de Vietoria, Estado do E·s,pirito Santo.
Rio de Janeiro, 16 de abril de i 9el1, 100') da Indepen-denria A 33° da Hepublica.

Homero llaptista.

DECnETO N. H. 777 --

nE

t8

oF ABRIL rm

IH21

Declara extinctos diversos logareA de auxiliar de auditor cio guerra

O PrPsidf'ntP da. HPpublira dos Estados T!niflos do Brasil,
tendo Pm Yista o disposto no art. R9. da lPi n. :3. l•5t,, de 6 dr.
janeiro de 1918, resolw· declarar extinctos os logares de auxiliar df~ auditor de guerra vagos com a nomea('ão para auditor dos bacharPis Julio Adolpho da Fontoura Gur-des, Carlos
Ayrf's dP Cerqurira Lima, Antonio ,Turandyr .\ln•s Camara ~
J>aulino Martins Coelho de Almeida.
Hiv de ·.Janeiro, i8 de abril de 1921. 100'' ela Tndependencia r 33° da Republica.
F,pn'M!IO

PERSclA.

João Pandiá Calourras.
Joaquim !Ferreira Chm;es

DECllFIJ'O N. 14. i 'iH -

n~<: 20 nE ARIUJ. nF 1021

Approva o annexo n. 2 do tPgulaiJlento para oR PxercicioR
infantaria

f'

o f'Ombate da

O Prr::;idPntn da fiopuhlitla dos _F,,st.ados Uniflo~ do BraHil.
usando da at.tribuição qun lhn ,•onfPrc o :u·t. "H. ti. 1. da
Constituição, J'Csolve a1pproval' o annexo n. 2 do' rrgulam~nto para os exPrcit>io~ P n combat.P. dia. int'nnfaria, QtW f'.om
P-stn baixa, a.s.s•ignat}o pPlo Dr . .Jnão Pand i:í Calog-Pra~. mini~lro dP Estado da. Guer·ra.
Rio de Janeiro, 20 dP. ahril de Hl21. tOO" da fnrlopendencia e 331) da Republica.

.João Pandiâ

Crrlnq~?rns.
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Pro})riedades das
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metralhadora~

OBSERVAÇÃb IMPORTANTE

.Actua·ndo as metralhadoras em ligação constante e inUma com a infantaria, o papel Q!Ue de!-5empenlw.m foi naturalmente est.uuado no proprio regulamento da infantaria.
O pre.-;ente annexo tem simplesmente pot· fim {:ondensar
e Cülllple!.all.' as uiposições previstas para as metralhadora:;;
nos diversos ca1pitulos da 11 parte dnsgn rPgulatn••nln.
Cabe aqui reproduz,ir o que a l~':lse respeito uclla :-;e PUcontra:
«Nos orgãos de fogo adstrictoH á infantaria (nwkalhadora.s, canhões ue 37 e morteiros), vodem-se grcalmcnt.e dis-tinguir. no regiiuento e ba..talhão:
«- ns que acompanham dL'LPrmiHada t.I·uva. afim de
coroar a pos·ição conquistada;
«- os que, estabelecidos ~~m posição, lemn ~ ineumda de apuim· eom li {o(Jo a acção dnH ch•m••ntn:-i L'·•~ inf!mfaria
qUJe vão progredind'o;
·
<<- os que ficam reservados;
«-- os quo são postos á inlcit·a disposi~~ãu da autqridadu
inferior (á disposição de um eomrnandanl-c de batalhão, pelo
coronel; á dh;;p~Jsição do um ~~~piLão, pC'Io 1.·ommanl!!ante do
hrtJtalhão i .
«Ma.s, deve fi(~ar bem Nlfendido quo tat>:; missões são
apena.~ tem)wmrias, il qtH' os diversos orgãos dn fog-o nso.t.ft:tt
~PUllll'(" r SUITPSSi\'n nwut.n passando. nn dPtm rso d.o t~ombatn,
l(h~ unm dps:-;as missÕI'S p.Uil'a out.t·a (•) .>>
Náo exigindo ma,i::; tllW a1h:!íUllS st~n·P,lllt·,~. o qw• llu~ dá a
feit;ã'o th~ t:onL.'eusadissima unid:uJP dtl· infa11taria, a mdra-lhadora l't'lH't'~f'nl.a ne:o;ta. am11a a polcnda 11111:rim,. tf,~ (o!JIJ'-",
t::~nto lwla I'U.1Jidez do tiru ·~omo pda pl'edsão.
A do typ11 le1:~• ~~ m,uifo o.tlcttllfU{tt. oo monimf'll•fo; a do
t.y.po )Je:wtiu Ulll lHHH'Il lllPlloi"i, A pl'inwira \lt)dl' avt~tüut·ur-so
ató ans ponto:-; llHl is' avau~ados. sob a simplc•:-; pr'ol 1'0t:iio dn
qua.h.JUPl' l'lf•JilPlllo dt· infatJt.al'in.. Pllolrantl!o att~ qnant~'•1 111'1'eiso, na IH''lJli'Ía •·umpo!"iit:ãu do grupo dn i~omhah•.
Exige a :.;pgnt·a.w;a da outra, emprego nwnos aniscado, P
previdente f'st·alonamenLu. Dema.is, ass1.mlada com supt)ri<or
solidPz l'lll t'Ppa:To mais esi:JVPL a nwtralhadora pt1sada pótlo
ap!l'ovPilm· nwNttn· a P'XÍII'Pma. preüü;ãu que n em·al';t.eriza.

( •) A~sim, see•;õos .Ue metralhadoras q.w• Of'(JtiiJlfiHhmu,
eompntnhias de pi'Ímeit·o et=i~alãc est.ahtJlec·eJn-sP na posi\:âo
conquistada, pa·ra sttstentm· a llefe:w em caso dn t'oll'f mataque e lambem apoiam o~ a·I-<H!Ut's ulterirn·es.
~gualmN.lle, scfc~t;üe.:; dP !met.ralhadore:::;, ca~lhÕc'~ de 37,
ou morteiro:-; 1'csc1·vaâos, são eollocadbs nm batt~ria Illlra
o.poiar at.aqucs, ou são leva.G.ús para 11 ft·entl', afim de w;ompanh.m· companhias empenhada;~, ebc.
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dí;.;laneias; sob

~~ert.as

ref;ervas, pnrlP.r;í, até

r'~~~~~~TI~I·

ao tiro indit·<~el.o, j}lll' •~.ima «lias l.l'O}I<th ;unig:JIS.
TaniA) a mdJ·a,llmdnra Jrwn oomo a. pr-s·ada rlissimularn .
f-:P l'aeilnwnLn 1111 l.f~lTnHo e pr-e::-;Lam-sn pol' isso, rnaravilhns:unente, :is ru:çnes de sW'JJI'(~uJ..:t'nntam-~e a rnbas E~ni.J'f~ a~ Eü.
fieazes n mortíferas armas: o Ü\l\1' dn. i.t'H,jf'ii'Jorws dnu~ússiwo,
rasanl.o aLó SOO e I. OOii meLros, ,·~ nbsl ::1ntln i11t.ranspnnivnl.
perpendit.mlaJrmentll ú litdm d1• Ln o, e r.oL1rt~. a. q11a!quer di:-;;
ta:ncia, uma arca f•.~;trcil.a, JJJaci !Jlofunda. ALt; ao r~.xt.rem,o al,·aw~t\, as !Jalas c~owwn êUil eJfi,;aeia
nwr•LiJer<~.
,, m~litas
\ ezes a zuua. que ainda nlli o\Te:mJ é nw1s LenJPro~a dn atra ~
\1\ssar-.::;e 11ue as banagt•Jl::; de arf.ilharia, por 1111ida::; e vio-

knla.s

qw~

se.iam.

~~a. L1~Hsãu das f.rajec.,IJ4.•rias n d;~. t~onltgural,iâ'o
Ps!Jreila c muito alongada do tel'l't~uo batido, a~ mnl.r.alllad()-ras pareer>Jll feitas dn prnpuHilo para as Jmrra.g.,~ns paralle ·
Ja:o; :i. fr•~nle: dahJ o :wn cmJn·rgo nus JlaJI(fl/eumr:n·tos, 'lw: .~,:
del!ern hnscw· t:onstrmh"m.ente, a lrulo tJ t nslo: d:dJi '.1 principio ·do ~~~·:,·.alouauwnto dcslas annas, uüo so aljrn d1~ apoia.1·
tr:opas, por stta. \PZ LaBIIJelll I'SeaJIOIHI.das, ·'~'Jmn fH1•lhPill para

Em 'irLuüo

anxilial-us, qtm ndo preei~o. r·om llaJTagen; ht.l t·r:w .. ,,rof ~~~~.t.o-
rns ,,:·u~ l'li.nh;ns ·de~<\oberton.
A exf.rema preeisão far,uN.a-lhes bater dficazm,mt.r. as

flW;sagcn•s estreitas, dondfl o inimigo pócl1• desen1bo~'ar, e
apanhai--o t'lll 1cheio si apresentar-se em eolumna: é o casn
em que se justHi•~a o tir'o perpendicular :í. Jnmtr~. ±;.stn gener~o especia~ de t.iro tambem tem oabimonto quaudo a me--t.ralhadora participa em alguma concen~raç.üo do fogos con-tra objcctivo parLicul~w. Contra inim.igo r'm formação tenue,
IJatid()' de {rente, (\ pouwo ofi)caz a · ac,çáo da meltralbaf(.~ora,
sobret11dn 'ÚS pequenas dista.ncíaH; em vez ~Jc ooeupar-so em
<te,iíes de tal ordem, uHirme111Lc si recorrer ao Liro ceifante,
qtie é prefc·rivP,I 11áo emp1'01gr.w, JJJais lhe eonv1~m mnrlar rlc

poRi1;;i.o p:tra. a;panr!J,ar n ad VI\I'Rm·io d ... fia IH' o, o qun ~~ Sl~rnprP.
::;nguro n nf'fi~az.
· Desta,,·aiHI.O-SP! a metrulhrttiorrfl ~evc pela. f<M~II id<Jil!'•) •l11 ·
f.ranspode -- que lho pern.iillf,e ,adeantar--~H} aLó .aos UHltl9
:wanc1Jilos elementos de l(:ombate, e n. pesado. vc la maior prB--

oisão 4o tiro a distancias ma.ts consideraveis -- que lhe per-mitte ·oscawna.r-se profundamente e ati>i:·ar mais loug~, eonülue-se qun são esll's os principios de emprego, eon1mun::; dos
dous typos:
1•·, a1cção de surpreza;
2°, acção ce flanco.

~~~.ia •qual for, porcí,JIJ, o OllllH'Pgo 11111~ sr• llws prrf.,•fld'a
tJiar, o quo ó fa~llo ~ quo não ha LaeLir~a eHJW(~ial dn metr;llhaJ,hadoras: a iufaut.aria, sim, essa Lem a sua LaeLiea, que tanl.o
joga eom oi> fogos cx:f:remamnittn pocloroHns da. mdralhadora,
eo.mn ~~~nnt o movimrnl.o dos gTupos oniiml\l'ios d1~ ec,mbaf.n.
() po11Lo
•~sf.:'t Plll ~'omhinar.· <~sLes dons p,(mnnnl.os dn
acção
para dc~.salojar o iuimígo ~~ anniqujbtl--o, 1111 para 1:unlnl-o
.- dizintal .p qu,andn :unl'ilf'l' ap1M~'P.rar--.~f' do I t•rrnllo qw~ n'
sol\pnJo~; ddt'lld11'1'. Toda\'ia 1, 110 dt~SI)Jll'ldar dr•:-:las :w.,;(íe,", ao
COJnmand;i 11t.,~ dt• Bll'f rallialloras 'P'.''·''~ nHcre~.:er -·w nppurffl-·
uiüade dP a•·luar f'avoravchnr1'l.Lt~, por sua pt·opria iJJi:eialiva,
conLra o iuimig'O: eumpre-lhc não deixar P::wa.p<tr lal op ·
portunk~adc, sen1 allandonnt· (•nf.ret.anto, a 1u is:-:fio lflll' prjmil.ivatnl•nlu I!JP ~~onfion Sl)tJ clteft\ inlnt•~tliafo.
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EMPRI~GO

4\7{

DAR METRALHADORAS I,gVli:S J)g BATALHÃO
I ·lt1Nt:IPI08 lU'AJlJLADOHEl{

Cnmprebeli.ir o peloLão de mef.ralbaduras levet'l d~ hatalhào f.res see1:õcs dn dnas per,as; cada s1wçilo po:-;s\11' ainda uma
lf-'reeira peça, guard::\cla 1'unw rn.'H~rva d1l ma.Lrrial nn fr 1 ~·m dr.
cornb<üe do batalhão.
.
O pelotão é uma reserva dn Jogos, á disposiçi:ío n a.o immr~diato alcance rlo commandant.r dn batalhão, quo ni\ 1) póde
''mpregal'-·o torln ou sómoute em pat'LH. conforme afl llOI'.f)Ssitlades. Todavia, na ordFnn do comruandant n do bata! hiío par:t
o Pugajamento, pôde ~rr ·prcscripto o e.n1prego do 1nna 1111 dtws
~o;f't'(;ÔI~~' em .mi~são uspel'ial, ou, t.ran~iloriamrniP, ,iun(n a ai-·
e:t1111a nompar11lia (1).
ll~m regra. no ,·.ombaLc•, a-; dua:-:; pe1.:as da llll'~n•a st~r·.ciio
a,·t tl<WI ,iunt.af', pru:\irua \lllla da, ouLt·a, nfi11 com1l pr"t~allf:áo
t·nufra inl1~rrnpções, qtw (~ nst·.usado (H'PVt~r, ~~ aliu1 dt• lJIJ'~ se
po:-;sa ,·ontar sAmpJ·•~ eom uma rlellas, mas sirn para IJ1W as
ar.1;i'iPs tia:-; dnn~; s1.• rcfor·cem " fi1111em arnba6 ~;empr" :í.s ordr·n~; 1!11 nlf~smo ,·onunandaut.e, que lhm; ~~ombina o Plllprego.
i'~ru ('.erl.os easos, 'Porém; póde-se separar a~ PA'iHS n empregai-as i6oladamentf~ (terreno cortado, coberto de 111aUo, c
ainda para. aU.ender á necessidade de Pscalonamrntn. pl'incilJalment.c nas missões defensivas).
8e.ia como fõr, as .peças serão protegidas á eud.a distancia eont.ra Ofl ataques de inimigo que se insinue pelo terreno. empregaudo-s~~ com esse fim, si fõr necessario, f{ner algum elemento especial' de protecção (·pat.ruHta de volteadores,
fixa ou movei, quer um grupo de combate; neste caso a secção
(ll\
peça fica iucluida no proprio grupo, assmmndo o eomma ndo do todo o graduado de maior posto, seja ou não metralharlor. Igualmente, si uma seccão fôr designada para
apoiar uma companhia ou outra qualquer nnidadr, poderá
fitai' sob as ordens do eummandanto desta.
BMI'.H.E!;O NA

OFFENSIVA

Preparcgão do ataque - Antts do ataquD; no rieenrso da
approximação, as metralhadoras do batalhão esr,alonam-se no
dispositivo, segundo as neces6idades que se ,previ\m.
Os pçlotõos do metralha)doras encontram smn pre rrnprego:
·contra as posic·ões das baterias de artilharia ou dos
prf.rrcho6 de acompanhamento, ·que se tenham afoitado muito
e que forem desco·bertas;
contra as posições onde SI') tnnham prrcPhidn IIH~Il·a
lhadoras;
- eontra a 'Pl'Opria linha de infantaria inimiga .
. Em todos os casos Lirar-se-'ha o melhor partido da~ qua1\dadf'f' dr ·pt·reisão rla arma. conrrmt.rando fog-ot; drn:"ns r.
(I) l)isfingnir. I'Ulllll llli dito lltl ari.ig11 ('t'Pc.il.adu, as
nH·tralhadnras que ucom.]JWlhmn uma tropa afim dP s~' installarr-111 na posidín ~nnqnistada, ~ as que são pr)~·;ta.' ú eomJliPfa di~posi~:ão da aul01·idade inferior.
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ajustaijoB contra os p~ntos as,signalados •. No terceiro. c~sol,
actua-se de pre'ferenCia na Z:ona em que se dal'á a prmc1pa1
acção do batalhão e contra os 'POntos que a prío·ri poderão offerecer maior importancia defensiva.
Metter-'Se- h a I'Ill ,posição nos si tios domi·nantcs. donde o
tiro alrgumas vezes poderá ser feito durante certo tempo por
cima das tropas amigas; ou nas alas do batalhão c até na
propria zona de acção do batalhão vizinho. A operação será
feita discreta e dissimuladament<>, tirando-se todn o partido
do terreno, afim de não atli;ahir antes tl\~ tempo o rogo da
artilharia inimi:ga.
Finalmente, os tiro~ adaptar-se-hão rscrurpulosamnnte
aos .de prepamção da artilharia. Em certos casos serão feitos de marwira que se superponham aos da artilharia; em outros, em que seja impossível a aeção desta arma, ou no'B ata.Ques de surpreza, a tarefa da preparação recahirá toda sobre
as meti'alhadoras. O serviço será então regulado ·com todos
os •pormenores, t;egundo combinação horaria ou systema simples de ligaç•ões e signacs.
A .preparação feita pelas mctr&.lhadora~. inopinada, compacta e de curta duração, cau~a Tunda impressão no inimigo
e prepara perfeitamente o ataQue de snrpreza, ~em soccorro
da artilharia. Ji~sta acção direct.a de 'IJreparação dofi ataques
pelas metralhadoras leves de batalhão, pódc ainda ser rdorçada ,pela .accão solidaria das metralhadoras pesadas de regimento, contra os mesmos objactivos (tiro~ dircctofi ou indire·ctos). ou contra outros mais afastados (tiros de intl~r
diccão ou de cnjau:lamento) .
Ao romper o ataque - Ao romper o ataqn~. o pelotão de
metral'hadoras fie a de prevenção á espera dP i nstrnc~õ,~s do
commandantn do batalhão, ou paoHsa á execneão do~ t.o:pieos da
ordem de ataquP, qun lhP dizem I'«'~PPilo, quando nrlla PSteja pre·scripto que c.crt.a~ srr~;õr-~ se .ponham ú disp(~sição de
alg·uma companhia de prinwira l'inha, como I'Pfoh:o dt~ fogos
ou como OI'p;ãn de rohPrtura de um dos 1'iarwos. Em qualquer
de~tes casool'l. t; ~~i momentanPatnPnte que as unirladPs dP ml"tralhadoras (:·weções, ·gpralmente) são postas 1ú. disposição do
commandante d~ ~~om!panhia, para quebrar uma rcsistencia
que est.eja impedindo a progecsí3ão, eobrir um flanco que por
algum tempo ou durante certo percurso., fique exposto. Logo
que a missão ümha sido climprida, o commandant.e do batalhão ·manda retir·ar a sel\<;ão, que fiett disponível para novas
missões.
Durante o atat]Ue - Durante o ataque, o pelotão dis.ponivel, ou a fracção que restar, abre largamente ofi intervallos
para progredir rpOJ' lances SUC·Cessivos e por escalões, utiliz,an,do as passagens desenfiadas; sempre •preí3te·s para intervir,
a pedido do commandante do batalhão, contra todo nuclco de
resistencia que se encontre, ou •para a-talhar ·quaf,qucr cmer.gencia.
E' dessa maneira 1QUe as secções de metralhatlora~ acodem aos grupos de combate, momentaneamente detidos, com
o apoio rapido ü inopinado de fogos violentos, que .poderão
abrir-lhes eaminho. A int.ervenção Lambem se dará quando
se abrirem intervallos muito eonsideravei+; entrr· as unidades
de ataque, ou quando um dos flancos do balaJ'hão ficar momentaneamente descoberto. Dahi vor deant.e podem ir avan~ando, mantendo-·se no intervallo vasio ou escalonadas no
flanco descoberto, ·promptas nos dous c:;::•Jfi para quebrar qual-
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eonlra-alaque inimigo que lente romper através desse

flUPI'
V'lSÍO

.

• tilinalmenLP: tanto o commandwnte de pelotão como o de
S!'l'<;fí.o tePm loda a iniciativa para proceder utilnwntc contra
ns aviõr,s de combate, carros de assalto, ou lJal.PriaB inimigas
l!W' se achem á distancia favnravcl.
]j~m todo o taso, nos objnctivos quP vão :-;endo sucecssivamcnle clmquistado6, nos ·pontos do apo.io tomados ao iniInigo, o pelotão de me'lralhadoras léves, sem esperar ordens,
trata do estabelecer as rrspeetiv·as secções para render nesses
.pontos. o mais dl~pressa possível, o-s grupos dr· combate que
aeabam de conqnistal-os, assegurar a .posse dl'l'initiva delles,
pondO-OS ao abrigo clP ·qualquer COllÍ.l'a-ataque OU retorno offP!lSlVO cto inimi-go, e fazrr delles a base· qw~ servirá de solido apoio ús .progressões ult-eriores.
Na posição conquistada. c'<l:a posição eonquistada, que
fôr o ullimo obj.eetivo do ataque, ellas se estabelecem por F1Ua
Yrz em condições mais maduramente estudadas, não só para
fornecer l)'S fogos possivr1s dP :p.erseguição, como tambcm para
desde logo Jirmar solidamente a oocupação definitiva do terrrno eonquisLado : rí prceiso que logo se possa ter : na frente
dn batalhão. fogos cldensivos dn flanqueament.o, cyne se ajus1Pllt ás barragens dnfensivas da artilharia; fogos defensivos
P
barragens latPraes, modiantc a disposição do poça·s
eonsr•t·vadas para tr.az 11os flaneos gua.rneeidos do batalhão ;
pPças que vigiem os pont.os rlondP podem romper l'ontra-ataques.
Estas divm·sa~ missõe.-; qtw lllr eompetc•m, levarão o pelolão dP mPt.ralhadorq_s a dispor-se mais ou menos em profundi:dado- mn Psealão on xadrez. utilizando sal.iPnreins no !(•trono,
~'~L·n,vaçõPs li<~ projpe.t,\s, rnaUos, afim de va!Pr-sr·, eomo s0mpre,
dn al·eão dP surprPsa.
A :rw<'l'ssidaciP d" obtl~r bons flanquPantPIÜos na fl'(~IIIP (]O
!wtalllãn, rxigid nlgumas vezes que se aclinnlmn alü aos elelltl'nlos tnais avnn~.:a.dns algumas IH·~:as, que parreern ler-sü
afoitado. nmilo. Pt·otr>g·ida.s n curla düdanein. pelo grupo lÜ~
('omhal~ muis proximo, a seguran~.:a df~ taes P·~ças consistirú rm
1.1111 bom disfarce no t.f'!Teno, quando neces'>ario. fie<lndo I'a
propria posição dP tiro sônwnt8 os s<~n·r>nt(~S f'Strietamonte !lCCI~ssal'im:, bPm abasleeidos de munição.
1
Assim. dpsch·· o romper do ataque- üs vE>zrs dPsde a phas~> rir• prr>p.ara~·ão até a eonqnista definiliva rJo ohjeelivo indil·arle. o pPlotão dl~ metralhadoras lnvcs lf'vará o ~~on,
eurso da sua Pxccpdonal -potrneia dn fogos em prnvnil.o da
ili•'C.'fío ol'fPnsiva ·dos grupos dn combate, .abrindo--lhrs o callJinllo, IH'o(Pgl•lJHio-lhcs os fl;aneos, l'nnüf'.lHJo parto ddlflH
nas posi(,'ÕPS
conqu·ista~las,
o
ohjm·tivo
l'ina I inP.lusivP.
K·d l' conem'so dp· todos os insta.ntPs requm· dPsrM;::::omln·adu PSlJirito de solidarirdade de eombalc, de iniciativa. n. par tlo
r:m1Limcnto acurado da opportnnidadc; exige r3pirito dn ~·.acri
fkio, semprP afoito em offerecer-sr -- o soldado metralhador
devo set' soldado de escól.

O pl'inr·:,p0.l meio de defesa. da infantaria (~ o {o!f.J. o qne
importa na primazia, em qualquer org·ani7.ação llof~'nsiva, do
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43

67i

ACTOS DO PODER EXECUTIVO

papel das metralhadoras, c, em particular, das metrallw,doras
leves de batal'hão.
Os mesmos princípios qne presidem ao emprego das metralhadoras na occupação da. posição conquistada, applícam-se
Lambem :í. organização defensiva de outra qualqunr vosi(;ão: o
csculonamento em profundidade, a acção rle {lunco c de sw·preza, impõem-se atJUi com ma.is forte ru.zãu.
A organiza~ão das metralhadoras que sn incuHJIJirão •la
lJat'ra.gcm na frente, mediante tiros direetos du fla.nqw~amunto,
deve ser do tal ordem que, junto á acção pnra)lela das outras
:-!.1'mas ·attLomaticas, a barragem total produzitla nào tleixe uma
zona ·do terreno por hatPr, c ·Seja eapa.z, sú ror si, de dnter o
inimigo, arir1cla quando a bal'ragcm da m'ti!harla uãc se possa
effPduar.
As peças escalonadas no interior do h::üalhão, al{\!H lia
missão do protegf'r os flaneos ou de vigílaneia r'X81'eida ao
longe sobrn éll.'l J}a.;sagnns por onde pódc vil' o inimig·o. terão
tambmn do cuidar {~as ba.rra(Jens inl~YliOJ·es. Estas Ün]JVI'iio certos itinr.rarios ao atnqnr, si este vinr avan•_:.:mdo pela IHJ::>i1;ão
a drntro, r-ontrndo-o em eertas linhas c daw.Jo oz,o tw joul) dos
contra-ataques imuu:diatos; vois qUI', a parfir Llo moHwnto f~ITl
que o inimigo prndra· na posicão, a artilharia Plll ~·rrnJ jLi não
Jlôde rot.rahir ainda mais as suas barrag·:>ns; oeeupadas m~ssc
mister ficam s(Hne.nt.c as metrallJ.adoras ns.~alonadas .
.Mas, alf'm dl'stas divrrsas accõcs, lambem nã.o deverão
ficar inuctints as metralha·doras da defe"la deanfe dn prodromos
mais ou ml'nos certos de ataqlH', susceptivPh de provocar a
contra-preparat,:ão prlo fogo; ao dcsencaflrar-~.p o I iro de eontrn-prrpar:nçãn. tomam p<U'In nclle juntame.Illl', aliú:-;, com todos
os outrús nrg·ãos de fogn da infantaria.
T()das r~t.as a1·•.:õPs S1•rão eabalmellte 0sf.udada.s e o commandantp do lml.allliio dnvnd. IH'CVI~r miuu,~ius:unrnf n, com
rweeisão; a.s diversas missões que caberão ús mel rallladoras
leves nas accões defensiva~, como 11as nffensiYas_

El\IPDEGO D!.\ 8
1

1\H~TnALIIADOflA~

l\lEN'l,O

PESADAS

DE

HEGI-

Princípios que o 1'C(}ulmn -- A companhia de metralhadoras pesadas de regimento comp.rchcnde. quatro SP·f~'ÇÓf'S do
duas IH'Cas, e pmis uma tnrccira peça de reserva, 110 'J'. C.
do batalhão (2).
Hcserva de fogos á disposiçã.o do Coronel, a companhia
Lambem é fonte consideravel de fogos precisos, {IP grande aleahce c potcncin, tiahi seu emprego contra objcctivos afastados .•
A acção que clla desenvolve é a miude massiça, empregando-se quer tiros direcf!os, quer indirectos.
(2) As trreelras p-eças das secções de ÚwtraiiJadoJ'a~
(tH.'sadas e brm assim le:vcs) constituem reserva de maioria l
tendo rm vista as substituições do material gaslo ott dcsLruirlo. l\Ias. nas situações defiensivas, p1,0dem srw rmp.rcgadas como terceira peça das secções c.om pessoal reduzido.
lendo em vista augmentai.· a potcncia do fogo.
·
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Juntar-se-h:a em ~certos :piOntos a aeção das metralhadoras IJ(~sadas á das leves, pertencent!'s a algum batalhão em(Jenh<:ldo.
Em regra. as peças da Hceção de me-tralhadoras pesadas
cmprPg:am-Ho conjuntamonte, tão vroximas umas das outra~s
<lliC a todo o tempo SP possa exercer a at'l(ião do tommandanle
sobrt~ as guarnições. Todavia, quando a secção de eombate ~
comd·i lu ida de tres 1peças, uma dcllas, eorn os respeetivos. serventt·~. mu il as vezf'~ pot!erá considtrar-sD de soct~OITO, e ser
umJlLJda um pouco ú relaguanla, abrigada, ou enlpl'P~!;-<tda em
mis:::;ão part.ieular.
A S(~guranr,;a inimediata das }lnças resulta do seu cscaloIlamrnl.o pela pr.ofundidáde da~ tropas; mas si, exccpcioualnwnLn, nm 1posiç.ão muito arriseada, um gTupo dP ('ombato
quo :::;o lhrs junte pol-as-ha ao abrigo dos aL<tfJ\lt'S dn alg-um
awhw ioso inimigo, que se aventure pelo terreno.
FinalmnnLc, a secção que t:iver sido posta á disposiçtio de
um batalhão, ou companhia, para ddcrminada missão fi.ra ús
oedens immediatas do t·mmnandant(' de qualquer dcsíoias unicJadl'-;, Ulllf!llUllto durat· a refnri<la missão.
Bl\lPHEGO NA OFFJO:NSlVA

~o plano do ac(:ão do r·egimento. cabe ú companhia de
1

metralhadflras posada,., papel n.ssoncial.
Capal; de cobrir determinada zona com snus lugo.'i ext~ns
t;ivamrille poderosos n ajustados, cmprrgamb-a f'JH enrilos
pdntos l'il~onnmi·mnhse forças. que s_crão lltilizadas alhu'I·es
em lH'ovrif.{l da nwnolmL Uülizaúdo-se plnnamenle a tnnsão
da tra.kcloria, pt'tdP-SO l.twnnx inl.ransponivr.is cndas f,orblrduras do t1aoreno, e uma st'l see\:ão dn mntrai hadoras JH~sadas
hasta para psf.eiar a aht de um batalhão, 011 cobrir 11111 flanr~o
momrntmH•amcrlto dPsguarnecido. A t~xl.rt•nta JH't~t·isão das pnçaH pern1itto atirar sem riseo ab·ns(·s do inft>rYnllo do duas
unidades vizinhas, o a altura da fleeha daR t.rajcdm'ia~ de
grande alcance pel'lnitt.o o tiro por cima das tropa~ amigas.
Apozar dn t.nrlo, 0 diffieil a observação· dos dfeitos do tiro a
grande distancia; 1nas, rcmndt~ia.-sn a ineed.eza elo cffPito com
o cnJpr(•go em nutssa da companhia dn nwtrallladora~, cujos
fogos so concentram, semvre que fot· possivrl, com cl:'tc int.nnt.o agTnpando-a toda ou. pPlo m<•no:-;, .Jlltlllt'l'o sttf'l'it·ir•nl.n do
JWI.·as (tiros dirrelos ott indiredos) .
. Antes do ataquo a ~ompanhia dn tnell'alltadoras w~sadas
será mais ou nwnns agTUJJaUa e fiearú prornpla vara PSealonar-so entre as tropas de ataque, logo que est<• cnnwee.
Desde nntão .clla fieará prompta para receber as missões
do preparat_,~ão do afaqun que lhe podem cabm·.
l'rq)((.J'açâo do ataque Em quanto as nwtr·alhadqJ·as InYes dos hal.alllões quo yfío t.ravuw ll'Ombaln l'rll prirnniro est·.a-lão. tomam úircelamcntc á sLta conta todos os elementos inimigos, que varoeom estorvar immediatamonte a vrogrcssão dos
rncsmns hatalhõc!'l. as metralhadoras pesadas. adnando Pm
massa o reeorrendo á concentração de fogos, vnlta·m-Re mais
espccialmenl.c eont ra as ilhotas do resistcncia rceonhceidas no
interior das posü;ões adversas. contra os pontos de apoio, orlas de povoado nu hosqnc, zonas descnfiarlas que podem prcs~ar-so ú reunião de tropas, quebradas, posições de lJatcria, etc.
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A execução methollica oestes ~iros sérá fixad_a em ordem esp~
cial, que os regula de conformidade com os tiros de prepara1.mo
da artill1aria e molmlhadoras leves, quer sujeitando-as a um
systmna horario, que1· eslaholcccmlo um systema de liga(,'.ÕCs
por meio de signaes luminosos.
1Yv cm·t·er do ataque - Emquanto so desenvolve o ataque,
estes lil'OS de preparaÇ\ãO podem UUI'al' ainda algum tempo, OU
transformar-se em tiros do enjaulamento, que isolem alguma
zona e na qnal sPja Cllll\"üninnte im}wdil' complrtanwnle a entrada de rdm·~,;os, pelo menos durante determinado prazo.
Todas as pe~as. ou sómfmte parte dellas, rtllpl'l'gam-se
Hestns, emquanto as se<'t;Õns designadas· se dirigem ao sitio determinado na ordem de ataqm', vara ahi desempenhar o papo!
qun lhes foi distribu ido. Feito isto, escalona-sc toda a companhia vela pL·oJurtdirlade das tropas de ataque, afim do intervir ú mr.didas das 1wccssidades.
Dispostas eom largos int('rvallos mn esealúf's hem d istan ·
Liados, tão laeg·ns aqunlles n tão distanciados Pstrs qnanLo
possivel, Yão as mdralhadnras pesadas progTI~dinclo no Jogar
quo lhes foi marcadn, utilizando csernpulosamPrdn o lerl'mw;
n inf.en·ir·ão quando t'1lr preeiso aecumular a maior poteneia
tlP fogos possiYPI, f·cmt.ra l'l'sisLerwia qtw ('f:le.ia euslaudo u
etHJPr' n impe-ça a progr(•ssiio. Ora terão dP fe(\.llar um inLPI'vallo •premaf.ut·amPnh\ alwrto n qw~ as metralhadoras lt'VI'S do
batalhão não 'JHHinm bal'l'aJ•; ora sorá o caso de \1111 hata.lhão
eujo flanco fica dPsampm·ado porque o 'batalhão vizinho foi
detido; ora, em fim, assignalar--sP-ha um eonlra-at.aqw\ que
se apresla a coberto do terreno ou em uma zona dPsPJÜiada.
Para logo intm·virão as metralhadoras, fedmndo o inlervallu
perigoso. c• atfí atii·ando JH>,los intrrvallos dos gruvos dP combate cxlrPmos; sPrvirulo dP PSIPio ao flanco do hatall1ão q1rn
se acha descounrf.n 1• dirigindo fogos de CSI'al'pa ''· dP l'lll'iada
contra os orgãos da d1~ff'~U f}Uf' sn oppõrm :para traz, pel'LIIt'bam a re-união dP tropas para o eonlra-ataqu1~ ou o df'lPm na
oc-casiãn Pm cpw rolllJH'l'. FJm todos os easos, !/l'(ll:us ao e.•wfllmwmcnt'o em rtlle se af'lunw, havPrú sf'lli{H'P uma sPcção. pr,lo
nwiws, dP quP dispt11· no ponto ondn F;Urgit· a nPressidadP,
!:iCcção esta QtH' ·podrní nnt.rar Pm acção quasi illst.antanea-

mentc.

Por outro la• lo, srta · collocaçã.o qun S(' 1hrs dú sr•e:i lalnl>em a mais '])'ropl'ia pnra o•~r,uparem paulatiuanwnlP os pontos do alloio stwf~Pssivos lomadofl ao inimigo ou o ohjPclo l'inal, c del"rnde·l-os <~flUI toda a pot,cncia · clr fogos. d1~ flUI' são
capazes. contra quaJ:qurr 1·etorno offensivo.
:Ya lJOSi(~ão cnnquistada Ahi rllas collabot·am· :-;obretudo no a·provBilanwnto do fpifo. mediante t.iros prPei\.;us de~
perseguição f' dr intrl'dicção nontt·a os 1:ontos obJ·igalorios d1~
passagem do inimigo (Pneruzilhadas, pontPs, sahidas do 'POvoados, rlc.): apoiam. em geral. a acção das mrfralhadoras
levrs qtw a.g prPcodPram P .iú sr aeham estabelecida~: snbstituem-n'as. si fút• prPei!'o, eomn Pstas substituirant as arrnas
;wt.omatieas dns grup<is dl' I'Ombat.P; e. finalmente·, düo f6nna
fip·f"initiva ti Ofoisalura da Ol'l-!'tlltizaeiio defPnsiva do IPJTPno.
Dr.st'arfP. rm StH'I'essivns lanees atf• a conqui:.;la da posição ctPsig-nada. t.Prfio rnnlrihuiflo pnra esse et·nlinun impulso
da rt>faguarda para a fr·oniP. qur rrvigora o atTall!'O da infa!Jtaria ''. Jh1' Pnlt·Pll'lll a •potrJJ(~ia dos fogo-., I' qun Jhr pneIllltlc, mmlas vczr~. renovar os aLacrucs contra certos ponto:;,
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pregervando-a das inquietações que llw dão os flancos ou
dos ri:::;cos que lheB pos~mm r-orrer. AR metral'hndoras, ·rmfim,
usR.rgurarn mn granú1~ parlf' a posse do Lorrcnn ennquislado.
EMPREGO NA DEFENSIVA

E' prineipalmrnff' na· dmrsa do trrrPno, qne as mctra-

Jhndurn~ pPsada-s lrPm oeeasião d<' Pm•prt'l-!~\1' o maximo da rpo-

lenria d1• si'Uf' fogos p a C'XfllPma l{ll'neisão do tiro; nfí.o s(• podcrfio a pl'io1·i cte~Pmpnnbar qnalquPr missão qnP haja Rido
monwnlanPamcnfe ronfiada ús metralhadoras Jevl~SI do hat.alhfío, 1'onw Iamhrm, utilizando intrgralnwntP o aleaner e a
IH'Peisftn, valendo- sr dr me·ios divrrsos, reforçar a a!'r,:ão das
nwlralhadoras lf'Vf'·S, ou reridPI-as nas rniss·õns illfrrml:s, nue
porvPntura lhes tenham sido confiadas, rom lJrPjnizo de outras mais avançadas para as quaes são mais PspPc.iahnPnto
~qll.as, f'In virtude tla Jevl:'za r. mnbilidad!~.
F.' as!'üm. por f'Xemplo, quo a-s hn:rrn!JP11.ro; adranto da
fl'Plll P, fpil as •pelas metralhadoras h'VeS de
flanquearnrnto,
com tiros dirf'cf.os, serão re;fol·çadas prlas barra~cns com liros indii·Pct os, lançadas pelafi mrfralhadoras :pesadas. por
cima das tropas - srm rxclusão. nat.uralmrntr, <h~ qnalquer
a<·1:fín dP f.iro dirN~Io a fJllP dP az·o a disposição parfir.nl'armPnll' ravoravPl ( PlPvação, zmú1 formando sal iPnl r. nf c.).
Em r,onsPqunnria, ainda~ rlo rsealonamPnl o quP SP •l:hf's dá,
as nwlralhadora~ (Wsadas, dP prefPrf'nl'ias ús IP\'f's, tomarão
famlwm ú sua eonfa as lJOI'l'ngrns intcl'iores, quP trem :por
objPl~ln C'annJiz,ar o afaqun do inimigo flUP haja eonsrguido
:ppnPtrar na posirfío. ou pt'Pparar um eont.ra-ataqnP em delf'rminada zona.
A rw<;ão longínqua lrm famhPm ~~ahimPnlo no:::. I iros rlc>
úunricfll('iio dn dia P ~í nnUP, f', mais nspf'l~ialnwntP, nos de
t~mtl1·n-Jn•eJW1'rJçiío. Emquanfn .as mPiralharloras lrvr.t; ~~olla
boram nos fogos df' conf ra-prf'paração gf'ral, nwdiantr t.iros
a enrl a distancia approximada, as metralhadoras .pesadas dirigPm OS Sf'llS firos dP ('OTl(ra-prPparn.<;ãO, OÍl'f'CfOS OU indireefns, l'onlt·a !orlas as ·passagPns Jon:g.inquas pn1· nnrln o inimi·g·o cruza, eontra as zonas drsonfiadas onfll' PIIP sr l'Plmr,
r dnnrlr obrigaforiamfm~P drsrmhocará.
Todas estas a~ções deVem ser Pscrupulosanwntr estudadas no palno df' df'fe-sa do trrreno r. Pm :partiPular. os systPmas rlp ligarão fllW pPrmitfam o df'Sf'lll'ar!PamPnlo automat Íl'O df' f}llatlf!ÚPI' OPilas_
DTSPORJÇõES f!OMMUNS AO P:ELOT ÃO D:E METRALHADORAS IJBV"RR E A COMPA~HTA DF. MRTHALHADOHAS PERAOAR
P.\PEl. IW Col\Tl\L\NDANTE DO PELO'r.\o Oll DA COMPANHIA

E' n rnmmanr1ant~ do ·prlot.ão m1 da companhia, qnem
rlistr·ihll" ús S~l'l,'ÕPs as varias missiil's confiadas á 1midaclp;
ma~.
sr- rbf.rrií. ligacão ahsolutanwnt.r intima Pntrr as unidadPs dl' infnnfaria f'
de nwtralhadoras qUP SP IIH'S pod(.>m
jnnt.1r·. f'i o enmmandnlJt.r do hatalhão, ou coronel, dC'signar
raila sPcçfio de nwtralhadora~.:~ JH'Pcisamr.nt.f' prlo nnmr do
respf'rf ivo rommandante.

s,·.

as
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Com es.so fim, o commandante, do pelotão ou da compa...
nhia, prestará as necessarias informações.
A ordem de ataque dada pelo cómmandante, do pelotão ou
da companhia, é um extracto da do commandantc do batalhão
ou do eoronel, com o complemento de todas as prescripções
relativas ás particularidades da execução das missões designadas, das ligações, c do remuniciamento.
J!;m reg-ra, o commandante da unidade de metralhadoras
rr!aecha ao -lado do seu chefe immediato, afim dr estar ao
par das ordens que elle dér e das informações que lhe chegarem. Por intermedio dos agentes de que dispõe, procurará
manter-se ~cmpre em ligação eom os commandantes das seoçiJes. pondo-se ao corrente das necessidades que os affligem;
:-:eempre que for possível tomará pessoalmente ~ontacto r.om
elles.
Cuida ao remuniciamento de sua unidade, fornece-lhe
pessoal e material; providencia a fim das secções disponíveis
mandarem reconhecer as direcções em que poderão trr de empenhar-se e se manterem promptas para actuar si houver
opportunidade. •Na falta de ordens de cima, ~abe-lhe a iniciativa. quando valer a pena, de intervir no momento azado atacando os objectivos fugitivos.
.
·
Toda a energia que o ,anima, todo o espirito de decisão
de que se sente capaz, devem ter em mira. a cada innstante,
assegurar ás unidades de ataque o apoio de fogos poderosos.
sempre prestes a intervir, reduzidos ao minimo de tempo
os deslocamentos entre duas posições successivas.
PRECAUÇÕES QUE SE TOMAM PARA ASSEGURAR A ACÇÃO DAS
METRATJHADORAS

E' tal a potencia de fogos da metralhadora, que, applicada em boas condições e com cabal rendimento, paralizar:\
o inimigo, seja qual for, ainc;la que elle tenha descmboeado a
pouca distancia. Para conseguil-o, port~m, P preciso que a
nv~tralhadnra não tenha experimentado
muitos damnos de
fogo de artilharia inimiga, e esteja collocada de manf'ira que
pos~a intervir instantaneamente no momento prrciso.
As metralhadoras ficarão, pois, afastadas dP- todas a.c; orgo.rdzõP-s visiveis, contra as quaes a artilharia se volta systC'maHcamcntc, e serão dissimuladas em cohnrh1ras on mediante
dtsfarcos (escavações de projcctis, maUo, r11inas, de.), cuidando-se, quanto possível, de abrigal-as no solo ainda que seja
com um simples espaldão. Aproveitam-se as pausas prolongadas para aperfeiçoar o abrigô que póde Sf'r, então, dotado
de nm posto de tiro, de local para o pessoal e de um observatorio, ligados por passagens faceis: mas dcvn sempre permittír qnc se observe por qualquer u~mi>O n qnn se 11os~m
immediatamente abrir o fogo.
Rio de Janeiro. 20 de abril de 1921. - João Pandiá Calogeras.
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APFENDICE I
EXEl\TPLO DE OilliEM DE ATAQUE DO OOMMANDANTE DO PELOTÃO IJ)E
METRALHADORAS LEVES DE BATALHÃO (3)

I. Missü.o do regimento e do batalhão - Object.ivog snceessivos.
li. Limites da zona de acção do batalhão c ponto de
direccão afastado;
.
Angulo do eixo ger·al de ataque. ·
III. Idéa de manobra do commandamte âo batalhão.
IV. DispOisit.ivo de ataque e papel de cada companhia;
indicacqes para a tomada ·dte posição.
V. Missões do JIClotão de metralhadoras:
a) repartição das s,rcçõeR;
b) missão de ca~a secção e tomada de posição,
VL Horario dos fOf!OR de artilharia. e em'rwego dos signa~s
de fogo de artifício.
VII. Ligações:
a) interior, no pelotão;
b) entre as secções e as companhias empenhadas;
c) com o commanóante do batalhão.
VIII. Contra-ata,qnes previstos - Organização do terreno
conquistado.
·
IX. Remuniciament:o e preenchimento de claro~.
X. Postos de soccorro.
XI. Posto inicial co command'ante do pelotão (e do batalhão); eiX'o de des.Jo.!amcnto c ~oontos ondo Rncccssivamcml:j
:-:;n r•stahrlecerá.
XII. Tndicaçi'J'cs ·divcrsa's (f:li houvm·).
Nottl ...:_ A or·dcm de ataque da ~ompanhia de metralhadoras do batalhão de caçadores é redigida de h>aneira .anaIoga, acc,rescentando-s~. entretanto. ao paragrapho V a~
missõefl possíveis prop~·ias ás metralhadoras pesada~.
EXF.MPLO DE ORDEM DE A'l'AQUE DADA PELO OOMMANDAN'l'F. DA
GOMPANJIIA DE ME'l'RALiiADORAS PESADA~

I. Missão do regimento - .. Objectivos successivos.
U. Limites da zrjn~ iJe acção do regimento c .ponto ·de
direoção afastado.
III. Idéa de manobra do coronel.
IV. Di181positivo :do ataque - Vapel de cada batalhão
fndicaÇ~ões para a collocação das·tropas nos respectivos logarc~
- Ligação r-om as nmdades vizinhas, si tiver ealhimf~'lll o.
(:~) Em rc~gra ns indicações essenciaes dcst.a ordem são
dadas por- c:;.;eriptn aos c•nmmanõ'anf.cs das sN~~;õf~s on, pPlo
menos, os commandantr·~ do pelotão as dict::nn para que os
das sr,c~\ües as escrevam.
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V. Missõc~ da companhia do metralhadoras:
A) A11 t0:' do ataque:
o.) ~.g!•upamonto da companhia, si tiver cabirnPnfo, em
um sitio an:roximadamento dot.erminado;
lJ) missões nvnnfuaes dn tiro indirncfo para a preparação
do af.aqtw; object.ivos tmiens ou sncecs~ivos;
-Consumo de munição - Velor.idadle de tiro;
Durarão dos tiros -- Hnra do inicio ~ do fim.
B) Dm·ante o ataqnc:
a) prr.!'·istrmcia. nas missõrs ev<'nt.nu('s t1e ti1·o inüircr.Lo
nu, então, tiros dü int.erdic(:ão, de cn,iaulamento;
b) ou distribui~.:ão das soeçõcs 1{Wlos bafalhl'í{)s f' dt'Si~·naeão das qd<' fieam á disrHlsição ·cth coronel;
•
e) sf'r.çücs designadn~ para barrar um int.orYaltn on apoiar
uma ala;
.
d) cutrada ·dws tropas c•m srus Jogare'S.
VI. Horario dos tiros de artilharia e ~ignaPs dr fogo cJe
artificio -dtancto as informaeõPs ncco~snrias á progrP.ssfio da
infantaria.
VJJ. Ligaçõ.rs:
a) ontrn os clcmP,ntos da eompanhin:
b) Pni.ro a~ Sf'CÇÕ<':-.: e ns 1m la lllõPs;
c) com o coronc.L
vnr. Cont.ra-afaql1f\S prPvistos r, nrganhmr..ão do f.flrrPnn
ron:quistado.

Aj:
a) rragrnpamP·nto de toda, ou flp parte da rompanllia, si
f rir ne·Mssario:
b) missões .de J!Pr~:eguição pPio fogo;
c) nnjaulamrnlO's, irltPrdirção P inquirt.a,~üo.
B) Occn.pação do terreno.
a.) missões evPntuaes dP barragem na l'rentn;
b) missõps dn barl'ag<'·ns intrriorcs ou lntrr·:ws;
c) n.ccõos longinquas.
IX. nca:baslPcimrnfo df' mnniçõf'S (\ fll'f'Pnrhinwnlo f{P

claro!li.
X. Posto R de soe corro·.
X. Logar inicial do commandant.n da c.ompanhia (c posto
~·e connnando do coronnl) ; eix9 dP de~lncamP·n t.o c• pnnt.o:-l onc1c
~ur.r.f'~~ivamcnh~ sé e.stal;elerf'rá.
xn. Indiraçfff's rtivrrsaiS (si houvPr).

APPfENDICE IT
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LIMITES On El\·TPREfl

nn

'l'IHO T~OIREC'l'O

1." E' rn·ohihido a f ira r a mrnos dP GOO n1r•lrns n.dcn.nfn rll'
tr·opas amigas.
2. 0 O tiro indir0rl:o só s0 flmprPga at1~ 8. 000 mPiros.
:3." As barrag0n~ fixas são as unira:;; a ui orizada~: niio se
fa1.rm. portanto. har·rng:Pns mnvf'i:;;. E' prohihido fflZPl' har-
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raf;'cns além do 2. 506' metros. Os cle,slocamentos das barrngrn:-~
fixas devem ser f e i toa por la.n<~es 'do :!00 metros.
'!." Um agrupamento do 12 peças, com o consumo normal
flr! r)ro.ieetis, póde manu~r barragem nutrida rm uma frente u11.~
200 mel r·os, r nfficmz f'tn uma dr MIO nwf.ros, f•onforme ns dis ..
l:uwin~.
.
ú." Em vista da disper.11ão do tiro, do m·tmtle consumo de
1111tni~·tírs e dn dctf?r.iu'tação do ·nu~.JteJ"ial, o tiro úuliN!r:lo stí
deve sm· empreaado contra objectivos importantes ou zonm;
de rrrta exten.~ãn. Tal como a1~ontccr no tiro dir('eto, convii"~Ú
smnprc Pmpregar forças de nscar,p.a ou de enfiada, qui:" api'Oveitam melhor o ff'ixe das Lrajectorias 1:" a T~<rnfundidatle do
t.Prreno !batido; sendo, ainda, menos pet·igosos ~~ hnpt'l'ssionanf.f•s para a frooa, pm· cima da qual sr realizam.
Il -- POSIÇÕES DR TinO

O commandantc dr. eompanhia de mctrnlhadoras pcsadill~
f.endn recebido do C~ommandantc ·dto regimento nma missão do
tiro indirect.o, fixa a posição ·à'as suas peças. 'J'anto qmmto
}1o.c;sivrd para uma dada rnisRão, drwcr:.í. prevl'r uma .sf'gu.rHl1 ~t.
'lhnsii,'I:ÍO. qun ser[1 utilizada no caso de ter sido a ,primeira deseobnrta pelo inimigo. As posiçõf':s não são osrolhi<las Sl'm
p1·tw1o rcconhorimcnto do terreno, c são detPrmimula~ p('ln~
eondi()Üos f~H'.tir.as, tcndn-sc Pm consideração:
1. As distanr.ias de tiro .favoraveis (1. 500 f' 3. 000
meLros). ·
2:· A distancia minima que prrmitte o tiro por cima fia
maoscara co.bridora.
3. A necessidade ele dissimulação ás vistas dos observaforios torrf'strcs e aéreos. Uma ve.z. terminada a preparação
do firo, 6 pessoal 1será abrigado, tanto quanto possivr.l, em
r.xcavações feitas, antes P dnraont.P. o combate, e em ligriras
on;an izações prot.cctoras .
0

0

APPENDICE III
/

M1ÇÕEA DIVERSAS DAR MRTRALHADORAR

(Mmliantr. tiro dirrct.o on ind•irecto)

-to -

Foaos de 1'nquietaçõo e intrrdicção

Os tiros de inquietação tcem por fim t)lrodnzir a rarfiga
moral nas tropwg inimigas.
Act.uam, talvnz, menos p.ela imporl.ancia das perclas. infligidas do quo pelas precauções .que o adversario se vt. •forçad!o a tmnar contra ~ multiplicidade ~ frrqucncia d10s tiros,
n a inePrtcza do momr:nto em que o fogo será desencadeado,
fim·aç1ão e origem ct('.Jle. A inquiPtação pôde lambem, c•m c~nrtos
pontoR, assumir o .carr.clf'r di' vPrdadeira inte?·dirçfin. F.~sa
espPeic de fogo execut.a-sP mais PsprcialmPnfP :í nniiP, nas
horas habituars ·dos movimentos do inimigo.
A escolha dos objectivus, assim como a cl~tPrminac:ãn da.:;
horas do fogo, resultam clM informaÇÕf'S de l.oda !'S(lf'C~Íf' onl ifinS a respeito do a'dversario.
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Os priucipaes obj ectivos são :
·As viats de communicação e de reabastecimento, as sendas,
encruzilhadas, immediacões dos postos de commando, ramaes
que :possam ser enfiados, contra-vertentes, ernfim, todos os
pontos em que .se quer prejudicar os trabalhos inimigos. O
meio geralm~nte empregado nestes casos é o tiro indirecto.

2° -

Fogo de ba.rragem

As barragens contribuem ,para a protecção da infantaria
em suas linhas de partida e de altos. 1São fixas e deve-se
prever, tanto quanto possível, a concordancia destes fogos de
barragem com os dTo mesmo genero que a artilharia tem de
executar.
1. 0 São lançados principalmente adeante da frente, nas
alas descobertas, ou em zonas propicias aos contra-ataques elo
inimigo (contra-vertentes, quebradas, corredores nat.uraes).
2; 0 Podem ser v-xecutados, quer mediante tiro dtrecto,
pelas peças que flanquoiam a frente da ·posição -ou barram intervaHos, quer mediante tiro in:directo, pelas metralhadoras
pesad'as, mais ou m.enos escalonadas ou agrupadas.

3° -

F:ogos de concentração

Os tiros de concentração são dirigljdos contra objectivos
particularmente importantes, taes como: il~otas de resistencia, :pontos de apoio, sabidas de povoa·dos, tropas reunidas,
zonas desenfiadas capazes de servir de local d'e reunião para
contra-ataques, quebradas ou cortaduras do terreno, apro'Vettaveis como :posições de metralhadoras, 'baterias de artiltutria, etc.
·
Estes fogos S·e realizam, quer de conformidade com a~
previsões feitas, quer por ordem dbs commandantes do pelotão, companhia ou mesmo seCQão, no caso de ohjectivos fugazes ou não pr~vi·sto~. ~ão exeeutad10s mnfliantr- tiJ·o 'dirPeto
ou iudirecto.
1-o -

Fooo.~

de enjattlam,ento

Os tiros de en.iaulamento teem .por fim isolar uma zona,
afim d'e que não seja occupada ou organizada, ou, ainda,
facilitar um recoohecimento. :São (:J.irigidos contra os caminhos d1~ accesso 1á zona considerada e geralmPnt.c executados directamente, .para ntilizar-sc no maximo a prreisão dais
Deças.
APPENDTCE IV
F:APALOÕgR PARA J\TF:THALJL\DORAS

Os srrvenfps da companhia de metralhadoras pesadas, ou
do pelotão de mPf.ralhadoras lfWPS devem ser capazPR de executar rapidamE'ntc, no em·rpr do comhate, espaldõPs para nwtralhadoras. Podem, all~rn disso, ter de organi;~;ar em uma po-
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sição cspaldiks do mesmo typo, em pÍeno campo, assim como

r)osiçGPs f1C tiro em certos pontos das parall~las ou dos ramaPs Esses cspaldões ou as {losiçõcs de tiro devem ser cuio

dadosamPnt<• disfaeçados

o

Fig. 1
J•~spaldõm~

para atil'ar rleitatlo

Fig. 2
Espaldfio para atirar na posiç-ão

~

(-1,701

I

<-r.oo'

Figs.

~

e

/1

Posição de tiro em uma trinr..hcira e respectivo perfil
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DF.CRETO 1\. 1·L 77!1 -

nE

20 nE ABnn. nE 1!121

Rectifica os decretos ns. 2.794 e 10.419, de 3 de setembro de 1913

O PrPsidPnfp da~RPpnhlira dos E~fados Unidos do Brasil,
f f'ndo f'lll visl.a a informa(:fio (~on~l.aut•' do offieio do Snnn.tlo

da llf'{Hlbliea n. ;;n, dr 2 do rorrf'nlfl, resolvnn derlnrnr qne {•
Joaquim Pimenta e 11fio .Toaqui(n Pimrnlf'l o opPrario da Fa}Jriea dr Polyora Rf'm Fnnmr:a df' nur tratam os dP,ITClos numpr·os 2. 7!H e 10. 1 I 9, de 3 dr se f rmbro de Hl 1:L
Hin de .Tanf'iro, 20 df' nhril dr 1 !l?l, l00" da Tnrlrprndrnrin r 33" da HPpnhlira.
F.PITACJO PERSt\·\ .

.Tnri.o Pmulirí CnlnaNns.

DF.CRE'rO N. 1.1. 780 -

DE

20 DE ABniL DE 1921

Ahrf ao Ministerio da Agricultura, Industria c Commercio o crndito dl'
370:000$, para attender ás despezas com a representação do Brasil nn.
exposição da borracha e outros productos trotlicnes a rnalizn.r-se em
l.rondres no corrente anno

O Presidente da Repuhlica dos Estados Unidos do Hmsil,
usando da antoriza•;ão conl ida no a ri. 17, IPI I r·n o, da lei nunwro 1. 242, dn 5 do janf'iro de 1921, P tendo ouvido o 'I'J'ibnnal d•~ Contas na fôrma do dispnslo no 11. lH. ~ :.!". do al'l. :lO
do l'PRpnef.ivo regulament.o, resolve ahrir an Ministerio da Agl'iculf,m'a, Tntlnsf.ria f' Comnwrcio o credito dn 370:000$, para
altendPI' :ís dPspPz.as eom a rt'prrsmll.aeão do Bl'asil' na Pxposi~.;ão, da hnl'l'acha r outros productos t.ropicaes a realizar-se
em Londres no corrente anno.
Rio de Janeiro, 20 de abril de 1921. 100" da TndPJWndencia
e :l:l" da Hepublica.
EPITACIO PESSi)A.
SirnÕf?!~

DECHli:TO N. H .7RI

--DE

20

Lnpcs.

DF, AORIL DE

1921

Concede á «Anglo-Brazilian Iron and Steel Syndicate, Limited »,
para funccionar na Republica

nutorizn~ão

O Presidente da Jlf'puhlif·a dos Estados TTniclos dn 11rasil,
allendcndn an qur t'f'Qllt'l'f'tt a soeifldadc anon:nna ''AngloHrnzilian lr·on awJ ~tPel Syndirate, I . imifpd", í~om s(de ern
~·,owlr!•s. lnglalf'l'l'a. •· tl!•vidanwntP l'PJr .~sPntada. dfl!WI'f a:

AJ•tigo unieo. E' concNiida ú "Anglo-Hmzilian Tr·nn and
Ryndieate, Limii.Pd", autorização para funccinnnt· na

f:H.e(~l

~\CTOS IJO l'OOElt

Rt'publit·a,

Clllll

EXECU'l'lVO

os estatutos que apresentou e

mediante

as dau:s~tla~ que a este acompailham, assignadas pelo minisli'o dt· Estado dos Negocios da Ag·ricultura, Inuustria e Comlllet·•·in. !'icand() a mesma sociedade olJrigaua • a cumprir as
lonnal idadt•:-: ('Xigidas pela legislação em vigor.,
Hio de .Janeiro. 20 de abril de 192J, 100° <la lnucpen ..

•l!'ll!'ia e 3:J·• da RepÚblica.
EPI'rACIO

PEssôA.

Simões Lopes.

Clausulas que acompanham o decreto n. 14.781, desta data
I

.\ soei<•dade ammynm ·· Anglo-Brazilian It·on and Steel
Limited" é obrigada a ter um representante geral
110 Bl'asil, eom plrnos e illimilados poderes para tratar e defini tivamcnte resolver as questões que se suscitarem, qu•~r
enm o Governo, quer eom particulares, podendo ser deman~
dado e receber citação inicial pela socid~de.
~ym.licate,

li

Todos os aclos· que JH'alicar no f3rasil fiearflo s11jeitos
UIJ

icauwnte ás respectivas leis e regulamentos u á jnt·isdkt_;flo

d1· st·us trilltmaes ,iudieiarios ou administratiYo::5, ~etll que, em
knlptl algttm, possa a
l'X<'~'IH:.ão. fundada •~ni

referida sociedade l'l'l'ltunat· qualquer
seus estatutos, cujas disposi~~õl's não
pndpt·ão servir de base para qualquer reclamação coHcerlleÍlle
ú execução das olJras ou serYi~~os a que cliPs se referem.
UI

Fica dependente de a11tóriza~,;ão do Govt~t·no qualquer altnt·a,.:ão qw~ D. sociedade IPnha de Jazer nos respectivos esLafulus.
o;\

sociedade não poder;i, tampouco, praticar UüUlHlllltt
otwt·at;,ão de banco. neg·ociar em camhiacs ou operar l'lll seguros srm qm'. para esse fim, solicite préviamenLe auto1 iza':ão os.pecial ao Ministerio dos Negocias da Faz.enda.
Ser-lhe-1m cassada a a 1Jtorização para funceionat· na
HqHtblica, si infringir esta clausula.

IV
Fint l'lllendidu que a autoriza~~ão ,·~ dada sem pre,ptJzo do
priiH'·ÍlJÍo de achar-se a soeidaue sujeita á~ dü;posiçiJPs de dirt•ilo que reg·elll as ~;ocict!adl'.~ anonymas.
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v
A infraoção de qualquer das elaw;ulas ·va.l'a a qual não
cstr•.ia comminada pena ospeeial será vunida eom a multa de
um conto de rr!.is (1 :000$) a cinco contos de n~is (5 :000$) e,
no caso de reineidcncia, eom a cassação da autorização com~e
dida pelo decreto em Yirtude do qual lmixam as presente~
clausulas.·
·
Rio de Janeiro, 20 de abril do 1921. - Simucs Lopes.

IJF.C:lU~TO

N. 11t. 'i 8:2 -

Dl<) 20 DI~ AlHUL DE 1 !L~ 1

Abre ao Ministerio da Viação e Obras Publicas o credito do 4.300:000$, em
apolices da divida publica, para occorrer ás dcspezas de construcção
- pessoal e material - da Estrada d~ Ferro do Pctrolina a Thcrezina

O Presidnntc Ól. ltl\{lUblica uos ~stados Unidos do Brasil,
Ujsancto da autoriza~:fto eons!La.nLB do art. 82 da Ini n. 1.~,.21~,
de 5 de janeim do corrente a1mo, res.olve abrir ao Ministerio
da Vrial,{ão e Obras Publicas o crodito de -1. 31().0: 000$, em
~oli0es da divida publica, para occorrcr ás dnspnzas de crJn.strucçã.o - pessoal e material __:_ da EstPada de Ferro de
lJotrolina a Therezina.
Rio de Janeiro, 20 de abril de 1U21,, 10ü'' da Indep,cr~Llien
cia e 33" da Hopubliea.
EPI1'AGIO PESSÔ.\..

J. Pi1•es do Rio.

bECRE1'0 N. 14.783 -

DE

20

DE ABIUL DE

1921

Approva as alterações feitas .em seus estatutos pela Associação Beneficente
Campista -Auxilio ás Familias

O Presidente da H.epubHc:a dos EsLados Unidas do Brasil, ruttendendo ao que requereu .a Assooiação 1 Benefi.c.eni.e
Oampi,sLa - AuxiHo ás Familiia:s, com Séde IHa cidade 1·e
Oampas, E8'La.do dlo lbo de Ja'll!C!iro, J.'.esolv'c appr·ovar as al~terações feitas em seus estatutos pelas assernbléas
ge.T'aes
realizadas em pdmeiro e vinte de agosto do anno proxinn
passado, cujas actas a este acompamh31m, continurull'do a re·fer.itda associação suj;eitba ás dis,posicões exi,êtJenLes c que venham a ser promu~gadrus sobi'Ie o obje0to de suas operações.
Rio dle J·aneiro, 20 de abril de 190 L 100° da 1ndcpendcu -c ia e 33° da Hepub1ic'a.
1

llomero Baptista.
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DECRKro N. H.781-

uE ~n DE AumL DE

Hl21

Approva o Regulamento de Instrucolo Physica Militar, destinado a todas
as armas, 1• parte

O Pre~idnnlc• da Ht~puhlic~a do:-; Estados Unidos do Brasil,
l~tiandoo ~li_~ altrihnição que lhe confere o art. 48, n. I, da
Coul-)tJlu u~ao, n•sol\ o approvar o Regulamento de Instruccão

Physieao l\liliíat:, destinado a todas as armas, tn parte, quo com
estn baixa, ass1gnado pelo Dr. João OPandiá Calogeras, .1\1 inis-

tro de Estado da Guerra.
lho de Janeiro, 27 de abril de 1U2J,
dcneía e 33° da Republica.

./flti_t•

tooo

P11111fÍ1Í

(

da Jnclepcn-

0

11/lllf''foi/S

o

Regulamento a que se refere o decreto n. 14.784, de 27 de
abril de 1921
1!\TIIODl:c;c..~,\u

O presenLP regulamento baséia-sc na~ lf•is vh)·siologicas
quo regulam o erPscimPilto c o cknscnvolvinwnto do homem e
nos mdhodos preconizados em F1·anc.:a vara a prevaração
physic.a dos ~ioldados.
Tal f.1•m siuo a nxcellencia dos resultados obt.idns com
esses mcthodos, que haverá cerLarnentn inLPresse em applical-os no Brasil, quer para a cduea·ç.ão das tr·ean,:as :ité H)
anno;;:, •1unr ·rios adultos.
O mdhmlo s1~gnido por este rPgulanwnlo (~ :-;implns n
arscssivel a todos, e os proenssos Pmprogados são bastante variados e flexiveis .par· a se adaptarem a todas as eonstituicões.
Comprcht'nde diversos grupos dt> exercícios, norrespondcndo
.~ada um delh·s a uma classe~ de soldados de um dP!.erminado
ynlor physir,o e physiologico. (*).
A elassificat_;ão dos sold:Hios no que emwernt.• an ,-alul' nm
iusLrucc::ão physica é feita nestn regulamento por meio de uma
j'olh.a. de t·lassi{'icat:ão, estabrlccida de aecôrdo eom os trabalhos maiti rcecnt.es e as expcriencias praticas f e i tas nas escolas
francezas.

( .. ) f)(we-se todavia al Leúder que o reenlf.a, 11as provas
dr. instrucção pliysica feitas no momento de incorporação, não
fornece furlo qnn é possh:p) ohh1r de seu valor int.rimH'{'fl.
O nwfltodo d1~ illsfrue1~i:ío physien, l.f•m, prf'cisalllf'tllf', por
ohjf·ef.o:

apprfeiçoar a instrucc:ão ,c] o rrernf a.
·-- o fJlW importa tamhem angmentar seu ntlor int.rin"C!~O

o

' , ~- emfirn, prrmittir ao homem manifestar, nos diverf.ios
ramos da instrucção, os recursos do seu valol' intrínseco.
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As ex.igellcias das provas indicadas 11a dita follla são por
conscquoncia dadas a titulo JH'ovisorio e s•~rão morlificÇidas
ulteriormente mn funet:ão dos resultados pratieos obtidos uo
Brasil nos diYersos corpos dP tropa.
· Não tendo a maioria dos soldados recebido edueação nlly~ica; antes da incorporação, convirá, no começo,
dosar os
exrreicios com a ti enGão espeeial c por is~o suhnwtlPl-os ao
lrcinamentn do grupo dos fracos de modo que se evite qualquer excesso.
Este periodo inieial, uc duração val'iavd sPgundo a apL!dão physica dos indivíduos, será unicarrwnte consagrado á
adaptação do desenvolvimento physieo do recruta ú vida militar, jsto é, a uma verdadeira preparação physica para o
"-'-~rvit.:o do Exercito.

A instrucção physica militar
HEOHAS GEHAES

1 . O valo;· physico. Sua impo1·tancia
O valor ue um exercHo depende do valor individual dos
que o compi)em.
O valor individual de q.m ,combatente, official .ou solda•lo
comprehcnde :
O moral.

O physico.
O teclmico.

Todos tres são indispensaveis, mas sem o valor physiCIJ,
cs dDus outros diminuem rapidamente e mesmo se annullan1.
Um homem. physicamente insmfficient.e é susceptível apenas
ric um esforço limitado que o esgotará; o mesmo em boas
condições physiea:-:; rorneoerú sem fadiga um ·~sfOI'(io uor.r~al,
que poderá repdir quasi .em seguida.
O exerc.icio da funcçãü de soldado exige um mínimo •le
faculdades physicas. E' uma. neç···s·sida•de absoluta para o
soldado poder Prn comha.lc sa'tisfazer :ís mais frnqnantes .pr:Jvas ·physicas impos1t•as pnla pi;atica da guerra. isto é, ·suppoe-tar peso ·superior á caa:ga normal, mover-se e.m terrenos .Jifficeis, mostrar-sP apt.o a uma .succe.:::·são rapida de. •(•sforço~.
demonstrar resistencia, etc. A esta ultima condiç.ão cumpru
ligar espedal impor-tancia. .
Todo o metlwdo que não vise tmunwntar a 1·csi.stencia do
iwlirirl11u dene se1· abandonado.
Todo soldado, deve fazer cabedal de achar-·sc s·f•mpro em
bom ·estado physico, quet· .por interesse pro'Prio, quer pelo 1la
c,~lllectividade.

"

Pim da lnsh·Hc~·úo J>husica .Militm·

O fim da iuslrucção physiea miliLar é adaptar· o ::;oltiadJ
a sua· funcção de combatente, desenvolvendo-lhe o valor phy-
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si.co, por um treinamell'to comedido e raciomh, apropdado aol3
meios disponíveis nos cof!pos de tropa.
·
-· O .presente regulamento tem por fim indicar um metlwio
1gHal, .simple~ e .accessivel a todos, cujos processos assás variados e flexiv.eis são adaptaveis a todas as oeonsti.tuições.
Comprehcndc duas partes:
a) Prime>ira parte: lm;lruc-.;ão physica militar.
b) .Segum.la parte : Adaptação ás especialidades.
3. A instrucçõ.o physica militar dev.e ser ministrada a
todos os homens de todas as armas. Seu ·escopo é que os quadros e a tropa augmentcm ou conscr·vem o valor pl.tysieo ua
tma fnne.;ãn ·gcr·al de combwtentes. Procura dar-lhes fol't}a
r)uscula.r, resistenda, agilidade e viriHdade. E' obtida IWla
execução ml'lhQdiea dos movimentos naturaes de applica-:ão
immediata ·f~m eomba1-e. DeV'e ·ser· ministrada sob a fónua
mais simples e mais uttrahente t]Uc for possível.
Jamais ~~·. devcr~i l'~quecer, com ·ef'f'eito, que a in-.;f ruccão physiea. eonw a saude qne della decorre, reclamam P.Xpansão c alegria.
'l'oda monotonia provoca abotTecimento~ ist.o •í, fadiga
ne-rvosa, ~le·s.l'l't1it.Jora do moral c mais gravP {!tte a J'adiga p!Jysica.
4. A fulaptaçiíu á~ especialidades, tem por fim adapl ar n
soldado ao ataque á bayoneta. á luta corporal (1 ao uso df' !'•f't'ta'l al'mas cspecies (granada, metralhadora,
ruzil-mett·alllador, engenho de aeompanhamento, espada, lança. etc.).
5. Terrenos de treinamento ott stadios. A instrucção physica é dada nos terrenos de que se dispõe, .bão planos {tuanto
vossivel, P de quando em vez em terrenos vat·iados -c de eombat:c (tm rcuos de trincheiras r.evolvidas) .
O st.adio eumpr·ehenderá uma pista de cantos arredondados, com uma largura de um a cinco met.ros, para as marCihas, corridas, etc.
Por Hi m1~smo, isto 1S, p-elo uso dla s-e adaptará ao fim
a que ·se destina. Bastar·á demarcar seu perímetro interior o
r.eserva.r uma parte recta, com um compriment.o mínimo Je
60 metros, para as eorrid'as d·e velocidade.
Dispor-se-Ita além disso:
De bar-r~·iJ·as reaes ou ap·enas indicada-s (sólo um tnntn
r.f•volvido, csl.aca5 c cOI1ueois);
De uma base para os exercidos de m·1·emessor (linha rec ta ou circular) ;
De arvot~rs plantadas nas proximidades, ou pos!f.es, evrnifualmentc, dP cordas suspensar; nas arvores para trepar na.~
m·esmas;
De alg-uns {Jhslaculos fixos on mov:eis para os salto:s ou
Jt~caladaR (muro ou tronco de arvoreo:;, trincheira profundct,
etc);
De um lerreno aeamat.lo (gramma ou areia) .para os jogos de lul'a t~orporal (Jiu-jitsu, boxe);
De mmwquins. vara.~ com amortecedores, fuzis on mos-

quetões para a ·esgrima de bayoneta.
Estas inoicaçõ.cs repr.esen:tam recur·sos médios de
~ão facil .f'm qualf}ucr logar.
Lei, de 1Q21 - Vol. III
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PRIMEIRA PARTE
lnstrucção physica militar

CAPITULO J
DO Fl;M, DOS PRINCIPIOS E DA ORGANIZAÇÃO DA INRTRÚCÇÃO
PHYSICA MILITAR

6. Fim - Ensinar o soldooo a marchar, trepar, s-altar,
suspender e carregar pesos, correr, arremessar, atacar, defender-se e nadar.
7. Os exercicios correspondentes a est.e ensino dão saude,
agilidade e equilibrio nervoso e desenvolvem a resisteneia aos
esforços contínuos .e a destreza., qualidades qu • na guerra são
tão necessarias quanto o (lesenvolvimento puramente muscular.
8. Princípios - A in~truct.;ão physica militar assenta nos
princípios geraes:
1°, conhecimento do valor IP·hysico do soldado;
2o; aàaptação do exercício ao valor physicn:
3°, Atracção despertada v-elo exercicio;
4/', verificação periodica da Instrucção 'Physit·.a.
9. ·I princip~o - Determinaç~o do valo1· J~h_ysico.
,
O valor ,phys1co de cada soldado deNc :;;er u~tidam(•nln. (W-·
terminado antes mesmo que ·ellr~ s·r..ia suhml'ff tdo ao tnmm-rnento .
.S6 esta det.ermin8lCão permitte cosar uom euidaclo o esforço quo se póde obter tendo em mira o objPctivo 'Colli_!lla9o,
smu ·correr o risr.o df' exigir dmnasiadamrmf.e d1~ utt-: e mmto
potwo do outros.
E' o rmnato de um methodo ra.cional; ócve constituir c
nr.to prelimllul' do toda a intruc~o~ão physi~a I:ac·ionalr~1el'tc dirigida o rosultar t!o um duplo exame: pr1me1ro rncdtro e deJlni~ plt~·Aioo. /Jottde. a '/l.t!Ct~s.ddade de collalwroçiío con;?.t.onte
tio m,·dit·o ,, do ÍU$(/'tlt'ltiJ'.
Appll••u11d1• t'I'Hil \lt'ill<'i,p·io, podt'l·-~t··-lliiu t·ottsl il.ull' grupos
hc•nw~'''lí'lli"\ tlt' ~oldl\llls tJtll' Hlll'iít• •·onjunlamt nlt• t'Xl'!'c.it.ados.

to. l~'.~·tw.tt~ Jllt'dit·o --- Anlps do t.rt.•innml'tl'lo tnó..l~ os sold''"''m st~t' lll'tíYinnwnlt' aulllnetti(lo::; ll um t>xanH:! metllc•u, lllllltll lllf'f.foll ()1'!11, lftH·dinndo a (1Xt11Ui1' udinitivampnte dOS
f''''l't•lt,lns n·~ nl'ft~t•lut!os tlt\ unm t.nrn nxt~t'Jl(~innnlm••nte gt·avf:',.
dndo~

ou a nl'n~frtt· fnni(Htl'lll'innwu!t• (lS nffl'tl!.udo~ dt~ uuw Iara t.·ura\'í'l ou, ll indu. oomo .stH~llt•dn na nllüoria do~ easu~. n dat· sÍIU-·

pln~molll•• ao imrl.t·twi(H' todas
11:'; indit~nc.,j('S prPt:isa:; para
KUiul-o na dosaf.{em do tt·einamenlo a flUI' tem ue sujeif.al-os.
}~~~a~

obMrvaçõCI~.

cunsignndns

l'illlm indh idtlt\1 ('"'' lrtO~('fo

elas~ilienl' t•s :-l(ILtiadn::; «'lll:

prim~ira 1part.e da
l~t'nllitt(•rn an mNfieo

na.

IITllli"XO).

lndividuos nurmacs;
Individuo.s que devem ser poupados.
11. Exam-e physico -

Os cnormaes» sãu :-;ubmel.tidos a

,sete provas, além da de natação.
O exame physico offectua-sc durante do!J:-i dias e um
mez após a inc·orpo:ooção ( 1) .
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'Caca prolva t' elimiuaLoria, ~~slrielameiiLe individual e
definitiva.
A 11al a~\fíu nonsLilH·P assumpLo ,fie ·uma :,~s~~n ''s.pr~eial.
Pal'a 1·ada prova Pxis{e um indi('C limite inf~_trior (\\et~
all!lf'xo

r).

O ~oldado deve exceder tüdos os lirníl.cs da linha A para
~'"I' da~~i l'ieauo nu ~grU!PO dos mét.Lios.; todos os iudiees limiteJ
,:a linha B para o ser uo .grll'pu <!os {orles.
Os indices a1Jingildos JlUS differeutes rpl'·uva::; são annotado~
11a segunda parte da Jiclla individual (ver nwdelo annexo).
O exame physico ;permitle classificar cada soldado em
llllla destas ~~·alegorias: fracos, m-édios, forte~:
U grupo dos fracos ,~ ro ... mado:

l ", pel•os 110rn~~es fendo um ou varios indicPs inferioreg
ao da Jinha A;
zo, pelos soldados que UPVt'lll ;_;er J•nupadtlS, Pm virtude
du exame m-edico.
O (11'ttpo dos médios é formado vrlns nfWI"/I.~tes tendo
rybt.ido índices iguaes ou superiores ao::; dn lir.ha t\ e um ou
vHrios índices inferiores ao da linha B.
() yrUJJO dos {o1•tes é formado pelos norma e::; f ehdo obtido
indie-es superiores ou iguaes aos da. linha B.
1:.:'. -"" p·rindpio -· Adaplaçâo do P.r..e1·r:icio 110 volor ph·y-;
SlCO.

A inst.rucção phy.sica militar deve .ser dada. a grupos homogeneos: fracos, n.~dios, fortes. \Para rjada mn r!clles comprehendc:
a) tra.co.c
Fh~xionamentos, exereiciOs educatitvos, a.pplicaç6es simp!N;,. peqnenos jor,-os eolket.iYOf-'. granrlPs .iogn:·. r'nll~d.ilvns.

M~r.líos:
Flcxionamentos, ex:~rcicios educativos, appllcat;iies, pequenos e g11~.mdes jogos collect.ivos, exercieior• desportivos.
'' 1

c} FÓrte.li:
A.pplictt1;ões, grandes jogos e jogos dcsportivmt
)~-{. :~" Prüu:ipio -- .!itracção dPSf>ertada ]Jelo exm·cicio.;
O im;t.ructor procurará tomar a instrucção physica. militar r>.spccialmcnte atrahcnt.e. Conseguirá esse desideratum,
com a1 intt'odue(:ão, nas lit;,õc~:;, 110 momnto opportm!_.o, dos jogos de qun trata o 11. 12 e com a 0scolha judiciosa dos exercícios que fará variar alt.nrnando os da parte superior do
e-orpo com os da partP inferior, fina,Jmellt.e (~orn a r_~mula
,_:fio P. o nrnzet que dP~enYolverá judiciosamPnk no sen grupo.
I ·'t. fn fJII'Ütcipifi Vrrificaçã0 periodiea da lnstrucção.
De frPs em tre::; mezes repetrm-se os exames ÍP,itos um
IIIPZ depois da inc0rpor:H,·ilu para ,·rrificat' 11 :tproveit~·~"'rmto
da lm:trurc::ão Ph:vsira.
,
!J 1 E.::;sc pt·azt~ ~~ ll~>l't•~:-;~l'in ·para_ <111~' fi', ''~'"''''"" fi'illfllll
de pot· en1 a1'1:ao os fllPioc; pt" .;icll'-' d1) qur dislll-11'111, o que seria ,mvosi-lhrl na IH~casião
,dn i'"'orporaçft:o,
p11ii-l. na i-llla maioria, nutwa fol'am sutHnPttidll,: :• fí·nin:nnentos

Plll t'ulld i~:ões
pbysico~.
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Em seguida á inspr.cção, de saude, cujos resultados são
consignatloti na fkha indivir~ual, o medieo dará iudiea~õns so-brf' o P::-lndo ~pnl} •lo.;: soldado~.
.
Ap(,~ o exam~ phy&ieo todos os soldados que tiverem at.tin~ido os indiee~ timit•~s pas!:larão para o grupo superior.
O nxame doti fortes comprehenderá coneursos desportivog.

Og soldados QUI' devem ser poupado.~ só podP-rão ser sub-physico dcpuis df~ ot1vida a opitdão do

mett.idoE ao r.xamn
medico.

UAPlTULO H
PR,OGRA!IIl\L\ E .r~~BSERV.\ÇÕES

CONCE'RJ~ENTI::S

A

EXECllÇ.Ã•)

nn

'11\ABALHO

15. P1·ogrwmna - A Insfineçilo Physica Mil it.ar fi ministrada fiO!' lit:ôes r·m},pletos, scssürs de estndu e s~ssões de
jogos d,esportioos.
Todas conH"~:am ~mnprc por uma ~P:i'~âo rn·r•JHll'atoria e
tnmina1m :prw nma t•of.ta â cahtw.
· J(). Ob.~en:ari5c.'; ocrrw .., A TH8ktJet;ão Physíca Milit·at· é
diaria n na lnfa.otaria dura de '•5 u üO nrinutus: nas dPm~i'::
armaf-: a du1·nçi~(l ~ a mr~·ma inoluidns porém as liçües dn ada;ptaçã.o á~ .. ~pPcialidadr~ (·espada, lança, ~te.), flUe são atacada~
si'TQUHmwamt'nl "· ·As fit~SSÕ(>~ tlf' ,iogos dci-'pnrt.ivns JlOdrnn Íf' ai~
uma hor~ n 30 minuf.os.
R~aliza-~e · t•m horas ~fio afastada~ quanto pos~h·f'l da;;
refeiçõrs, ~a1vo qnanrln ahsolutampnfe foi' impoc;siv(ll proceder dessa fôrma.
T..ocul - .\o nr livrt•,
ptos no n. 5.

IIOS tf'rJ.('llOS riP

trr>immwnlo df'seri-

Uni{onne --- J)p df'~port.o~ ~Pmpt·p t!llf' fot· pnt;~ivr-1, ou
pelo menos qnalquf•r llllifOJ·m~ J(wr qÚ•· nãu rmhanwe a eir-culaçfio.
I
.
J 7. Srssão )JI'CjmratVI'Ía - .A sessão prr.fHll'af.orin t'l.lnlprchr.tJdr~ para todos ns grupos n em todas as 1it;ÜP:-<. PXC.rcicios lH'lll :;:naves e de Olll't'gia ~rese.PntP: Mordws. {le.1~iunn.-· ·
77Jentos, movim('ufo.~ ,•nmbinotlos
respiJ·atorio~.

ou.

asr/lnr.lrico.~,

e.1'('n·in"os

Duraiif" esta primeira parf.e do f.l'abalho, f~'r-s,•--lw

t\:-:-

pecial cuidado em corrigir as más posições.
!8. IArão propriamente ditn - Cmnpreh,end(', d•~ •·onformidaf~f'. com o rPginH•n proprio a eada grupo, um on val'ios
exerctcws dr.:
1". marchar;
2". t.rrpar, ('Sealar, equilibrat·:
3".

~altar;

1", levantai' ,. ('arr('gar })CSos;
5", correr;
ô". <.l rremes~a r:
·;~.

atacar e •lrfonder-se.

\ lição a~sim ('Omposta activa todas a:; "'"~'andes fwieçi)e;o.
ú int•.T•·s~a toda8 as part~R df~ oovpo.
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in . Volta á cahna - E' a mesma. para todos o~ grupos e
P.m todnR as liGÕ~8: rompfíe-8e dr f'XPrdrio~ rlP Pnnrgia deere~cfmtf~ :
1o, mareba lt'nta enm rxrJ·cirios rr~pira.lol'io~:
~". mune~ h a com ~auto ou as~obio;
:lo, evoh.J~ÕE'S.
Proloug:a-sC' att'~ que sr i.Pnhn re;.;tntwlPeido n ealma do
organi~mo.
:20. í"wal'lt'J'istit~o

do li(ÕO t•ompkla - Colll1'4:a :-~••mpre
~pssiio pt·Pparntoria e termilm JWla volta ú ctllu!o.. Deve
~m· f~ont.imw, alt.eruatla, gradual. aUrahentP r disciplinada.
1~:· t'•1nfúum, quando só é cortada prla nmdnnçn dP exereii\JOH rrspiralorjo~ destinado~ a nor·malizm· a l'~>spira~·:io n

pela

a

~~it·culat'rtn.

.

E' ofl•:'rtwtlu. quando constituida de uma ~urerssãn do
exercicio~ int.Pl'esando · altcrnadanwntP as partrs snpPrinr e

inferior f) o

COl'JlO.

(;radnol, quanto :i intensionde, quando ns exerci<\ios ~ão
escolhidos dP tal modo qnc a rnergia rwcPssaria para cxeeutal-os vao r.resccndo do r.omcço da ~Pssão preparatoritt at·~
dous trr(~os da li(\ão u dahi decrm~cendo nU• a volta á calma ..
E' m·mluaf, quanto á difficnldadc, quando no dPrurso da
instrur\lão comprehende cxet·cicios cada vez ma i~ rlifficeis .,
F.' atfl'allf•nte, quando f-\C vm·iarn frNJill'tlt••nwnt P os Pxm·eicios Pm •·adn Pat.egm·ia dP. applica~\Õrs P quando os jogos introduzidos nm ternpo oprHn·tnnn fhtraut<' a li(·ão pm·a (fespert.ar o infPr·ns:o~e do~ ~olclados, constituem rcalmcnfP uma diVPr·são n não são tratadoB como um cxercif'io .
.W disciplinada, qunmlo dirigida rom firmPza e ordmn.

2t. ('rmiJwsú;ão rio lição romplcta - Cada uma ctas parda li1:ão completa comprehcndc um CCl'to mrrnern de
exrrcieios olassificndos nos quadros íln (•npitnlo sPgll in f n pQr
m·dem de difficuldade crescente.
1. o Para compor a ses~ão preparat.nria. r in~trncfor escolhe, no quadro dos elementos (Capif,nlo IIJ), exrrcicios de
marchn. carla vez maiH intensos, variados, t> prof};rrssivos, depois nm flexionamnnfo nni rada nma das categ:orias (braçnR,
pernas. tronf'os. nHymf'l rieos) r fPr·mina por um PXf'l'cicio rete!~!

spiratorio.
No conwçn eseoliJf'ria exercícios simpl1~s P facris. Esses
movimPiltos prepararão os homem; vara· os fle.rciona7HI'ntos
comhinado.c;, nos quaPs cspecialment<~ insistirá QIHltulo a instr·•wçãn f•st ivm· mai8 desenvolvida.
2." Para tornpor a lição proprianwnt.n dita. o instrnctor.
come«:m ponclo as sete categorias dn applieações de applicaÇÕ(•S nn._ orrlem indicada pelo n. 18 .. Depois. lrvando ~m
1•.onta ~~nn g-r:\n de di fficnlrlade. f'SI'\ollw no quadro dos eleHtPntos. d1• coJJfnrmidade com o t·Pginwll (? ,1 I'Ol'l'l'RpnntlPnfc
( •) Chama-s<' N·uimen da li(·tio, a JWOPot\·âo dr> mnvinwntns ratlur.at ivns, jngns ou applir:H,•fíp::;. qnn cada ratn~or1a
d!' (' xnreic in'-' fnudalliPJÜ:ws dnw~ a1 wangf~t· 110 drrm·~~o da lição completa. O proprio instruetor exrentmulo o f'XPlTici')
trm o mrlhor meio dr verificar sua inVmsidadP.
Além disRo a observação aHcnta dos soldados duranle a
lição, d:í preciosas indicações. Antes da lição, drvo-se fazer
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á cada classe, um ou tlous ~xercieios educativm; P mna applicação para forn1ar cada categoria da lição considera~ia.
Finalmente, separa dons jogos. um em cada série, que r8serva para introduzir na lição. como premio ou derivativo.
3. o Para compor a volta á calma o instructor esc6llw dous
ou tres exercícios de marcha. I'Iltre os quaes a· mareha lenb:
com exercícios rPspiratorios, ~ fPrmina por· nma marchn com
cant.o ou assobio.
22. Dirccçlio da liçâo completa.
f. o Sessão prcpamtm·ia - Mais ou menos viva, conformr.
a dnração da 1i~·ão P o egtado atrnospherico. o~ fiPxinnarw~n-
tos são execntados :í voz de commanrlo, depois 11r' demonstraelos pelo- im~l.t'ltdnr. O inslrnr,f.m• indica nm l'it.hmn mais nn
menos lento, conrormP a import:mcia da:::; rna:::;sas rrlll!·a~ul.H'Pq
qun se tem; dP movPr.
·
Cada soldndo PXPr'cifa-~P individuahnPnfl• o;;r>rn sP fH'P.··
occupar com o crm,iunlo, mas P~fun·arH)II-SP pnr n!Jfi.'I' n 1':1dencia indient.la.
Os f!P'\'iorwnwnl.ns !"-fto t'\~>rnfado::; dP tlllta m:ulf'ira con-tinua eom toda a arnplitndt> possi\'~>l (• em todas os plano:-;.
O instrtwf.or· cot'l'ÍgP as m:ís pi)Siçõr.s, cuida dP Pndir·Pitar
as curvntnm.~ f'.ragae1·ada8 da colnmna 'Vertebral I' de fixar
o 1·ecuo das rspadttas e o .iogo da caixa tora:tif'a.
Faz ·~xeentar em cada tição, para edncm· n systema n·~t·
voso, alguns exercícios de conjunto.
2. o Liçtio p1•oprimnentc dita - De accôrdo eom o orogramma da lição qne traç,ou, o instructor tBrá. o eu idr11l0 df'
não prolongat' crrtos cxt>rcicios com prejuízo de ontr·os e
exigir que os jogos cessem Jogo que dér o rPspf:'ctivo signal.
Os exerf'.icis educativos e as applieaoõr,s s:ío PXf}f'tllarln-:
individual ou collr.ct.ivamnnte.
·
O instruetor Yf'rifica as -posições e eo1-rig-l~ os HJOVinwntos, faz rithmar a respiração pelo exercício n manda Pxecutm·
exercicios respiratorios que se tornarem necessarios, prir..ct-palmente depois do salto, dos ex"rcicios de levantar pesOR n
da corrida. que podem p1·ovocar Uma accelera1;ão exaggnl'qJa
da respiração e da circulação.
A inspiração e a e~p1ração fazem-se de preferencia !)elo
nariz.

assoar, urinar. ele., e examinar o asseio do corpo e, ~;i fot·
preciso, mandar lavar a pelle.
"
Sess.ão preparatoria -- Será lenta quando fizer calor ou
com tempo normal.
Lição proprialíu·ntc dita - ,Consagrar as primeiras ltções ao estudo dos exercícios e jogos escolhidos para compo-rem a primeira lição completa.
Na lição completa dirigir os exercicios n jogos dl:' ma-neira a não prolQTlgar uns com prejuízo de outros.
Em regl'a, fazer cessar um exercício ou um jogo quando
elle tiver produzido o effeito que delle se exigia. E\.igir silencio e ordem nos exercício.
Ao contrario, dar liberdade nos jogos (rir, gritar, etr. \
Prestar espec1al attenção ao desenvolvimento resp1ratorio peh'nariz.
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~. n Volta fÍ ralma o inRtrndot' prolonga a marcha
lenta c~om exercicios respirator~os, até julgar restabelecido
o equilibrio da respiração e circulação. Si reconhecer a persisteneia dP nccele.racão exaggerada da respiração, interromperá momentaneamente a marcha com canto ou assobio, recomeçando os ·exerci cios respiratorios.
23. Se.~ são dP estudo -- E' uma sessão especial analoga
á prPc0dentP. tendo por fim ministrar. sem precipitação, elementos novog ou rcdificnr cwdn~ exerr.icios mal executndoFI
pelo~ ~olt:ladof;. Devido ás explicações do inst.rucfor, não é
continua r nem sempre n6de ser completa.
No inirio da inst.rncr.ão pr~para pnt'a o exame· inicial. f•,
nllet'inrnwntr, srrvf' para org-anizai' a liçfio romp1f'l.a P c·.ontinua.
No flrcur~o da instrucção devP-se appella1· para eRsr. t'f~
curso. semprP nue houver nPcessidade, porque a perfeiGfio ·clo
movimrnto .~ df' maior utilidade do Que sna repntição mal
P.XN~ul.adn. A SP~sfin ne f~Studn nrrrnHt~ treinar para OR diffPf'f'llf ~R c1esoortPR. Deve po~~~nir quantiJ po~c;ivel nc.: r·m'ael e·risliN\R enunciadas no n. 20.
24. Comp·o.~irlin de um.n se.~sõ.n dP. esfurin
Anf8s dP.
corn1nor urna sesRão de estudo. o inspect,nr rennrtar-se-lta ao
n. 21 prlra a sessi'ín prenaratoria e a volta ~~ ealma.
A licão propriamente nita noflrr:'i df'ixar de enrnnorta1'
·~xf'reieios ou e int cregsarn ás sPt.e c a trg-orins df' anplieaGões.
Mac:, eonsinP.rando !flue a marcha. a eorrid:}.. c> n ~mJto interPs~mm. f'Rpf'rialmentP o treinamento da ntJrtf' infel'ior· do
corno: ffllf' o frem1r. o lf'wantat' e o nrremr>~sm· intr>rPssnm PSprcialmrnfr o trPinament.c\ da parte SllPf'rinT' fln rorno f' Que
o atnmw f' n rlrfPsn ao~ dous. n instruetor 1f'r:í o ·ruida·rln de
org-nni7nr nma liefio OP mnnrira 'lHe ahrn1a 11mn série •le
exerr•irio~ romrr(\lwndPndo os dous b·einnmf'nlos.
?!l. SPssfio de :in(fos -.Duas vezf"s por sernnna as licõe~
eomplrtas e as sr>qsi')es ·d·e est11dos serno ~nhstit.nirlns nor s~s
sõf's romposfas nnicamP,nfe de grandes .iov.os r> jogos rlesportivoR.
Ao mPsrno fprnpo aur. silo um exr,e1lpnfP mrio rlr rr~om
Pf'n.::r~. tres sessi'íe~ dr>~P.nv0lv~m a inirinfivn P r•mnl~"ão. A
nnn.,.,r,n s~" fm·mam grupos df'. jog-anore~. a. f-'Oliõariedadr· f' a
rliscinlin~

O in~trnrtor variará os .iO!rOS escolhenrlo-os r.nt.re M

dierflm; no n. fiO

2n.

in-

AntPc; de
instructnr l'ennrtar-se-ha ao
e a. volta n ealma.
O in~trnctnr escolherá nm ou rlous .iogo~ no resuedivo
anadt'o, ronsnHflndo o rrostn dos soldados. porone P-stas se~
~õE>s. frndo um fim recreativo ~ ao mr.~mo tPmpo hygienico.
fÍ prPfePivrl rlPi~nr· aos e:r,prntrmtPs a inic'iafil'n df' escoZTtet•
f?nm.'(Jn.(drfin rle 'lf,m.a sess.ãn de ior1os

comncr uma
n. 2·1 para n

~e~s~o d~ .fol:lüR. (J
"rs~ão nreparatoria

os jomM mtf? mais lhe a(lradam.
'27. lhmiene corporal - ~emnre aue fi'tr possivPl. a volta á ealma SPl'n s0~uida de nm::~. ablução eom agna fria. csec'~agE~m

ela nelle n friccões.
28. Papf'l du im~t?·uctor •"'nm.manllos ·- O instructor
mostra como ~:~e fazem os Pwvin,rntos executando o exercicio. Commanda-o e rectifica, si houver miBt•~r. · Colloca-se

696

ACTOS

em um Jogar dP ondr
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vrr todos os soldados o sor yisto

Execuriio dos 'lnm,imento.r; O in~trudor obt.nm a a.t.tenção dos' alumnos - {lelo commmH!o - ;lffmu:l1o! r a esta
voz os homens fieam immovois.
Quando quizer que os soldadoB o imif.tem, enunciará o
movimento r dirá•: Façam. cmno eu., e o executará.
Quando ~f· t.rat.a dP PXPrrif~io ú voz do romnmndo, indira r mosll'a o ext~J·ricio quP SI' tPm dP fa;r.er ,. rommanda;
Posição! o dopois, Começm•J
Os soldados exerdtam-sn at.t' o co.mmando Alto! O instrur.Lor marca então a ca<!Pncia f~m voz alt.a,. ;r,·vila eontar
sem interrupção, salvo si se f.rala.r do exPrr.ir.io dP 11yf.hmo
Pspecial. Faz variar f~ ryl.hmo.
O eommando Alto/ importa na volla <í posição ini<~ial.
Nos deslocamentos Pxigidos pela execução do exPrcicio, os
saldarlos caminham livrenHmtr. mantendo rada um seu Jogar
no grupo. Quando rsl.~o bem exorrifados as VOZPR dP rornmando podem ser subsfif.uidas por silvos ·de npito.
Nos ,jogos o inE:I.ruclor diz: Vamos ,iooar ... A ... (nomA
do jogo)! Começm·! Alto! TP-ndn s~mpre presr.nt.P o programma. geral, o inst.ruclor compõe prP.viamente ~un·s liçõPs, prPpara-as mat.erialtnPnft>, dP accÔJ'do com as circumstanr~ias, e
pPnsa nas formáçõPs que adoptarú. de modo que ~mas liçõf'~
se desenrolPm com OJ'dPm P exilo. P sPm pc'rdrr f.Pmpo inutilmente. O instru<'tor impor-sc-h·a a.os sol.dados prla Rua
at.t.itndP, affahilidarlP e compefPncia. S'en papel f> ~rapif.al,
porquf' rio SPU valor pedn:;rogicn dPpende n UP f.odos os sen~
alumnos.
29. _.,.: Nata~~ão -- A nafaç.fío ·constitue nb.irct.n flp sPssões
espaciaes.
·
As lições de na,fação obedecf'm ao mesmo typn que as ·Je
instrtH'~i'io physira propriamenf.p dita.

CA PTTflLO IIt

E.rPmplo df' Uéçi'iPs para fracos, mPdio.r; e fortes lif:ão : 15 n 60 minutos

riu1'acão
"

da

30. Ffm n nttinoir:
1°, por mov~me~f.os ~ducat.i\.~os e correct.ivos, preparar os
fracos para a.pphcaçof's ~Imples em t.erreno plano e horizontal;
2°, Pxercitar os médws em todas as applicaçõPs em terreno
pr.e•parado;
3°, exerritar os fottPs em todia.::; aR applicações e em todo~
OS f.Pri'PTIOS.
31 . Trabnlho ]Jm•rr fracos:

Execução.
Lição para fracos :

Sessão de es.t,udo;
Ses8ão de grandes jogos.
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Rr>qim.rm da liçtlo 1mra J'raco.ro: - Em pJ'ilm•ipio PXN'cicios
Pm trPs rJatcgocia~ dPS~Ps PX'f'I'Cir·ios; appliqual:ro CAat.egoria.~ e dous rwqlwnn~ jogos
,-ollr>etivos no decorrr·P da lü,:ã!l.
Ex.Pmplo t1~ nm:-t lição para fracos (vide n. 51).
:{2. 'l'1·ahal/w J)(rJ•n médios:
eJu(':lfivo~ l'omados
ra~õt·s tmnar)las em

J<:.ceeuçiio.
LiF.~t1o

1)ara rnédios :

~essão

de estudo;

Sessão dP grandQ.,;; jogos;
.Jogos desportivos.
Jleoimen da liçrio 1lara m.hlios -- Em prinr1p10 uma applieação por r•at.r·goria P dons pr·qneno~ Jogos coHr•et.ivos no deeo:rrf'r da Ii~;:ãn.
·
Ex,.-.,mpln de uma liç-ã.o pa1·a m·~dios (vide n. G2).
:1:1. TroiJnlho 1lnra fortes:
Krr.ruçâo.

/.içiio lJm•a fortes:
de f•stud:o;
dr flf'lsportos

SP~são
s,,~são

dP. jogos desportivos.
Em prilncipio nma applicação para categoria sPm ohrigaç.ão de alternai-as; um jogo á
V41·ll t.arlí' fio inst.ru~-tor.
Exnmpln df' uma bição para fortrR (vidí' n .. 53) .
P

Ueaimr•n da lição 1mra (ortN; -

QUADllO flOR RXERClCIOS ELEMF.NTARES

Sessão m•eparatoria:
:H. Prirnf?ira r.ntegoria.

Marchas:

1
Marcha de gymnastas.
2 ·- Marcha na ponta dos ,pés.
.
3
Marcha alongada com gnainde halanceamonlo dns bracos.
4 -- Ma·reha no pa~·so de claçador ( r·xtensão do passo) .
5
Mnrcha para fr•p•nlr, pay•a t.ra1.; marcha lat~eral, m~ar·cha
oblíqua.

6 - Mai·<~ha c.om movimento .giratorio rlos hombroo.
M~rcha nO>rmal ( ~m ra•jrmrias differ~nte-s) .
7
8
Marcha hat.endo com os pés no solo.
9
Mareha. com mudan~a de passo.
10
Evoluções.
:H>. 8egunrla

(:oter~m•ia.

FlP.rionamfmfo dos braços:

Elrvatão vc>rt.ier~l dos b1·aç-os (rm rliffer~ntes planns); o
mesmo com flexão e dist.em,ão d'a mão.
2
Elevação hor~zontal dos braço~ (em planos d·iUei'í'nf.es)
n afastamento para traz.
3 - Elevação lateral dos braços' e flexão dos ante-braços em
um plano horizontal; o mesmo, movimento corn· flexão dos ante-braços em um plano yertiQal.,
J.
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'4 -Movimento giratorio dos braços, da frente para traz e
de traz paPa a .frE:llnte. ·
5 - .Moviment.o giratDii'io dos braços flexionados.
Nota - Todos esses movimentos se executam marchando,
'depois de berom sido estudados a pé firme.
36. Terceira cateaoria.
J?lex~o.namento das pernas:
1 - El1evação dos joelhos, .Jls·tensão da perna ( rm planos
diffetrentes) .
2 - Elevação da perna distendida (em planos differentesP.
3 - Movimento giratorio da 'f~Prna, d.a fre·ntP pa.ra f.J·a1z ( dl'
t..ra1. vara a frente) .
4 - EleV'a(:.ão sohre a po:n.ta dos pés, flexão e diiStensã.r• da~
pflornas . .io~lhoH afastado~ (jorlho:s unido~) .
5 - Flexão üa.s pN'IHt~. rlisf,imsão latf'J'al ria p!"rna.
37. Quarfn caleoorin.
Fle.rionamcnto do tronco:
1 - Em decubito dm·sal; elfwação dos joelhos, disfrnsão das
pernas.
2 - Em decubito dorsal : elevação das pernas disff'JHlidas, movinwnto giratorio das pernas separadas.
3 - Flexão n distensão do tronco.
4 - Movimento giratorio do tronco.
5 - Passagem do abrir para a frente, perna da frente,
flexionada, ao abrir para traz, perna de lraz flexionada (do ahrir para a rsquerda, ao abrir· p::~r·a a direita) .
38. Quinta categoria.
Flercionamento.~ com binad.os
f - Elevação da perna distendida com
elevaçií~ ve;rtical dos braços~
,
2
Movimento g1ratorio da perna da frente para traz (elA
traz para a frente), como movimento giratorio dos
braços da frente para traz (de traz para a frente) .
3
Abrir para a frente, pernas distendidas, com rotação
do tronco e da cabeça (para o lado da perna aYançadà) · e com elevação lateral dos braços.
r4 - Flexão de · uma perna com elevação lateral da outra,
elevação horizontal dos hraços seguida de flexão e di~
tensão dos a'nte-braços.
!> - Em marf'lta : f)rxão do tr·onc.o, brar;os eahiudo uatuJ'alnll~nte. depoiR distensão do tronco
rom mo\ inu·ntn
~irafof'in

(los

lH'H('II~

flPxionarlos.

3fl. Se.rta f'nteqor1a.
EJ'r'Jcicios

1 -

2

OS!fill"f1'ir•os:

EleYar;ão Vf~rtical (lateral) de um hraço o eleyaçihl lateral (para a frente) do outro.
O .mesmo com elevação Rlternada da pernn distrn-dida.

AC:'I'OS DO POU,m EXECUTIVO

:1 1

5

Fl0-xão daH pemas com rlevação Iatrral dos braços, flexão e distensão dos antP-hraços. um t~rn mn plano lJOr·izontal e outro em nm plano vertical.
PaR:o:ag-f'm tio ahril' para a frnnt0.. p0rna da frente flexionada. no ahrir· para tra:1.. p0.rna do traz flexiona1~.
com rlnvac.·ão vrrf i cal do brac;-.o oppost" :'i perna flexionada P Plt'vação para traz. do outro.
Flexão de uma perna e elevac;-ão parn ft'17. da outra
com elevação ver!_;··al do braço opposto :'t perna. elevada e eleyação latrral rln ou f r·o ht'H('O.
40. Setinw, t·afegoria.
l?:rercieio.<! 1';..spirator1:os :

f~

Com rnoYimt~nto ~~·iratorio dos homhro~.
Com rlevação dos· bra~~os fJPxionarlo~.

~l

Com movimento giral.or·io dns

1

Com flex5.o -i~ distensão do tronco.
Com f]f~~i'io das pernas; dPpois uisf.nnsi:ío das pernns

fí

PIPvacão latPral

f'

Ll(: ..\n

Ptn ~wguida

hra\'O~.

para tr·az,

PHOPRlA'I\IRN'l'E

f\

do~ hrat,~o~.

Dl'l'\

41 . J>ri 111 r:im rnlrtfOJ'ia.
Jfw·chas :
a)

Exnrricios cducativ'c.Js

Marcha
~~

:1
t,

5
6

7
8
1

2
::J
4

~.~

:3

4

par~.

a frr-nfi•. para fr·az. marrlta lrtfPr·al, marrha

ohliQUi).
l\Jarcha na ponta dos

p~s.

Marcha sohrn ns calcanharPs.
Marcha com movimento g·iraf.oJ'in dns h ombro~.
Marcha com ~levação dos jorlhos.
Marcha alongada, tronco vertical. halancrando os
braços.
Marcha alongada, tronco inclinado no prolongamento
da perna de traz, balanceand_o os braços.
Marcha em distensão.
b) Applicações :
Marcha alo:r.gada rapida.
Marcha de quatro pés, .
Marcha subindo.
Marcha descendo.
42. Segunda cateaoria.
T1•epm·, esr:ulm·. equitib1'U'I'
ai Fxrrc i c i (I·• ~'•hwaf jyn~: :

Suspen::;ãu inclinada, flexão dos hraoos.
Suspensão inclinada, elevaçã,o do .ioellrn (pernfl flt~
xionada). distensão da perna.
Suspensão da perna inclinada, elevaçfin da prma di•;tendida.
.
üs mesmos movimentos com flexão do::; braços,

7.oo
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Saltar n n.ma . ou rlnas . harrafil, ficando na suspensão
alongaria. :,altar ao ~o lo ( ~x(lrntaJ· o movimento divenms vezes).
Nnta - As Rugprm;õ~s inclinadas podem ~cr ff'it.a.H sem
har-ra, servindo-se de nadeia:s, formadas pelos braços dos homens rlif.flndidm; Jal.eralmontn on ngarramlo-sp. ·aoR pulsos
dest.Ps, tendo of.l braços flexionaoos ou cahindo naturalmente.J
5 -

6 -

7 -

Hll~IH'nRão

xionada),
8
H

alongada, flexão dos b1•ar,:os.
el~>.Yução · do ,ioPlho

RnSJH'nsãn alongada,
dish.·n~ão

(peiJ'na fle-

da perna.

Suspensão alongacta, el1war;ão da JH't'na disf.enrlida.
81ISJH'nsão alongada, Plevação dos ,ior•lhns (pcwnas fle-

xionadas 1, dislcn~ão das pl:'rnas.
'
Ruslwnsão alnngada. ~~leva~;,l'ío dn~ pel'Ilaf{ dist~ndidaR.
11
Rusp••nsão alongada. mnvinwnf n gil':11 nrio tias pernas
distendidas.
1.2 - Os nwsrnos mndnwnt.ns rom flexão fio~ braçM.
l~poio :
-- Apoio snhrfl uma harra.
2 - Tomar apoio sobrfl mna barra por salto ..~nltm·. no ::~o
( PxN·utat· n~ movinwnlo~ divPrsa.q vezes).
1 -- Àpoio sobrfl uma barra, fh•xão f' d:isi.P.n~ã~' doR braços.
4,- Apoio de f1·rnt•~ !'lohrP uma hurra ou s.ohre o solo, passar ao n,pnio lntf'ral ~obre mn só bl'aço.
r> - Apoio flp fJ'Nlfl' sobl'l~ o ,:;oJ.o. flexão " dislt•nsão dos
braços.
,
Apoio ~obre rluas hana::;, eavn lgnr as àuns barras.
6 7 - •.\:poio sobre duas barras, deshwamenf.o 1mra a frente
(par:J. ·trá::;). cavalgando-ns.
8 - Apoio sobre duas . barra~. df'slar.n.menf o para a fre.nf.e
(para h·ús). desloPandn ai!Pl'nadanwntf' (simultam:'am,•nltf') as mfíos.
h) Applkações:
·10

2
:l
-i
5
ü

7
8

n
1O
11

~uspensão alongada, traslacão lateral
rom halanceanwnto do f'orp.o, braços distenrlidos.
-- O mf'smo movimflnto, hrat;os flexionados.
Susppnsfío alonga11la em dmts bar·r·as, deslocamP.nto para
~ frentn ~para trú:--: rom ou ~em
balanr~>amNlt.n rlo
r.orpo.
O me~mo movimrnl.o. braços 1'11:'xiona(Jos.
- Passar ent.re dua~ barras, sP.rvindo-se dP amha~ (har~
ms em ~nn nwsmn plano vertieal) .
(~ nwsmo movimPnt.n llfli!izan•fo F;ÓmenfP- a barra supe-

riOr.

Transpor a barra su·perior, nllilizando-se ctas duas barras (bar1·as em um mesmo plano vm~tical).
Ef7·lf.ando na .p·osiç;ão dP. apoio (hra(:os distendidos) firam:_,
por a barra on uma travP ~~om o apoio dt> nm pr.
Estando na. posição d(' apoio (braços disfPndidos)'
t1:an~por a barra ou uma trave passando as pornas pela.
d1rPita, pPla. esquerda nn por r>nt.re os hracos afastados.
O mesmo exercício no ~avalio de pá-o.
Estando na posição de apoio (bracos distendidos), cavalgar a t~rave, assent.ar-:::e, pôr-se de pó sobre ella •.
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12 '··-~ Andar sobre a trave, para a frente, para t.rás, lateralmente, parar, cavalgar a trave.
1~1
Trepar em escadas oblíquas verLicacs. eum o auxilio
das mãos e dos :p.és.
1i
Trepar em uma ou duas varas, eortla:;, t~um u auxHio
uas mãos e dos pés.
t5
Descer sem o auxilio qos pé$.
t6
Trepar em uma ou dum:; üordas sem o auxilio dos pés.
17
Trepar em •~orda -incliuada eom o auxilio tias bmç.os e
ua~ pernas.
:18
Trepar em um mastro.
·t 9
Galgar uma bana: com o auxilio da peena e dos braços; exeeutando uma ·Oitava; executando uma subida de
freut•• eom o auxilio Jos ante-braços ou com o do~
punho~, alternada ou .Himultancamcnte.
20 - Escalada ti e um muro c·om e sem auxilio.·
21
Escalada de uiu muro com o auxilio dP uma rorda.
vara, flaboa i11cliuatla, arvore inclinada ou aspereza8 do
muro.
22
Escalada UI~ uma barreira,
uma pa lissada.
·i3. Ttrceiru l'ategut'iu.
Saltos:

ue

a)

Exerdcios edueativos:

Salto no Im~smo Jogar, pernas distendidas, mãos nos
quadris:
2
~altos nu mésmo logar, com afastamento lateral dos
pés, (para a frente e para trás) mãos nos quadris.
3
Os mesmos movimentDs eum balanceamento coordenado dus braç.ug,
4 - SaHos no mcsmú Ioga r eum er·uzament.u das pet·mtN.
5
Salt:Os paJ.oa a frente ·~ para tJI'ás.
6
Hal.fos latcraes.
7 - Saltos sueeessivos eum distensão uu tt·otu~u ~~ devat;ão
latN·ai dos braços.
8 - Balanecam••ntu dos braços com flexão coordenada das
daH pernas.
H -- O nwsnw movimt•Iitu '" impub;u p.elo moviuwntu giratorio dos braços.
J O - Saltos suecessivos no mesmo Ioga r com elevaçào dos
joelhos. .
.
H
.Saltos e~mt t•lrvaçãD alternada das }wrnas distendidas.
12
Elevação solJrn a ponf.a dos }H!s, flexão das perna~ eom
elevação tios braços (qué:da).
13
Salto em Iargm·a, em alUura, eom um, uum; uu tres
passos de impulso.
·
f í -- Salto em largura com impulso (d'esig·nar u pé em ttue
of)eve f'Cl' uado O impulso).
15 - Saltos suceessivo8 em largura e em altm·a.
{6 - Saltos stwesio~h·os sobre um ;pié e rrmd'ando tle pé (em
~~ada salto).
b) Applicações: ·
- Salfn em altura rpm impul:;o, lateral, para a frente.
2 - Salto' em u.Wura sem impulso. lateral, para a frente.
3 ~ Salto em largura com impulso.
··
.í -

Sa!to em largur~ sem im:pulso.
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5
6
7

Sàllo combinado (Íargura, altura) .
Sallo er.6 profundida-de, do alto dA um -muro em baixo ·r
Salto de cima para baixo cst.and'O em suspensão (muro,
corda inclinada) .
8
Salt.o combinado (largura, de eiwa para baixo).
9
Salto de baixo para cima.
Hl
Salto laLeral com apoio de uma das mãoH.
.
11
~alto com apoio das mãos passando as peruas p~la fJJrAita, pela esquer!J_~. por entre os braço~;. ar~stados,
uLilizando barras, c.oDdas, muros, ele.
12
::-\altos de barreiras, de sébes.
13
Saltos com a vara, em largtira, em altura, de dma para
baixo.
1, 'i. t)u.m·t a. t;alegnrt'r-,.

LevanÜr.r. cnrregar:
a) Exl'reicins f'ducathos:

( ;p::;fo d~ tevantar á altura ,-Jqs IH 1 mhrry.;

p
rl8poi~ de
pausa (')cYar h1·uscamente an a I f (1, hraços distendidos
(r·om uma ou duas tnãos) .
iie~to de levantar á altura do:-; hnrnhrns " r!Ppois elevar ao alto, hraços distendido:', ''~'111 félZPl' Jl:ln->a (com
uma ou rluas mãos) Gesto de lcYantar á alt11ra dos lloruht·"~' ,. depoí!ll ao

2
3

alto. br'a(os distendidos. ~·nm p~u-:a 0 lPJJIHrnrntn .
Gesto df' Je,·anfar ;lo 31ffl rf(• ""' ~;~·~ inqtlllso ,. !'IH!l 1;
hraco Sf'lllprr di:'ll'ndido (1·orn un'"· :-J, miJo).
nr~lo dP )eY<UJfêll' acima dn f'aftN.~:l. iurfillfllldO n o;OqJO
P flpxionauclt' as prr·n:1...; flar;t f:11·i !i l.;Jr os movimen-

.\
!i

tos (UnJa só mão).
6 -- Passar a bola para o parc1~iro ao lado 1dispuf.a.) .
1
Pa,ssar a hola entrr af; pr:l'na:-; (por dma da cabeça,
pelo lado) Astando em columna. por um (disputa.).
~ ---Passar a bola e!';tando sobrr qma ~scada.
9 - Carregar sobre. os hombros um ~'·8 marada. em apoio,
braços

distendido~.

Carregar sobrr os , hraco:-;: clt'V<.ldiJ~; I:Jier·alnlr~nf e um
homem Pm apoio. braços d ist (\nu ido~•.
Carrrgar sobre os antc-bra,ços .colloeados horizontalmente UH\ homem em apoio, lJnu;os d islendidos.
LP\antar 11111 honwm Pstendido :-;nhJ'I' o solo. t~OilJ o
eorpo t·etrsa·do, tomando-o vor· ~;oh ;1 :lluc~a ~~ ~;_;ollo
cando-o cfn p1'•; por um, por dous lwrrP'Ils.
Levantar um homem f'StPndido soln·p o solo eom o
~~orpo rcfe~ado. tomando-o pnr soh os lJrar:os ~~ collo~·a,ndo o dn IH~; por· 11 rn. pnr dn1 h honH~n:L

1O

11
1:!

1:l

b)

Applica~;óPs:

Lf'\'Rtlf<H'

twdr·a~.

rwc:o:-;,

lt;rllf'l'~)

rtJ:I:-11'

!'llrf;l

~~

com-

as duas rn5u.o.;, ~~0111 lltll::l H''· pPifts quatro
ruanPiras indicadas a1·irn:1 f'lll 1 '' :: ,..'f . -~· 11. 11t _
pridn)

~

3

I'Olll

EXP)'('ÍeÍO'~ cdueativos'.
CarrGg·ar lJill sacco ~olJrf' os

.
bra(;.o~.

deha rxn dfl:-.; lJracos,
sobre os h ombros, sobrP a mwn., 11n r·:1 hera.
Transpqr!a.r um homem ~:no11l ;ulq IH\~ eostn~ (r tos hombro8) .
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Transportar' ur:n homem nos braços, debaixo dos braços e nos hombros.
5
Transp-ortar um ,homem por dom; outros ~de diversas
maneiras).
6 _ Exercícios de passar adeanle objeclos pesados, estando
em columna. por um, numa escada (por entre ag pernas, por cima da eabeça, _pelo lado).
,j.;). Quiijla cole(Jo1'ia.
4

Corrida:
a) Exereieius educativos (3) :

-

Saltar forn uma perna n eahi1· sob r r :' ou lra. para a
frentP P para traz.
::! -Balane•~arnenlo da parna eom vivacida(h\ para, a rrente,
para traz, obliquamentp e lateralmente.
3 -- Saltar eom e1eva,ção do joel hn, cmn uma pPrna callindo sobre a outra .
·Í Elevação rapida do .iuclho até fH'L'lo do lwmlH'O e
distensão completa da perna vara a fn~n le.
!J ---- Evoluções correndo, com e\evaçã.o dos ,ionlllns para ~
frente. para traz e. lateralmente.
11
Corrm.', PStacar, tornar a ~~OITCl' mnna din~~·~:fio flllal~
quer.
Aprender· a marchar rastejando.
8
Aprender a rastejar rapidamentA.
!)
Marcha rastejante, Nlpitla, ininl.en·tt pl.a JHH' dous Lres
lances mais longos.
1 O -- Aprender a partir numa eorrida.
tl
Aprender a parar uuma corrida e d~it.ar-Sf).
!2
Passagens pelo fistal (corrida dP muda) .
b) App li cações:
1
Corridas de 50, 60, 100, 200 metros.
2
Corrida rastejante.
3
Corrida por lance,s deitando-se ou conservando-se de
pé no fim de cada lanee.
4
Corrida em zig-zag (esquivando e mudando de direcçlio).
5
Corrida com o tronco flexionado.
6 - Corrida subindo e descendo.
7 - Corrida com 1carg.a.
8 - Corrida em terreno variado.
9 - Corrida de muda em terreno variado.
46. Sexta categoria.
Arremessar:
a) Excreicios educativos:
- Movimento giratorio e alternado dos braç•)::;, da trenle
para traz c de traz para frP-nt.e. Po.<;ição inicial.: eabeça,
f roneo P hrar,ns corno na posição
fundam•\nl.al; pés
afasfRI)OS.

(3) Es~rs exereicim; se ex•~cutam (:nm os braco:-; eahido9
naturalmente c oscillan1Jo normalmente na.. conid~.
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O mesmo movimento eotn .rotação do tronco.·
O mesmo movimento com rotação e depois com flexão
do tronco.
4 - l\ióvimento giratm·io c alternado do braço. de traz para
a frente, com pas:sagmn do abrir para traz, perita de
traz flexionada, ao abrir p-ara frente, perna da f'rrnte
flexionada c, da distensão ú flexão do tronco.
5
l\lovimcntu giratorio c :Iltcrnadu do bracu da frente
para traz, com passagem do abrir vara frente, perna
da frente flexionada, ao abrir para traz. perua de 1raz
flexionada e da flexão á distensão do troneo.
6 - Gesto ue arremessar pedras, granadas, com o ura~.:o
distcndiuo.
7 - Gesto de ancmPssat· pl'dt·as, granadas, com <; hraco
fl('xionauo.
8 - O mesmo gesfu t'lll I1é eom ~~ st•IU impulso.
9 - O mesmo gesto de .iodhos ou deitado.
JO - Gesto de arremessar a bola por baixo.
11 - Gesto de ancmessar o peso eom mudanç,a de pé.
12 - Gesto d'e arTt'UH'!'SSa r o 1wso com imptll8o.
;13 Gesto de lattef~ar.
f4 - Heslo de lancear com mudança de pé.
15 - Gesto d1\ lanePar eom impulso.
Hi ·- Gesto dfl arremcH~aJ· o disco.
17
Gesto dP at'I't•me~sar o disco com mudança Úf\ p~.
18
Gesto dP arrt•mps~ar u disco eom impulso.
b) ApplieaçõBs:
Arremessar n aparar, successivamentP. uma ou duas
pedras (pnr um sô homf'm).
2 - Arremt>ssar· '-' aparar, sueee:;sivamePir•. uma 011 llua-;
pedras (por dous homens) .
3
Arrenu•ssaJ' •~ apar·at· um peso deaute do eurpo, latcralmenf.r, ·~om " Sf'fll fl(•xão dos hra<;os (por· um s6
homem).
4 - Os mesmm; movituenlos marchando.
5 ---"-- Arremessar pedras t-:ohre nbjectivos.
6 - Arremessar granada::; emil e sem iinimlso, de pé, de
joelhos, e deitado.
7 - Arremessar granadas visando a dü;Laneia, pr1•eisão c
velocidade.
8
·\rremessar com as duas mãos, pesos. pedras, bolas;
para a frente, para fraz. t' para os lados.
9
Arremessar a bola com a mão, com o p(S ·~ eom a eu~· -

3

1

•

beça.

Passar a bola, a IH~ firme. mat•ehando n_corrcndo.
Arremessar pe8os (5 c 7kg,257) colll e sem alça.
12 - Lancea ~·.
f3 - Arremessar o diseo.
1·~ -- Manejar o malho.
47. Setirna r.ater1oria.

iO

11 -

Ataque e

:1

tle(f'~a:

a) Exercieios educativos:
Lutn de J'f'pUlsão, dous a dous, de ft·mllc. mãos sobre
os h ombros do adverslario.
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2 - · LuLa de repulsão,· dous a dous, de lado, h ombro contra
hombro.
3 -- Luta de repulsão, dous a dous, dorso contra dorso.
4 - Luta de repulsão, dous a dous, de frente, mão contra
mão, braços distendidos.
5 ~ Pega pelos pulsos, dous a dous, com esquivamento do
um dos contendores.
(} - Luta de tracoão, dom; a dow~. pelos antebraços.
7 =-- Empurrar para traz um c.amarada que resiste.
8 - Luta, dous a dous, estando deitado ou sentado, opposioão ao afastamento ou á approximar.:ão das pernas.
OSôco (box) francez (aprendizagem) .
10 - Sôco (box) inglez (aprendizagem).
11 - I.. uta greco-romana (aprendizagem) .
12 - Luta livre (aprendizagem) .
13 - Jiu-jif.su (aprendizagem) .
j4 Jogo do púo (aprendizagem).
b) A pp licf'-c;ões :

1 -- Sôeo de combate (:J.nglo-fratwez) .
:~ - Luta. JiÚ-jitsu.
:1 -- Luta á corda (fracção) dous a dous.
4 --- Luta á Yara ( t.racção) sentadoR, dous a dou c;.
5 - Luta á vara (repulsão) dous a dous.
6 -·Luta á corda (tracção) por turmas.
'J ~ Lufn. á vara (repulsão) por t•,rmas ..
48. Pequenus jogos eollectivos.
Prímeira série:
1 - A roda (lo chicote.
2 O gato e o rato.
~~ __.. O c:wador e o corredor.
4 - A pe.scaria.
5 --- A bruxa.
6 -- V <·r~o e reverso.
7 -- Conida de estafetas.
B - O vae e ve.m.
u -- A carnica.
i O - O quelm1. canella.
11 - Olha a bola I
:12 - Foge da b0la I fcom a mão e com o pé).
13 ·__ O kangurú, a cabra .
Jii - O cavaUinho de bola .
.15 - A bola caçadora .
.16 - O tripé.
1.1 O poste humano.
18 -· Os prisioneiros.
1H -- O mant•ta é senhor ('m sna casa.
;!O -- O urso .
4n. Volta á calma.
1 -- Marcha lenta com exercícios respiratorios.
~ -- l\'larcha com canto ou assobio.
:J ---- 1\I:lrt.:ha nu vasso cadenciado.
·'i ·- Evohlr,Õ('~.

;Lels de 1Q21 - Vol. In
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!lO. Grandes jogos e jogos desportivos.

1 -Barra.
2 - Barra-bandeira.
3 - A bola no campo.
4 - A pelota.
5 - A grande theque.
6 - Le lwcl;ey.
7 - A bola militar (com a mão e com os pés).
8 - O Volley-Ball:
9 - Basket-Ball.
i O- O Foot-Ball rugbi.
11 - O Foot-Ball Association.
EXEMPLO DE LICÕEB

51. E.1Jempl.o de lição para fracos.
i. o 'Sessão preparatoria - Reunião:

Marcha alongada com grande balanceamento dos braços.,
Flexionamento dos ante-braços: Elevação lateral dos
braços c flexão dos ante-braços em um plano horizontal.
Flexionamento das pernas: movimento giratorio da
perna da frente para traz e de traz para a frente.
Flexionamento do tronco: Movimento giratorio do
tronco.
Flexionamentos combinados,: Elevação da perna distendida com elevação vertical do braço.
Exercicios respiratorios: Com movimento giratorio dos
bombros ..
2." Lição propriamente dita:
Jogo: A roda do chicote.
Marchar: Ap . ( 4) com o tronco flexionado.
Trepar: E. E. (5) . Suspensão inclinada, flexão úos
braços.
Saltar: Ap., em altura, com impulso e para a frente~
Levantar-carregar: E. E. Passar a bola estando em co~
lumna (disputa): 1", por entre .as pernas; 2°, por cima da
cabeça.
.
Correr : Ap. Corrida de 50 metros ..
Arremessar: E. E. Gesto de arremessar a granada e'•
tando de joelho .
Ataque e defesa: Ap. Luta --. Golpe envolvente do pescoço.
3. Volta á calma:
Marcha lenta com exerci cios respiratorios.
Marcha lenta com canto.
l\Iarcha lenta em passo cadenciado.
Nota - Os soldados executarão os movimentos respira..
t.orios toda vez que essa necessidade se fizer sentir.
0

(4) Ap. - Applicação.
(5) E. E.- -- Exercicios

educa~ivos ..
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52 .. Exetnplo de lição para médios.

1 . " Sessão Jn·epàJ'atoria -

Ilewdão :

Marcha com cadencia viva.
Flexionamento dos braços: Elevação vertical dos braço8
em differentes planos.
Flexionamento das pernas: :~levação do joelho e distensão da perna (differentes planos) .
Flexionam eu to do tronco: Flexão e distensão ·cto tronco.
Flexionamento asynH~trieo: Flexão das pemas com Aleval,!àO lateral dos braços.
Flexão e distensão ·do!:i ante-braços, um em um plano
horizontal e outro em um plano vertical.
Exercícios respiraturios: Com elevação dos braços flexionados.
2. o Lição p1'op1'iamente dita :

Marchar: Marcha alongada J'apida.
'l'repar: Trepar em cordas parallelas com auxilio das
mãos c dos pés .
.rogo : A bruxa.
Saltar: Salto em largura com impulso.
Levantar e· carregar: Carregar c transportar um camal'ada nos h ombros.
Correr: Corrida por lances, deitando ao terminar o lance.
Jogo: Os prisioneiros.
Arremessar: Arremessar pedras so})J'p objectivus.
Ataque c defesa: Agarrar de surpreza o advcrsario pela
garganta, desequilibrai-o e pôl-o fóra de combate definitivamente.
3. o Volta á calma:

Marcha lenta com exercícios respiratorios.
Marcha com assobio ..
Marcha em passo cadenciado com paradas frequentes e
evoluções.
Nota - Os soldados executarão os exercícios respiratorios cada vez que essa necessidade se fi_zer sentir.
53. E:J·empln de lição pm·a j"ortes.
1 . o Sesstio p1'epm·ator~·a - · Reunião:

Marcha com mudança de passo.
Flexionamento dos braços: movimento giratorio dos
Lraços flexionados, marchando.
Flexionamento das pernas: Flexão das penms, distensão
lateral da perna.
F'l(?xionamcnto tio tronco:

PaSSai' do abrir para frente,

}WI'lla

da frnn v~ l'lnxionada,

abrir para trai';, perna de tt·az flexionada.
Flexionamentos nsymetricos: Flexão de uma perna, elP':ação para traz da outra, com Plcva~~ão vertical do braço opposto á perna elevada e lateral do outro braço.
Exercícios respiratorios: Com movimento giratorio dns
~~~~

lJI·aços.
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Liçüo lJI'VlH'Üoncnte dita:
lJc quatro pés, depoh~ se lnvanlaL'.
c caLTegar: Descer carrC'gandu um ~_;amarada nus
hulllllros.
Cor·n~r·: 100 metros.
Trcvat·: Escalar um muro eom aj11Lla.
l!:q;uer o corpo sobre a ponf.a dos pés, cunat· as p'eruat-~
~tHll os joelhos afastados (unidos) c depois, sem fazer pau'5a,
Saltar: Combinando o salto em largura com o de cima
pnra baixo; trepar com aux.ilio da vara
Correr: Dnsloeando~se de rasto.
Ataque e defesa: Lula livre c assai Lo
:J". l'vlta ú cauw:
1\J:rreha h•n!a eom n.xci't'.icius respiraforio•.
1\lal'dta com l'anto ('111 passo cadencia-elo CUill «mCÍ•r.-volfa
alto».
JYota Os ~ oldados execuLarüo tl~ exercieius re~:;piraLO·
rios tuua vez que essa ne-cessidade se fizer .<:Jcntír.
0

~lat·ehar:
J .m·antar

o

o

DESUl\lPÇi\o J>OB l\lUVLMENTUU

51. .lr'le.J:iunomenlo dvs braços:
inicial: a fundamental.
1". f.'levnr,ão vc1·tical dos· b1·aços (di{{crcnfes plonos) :
Elevar verLicalnH.inLe disbendidos:
t -· Em ·vlanu:-~ parallelos pal'a a frente do t'UJ'IIIl.
l'md~ão

2 - Em planos ·oiJliquos.
3 -- Em ,plano lateral.

ExrnnLat· f'l'~as Plevar:õeH s1wcn.;.;sívas por 1Jtll rnovimen:fo
r0nt.inno, ·dando 'f.oda amplitude possível para t.l'az e pu.ra c ima, dnpois para traz c para baixo.
A mesma com flexão e distcnsã.o das mãos.
Executar a .elevação com a mão flexionada, abai.xat• o
1Jt·aço com vivacidade ~ a mão distendida.
2°. Elevação horizontal dos braços (dij'fCJ'cnlcs planos) a
c~{ as lamento )Ja1'a traz:
Elevar hurizonlalmcntc qs bl'a:;os dislendidus:
1 ", em planos paralldos para a frenLe do eorpu, afas'l.al-ug
vivamente para t.raz c voltar á posição inic.ial;
·
:2", em plauu:s oblíquos l~ afastai-os;
:J", Pll1 planos la(;craes e afastai-o~.
:3". J·;levação lateral dos bm~·os c flc túu dos flll.f••--lJro~·n•:
a) No planu horizontal:

Ell'\ar lakl'aluwulc os

lH'Uf;OS uislcndidos~

tt ãus \·oltauas para o solo.

a-; palmas das
FlPxionar os anLP-hrar;oH ho~·i--

zoutalmcnt·o ~~ pot· utn movimento eonLinuo disLr·lJ(líl-o~. dan-do a. tpaiot· amvlif.ude vo::kivcl para traz, \'u11 ar :í, T>osir_::to
irlicirtl.
b) 1\'o plano \·er·t.ical:
Elevar lateralmente os bra(;OS di:ileud idos, as l'.ostas tla~
~lã os voltadas para o solá. Flexionar os antc-brar;os \'crti-
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calni·ent~e -e por um movimenfo coaUnuo disiendel-o·s dando a
v··aior amplitude possível para traz; volta . · á pnsi~;ão inicial.
4•. Movimento giratorio dos braços da frente 1>a1'a t1·az (de

h·az para a frente) :

,

. ,Elevar os hrn<,:os d.ist.~ndido·s Jat.eralml'ntr, os ;rnmhos fln:x:vets.
Faz·er deserevor pelas mãoR, os braços at~ompanhando os
movimentos, pe·quonos círculos, da f.rcnf,e pat·a traz (de traz
para a fre-nf.o); augmentar progressivamente o diametro dos
drcuio·s até o cruzamento dos brá<:os na frente do co-rpo, dimiminuindo om srgnida, progre'3sivamPnlr, o diamef.rn tios eirt!n)o.g,

r,o, Movimpnto giratorio dos braços flexionados:
J,evar os hombros para a fr.entr, as palmas da'> mfíns voltadas para fórá e as costas unidas.

Elevar os cotovellos o mais alto possível. os anf·f~--lwaço:~
as mãos ca.hinclo naturalmente, sem contracção.
Continuar n movimento trazendo o·s ~ot.ovelloc:; o mais
hfastados possivel para traz com as mãos fe~hadas.
Afastar os antebrac:o~, atmixando-os para trar. P por um
movimento continuo.
.P

55. Ple.rionranrmfn da.r:; pernas:
Posição inicial: a fundamental. mãos ,noq quadl'iR.

1°. Elcnrwiiv r/o :ioPl/10, rli.(/feusi'io da per-nu
(differrntn~
]r!:mns) :
·
Elevar o .ioPlho o mais alto possivcl para a frente flrxiommdo o pé, o tronco sem cont.racção. distender a prrna C'
o pé elevando-os, de.pois abaixai-os f1 levai-o~ o mai~ long-('
pm~sivel para traz o tronco na vertical.
Executar o mesrho movimr-nto ~lrwanrln n prrna nl>l iqnnrllrntc, depois lateralmente.
2°. Elcvar:l1o da perna distendida (-diff~rrn!rs planos):
Elevar· a pema distendida para a "frrnf,P, flexionando o
pé.
Distender o pé e abaixar a perna, l~wamlo-o mais longe
:rossivel para traz.
Executar o me·smo movimento levantando a perna obliquamente e depois lateralmente.
3°. Movimento giratorio da rJerna da (I'Pnff ]Jtll'll fi'OZ (d·e
t:nz para a frente) :
Levantar n, perna distendida pai'a n la·rlo rnm n Pl~ fh~
xionado.
Descre\·er com o pé, a perna .acompanhanclo n movimenio.
prquenos ciren1os, da frpnfe pnr_a traz ({}~ traz pnr·n a ~'ff~ntA).
AugmcnLar ~' dflpOi'i flimiiJnit· pi'ogrr·~1~Í\·arn"llt.P o tllamrl rn
.dl!!~

1drt~ulos.

4". Elevação so1Jre a 1wnta dos 11és - FleJ'tio P distensão
das pernas, joelhos a{astados (joelhos unidos) :
{Hstendrr as pernas, eom o~ cotovt>llos para atraz, endireitando o corpo de mQdo a yoltar ú pusi1;fiu inieial.
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5o fleir:fio das

}JfJ'I''tWS,

distensfiÇJ lateral fta perna:

CurYar as peruas eom os joelhos afastadtOs, fazer o peso

do corpo recahir ~obre uma das. pernas, distender a outra para

o. lado, levantar o eoq)o sobre a :perna curvada volt~ando á:
poRição iui('ial. Executa o m-esmo movimrnto do' nutro lado.
5(i. /t'le;tionaml'nfo do tronco:

1." Elc'var;ôo fi'os Joelhos e disiensão das pernas:

Posição inicial: em dPcubito dorsal~ na .posicão fundamentaL
Levantar as ~-)ornas distend'idas em urna vosi~,ão cbliqun,
os prs flexionados t', s-em fazer .pausa, tiistendcw as pernas A
os r~t;s e os a:haixar, voltando á posição inic-ial.
2." Elcvaçdo das lU?J'rws distendidas, rnovinwnto giratm•io
das pernas separadas:
.

Posicão inicial: t:m dt~ouhito dorsal na posiçJ.o JundamPntal.
Lev:intar as pernas distPndidas 'em uma pmdção obliqua:~
descr:ever eom cada um ,dos pés,, as pernas acompanhando o
movimento, [)'~quenos círculos da esquerda para a direita (da
direita para a esquerda) . Augrnentar B depois diminuir ]Jro,....
grpssivanwnte o ,fliametro rlos cireulos.
3.°F[e;u/o t? distcn.w1o do tronco:
P-osição ihkial: a fundamental.
Curvai' o tronco para a· frcntn n mais que for possivel,
ns prrnas distPndidas, os hom~JI'OS sem contracção, os t..raços
P•ahiudo naturalmente n depois erguer o corpo n rnai,-3 quq,
for '}H>ssivrl, levando m; homhros para traz.
1." Movimento airatm·io do t1·onco:

Posição inicial: cabe!Ça e tronco na ,posic::ão flunoarnenta.f;,
p(s afastados, mãos nos quadris.
Curvar o corpo para a fronte, dr.rpois l1escrev~r com ai
cabeça um circulo horizontal da frente para traz (de t.raz,
para a frente) do modo qur~ o tronco a'rompanh{\ o movimento.
Augnwnfar r dt>pois c!iminnir progrrssivnrnrntP o diam1~tro do
cirrulo.
5. Passagem elo aL!J'Í1' para a {rente, perna da frente fle0

:cionada, ao abrir pa1•a traz, perna de t1•az fle.r.ionadn (do afwir
para a esque1'da ao abrir para a direita) :

a

Posição inicial:
fundamental.
. lAwar para a frente a nwrna esquer{]a mwv:uln, ahaixar o
1·orpo o mais que for pos~ivPl Robre esta perna, a perna d'i ...
l'Pifa dist0-ndida, ·os homhrns srm contracção., os braço.;; cahinco naturalmente,. endirritar n corpo o mais que for poSsiYel, lPtr,ando os hombros rpara traz, e fazendo cahir o peso
do corpo sobrr a perna direita cm·vada; voltar á puqição inirial suhrP rsf a .perna. Exl'cntar o rnP.smn mnvimrnf.o partindo
'r·nm a 1Prr11a dirPita.
Estando na pmdçfío iniei a I. p1>s um potH'O afastados, curYar a pPrna r.squPrrla girando r abaixando o tronc.o para este
lado. ns homhro:;; RPll1 C't'mtr·ar~çflo., os ln·aços cahindo naturalrnenfP. ergu~·J'-se. J<:xt•r·utar o inesrrlfJ movimento para o outro
lado.

,.,
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57.

Fle:cionan~·entos

combinados:
1. n Elevação âa perna distendida. com elevação vertical
dos braços:

zo,

Combinação
do § 1°, do n. 54 com o §
do n.· 515.
0
2. ,Movimento yiratorio da perna, da (rente para traz (de

traz para a /1·entc) com •mrwimento gira.torio do~ braços da
{rente 1mra tmz (d(? fl'az 1J(l1'n a frente) :
Combinação do § -1°, do n. 54, com o § 3o, do n. 55.
3;<> Ab1·i1· 1mra a {1•ente, pernas distend,idas cmo rotação do
t1·oneo e da cabeça }Jara o lado da ?Jerna avançada e com ere. . .
Ntçtio lateral. dos ln•a(os :

L-evar a perna esqu<'rda para frente, girar o tronco e a

nabeça para a esquerda, estendendo .os braços lateralmente;
voltar á po~ição inicial para traz (para frente) abaixando os
hraçoH. F.x~ecutar o mnsmo movim~nto do 1ado rlireito. Este

Px-eroicio p6dp, ser feito em marcha.
ttm~

.

perna com elevação lateral dn outra,
ele!J'f}.çiio hor1:zontal dos 1Jraços segnida de flexão e db:tensão
4-.° Fl,exão de

ontelwo.ços:
Executando o prescripto no § 5°, do n . 55, levantar os
braços lateralmente, levai-oS para frent.e. o~ hombros sem
eontracç.ãn, depois flexionar Ho ante-braços, no plano hori7.ontnl r, OR distender levando os homhros e os cotovellos o
mais que for pos~ivel para :tra1., retomar a posição inicial.
'Executar o mesmo movimento t~.urvando a outra perna. ,
5. Ern marcha: Flexão do trnnco, braços cahinào natu'rnlmcnte, depois distens/io do tronto com rnov'imento yiratorio .
do.~

0

do.~

lrla.ços flexionados :

Combinação do
porém, f'm mareha.

~

~(I.

·

do n.

ri'4.

r!{)m o

~

go, do n. 56,

58. Exercícios asym.etricos :
i. 0 Elevação vertical (lateral) de um braço e elevação lateral (para a {1•ente) do outro:
Executar uma elevaç~o dos braços (lateral, para a frente, (\·oert.i·cal) dififerente para cada braço. Variar os movimentos
com freqnPncia, executando-os, a principio. a pé firme e, mais
t.arde, f'm marcha.
2. O ·mesmo exm·f!h•io cóm Plrmaç(io nlternod.a da. perna
clistend1'da:
Combinação do exercício precede~ te com o § 2°, do n. 55.
3.° Flexão das pernas com. elevação lateral dos braços~ fleTão r. d1:sten.qão dos ante-braços, nm em. um pl.ano horizon~ol e
out1·o em u'm plano 'lJeTt'l:cal:
Combinação do ~ ao: rlo n. 54, com o ~ 4°, do n. 55.
1._o Passa(lem. do abrir para a (rente, perna dJa (1·cnte fle:cionada, ao abrir, para. traz, perna de traz flertionada, com. ele'l'açiio ·uertical do braço opposto â pcrnn flexionndn e elevaçc'fo
pnrrr tmz do nutro:
·
Na posição de abrir para a fJ'rntP, cnm n pPrnn esquerda
curvada, lf'Yantar o braço direito verticalmentP e o braço e.,querdo para traz horizontalmente: depois passando aq abir
p~rR tr·az~ levantar o braco esquerdo w~rticalmente, a.ba1xar n
0
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braço direito para traz, até ficar horizontal; voltar á posiçãd
micial. Executar o movimento partindo com a outra perná.
ú.° Flexão de uma perna e elevação para traz da outra ..
com de,vação vertical do braço opposto rí perna elevada e ele-·
varifo lateral do outro braço:
Curvando a perna esquerda e levantando para trar. a perna
dir0da, com o tronco horizontal, levantar verticalmente o
braço esquerdo o lateralmente o direito; voltar á posição im~·
chl. Executar o movimento partindo rom a outra perna.
!i9. Exercícios respiratorios:
1.° Com :movim,ento giratorio dos hombros:
Expirar levando os hombros para a frente, inspirar Je ...
vando os homhros para cima e depois para traz e para baixo,
tc•nrlo as mãos nos quadris c os braços eabindo naturalmente.
2.° Com elevação dos braços flexionados:
Expirar comprimindo os flancos com os braQos flexionado~, inspirar afastando-os lateralmente.
3.° Cnm movimento oiralQrio dos b1·aços:
f3xpirar levando os hombros para a frente, inspirar exe""
cutnndo um grande movimento giratorio dos bra<;os.
4.° Com, flexão e distensão do tronco:
Expil'nr- 'curvando n tronoo, inspirar endireiU1;1do-o e Ie ..
v ando os homhros para traz.
5. o Com fle.ri'ln das pernas, depois distensão das pernrts ~
de1·w;ão lateral e em, seau.ida para traz, dos braços:
.
Expirar curvando as pernas e levando os homhros pnra
frcnl e, inspirar distendendo us p0rnnq e levantando os bra~og
latí:'t·almento c para traz.
DESCRIPÇÃO DOS PEQUENOS JOGOS COLLECTIVOA

C.O. Primeira shie:
1. 0 .4. 1·oda do chicote.

Os jogadores formam em circulo e em uma fileira, :urpara a frente e eollocam a mão direita aberta atraz da<:J
Um ,1ogador, tendo na mão um cinto ou um lenço enrolado corre em redor tio circulo, da.direita para a esquerda (em
,;;('n tido contrario) .
Colloca o) lenro Oll o cinfo na mão de outro .1ogador e f'.3IO
lem .então o dit·eilo de ehicolear seu vizinho da direita (PS-·
•Ttf'rda), o qual procura evitar as pancadas correndo mn torr1n
no eirculo para alcançar novamente o seu logar.
O novo possuidor do objecto, o colloca po1· sua vez, rn
mão de um dos jogadores f' o jogo continúa.
2. o O (lfll o e o rato.
Os .iogadurf~s em circulo c nm uma fileira, <Jãu-se as mão~
~ eonservam-sA afaRlados uns do~ unlro~. O que ~~ dPs1gnado
tt'lmn rato gira em torno do circu!u c dá uma pancada em um
dos .1ogadorcs que será então o gato .
. Este deixa o logar. qnP os dous vizinhos fazem rlrsappareeer dando-~c ás mãos.
vam--~e
eo~tus.
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'1i :i

O gato persegue o 1•ato através dos intervallos por onde

o roto passou, e se o consegue alcançar torna-se 'rato; o antigo

·rato toma logar no circulo e o novo escolhe o seu gato.
Si depois de um numero determinado de voltas, fixado
pelos jogadores, o oato não consegue alcançai" o rato, voltar{t.
ao cirrulo (' o rato rsr,olh<'r~ o qato l'omo tinha fPito nnlorior-·

mrnte.

Obsen·ação -O numero. de jogadores não deve exceder de
8 ou 10, para que todos possam corror dnranto n peqnflno
temro em que se joga (3 a 5 ,minutos) .
3. o caçador e o corredor.
Um numero par de jogadores eolloca-se em dous circulo~
concentricos e em grupos de dous homens numerados um e
'-l<ms, com 2 a 3 melros de inl.Prval!o, os numeras 1 no intrrior.
Dous jogadores, um ehamado caçador r. outro rorrrdnr, firam
fôra do circulo.
O caçador procura agarrar o corredor; este pó de se col1ocnr na frente. de. um dos pequenos grupos tornando-se as~im
o n. 1 . O ant!go n. 2, que então é demais, torna-se o cm·rednr.
Bi o t'OT'J'cdor é. aleant:ado torna-se por sua VPZ raradnr.
,Lo A pesc-m·ia.
Traçam-se duas linhas em cada extremidade do terr·cn•)
~di~poeivel (:~o a 40 metros .de eomprimento por 15 a 20 dH
lnr~nra .para 12 a 24 jogadoreR) ~~ nellas se eolloram o~ joga.
dorrs numa fileira.
Dons jogadores chamados pescadores collocam-se entre
ns duas filniras e procuram agarrar os camaradas que pas-fiam de um campo para outro. Quando os pescadores gr1tam
-«oo lm·on», os peixes abandonam o seu· campo para a]eançm·
o outro. Si são tocados antes de alcanÇiar o novo campo, formam uma eadeia (ou rêde), cujas extremidades são
occupadas pelos dous pescallores. Os pescadores procuram
prender os peixes na rôde, mas só elles podem tocai-os e
assim rnesmo com a condição de que a rüd~ não s~ja rompida.
·
O jogador que sahiu <!e um eàmpo não póde ahi voltar:
pelo contrario, deve procurar attingir o outro, mesmo, com
I' i se o de ser tocado.
Os · p.eixes devem forcar a rêcte; lançando-se no seu :nterior e procurando partir uma malha pela1 separação de dous
jogadores.
Os dous ultimos j ogadorer; lo r a dos tornam-- se 71é scadorPs
na partida seguinte.
Nota -- O jogo só póde comportar um pescadm· não fa.7nndo pnrf.r da rt'~dr P flrPmlrmno o~ prixe~ (t sua. sah ida.
!J . o A bruxa .
·Enrola-se um lenço com u:rn chicote a que s1~ d:i o nome
de condão. Convém evitar apertai-o demais, nu culloear· nD
SI' LI interior pedras ou qualquer outro objecf.n duro.
Limita--~r a. pricipio ·a 8uperfiriP do jo~o por um
rectn.Hg-nlo ur 15 mnt.ros por 2ú. para ·t:! ou 15 jogadores; sohrP um dos Ja.ctos menore~. tl'a.;a-se interiormente um campo (3 metros, mais ou menos), que será o refugio da bruxa e
t~nde nenhum outro jogador poderá penetrar; os jogadores se
0
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disseminam ú vontad0 sobre o grande rectangulo. Então a
lwu.ra (.jogador drsigriado pelo instructor) grita: «A b"JYtt3X1
sahe do eampo !» -- e desde logo se põe a caçar. Quando toca
um jogador {'Om seu condão, este torna-se um filho da bru:ca
e dev•' voltar ao campo á toda pressa para evitar as pancadas dr f'ondfío que os outros jogadores lhe distribuem prodigamenfP, mas sómentc nas perna.s c nas espaduas.
Em RPguida a b1·uxa faz segunda sahida acompanhada de
seu filho, segurando-se os dons mutuamente peJa mão
011 por intermedio do condão.
Recomf:Ça a caça; os jogadores para serem feitos .prisioneiro~ doVf~m sPr tocados pela b1'uxa. Esta nãQ deve nunca sr sPparar dfl seu filho, sem o que quebra o encanto.
Desta maneira a familia da bruxa vae crescendo, conforma
~ma destreza. e quanto maior é o numero de seus filhos tanto
maior é a cadeia que elles formam, dando-se as mãos reciprocamente e á bruxa. Todas as vezes que se quebra tal ca:deia; os filhos da bru.Ta apressam-se em voltar ao campo
para não fi{'ar suJeitos ás pancad~·S do condão, que os jogado·rA~ lhes podem distribuir nas pernas e nas espaduas.
A partida finaliza quando todos os jogadores são presos.
Só a bruxa tem o rlircito de pronder tocando com o conf)ão; os filhos podem segurar um parceiro, mas este só é
cnnsidP.rado prisioneiro após haver sido tocado pela, bruxa.
Si os filho~ se separam acêideQtalmente ou ~i a cadeia
t5 rompida pelos Jogadores, que Sf' r.sforçam para tal, a~ família de feiticeiro~ é cornprllida ;\ volta no compo Roh a~
pancada~ dos jogarlores.
Quem bater a torto e· a direito torna-se filho da; bru:ra.
Estabelecida convenção prévia entre os jogadores, a bru:ra p6de ser considerada libertada, após á eaptura de 4, 5 ou
sPis prisioneiros.
O primeiro dos filhos torna-se br-uxa; feito um novo prisioneiro, a. bruxa cede seu Jogar ao segundo prisioneiro a
assim snccessivamentp, at.é o fim da. partida.

o..o

Verso e

ret,~erso.

Os jogadores formam dous partidos: .o partido do verso
P o do 'l'e1Jerso. Em cada uma das duas extremidades do terreno do jogo (30, 'lO, 50 metroD) ha um refugio para cada
partido. O director do ,jogo fica no meio do terreno; os jogadores. rm uma fileira:. à dirPíta e á esquerda do directorf

dando-~P a~

·costas, dr! maneira que se en~ontrn enda partido
ffo lado do refugio que lhe ~ a.ttribuido.
O director do jogo, convencionado o verso e o ·reverso,
atira :w ar um cartão, uma moeda ... Si o ob.lecto cae com
o lado do ,,,rsn haixo. P1Je .grit.a•: «1,e1'Sfl'» " si o ~ontrario,
«reverso».
Ao grito dP. «1H!1'SO!>>, todos os que pertencem a t.al partido
rorrPm par o s~u refugio, situado a uma distancia variavel
C()m 0 trPinamento c·m:; jogadores (de 10 n. 15 metros em comPço). P o;; jog-adorns do partido opposto volfando-!H'. perSCJWPm o~ ndvf'rsarím pt•ocurando local-os.
Quem é tocadl) (o eonduzido ao campo de qn0m o fez prisioneiro on conduz SNl vencedor, eaiTegando-o.
Modo jdentico df>. proceder, si o grito é '<!·e «·reveJ·.'~of)\,
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A partida é considerada terminada quando todos os jogadores EH~ cnr.ontram em um parUdo, mas como sessão de
gymnast.ica. o instruct.or ·ordena cnssar o jogo, quando julgar
n dura(Jão ~ufficirntr. NPsfll .r.aso, o part.ido yrncecor t~ o que
f1_•z mais prisionE'iros.
Os jogadores no começo da partida, podem tambem ficar
Pm fr11ntr uns dos outros, rlc joelhos ou dPitados.
i." f:r•n•irlas de estafetas.
Os jogadores dividem-se em differentP.s grupos iguaes.
f:aíf.a grupo é por sua vez sub-:dividido em duas fracções tamJH'Ilt iguaes, com o~ numeros pares de um lado e os impares
do ontro. Estas fracções se formam em colnmnas a uma disf.,a~nda rJe 20, 50 on 60 metros e se dão a. frPntr:. Tod:as as eo~
lumnas· são collo<mdas parallelamente, suas testas na mesma
:-~JhtPa. d'f' eada lado, se:paradas por um inÜ_!TVallo 11~~ ·1 ou ti
pa~so:::~ .
.\.n signa.1 do írist.ruetor, o n. i de cada fraeção ronn o
mais r'a,pi<CimnPntc possiv:ei 'para o n. 2 da frat•ç.ão f~or:r~csvon
drnh•. :1. quem entrega o ob'jrccto; o ,n. 2 cori"e mn srmtido inVI'l'~o n vac mlf.regar o ob,jecto ao n. 3 e assim ~eguidament~ .
. na.nha o .gJ'llfHl qnr· o~got-ar em primlPiko 1o~nw fndns os
sr•ns rorredorf's.
f:tn>Pidas de f?Stn{et-m; cnrn 1wnçal.
Como a prerN]'nnté; mas em vez de P.nLre:gar um ob.ieeLo
o n. t padt' f.Pndo um ·le.n~.:o o.m;a.rJ'Iaido IJlO braço (braç·al) . O
11. 2 drve retirar o hrHçaJ f' iT e•OJlloeal-o no hr.atn 1in n. 3 ~~
ns~im SPguidamente.
R". O 1mr (' 1'P.nt.
o~ jogador~.

Pm uma filen··a, rollocam no chão. PN"Io d'os
ou 4 oh,k;ct.os. Ao mrundo rlo ins:tructor, ,f,ra.oam no !'!o lo,
~üm M cr\nkos Pm nma linha p~rpPndicular á sua linha de
fi"Pnte. ~ ou 1 nequeno~ ~irculo~ e~paçadns rle 1. 2. ~ mrfro~;
dflpois voltam ú linha de pratica.
1\o signal rlo irnstrnctor <·ada jog·ador fomn um objPcto ·o
tr:m~rnrtn-n para o primfliro circnlo: volta em procura do Reir,undo que f~ transport.arlo para o segundo circulo r 11rMNlP de
hn)lfl\l modo para com o~ f rrcei•ro e qnarto ohj eef n~.
'CollOir·a'Cio~ _I orlo~ no in t.erior dos rflspPr Ii·vos r.i rru lo f~, prorr-df' ·r.rn Rlf'nf idlo ·invf"r~m. tom:tnrlo ors nhjflrfo~ nm por um "
transportaudo-ns par.a a linha dir patrlida. O primeiro dos ,io.!!ndnrpq quf> Lt~rnünn o fr:nn~hor.rJamPnt.o gnnha a f\'flirfi(Tn.
fl". Cm·niro .
.\'! ~urmas ÜP insf.ruPndos Psf.ando !!l'l'nlm.fl't1lf.f' di~.po~ta~
f'm duas m1 rnais fHPira~. o jog'O tpôrlC' Sflr praHr.~a'do qnf'·r por
tiJn,~. pPnperHHrularmrtnf.p :i ff'lrnf,f\ qm\'r P'Ol' fi,J1pirn~.
0:". honwns das: tPstas das f•olunnml'S scllmn fmt primeiro
lognr tonmndo a sng-nint.P po.siçfio: n dorso .r.nrnrvaclo. la1s 1prr~
t!las tllrJ pnuro -rurvada:s, os hra~n.:;; ri'llzados f' a,poi·ado-. nos jof'1I te;;;;, ,, a ~·~lwra ahaixt.'Hla. O n. 2 dn rada rolúmna s.~\Jtanrlo,
collnra-~f' nn mPsma posticão, lgua.t:mPnLr· dist'a'IW·iado do n. I,
., nc; n'~. 3. 4. !'5, e-te., procedem ~omo procedPn o 11. 2.
péJ~, ~
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Obserl'açtlo ---, A in(,ensh.la.:Jie v.aria com a iaill.ura e o JnJ ~t4..,
vallo doR hornen~ sel-lados, com a vPlorid'adle P a dUJ'·a1;H'..o dn
jogo.
IPara augmcnlar a vcloeidiade, o .jogo púue S('ir praLil'adH
rmn omtüação, estabelecendo-se 'a di'sput1a rntre dnaR fileira~.
Emfim, se a desfireza dos jogadores permittc, os hr)IJIII.'Jll~
foi'Imam a sella na pooicão de pé, com os braços cruzarloR snhrf,
o peito c o dorso voltado para quem o vae sallar.
Em toda~ as posições o jogarlor que s~lla nhaixa a d::JJher;a
o mais possive.I.
Carniça com limite estipulndo á frente ou rí rcfm'(I1Wtda.
Um jogador designado - sella.
Detfwmim.a-se no solo, por um Rulr,o ou um r.Ot'dPl, o limJfp alélm ou aquem do honn•m scllado, qnn os jogadnrr~.'; dP\'i'lll
trunspor sem tocar.
Desde que todos os jogadores trnham !;nlLaflo. o homnnc
qne sellott se afasta de tuna grandeza dn dons pr'>s· da linha dr~-·
tr>rminada como limite.
(J jog-ador que: focou o Ji.mite ou:, segundo conv('.IJlção, f•
que tocou na cabeca d'e quem t'stava .'lellrulo, fif'a ~lth~t.ituindo
t'.~;jf.p para os dcma.is pularrm a earni('a.
hnilação de cm1niça.
Um jogador designado- sella.
O primeiro jogador ou o instrndor dirigp o jogo; fodnt~ o"
jogadores são obrigados a iJnlitar a maneira dP ~a,Jtm-, dt> S\ltflportar o •salto. ou os gestos do primeiro.
Quem sellou é suhstif.uido pP!o prinwit•o q11~ ('Hlll'OtP!I PT'
llma infna·cção -~ esta rogra.
10". O qurhra ranella em ciNul().
Um ,jogador designado, chamado manc.fador dispõe dr nm:i
corda rl'c dou R ou quatro metros de ·r,omprinlf'lnto r I erm j,nada
em uma das exL.remidados por um pequeno sa,eco dP t<·na on
dle areia. Os ontros .iogartor·i~s (em numero muito variavcl)
Rão co.floCJado·s em circuito em uma filr.-ira, a um ou mais pass;o..:;
dn intcrvallo e com a frente voltada para o inferior.
O -manejador, co1Iocado no rcnfrn do circulo, faz girar ~.
corda horizo.ntalm,{'lnte, á a.lttJ•!'a do1s tornozellos dos jogadfll'es.
que procuram evitar a. cordraJ por ntm Aalto em altura: fndn jogador que faz para,r a ICOrdl!l, subst ituP o mane.fndoJ'.
O quebra r:anella ern columna.
Os jogadorP~ são co1Io0a. dbs mn d'iffercnlf'l.:; columnas d.n
rmm(':ro igu.al. Em cada columita dous jog;adm·ps se dt·sf:wam ,.
,~olloe.am .para a fren:Ue e- do lado rlio n. 1 .
Ao signal do imstructor, os dons homens qu.c se dPstara,t·<a~m
(~OITem ao longo da eolu:rnna segnpa,ndo, oa.Jd:1 um pnr uma f'X1r·emidadf', uma rorda on uma vara qnr> r·:ada jo[!:tdnr ~~ ohriga:rln
n snlf.ar.

·

l fm dos f'OJTC'doreF; fica na c·auda da rolumna. f'·ll~tfUantn 11
(lllft'o volt.a' r:hp,i.damNI\LP para a lt•sla ,.. r·uJJtint'ta f; .ÍII!..fll ,·orn
ntJ.dlio do n. ! da rolnmna.
·
O jogo J)l'O'lP,gl.ll' us~im ~uhc:[if.uinrlo-s~r· flr ntda \ t·? nrn
f'or-redor.
A partida é ganha pelo grupo quf' primeiro fez. pa:-;'<ar· f·n~
dn'i t':!Pus jogadores como corredorc-;.
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() 1. Scaunda st!r·ie:
H". Olha a bola1!
Os jogaflorcs formam em eirr.ulo, pornas abertas e mãos
bobrL' os joelhos. O instructor colloen-se no centro c procura.
fazrr Tlaf':-iUl' a bola nnlrc as llP.rnas dos jogadores. Si a uma.
~inf:t d1~ in~t t·udor, o jogador fce1m as pr,rnas, 1:ommdto urna.
Jalt.a: st dPtxa passar a hola, ~~omm,'Ue t.amhem uma falta; n
!ll'f'C'JH'hid~l _um mmwro (i(~ faltas
prefixado, iuflige-Hc-lho
uma [Hlnt~.;ao.
1:!." Poue da bola!
0~ jugadorrs fonnatll I'Jn l'.iJ'I'.ttio, :l Oll 'Í se c:oliOI',UIII llf\
int.PrÜJt'. Os que formam o eirculu, impulsionando a bola
·com n pé ou l'.'Jill a mão (segundo a convenção), esforçam-ao
para aUingir nm dos jogadorP.s do interior. Os que Rí'io t.orados sahPill do eirculo, o· ult.imo qne fina t) o vnn1~mlor.
I:L" O

!.'tll!flU1'Ú.

Yari1~dadn

do 1mssa

fl

boln. I Os ,jogadores

~~stão

em

Wl-

lullHHt. O ultimo jogador ;Ja columna do Passa ·a bola I passa

á. f.csta em pequenos ·saltos mantendo a bola oreza ao.3
,joelho:-;, srm auxilio das mãos.
1\ rabl'll.
Uul.ra Vlll'ÍI:dàdf~ do Passa a bola !. O ultimo jogador passa
pal'a a testa de quatro JH5s o atirando a bola com a I':Jlwça.
i L" Cavallinho de bola.
O:-; jogadores, ''tu numm·o (JêU', <lividem-Sr! e111 dous ·partidos: ':acalleit·os e caval.los c collocam-se em um circulo cujo
diamrtro varia ~~'gundo o numero de jogadores. Os cavallei1'os moutam l!Gs rat,allos. Um dos cm,alleiros lanca uma bola
ao ar trrs vrzc~ n a torna apanhar; depois a ~:mvia a se.u eamaralla, qnc a j(1ga ao vizinho..
~" tlf'•s havnr feito a voHa do cir·euln, a bola é atirada a 11111
ont r·n 1·nrttllciro ns1~olhido.
~i a bola l'ahe no chão, os cavallcitos descem dos cavallo.,
c fogem; um dos cavallos sem sahir do circulo apanha-a e a
a lira em um ,·avallci1·o, qnc, sendo· attingido, fa:r. com que as
posicões mudem; isto é, que cavalln'S passem a ser cavn.lleiros.
1G." ,t bola· caçado·ra.
E' quah\uct· o numero de jogalorcs. Um dentre elles,
designado pc a ~orte, é o caçador. Colloca-se em um ponto qus
C'Scolhc, f', para dar tempo aos outros .iogadorcs de se dispersarem. at.il'a a bola t.ros vezes- ao ar apanhando-a nas mãos do
(~a da vnz. Pôde, então, arremessai-a, em um camarada sem
deixar o sen Jogar. Todo jogador attingido torna-se cão rlo
caçmlnr, c, eomo este ultimo, tem o direito de tomar .a bola
elo logar ond~ a apanhou.
1
A partida let·mina quando lodnR os jogadores tornarem~·~

('t7(~ s.

Na pari ida RPguinlc o papel de caeOJl01' é def-letnpenhado
peln qun pl'imPiro tornou-se cão; 110 ,dccm·so da partida, o!J
jogadores qtH~ nãn foram apanhados t.cctn o direito de se apo,l,·rnt· da bola. " de a atirar no caçador ou nos cães; mos é intPrrlido a qualqtH'l' dellcs, sob pena de tornar-se cito desd~
)ogo, segura l-a. em começo, com a mão.
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Devem colJoual-a entre o:; dous pés n, impulsionamlo1
fazel-a saltar ,de mudo a poder i't'gnral-a com as mãos.
16." () 1'ri1Jé.
O jogador"~ fieam ''m eir1~ulo, c·m unw fi In ira. tJm do:-;
.jogador~s -- o corredor eOl'l'l' fúra do eireulo. An sig·ual do
mstruetor, lodt>i-:i os. ,iogadorPs :-;,, põem ~~m ~quililwio com
auxilio da:.; mãos (~. da ealJP-1:a. n r·orredtn· gira an rt•dor do
circulo pt·oeut·ando locat· um jogadm· quando este lJl'OI:Ul'a
d(•scançar· colloc<mdo os pés no chão.
, Os jogatlor·p,s pt·e.sos l.or11am-se corredores por sua VI~Z.
t 7." O poste hunwno.
Um jogadur dPsignado faz o poste hunwno. ():-; jogadorefi
(8 a 12) são t'Ollocados em e.ireulu Plll uma s{1 fileira, sentados no chão, com a frente. para o inter·ior ~' com nm intervallo menot que 50 1:enlinwlru:; (d" lúmllJl'o a llombro).
O poste de pé, no c•~ntro do eit·euln. o~ hnt~.:o~ cah ido~. 11nido~
ao corpo, fica rígido o mais possivl'l c\ dPixa-sn c·ahit· sohrc
os jogadores qw~ o proeuram I'~"Pf'llir.
Qt.wm :-;n dPixa vira!' solwn o U•tTeuo ou ~~ i Hlpotenl ~~ pa1·a
l'f•pellir o puste~ substitue ~~~te no centro do eil'culo ~~ o jogo
é recomeçado uas mHsma:-; eondü:ões. Para a~ lic;õrs dos fracos os jogadon's ficam de joelhos mn circulo, em uma fileira,
com a frente para· o interior.
J 8." Os tn•isioneiros.
0::; jogadores são em llllllJet·n dP viill" approximadanwntr.
Os dom; terços fol'mam um eireulo dando-:-;1' as mfto:-;. O outro
terço, collocado ao .ccn!I:o, l'Pprnsenta us prú,·ioneiros ~ se esforça em sah ir do circulo vor t.odo::; os mc• i os. Os que formam
o circulo abaixam ou elevam o:-; braços. Jlnxionando as pernas, se approximam ou se affastam para formar a JJarreira.
Qundo todos ns prisi':meiros eonsegnirem sahir do circulo. designa-1-w um novo terço· de jogadores para representar
os prisionei1·os e a partida,,. rrcom~r.a.
19. O manêta. é senhm· nn sun casa.
Traça-se nu snlo um r.irrulo cujas dimt•usõ(•s ntriam dn
accôrdo eom o llllmero d~ ,jogadorns. E~l~s rollormdos no interior do mesmo procuram se r.epnlli1· rec iproeamentc. em··
purrando-se com o dorso, eom OH h ombros o eom os braços;
8endo, entretanto, prohibido o emprego das mãos. O jogador
qun fica por ultimo dentro do cirr.nlo f~ o vencedor da partida.
Ha convenicncia em mandar os homens meiJPrcm a-; mãos n0s
bolsos.
20". 0 Ui'SO.
CeJ•ea de vinte jogadores. Dons dentre clles são chefes d~:~
partido. Proeedc-sc prímciJ·anH!rd e ú ffWma•:fío dos partidos:
OH chdes tiram a sorte e n que foi por clla protegido escolhe
um jogador. sPndo qtw •.l oulro chefe de pal'titlo, poe sua vez,
taníbPm c~<~olhe um e assim continuan\ a esc'<olher seus parf.idario~ alé fJUC lodos os jogauorc~ tc:>nham ~ido divididos entre os dons partidos.
Formadas assim as duas tropas traça-se no ehão, por
lneio de um cordel, dous círculos eonccntricos, ten(jo o raio
0

FOLHA INDIVIDUAL (t)

Corpo ou Estabelecimento

Nome .....•..•.....•.••••....... , .........••.......•.•.........•.

Companhia
r_.,quaul'ão
Bateria

-

Graduação ....••..•....•............................ Classe •... ;." . .
.,.

oJ•

v-u

--~--"-

~"

I

vv

()

;)

Provas

v

A.r"remessar pesos
7 ks,257

Trepar

I

,vv

-r

'.;v

~

8

7

Levantar halters Nadar .50 metro3
( wr.a vez)

Particularidades
A- Médios

Ôm.

Trepar em uma
bat·ra

· ~5 kiloq

1m

aos

i

10s

( 3 vezes )

Constituiçlo
B- Fortes

Ôm,59
--

(i) Dimensões: 2) em X 3) em.
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--

I !em e mais
subir eill uma
corda /~UI' JÜ

~;o

kilos
-

··---

m

Corpo ou Esrabclccimento

FOLHA INDIVIDUAL (-lJ
1\iomc ••••.•••••••••••••••••••••• , .••.•••••••••.••.••••..•••••. ..

Companhia
h ... quadrã.o

Graduação . .•.•••••....••..•...........•.•..•......• Classe .. ... .

Bate da

Exa mo pbysico

Datas

Datas

·Idade

Corrida de 100

Peso (nú)

Co;-rida de 1000 m.

----

--111.

Inspi:ação

Salto em ai tu r a com
impulso

Expiração

Salto em largura com
impulso

Perímetro
Thoraxico

Elasticidade thoraxica

Arremessar
peso 7kg '>57
,.....

---

1---

---

---

maos

----

Trepar em uma barra.
corda lisa partindo da
posiçio assentad >
Levantar- llalter:3 de
h<lste longa
( uma vez )

Capacidade vital
Dentadura

I=

I Média
ua_s 2

Olbo direito -

Nado livre de 50 m.

Olho esqum·do

Grupo de instrucção

I

---

---

Vista

I
Quadro das provas

Ouvido direito
::l

2

1

-!-

Audição
Corrida

I
Ouvido esquerdo

I

Provas

I

I

A- :Médios

~oração

B- Fortes

I

Estado dos pés

100 metros
( individ11al )
14:5 ,6

us
;)

I -1000 metros

I

I

I

Salto em laryw
com impulsl'

com impulso

( individual )

I

3ID4:;)S

I

1m,20

I

3m3 os

I

1m,3o

i

6

A.r·remessar pesos
7 ks.257

J·repar

A- l\fédios

Ôm.

Trepar em uma
bat·ra
( 3 vezes )

B - Fortes

6ID,;j~

Llem e mais
snbil· em uma
corda 401 ,;j0

Provas

I Salio em altura

"7

.í-lll

-í-m,5o

8

Levantar halters
Nadar 50 metro:
( wr.a vez)

Particularidades

Constituiç?ío

!

(1) Dimensões: 2,) em X 3) em.
Rio de Janeiro, 27 de abril de i921.- João Pandiá Calogeras.
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-±5 kilo"

~;o

kilos

1m

30~

1m

10~

AOTOS DO PODER E.XEatJTlVô

do eireulo maior mais um ou dous metros que o outro. Um
rios partidos é composto de ursos e u outro de saUad01~os. No
eomeç.u da llal'tida, os jogadores escol h idos pelo e\wft~ não favorecido pela sorte serão condcnmados a sel'em ursos . e se
collocam no ei1'culo interior curvando ligeiramente o dor~o e
a eabcr..a e c~ttrelaçando os braç~s em torno do pescoçó de
l;CU::i visinhos, de maneira a formar uma nspccir do plataforma na qual se lam.;am os jogadorc!:i do partido opposto - os
StJ.lfadorcs.
O chefe do partido ou yuw·da dos u1·sos mantecm-He enl,l"c a primeira e segunda circumferencia os saltadores .ficam
de fóra da grande eircumferencia. Os saltadores proct·Iram se
lançar sobro o dorso dos ursos sem serem presoH nelo guarda;
nada tcem a temer emquanto estão fóra do grande drenlo ou
mesmo no dorso dos u·rsos.
Podem descer quando julgarem conveniente para saltar
de novo; mas são obrigados a conservar a posiç;ão em que se
encontram immediatamente após o salto sem poderem fazer
uso das pernas, nem para difficultar a acção rlol" nrsus, nem
pa1·a !:le manter na posição. Si um delles é preso pelo ouardo.
dos ursos quando estiver com os pés em terra~ entr~ os dom;
eireulos, quer prnr:ut'ando saltar, qw~r ~e afastando ou eahindo do dorso dos ursos, a partida ~st.á perdida para os saltado·,·cs. que tomam, então, o Jogar dos ursos. Si, ao contrario,
P pt!~o dos saltodo1·es é demasiado consideravel para as forças
dos ursos e se os saltadorea conseguem surprehrmder um dns
ursos desprendendo-se dr~ seus companheiros e arriando, isto
é, cedendo ao peso dos salteadores, e!:ites descem e o:; ursos continuam seu papel até que sejam liber·tados pela falta flc pericia de um dos saltadores.
62. Grnndcs jogos e jogos desportivos.
Ver as regras nos regulamentos desportivo$ em u~o para:
O Valley-Ball.
O Basket-Boll.

O Foot-Ball Association.

O Foot-Ball Rugby.
Rio de Janeiro, 27 de abril de 1921. logeras.

./ocio J>andiá Ca-

rwxm.ETo N. 14.785- or. 27 oE <\BII!L uE 102t
Altera o art. 40 do regulamento du Esoola do Sargentos de Infantaria;
approvado por decreto n. 14.331, de 27 de agosto do 1920

()

PJ'(~:·:identP

da Republica dos Est.a<lns Unidos do Brnsil.

(~lll

vist:1 do qtw expoz o min~.-.tro d1e Estado da GtE•r•'a P da
ullt'ihuil.;uo quo lhn eonfcre o art. 48, n. 1, da Cmkltituição.

r(·~olvn altetar o art. 49 do regulamento da Escola de Sa.rSl'ntos de Infantaria, approvado por decreto n. 14.331, de 27.
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llle agosto de 1920, para augtnentar, de um ç;argento do material bPHlco o 111 soldados, o petisoal cstalJelPeido no eitado
artigo.
Hio <h~ .1 ancil•o, 27 rJc abril ,(]c l !l2 I, 100" da lnd~pcn
deneia e ;_no da l-te publica.
João Panrliâ Ualogeras.
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Dá. nova organizaçlo á coulmissio consultiva para o estudo dos assumpto!
concernentes aos seguros contra os accidentes do trabalho

O Prt·~idmtlé da RPpUblica dos Esttt.dos Unidos do Brasil,
tlHandn da aH.ribtti(:,ão que lhe confere o art. M~, n. 1, da
Cow·d.itui~·.fio, decreta:
Art. I.<> A <·ornmisRão eommlf.iYa para o çA!.udo dos a:<J-·
smuptnH runcel'tllmtPs nos seguros r.ontra os accidcntcs do trahalh1J ..~ constituída por pessoas escolhidas entre os reprcsentantcH dn Poder I,egislativo, directores ou chefes de repartições otl sPrYidores dos diversos tninistcrios é õutras que, em
rAzão rln HPll sabrr n experiencia, possam auxiliar efficazment.c os frahalho.t; da me~ma commissão. ·
Al'L. 2." Aos membros cta commissão, que servirão gra ..
luitamentr, cop1petc: f o; dat• parecer:
a) sobre os pedidos de companhias de seguros ou syndJeatos profissionaes partt operarem em eeguro~ contra acctdentes do trahal h o;
b) ~obre reclamações que forem feitas a0crca do descml>enllu dos enenrgos contrahidos pelos referidos institutos;
c) sobre quaesquee outros assumptos que, attinentes 3.
accidentes do trabaH1o, forem sujeitos ao seu estudo pelo mlnsifro da Agricultnra, Industria e Commercio.
:2", pt•opôr as medidas que .inlgarem ~nnvcuicntcH para
l)t'l'fPi t.a garantia do segul'ado. ·
~I", organizar modelos de estatística dos alludidos segt~ro~.
vat·a sernm adoplados na repartição incumbida deE!se serviço.,
Art. :l. o Em qualquer das hypothéses de que trata a ali-'
tlf'a)' do ar,'t., 2°, o ministro da .Agricultura, Industria e Com-·
Tlli~Í:rio núvjrú sobre o assttmptó tres membros da commi~são
por clle desig·narlns c podcrft resolvrr immediat:.uuente sempre
qw~ f1lt' unanime o parecer.
~ ~I . o Tacs resoluções serão levadas ao conhceintcnf.o da
eommissão consultiva, na primeira reunião seguinte ;í. data em
que forem tomadas.
~ 2. o Quando houver divcrgencia entre os signatarios do
p~rcrcr, ou o ministro não adoptar o pareeor nmmimn, será
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convocada a com missão consultiva,' para manifestar-se a respeito do assumpt<l.
~ 3. Allérn dos casos previstos no par&grapho anterior, a
commissão eonsultiva, sempre que fôr necessario, será convocada extraordinariamente pelo ministro, que lhe presidirá os
trabaN10s e que, nessas funcções, será substituído, quando ausentE\ ·Jl'>r um dós membros dà commissão, escolhido na occasião pelos demais;
Art. 4 . o A commissã<> só ·poderá deliberar em primeira:
convocação com a presença de ~ais . de metade de seus mempros.
' :
.
§ 1. o Depois da primeira convocação, 1\ commissão de li-·
berará com qualquer numero.
.
§ 2. o Das ·resoluções tomadas em ses.são lavrar-se-ha
neta, ct(ia cópia, na parte que lhes fôr relativa, será annexada aos papeis concernentes a cada questão tratada.
Art. 5. o Para execução dos trabalhos a que se refere o·
§ 2o do art.. 4° e de outros que couberem á commissão, seré.
designado t1m funccionario do Ministerio da Agricultura, Industria e Commercio, o qual exercerá essas funcções ,sem pre~
juizo das que. forem .inher.entes ·ao seu .cargo, e perceberá, além·
dos vencimentos integraes, uma gratifiq_ação arbitrada pelo
respectivo ministro.·
.
Art. 6. o O membro que faltar a tres sessões consecutivas
sem causa justificada, a juizo da commissão, secá considerado
como tendo resignado as funcç.ões do cargo .
Art. 7. o A commissão continuará a funccionar com os·
seus dezoito membros actuaes; mas as primeiras oito vagas
que nella se verificarem hão se preencherão.
, Art. 8. o A commissão consultiva organizará o seu regi-mento interno.
Art.. 9. o Revogam-se as disposiçõe·s em contrario.
Rio de Janeiro; 28 de abril de 1921, 100° da Independen-·
cia e 33o da Republica.
'
0

EPITACIO PESSÔA.

Simões Lopes.
Alfredo Pintp ·Vieira de Mello.

DECRETO N,. 14.787 -

DE

30, DE

ABBIL DE

1921

I

Approva a. planta: dos terr~nos aterrados pela .Companhia Cessionaria 4u ·
Doca& do Porto da Bàh~~. os qua.es slo desne~ssarios aos fui• da 11Ja.
eonoesslo

O Presidente da ·Republica dos Estados Unidos do Brasil,.
attenqendo ao. que requereu ti.· · Companhia Cessionaria das
Docas do Porto da Bahia .e de accôrdo com o que propõz s
Inspectoria Fetleral de Portos, R,ios e Canaes, decreta:
Art. 1. o Fica approvada a planta apresentada pela Com~·
panhia Cessionaria · das Doéas do Porto da Bahia, .planta queLeis de !0.22- Voi. m
.&e-
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com este baixa rubricada pelo dire·ctor gcr~l de Expediente da
Secretaria de Estado da Viação e Obras Publicas, relativa aos
terrenos aterrados pela requerente, comprehendidos entre a
rua da .Alfandega e o armazem n. 7 (sete), inclusive, os quaes,
segundn declarou a Companhia, são desnecessarios aos fins da
concessão regida pelo contrac.to celebrado em virtude do decreto n. 14.417, de 16 de outubro de 1920, e ealculados em
59 .148m2,40 (cincoenta e nove mil cento e quarenta e oito
metros quadrados e quarenta decímetros).
Art. 2. o De conformidade com a clausula 38 daquelle contracto, fica a Companhia autorizada a vender ou arTcndar os
mesmos terren.os, devendo, entretanto, J.·eservar O!? contíguos á
Avenida dos_ Armazens para a construcção de armazens ex.ternos destinados a mercadorias de importação ou exportação,
os quaes poderão ser construidos pela requerente ou por par·uculares.
_
Art. 3; o Dado o caso de querer a Companhia se encarre·gar das construcções ~ que se ;refere o artigo anterior, o re·spectivo custo será incorporado ao seu capital e a rend9. da
exploração dos armazens reunida á renda bruta que for apuràda para todos os effeitos contractuaes.
Rio de Janeiro. 30 de abril de 1921, 100° da Independenoia.
e 3~--lo da Republica.
EPITACIO PESSÔA.
I

J. Pires do llio.

DECHETO N. 14.788 -

DE

30

DE ABRIL DE

1921

.Approva os estudos definitivos e respectivo orçamento, na importancia de
184.:726$051, para o prolongamento do ramal de Urussanga at6 4s
minas de oarvlo do rio Deserto

O Presidente da Republica dos Estados Unídos do Brasil,
attendendo ao que requ~reu a Companhia Carbonifera de
Urussanga,· á qual foi transferida, pelo decreto n. 13.627, de
28 de maio de 1919, o contracto celebrado ex-vi do decreto
n. 13 .19~. de H de setembro de 1918, na parte relativa á..
construcção .de u~ ramal para a zona carbonifera das cabeceiras do rio Urnssanga, e tendo ern vista as informações
prestadas pela Inspectoría Federal das E'stradas, decreta:
Artigo unico. Ficam approvados os estudos definitivos e
respectivo orçamento, na importancia correcta de 184:726$051,
para o prolongamelito do ramal ferreo 'de UrusEJanga. de
Santo Antonio do Caethé até ás minas de carvão do rio Deserto na extensão de 2klm,6GO, apresentados pela Companhia
Carbonifera de Urussanga e modificado.s pela Inspectoria Federal das Estradas, conformr os documentos que com este
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N. 1-1.789- GUER,fiA- Decreto. dle 2 de maio de 1921

N.

N.

N.

N.

N.

-:- Abre, ao Minis:terio da Guerra, o credito de
168:150$, para attender ás despesas com as
Escolas de Intendencia, durante o oori\.}nte
anno ........ ·....................... •. .. . . . .
14. 790 - VIAÇÃO E OBRAS PUBLICAS D~
creto de 2 de maio de 1920 - Abre, ao Ministerio da Viação e IÜprJas Publicas, o credito
de 80:000$ (oitenta contos de réis), para oceorrer ás despesas com os estudos definitivos
do prolongamento do ramal de Santa Barbara,
na Estrada de Ferro 1Central do Brasil. . . . . . . .
14.791 - VIAQÃO E OBRAS PUBLICAS Decr'eto de 2 de maio de 1921 - Proroga até 31
de julho do corrente anno o pr'azo marcado á
Companhia Estrada de :Ferro S. Paulo-/Rio
Grande para conclu~r ~s obras de reconstrucção
do deppsito de lubrificantes do almoxarifado
de Cur1ityba, da Estrada de Ferro do Paraná. . .
14.792-:- GUER~A- Deer.eLo de 2 de maio de 1921
· - Altera um dispositivo do regulamento para
o Serviço de Intendencia da Guerra, approvado
por decreto n. 14.385, de 1 de outubro de 1920
14. 79·3 - GUEHRA E MARINHA - Decreto de 2
de maio de 1921 - Declara que a séde da
6a circumscripção cie .Justica Militar comJll'chende o Dist.J;icf"' Fcd'oral o a cidadn de
Nictheroy .. ·...... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
14. 7H4 - 'G:UER!RA - Decreto de 2 de maio de
1921 - Approva o quadro da distribuição das
companhias de metralhadoras pesadas. . . . . . .

.1

2

2

. 3

:3
4
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N. 14.795- REJL;AÇõES EXTIDRIIORIES- Decreto de
5 de maio de 1921 - Publica a adhesão da
·J?olonia á ~convenção de 15 de Marco de 1886
relativa á permuta internacional de documen-

tos officiaes e publicaç.ões scientificas e
litterarias ,.....•.•.... . r.·. . . • . • • • • • • • • • . • • • •
N. 14. 796 - GUERRA - Decreto de 5 de maio de
11921 ..,..- Modifica os ~artigos 27, 59 e ws alíneas a
H b do art. 69 do Regulamento que bai;x:ou com
o decreto n. 14.121, de 31 de marco de 19'20...
N. 1·L 797 - GUERRA - !Decreto de 5 de maio, de
1921 - Approva o regulamento para inspecções, revistas . e desfiles ....•••...••.•••. ,,. . • .
N. 1·4. 798 -'AGRICULTURA, INDUSTRIA E GOMMERCIO - Decreto de 5 de maio de 19.21 1Concede j, sociedade anonyma Pearson Engineering Corporation autorização .para funccionar na íRepublica •....••••.....•••• ~.....
N. 14.799- VIAÇÃO E OBRAS PUBL:LCAS E FAZENDA - Decreto de 5 de maio de 1921 1Abre ao Ministerio da Viação e ,Obras Publicas
o credito de 968:503$685, em apolices, para
occorTer a despesas resultantes da rescisão do
contracto de construcção e arrendamento da
Estrada de ,Ferro Central do Rio' Grande
do Norte .••••,....................................
N. 14.:800 - FAZENDA - D~cr'eto de 5 de maio de
1921 - Autoriza o ministro da Fazend~a a
emittir 50 apolices da divida publica, do valor
de 1 :0()(}$ cada uma, para pagamento do
premio concedido á viuva e aos filhos menores de Raymundo de Farias Britto........
N. 14.801 - VIAÇÃO E OBRAS PUBLLGAS E FAZEADA - Dooneto 11!(• 11 de maio die 1921 Abre. a:O Ministorio da Viação e Obras Puhlica."'•
o ~credito de 105:425$041, c apolices da divida
Publioa, para ,oomplief;a,r o pagamento das despesas .c,om o resgate da Estrada d'e lFerro ·Caxia.s
a S. José dru.,;; Cajaz,ciPrus, no !Estado do 'Maranhão . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
N. 14. 802 - FAZENDA - D~creto de H de maio de
1921 -Abre. ao Ministerio da Fazenda, o credito de 1. 57 /j,: 920$, supplementarJ á verba 11 a
- lmpt.ensa Nacional e Diario Official - do
vigente orçamento do mesmo ministcrio. . . . .
N. 11.. 803 - GUER'RA - Decreto de 11 de maio de
1921 - Approva o regulamento para o C:onselho Diseipliuat· dos IÜffiBiaes do Exercito...
N. I í. 8tH, VL\()ÃO E OBRAS PU...BLI.CAS E FAZENDA- Decreto de l1 de maio dP Hl:.'.l.\bre. ao 1\lini:·dPrio da Viação n .Obra:-; Puhlira:->,
IJ credito de 1. :JIOO :000$, em U!}IJlil;c::; da uivida
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Par•·
publica, para occorrer ;ás despesas de consf.rucção do ramal de Angra dos Reis a Barra
.Mansa. da Estrada de Ferro :Oeste de M•inas...
N. 14.805 - VIAÇÃO E OBRAJS PUBLICAS - Decreto de 16 de maio de 1921 - Autoriza a
Companhia Docas de Santos a assentar uma
balança de 70 toneladas, para vagões! e respectivo desvio, no cáes do porto de Santos,
e approva o projecto e orçamento, na importancia de 20:005$17 4, para essa installação

N. 14. R06 - Y.l1AÇÃ0 E OBR:AS PUBLiiOAiS - Decreto de 16 de maio de 1921 - Approva o~
orçamentos das novas apparelhagen~ e das
obras com-plementares do porto de .Recife. na
importancia total de 37.29:5:696$000........
N. 14. 807 - VIACÃO E OBRAS PUBLilCAS - Decreto de 17" de maio de 1921 - Modifica o § 2°
do art. 215 e o § 3° do art. 220 do regulamento approvado pelo decreto n. 10·.204!, de
30 de abril de 1913. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
N. '11. 808 - 1FAZENDA - Decreto de 17 de maio
dp. 1921 - Approva o regl;tlamento para a cobrança e fisealizaçfio do imposto d~ 2 % sohrP
fJUantias em gyro 1ios jogos pPrmittidoPI......
N. 1 .~. 80ü - GUERRA - Decreto de 19 de maio de
1921 - Approva o regulamento para o Ser"Viço
de Estado Maior em Campanha.............
N. 11.810 - 'VIIAÇÃO E OiBRAS PUBLICAS - Decreto de 19 de maio de 1921 - Abre ao 1\finisterio da Viaéão e .Obras Publicas o credito
de • 6. 0(}10 :000$, para subvencionar o Lloyd
Brasileiro no exercício de 1921....... . . . . . .

31
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32

33

1

N ~ H. 811 - JUSTIÇA E NEGOCIOS INTEntORES Decreto de 19 de maio {]e 1921 - Alter'a a divisão do territorio do Districto Federal em
quatro zonas para o funccionamento dos
officios rlo registro geral da immovcis estabelecida pelo decreto n. 12.588, de 1 dr agosto
do 1917........ .. ... ... ....................
N. H.812 - FAZENDA - Decreto de 19 de maio
de 1921 - Abre ao Mini~tcrio da Fazenda o
erJedito especíal de 3.281:716$190. para pagamento· de compromissos assumidos, duranf c
o periodn de guerra entre o Brasil e a
Allemamha. ·com a.s· •Companhias Nacional de
Navegacão Costeira e Commercio c Navegação
N. 11. 813 - FAZENDA - .Decreto de 20 d'e maio do
1921 - Approva o regulanwnto sobro a r,oncessão de favores par'a a construec:ão flp
casas populares ................... ·.·........

:11
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49
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50

51

Pastl.
N. 14.fH4 __

AtittíéüHrt:rRA. ÍNDUSTRÍA É

OOMtlto - I)~cr~lo de 20 de maio de 192í - Ápprová às âltt='racões d'eitas nos estatutos da
Empre2a de Ptoductós tle Guaraná..........
N. 14.S115 -:-. ÁGRIQULfURA. Í'NDUsTJtiA E 90M.:t\fEít:Ctd- Deérêfo de ~o de maio de l92i Cdhcedé autorização á sociedade anonyma
. Agtince Havas para ftinccionar na :Republica. .
·N. 14~816 VFAÇÃO E OBRAS PUBLICAS Dccr'eto de ~1 de maio de 1921 ~ Autoriza a
« Com{18grlie dêS ·Cliêmihs de Fer Fédéraux
de l'Est Brésilieh :. a fatér, em 30 ldlomeíros
tlo pritrtêirb trecho da Estra:da de Ferro tlahia
e Mitt~s, por cotíta de reparacões geraes pagas
pela Uhião, as sbhstittiições de tMllios, accessorios e dormentes; na quantidade correspon-dente a outros 30 kilometros do segundo
trecho da referida estrada ..... ; . . . . . . . . . . . .
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N. 1·'i i 817 -

VIAÇÃO E OBRAS, PUBLI·OAS Decreto de 21 de maio de 1921 - Abre ào Mi-

N.

N.

N.

N.

N.

N.

I1,isterio da Viação .~ Obras Pu6licas o credito
de So :00()$, para attender aos serviços de desobstrücção do rio Cuy.abá. . . . . . . . . . . . . . . . . .
14.818 VIAÇÃO E .OBRAS PUBLICAS - Decreto de 21 de maio de 1921 - Declara que
fica desapropriado o predio n. 54 da rua do
Commercio, na cidad•3 de Natal, Estado do
Rio Grande do Norte ......... ·· . . . . . . . . . . . . .
14.~~H~ - ~USTtÇÀ E NEGOCIOS IN,TmRIORES'Decreto de 21 de maio de 1921 - Abre, ao
Ministerio da justiça e Negocios. Interiores, o
credito extraordinario de 2. 5(}0; 000$, para
soccorros ás populações do Estado do Amazonas
14.820 - .tusttÇA E NEGO CIOS iNTERtORES !Decreto de· 21 de maio de 1921 - Abte, ao
Minister'io da Justiça e Negocio.s Interiores,.
o credi~ especial de 221:490$, para auxiliar
as despl5as effectuadas: em 192ü, com a manutenção rtas escolas creadas ·em zonas de
nucleos colonia·es, no Estàdo do Paraná. . . . .
14.821 ..AGRf.CULTURA, INDUSTRTA. E COMMERCiú - Decreto de 23 de maio de i 92i A.pprova a 1;1ova reforma do.s estatutos da Cooperativa Militar do Brasil........ . . . . . . . . .
14.822 - AGTNIOULTURA. :rNDUSTRIA E COMMERCTO - De~reto de 23 dé maio de 1921 ConcedP á sociedade anonvm~ « IL·amport and
Holt.. Limited » autorização par'a funccionar
na Republica.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
14.823 VIAÇÃO E OBRAS PUBLICAS Decreto de 24 de maio de 1921 - Autoriza o

65

66
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fi8

contracío p·aNl a ex~llti~ão do eonjühto de
obras e inmallacõas tsrro-vià.riàs, destirtitdo
a estabelecer ligação, ~m Th~rezina, das Estradas tlê Ferro 8; Luiz a. Therezimt, Petr'Olirla á. Therezinà é drát4eús a Therezina, de
accõtdQ . CQPI a autorização CQnstante do riumeto. XXXlÍI do art. S3 da lei n~ 4.242, de
5 de j~rieiro de i92i. e o estabeleoido na claustilá V do contracto approv~do pelo decreto
n. i 4. 589 A, de SO de dezembro de i 920. • . . .

.....

69

N. 14.824 ~ FAZENDA- D~éreto de 24 dé maio de
1921 Autoriza o mit1Ísiro dà Fazenda a
emittir apo~iees.da divida publicat nà importa·n~i~. d;e '9168 :•000$,_ para ,attender a despesas
resUltantes da rescuiio. do cpntracto de êdnstrt.Icç~ó e arrendamento. da ..Estrada de Ferro
·Centrâi d!J IRio Grande do Norte, e dá outras
providencias .................•...•. ,... ~.........

78

N. 14. S25. - FAZÉNDA - Decreto de 2~ .d~ maiQ de
,f 92i - . -üas·sa iO d1ec.i'eto rt. ·ta. 650, de 18 d1e
liuhho ·de 19Ü)t, que CÇ)O.óedeu a Forsikriilgs
r~krieselsbet Nor.ske AtlàS, oom séde em
.ChristianHt, Noruega, tmtorização para funccionar na 1\étmblica .... ~ ......•..... ·.-......

7tt

N. 14.B26 -

iQ~i

FAZE!NDA -

Decreto de 24 de mtlio de

- Abre, ao 1\íinisterio .da Fazenda; o cre-

dito. especial de 13:083$333, para pagamento
·de vencimentos devidos ao encarregado do
2°. Posto Fiscal do Ácre, R.andolpho Couto, e
'r-'elativos ao periodo de 1 de janeiro de 1916
a 2 de setembro de 1917.. . . . . . . . . . . . . . . . . .

79

N. 14.827 - AGIHCULTURA, INDUSTRtA- E COl\f1MERCf.O - DM~etl:J tle 25 da rrHtio de f 92i -

Desdobrâ a DirEmtoriá tle MeteortHogi~ e Astrohomill ~rri duas~ tJirMttltia. de Meteorologia
~ IO.bservatorio Nd.cional.. • . . . . . . . . . . . . . . . . .

80

N. 14.828. ~ .AJGJRiiQULTURA•. ÍNDUSTRIA E OOMMIEROIO - Decl'leto de 25 d·e maio de lt92:l - '

Approva o regulá:rrtento do Obse:r'Vatorio
NacitJt1111 .•.............. ; •••..• ;................

N. 14.829- AGRIHULTURA. INDUS'TIRIA E GOMME•RCTO- i])ecreto de 25 de maio de !921 Approv~ o regulamento da Directoria de
,Mnt.eorologia • . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
N. 14.8~0 - FAZENDA -Decreto de 25 de maio de
·1921 ..;_ Autoriza o ministro da Fazenda a
emit.tir trihta mil apolices_ dá divida publica,
do valor de um conto de réis .catla uma. jur'os
5 o/o, papel. para attender .ás necessidade~ rlo
Exercito Nacional..........................
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N. 14.831 -JUSTIÇA E NEGOClOS INTERIORES Decreto de 25 de maio de 1921 - Approva o
regulamento do :Manicomio Judiciario. . . . .
N. 14.832 - VIAÇÃO E OBRAS PUBLICAS - Decreto de 25 de màio de 1921 - Approva nova
planta da explanada para construcção das
linhas n edifícios da Estrada de -Ferro São
Lui·~ a 'l,herezina, no oám> da S::o,graçã.o em
São ·Luiz do Maranhão, e o projecto e respectivos orçamentos, na .impor.tancia total de
244:444$4417-, ·dos edificio[f para estação e para
um armazem d-e 1• classe a serem construidos
na rncsma explanada .............. •'·.......

......

N. 14.833 ~ JUSTICA E NEGOCIOS INTERIORES Decreto de 27 de maio de 1921 - Abr'e ao
Ministerio da Justiça e Negocios Interiores o
cr.edito especial de 33:799$999, para pagamento de vencimentos ao juiz de Secção do
Territorio do Acre, em disponibilidade, Dr .
.Wortigern Luiz Ferreil"a. nos períodos de 1
de dezembro de 1918, em que deixou de perceber vencimentos:, a 22 de julho de HH9, n
de· 23 de julho, quando foi posto em disponibilidade á 31 de dezembro de 1919.........
N. :1..4. 834 - VIAÇA\0 . E OBRA'S PUBLICAS - Decreto de 27 de maio de 1921 - Approva novo
projecto e respectivo orçamento na importancia de cento e sessenta e nove contos novecentos e oitenta e seis mil duz·entos e vinte
e tres r,éis (169:918-6$223), para a construcção do novo •edifício da estação :d'a E1strada de
F·err.o do Paraná em Antonina..............
N. 1.4.8'35 - VIAÇÃO E 'OBRAS PUBLICAS - Decreto de 27 de maio de 1.921 - Approva novo
projecto e respectivo orçamento, na importanma de cento e oitenta e cinco contos quatrocentos e noventa e cinco mil seiscentos e
dezoito réis ( 185 :495'$618), para construcção
do novo ·edifício da estação da Estrada de
Ferro do Paraná, em Paranagu,á............
N. 14.836 - VIAÇÃIO E OBRAS PUBLICAS - Decreto de 27 .de .maio de 1921 - Approva projecto e orçamento, na importancia de doze
contos setecentos e vinte e quatro tnil novecentos e setenta c um réis (12:724$971),
para ampliação do edifício principal da estação de Curityba, da Estrada de FerTo do
Paraná, afim de ser inr:;tallada uma agencia
.postal • . .............................. ·.·. . .
N. 1lt. 837 - VIAÇÃO E OBRAS PUBLllCAS - Decreto de 27 de maio de 19·21 - Approva o
.projoecto de uma rotunda em Baurú, na Ets-
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trad!a de Fe:nro NoroestJe do Brasdl;. e C)rp;.8mento para a construcção de meia rotunda,
na importancia de 259 :507o$H6 (duzentos e
cincoenta e nove contos quinhentos e sete
mil cento e dezeseis réis) . . . . . . . . . . . . . . . . . .
N. 14.838 - VIAÇÃÜ E OBRAS PUBLJiCAS - Decreto de 27 de maio de 1921 - Approva os
projectos e orçamentos, na import.ancia total
de 220 :3178$246 (duzentos e vinte contos tresen~os e setenta e oito mil duzentos e quarenta e seis réis), de diversas obras na Estrada
de Ferro Noroeste do Brasil, e bem assim os
relativos aos typos de edifícios a serem
construidos nos pontos em que !-;C tornarem
necessarios .............................. ~.
N. 14.839- FAZENDA- Decreto de 28 de maio de
1921 Autoriza o ministro da ~.,azenda a
emittir apolices da divida publica, na importancia de 2. 965:000$, para occor'rer ás despesas com o resgate da Estrada de Ferro
Caxias a S. José das Caj azeiras, no Maranhão,
e dá outras providencias. . . . . . . . . . . . . . . . . . .
N. 14.840 - VIAÇÃO E OBRAS PUBUICAJS - Decreto de 28 de maio de 1921 - Approva novo
projecto e respectivo orçamento, na importancia de vinte e dois contos seiscentos e
trJinta e sete mil tresentos e sessenta e no-ve
réis (22 :637$369), para ampliação do armazem de mercadorias .da Estrada de Ferro
do Paraná, em- Paranaguá. ~................
VIAÇÃO E OBR1\IS PUBLICAS E FAZENDA - Decreto de 31 de maio de 1921 Abve •a.o Ministerio da Viação e Obras 'Publicas
o -credito de 7;391 :ODO$ (s1ete mil treS~ent:os e
noventa e um contos de réis), em apolices da
divida publica, IP'Ur.a attend:e:r ás dlr,~püsas relativas ao contracto autorizado ,pelo d~creto n.
i 4. 823, de ·24 do coi'Ire:nte. a ser Cl31ebrado
ICüm a •Companhia de ·meUwrament.os no 1Ma:r.anlh~0. . . . . . ........................ .
N. 14.841 A - G'UERfRIA - Decreto de 31 de maio
de 1921 - Declara extinctos dois logar•es de
3° official da Intendencia da Guerra........
N. f4. 842 - VIAÇÃO E tOiBRAS PUBLICkS - Decreto de 31 de maio de 19·21 - Approva o
projecto e respectivo orçamento, na importan-cia do 12,5 :231$'fl06 (vinte e cineo cont.o~·
duzentos e trinta c um mil novecentos e seis
réis), das obras de ampliação da parada
« Soccorro », na Estr'ada de Ferro de Alagoinhas a Propriá, afim de que passe a funccionar como estação..... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
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N. f 4. iMà - "VtACXO E OBRAS PUBLJOAS ~ Decfeto. de 31 de maio de i 921 - Approvà o
projeéto e prç.ameuf,o, na importai1Cii1 de
20:343$853 (vinte contos tresentOts e Quarenta e tres mil oitocen~s e cincoenta e tres
réis), de dois encohtr'os !)ara um pontilhão,
no kilometro 180 + 561, da Estrada de Ferro
Noroeste do Brasil. ..... ·.·. . . . . . . . . • . . . . . . . .
N. 14.844 - FAzENDA- Decreto de 3i de maio de
·f 92! _, Approva as alterações feitas tios estntutàs de « lthe Br'itish Bank ot South America, Lihiited :., · corri séde em Londres, pela
assembléa ~eral extraordinaria realizada em
21 dá outubro do anno findo...............
N. 14. 845 - FAZENDA - Decr'eto de 31 de maio de
f Q2t - Supprime o Jogar de sub-director da
Dirediotia de ll!statistica Commer'cial. . . . . . . .
N. 14 •846 ~ VIAÇÃJO E OBRAIS PUBLICAS :...._ Decreto de 31 de maio de 1921 - Autoriza a
installáção de tres tornos parallelos automaticos e de uma machirtà de ftlrllt, nas officinas da Estrada de Ferro do Par·'aná, em
Curityba, .e approva o respectivo orçamento,
na importancia de trinta e tres contos tresentos e oitenta e dois mil novecentos e sesseíHa réis (33 :382$960).....................
N. 14JU7 - GUERRA - Decreto de 1H de maió de
i 921 ;_ Abi'~- aà 1\Hrtis~etitl dá Gtier·'ra o credito especial de 1 :000$, para pagamento ao
ex-to sargento do Exercito, Hermelindo Pereira dbs Sántos, do quantitativo de que trata
a lei n. 2. 556, de 26 de setembro de 187 4. . . .
N. 14.848 - VIAÇÃO E OBRAS PUBLICAS - Decreto de 31 de maio de 1921 - Approva as
plantas -e r'espectivos orçamenttls, na iniportancia total de 68:536$320 (sessenta e oito
centos quinhentos e trinta e seis mil tresehtos
e vinte réis), para oonstrUcção e ampliação
de alguns desvios e outros melhoramentos na
Estrada de Ferro de ·Carangola, da qual é cescionária a. iLeopoldina Railway Company,
•Liniltétl r.· ••••••••••••••••••••••• • •• • ••• • • • •
WAÇÃQ E OBRAS PUBLICAS - Decreto de 31 de maio de 1921 - Proroga por'
mais .seis mezes o prazo para conclusão e
abertura ao trafego do primeiro trecho da Estrada de .F:erro de. Barreiros ás proximidades da
villa de Sertãosinho, no Estado de Pernambuco
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N. 14.•. 849 -

N. 14.850 _,.. VIAÇÃO E OBRAS PUBLICAS - Decreto de 31 de maio de t921 - Approva o
pf'ojecto e i·espectivo orçamento, na importan-
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(cento ~ Qliinzê contos
quintientos e éincoehta e riín mil nt>vacentos
e qu:irenrtà e seU~ réis), da linha do contorno
1igando -a Estrada de Ferro Central do Rio
Grande do Norte ás suas installaçõ·es da praça
Silva Jardim, em Natal....................

c ia de 115: 551$lJ47
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14. 85·1 - GU:l!:RRA - Decreto de 1 de junho de
1921 - Abre. ao Ministerio da Guerra o credito de 30 .. 000 :OfrO$; em apolices. para at-

tender a despesas decorrentes da reorganização do Exercito~.; .....•................. :,

N. 14.852 -·JUSTIÇA E NEGOCI!OS FNTERIORES Decfetb de i de juhho de 1921 - Modifica
diversos artigos do regulamento do Archivo
Nacional, a.ppt1ovado pelo decreto n. 9.197,
-de 9 de tlezembrtJ de 19H.................
N. 14.85·3 - GtJ:ERRA - Decreto de 1 de junho de
:1921 - Abre ao Ministerio da Guerra os cre.ditos de 7 :954-$·836, ouro, e 10:760$, papel,
para pagamento ao
etficial da Secretaria
de Estado da Viação c .Obras Publicas, Gabriel
Pinheiro de Almeida, de diarias e differ'enças
de \rl:!tlt:Hmehtos a qtie teve direito durante o
tempo em que serviu na _pommissão de estudos
de operações de guerra e acquisição de
material na França. . . . . • . . . . . . . ... . . . . . • . . . . •

1.29

130
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Decreto de i de :unho de
Approva o plano da unifortnes para
os officiaes intendentes de Guerr•a e officiaes
tle Administração de Intendencia............
1.4.855.--:- AJGRÍCULTUltA, INDUST1UA E COM1\IE.R'CIO - Decreto de 1 de junho de 1.921 Concede autorização para operar em seguros
contra a:ccidentes do trabalho ... á Companhia
Brasileira de Seguros, estabelecida em S. Paulo
1. 4. 856 - JUSTIÇA E NEGOCIOS INTERIORES E
~FAZE:NDA Decreto de f de junho de 1.921
- Crr'êa o Ot1phanato Osorio, destinado exclusivamente a prestar assistencia ·ás filhas
orphãs de tnilitartes de terra •C mar.... . . . . . .
14.857 - FAZENDA - Decreto de i de junho de
1921 - Crêa lO'gares de delegados e fiscaes
para o serviço de fiscalização das operações
cambiaes e bancarJias. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
14.858 - FAZENDA - becreto de 6 de junho de
192·1 - Abre ao Ministerio da Fazenda o credito .de 300 :OOD-$, para a construcção de
edifícios destinados á :Delegacia Fiscal do
'rhcsouro Nacional c á Alfandega do Estado
do Espirito IR.anto..........................

N. 1.4.S54 -
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FAZENDA - Decreto de 8 de junho de
1921 - Approva a alteração feita nos estatutos da Companhia de Seguros «Brasil::.,
pela assembléa ger'al de 9 de abril de 1920...
14.800 - AlGRl'CUill'URA, INDUSTRÍA E OOMM.ERCIO - Decreto de 9 de junho de 1921
- Crêa o Centro Agricola « Cleveland », na
zona do Oyapock, Estado do Pará..........
14.861 - AGRICULTURA. 'JlNDUSTRJIA E COMMERCIO - Decreto de 9 de junho de ·1921
1 Crl'~a uma Estação Experimental
de Algodão e Juta em lgarapé-Assú, no Estado
do Pará ....•..... : ......... ·....•••••••••••
1·4·. 862 - JUSTIÇA E NElGOCIOS INTERllOOES Decreto de 9 de junho de 1921 - Abre ao
Mi·nisterio da Justica e Negocios Interior'es
o credito especial de 3:000$, para pagamento
de ajudas de custo que competem aos
Deputados Geminiano de \Lyra Castro, João
Nogueira Penido e Sergio Ulrich de Oliveira
14. 863 - RELAÇõES EXTERIIORiES - Decreto de
·
9 de junho de 1921 - Fublica as adhesões
da Tcheco-Slovaquia e da ;Finlandia á Convenção da Cruz Viermelha, assignada ·em
Genebra a 6 de julho de 1906.............
14.864 - GUERRA - Decreto de 9 de junho de
1921 - Approv.a o Regulamento para o em ...
prego dp~ meioR de transmis~ão pelas tropas
de todas as arma~...........................
·14.86·51- :Fl.AZENDA- Decveto de 9 de junho ri~
11921 - Abre ao Ministerio da Fazenda o credito de i6:2:0163M17, para pagamento aos herdeiros do ex-agente fiscal dos impostos de
conRumo no Estado da Bahia, Severo de Souza
Coelho, em virtude de sentenç:.t j\1diciaria...

F AZIENDA - Decreto de 9 de junho de
1921 - Abre -ao 1Ministerio da· Fazenda o credito especial de 50 :27·2$19'27, afim de serem
pagos, em virtude de sentença judiciaria de ultima instancia, os vencimentos .de Romualdo
de Souza Mello, escrivão da Cõlfectoria de Jaboticabal, S. Paulo, de 15 de março de 1912
a 30 de setembro de 1919 ........... ·-·......
.N. 14.867 - MAfRIINHA - Decreto de 11 de junho de
' 1921 .._ Abre 11.0 Ministefi.o da Marinha o credito de 12.000 :COO$, pa:ra attendier ás d'esiP'ezas c.nm .a continua1ção dos trabalhos de reparação de esquadra, acquisição de novas unidades ·e outras dlespesaJs. . • . . . . . . . . . . . . . . . . . .
N. 14.868 -VIAÇÃlO E OBRA!<:; PUBLICAS-Decreto de
11 de junho die f1921 - Approva o pro~ccto ~·
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188
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respectivo orçamento, na impol'lt..'tncia total de
11éi1S '38 :9'52$4116 (tl"inta e oito contos nove·eentos e cincoenta •e doi•s mi'l quatrocentos· ·e
dezeseis réis) , para amípliação do a•rmazem d:e
mercadorias dia esrta.ção de Joinville, na linha
de 18. Francisco, da Estrada de Ferro 8. Paulo:Rio Grande ..........•.........•.•....•. l.,.,•.••,
N. 14.800 - VIAÇÃO E OBRAS PUBLICAS - Decreto
de 11 de junho de 1921 - Approva os estudos
de.finitivo.s d'a mod.i'fica!ç~ do trecho fin\all
da seg01nda secção da linha de :S. Sebastião
do Paraizo a 1Passos, da Rêde Sul-Mineira, e o
respectivo orçamento, na importancia de quinhentos e sessenta e sete contos oitenta e tres
mil quinhentos e sessenta e cinco réis

189

(567 :083$5615) • • •••••••••••..••...• ·.•. •.•.
GUIERIR1A - Decreto de 11 de junho de
·1'9·21 - App:rova o regulamento para os cxer-

:190

cios, o empreg-o e o tiro de artilharia. . . . . . . •
N. 14.1871 - VIAÇÃO E OBRAS PUBLICAS E FAZJENDA- Decreto de 11 de junho de 1921 Abre ao Minisberi<J da Viação e Obras Publicas
um credito de 1. 234 :000$ (um mil duzentos e
Lrinta e quatro contos de réis), om apolices ao
portador, para a acquisição de um predio destinado á Admini,stração dos Correio-s na capital
doi Estado de Pernambuco .....•..•• ·-· •. ,. . . •
N. 14.872 - FAZENDA - Decreto de H de junho de
1'921 - Abre ao Ministerio da Fazenda o credito especial de 1 :825$, que se destina ao pagamento de diarias vencidas em 191 9' por Hermclindo Ferrei1ra Lima, escrivão do extincto
2° !Posto Fiscal do Alto Acre. . . . . • . . . . . • • . • • •
N. 14.873- V[AÇÃO E OBRAS PUBLICAS- Decreto
de 15 de junho de 11921 - Abre an ·Mh!isterio da
Viação e Obras Publicas o credito de 550 :0'00$
para ocoorrer ás despesas com a acquisição do
terreno e construcção do edifício destinado aos
Telegraplhas. .Co11reios c conec.tl;>·ria de Pelropolis, no Estado do Rio de Janeiro ........ ~.
N. 1.1:.874 -.GUERRA - Decreto de 15 de junho de
'1921 - 'Rectifica o decreto n .. 14.750, de 30 de
março de 19Z.1.. . . . . • • . . . . . . . . . . . . . . .. • • . . . •
N. 14.87'5- GUIERRA - Decreto de 15 de junho de
1'921 - A,pprova D regtJamento pM·a OIS eXlercicios e o combate da oavalla'l'ia. . . . . . . . . . . .
N. 1·1. 876 - FA71ENDA - Decreto de 15 de junho de
192t - Autoriza o minisf.rn da Fazenda a
Pmitti r· apnl il'l's da divida- publica, na impnt·-.
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N .. f-1.877'- FAZENDA:- Decreto de 15 de junho de
192t - Concede autorizacão para funccionar
na Republica á Companhia !talo-Brasileira de
«Seguros Geraes", com séde em S. Paulo ..•. , ,1 , .t/93
N. 14 .'878 - VIAÇÃO E OBRAS PUBLICAS - Decreto
de 15 de junho de H}Qf - Approva as plantas
e respectivos orçamentos, na importancia de
. 577:181$,. relativos á conclusão e adaptação do
eqificio sito á rua Visconde de Itaborahy, no
Rio de Janeiro, e destinado á Directoria Geral
dos Correios da 'Re;mblica.. . . . . . . . . . . . . . . . .
19'4
N. 14.87!9- MARINHA- pecreto de 15 de junho de
1921 - Approva e manda executar o plano e
regulamento de. uniformes para os Rub-otfficiaes dos quadros do Corpo de Sub-Officiaes da
Armada • . •............ ,................. ·:
1.94
N. 14.880 ~'FAZENDA - Decreto de fg. de junho de
1921-Abre ao Ministerio da Fazenda o credito especial de 47 :949$343, -afim rle occorrer
ao pagamento do que é devido a Djalma Ferreira, em virtude de sentença judiciaria......
206
N. 14. 88f - FAZENDA - Decreto de 20 de junho de
1921 - Abre ao Ministerio da Fazonda o .cre"dito especial de 47 :8'93$443, para pagamento do
que é devido a Felisberto Brant, em virtude de
sentença judiciaria. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
206
N, 14.882- VIAÇÃO E OBRAS PUBLICAS- Decreto
tle 2;1 ~e juh:ihó de 1921 - Modifica ) plano
geral das obras de melhoramento do porto de
S. Luiz, no Estado do Maranhão, approvado
pelo decreto n. 13.133, de 7 de agrosto de HH8,
e bem assim o respectivo orçamento, que passa
a 'S·er 2'3. 242 :0~$560 (vinte 'e tres JPH d nzentos e quor.enta e dois contos nove mil quinhentos e sessenta réis) ............ ,... . . . . . . .
207
N. 14. 883 - VIAÇÃO E OBRAS PUBLICAS - Decreto
de 21 de junho de f92i ~ Approva o projectp e orçamento na importancia de réis
89 :6715$i6i (oitenta e nove contos seiscentos
e setenta e cinco mil cento e sessenta e um
réis), ouro, :apresentados pela <~Companhia
Cessionaria das Docas do Porto da Bahia~.
relativos ás obras de melhoramento e aformoseamento do trecho do cáes e correspondente
faixa de teiT<m:os comprehendidos entre o :edifireio da alfandeg.a e a doca do mercado. . . . . . .
208
N. 14.884- VIAÇÃO E OBRAS PUBLICAS E FAZENDA - Decreto de 22 de junho de 1'9'21 Abre o CI~edito de 1 í. 000 :000!$, en1 apol iCJ()S
da divida publica do valor de mn conto de réis
cada uma, e juros de 5 o/c. an an11o, para occorrer ós dc~pesas de const.ruccão das estradas
de ferro de que tratam a innnvaçãn ch- cnn1
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tracto e o termo de additamento assignados
com a Great Western of Brazil Railway Company, Limited •... _. ·:.· .............1... · •• ~··. ••
14.885 - Não foi pubHcado.
'14.8816 - !AGR~CULTURA, TNDUS'TIRIA E COMMERCIO- Decreto de 22 de junho de 1921Concede á sociedade anonyma The Caloric
rCompany autorização para -continuar a 1funcoiopar :p.a Republica ............•.•.••...• _... -. •.•
14.887 - AGitiCULTURA, INDUSTRIA E COM11\IERCliO -Decreto de 22 de junho de f92i ·Concede á sociedade anonyma Davis & C., Ltd.,
of ~ra.sil, Inc., autorização para funccionar na
·Republica • . ..... ·-· ...... _.• _......_.. -.•. _.- ·-···: .-.~
14.888 ~ GUERRA - Decreto de 22 de junho de
1921 - Rectifica os de-cretos ns- 4.256 e ~14.619
de H de janeiro de 1921....................
14.'889 - RELAÇõES EXTERIO}lES -- Decreto de
24 de junho de 1'921 - Publica a adhesão da
Bulgaria á. ronvenção da União de Paris, para
a proteoção da propriedade ipdustrial, revista
em Bruxellas e em Washington..............

N. 14.890 - FAZENDA - Depreto de 27 de junho de
19'21 - Abre ao Ministerio da Fazenda o oreditO especial de f :277$136, para pagamento de
differenças. de gratificação devidas ao fiel de
armazem, extinMo, da Alfandega da cidade do
:Rio ?rande, Eduardo Francisco dos Santos. . . •
N. 14. 81911 - GUERRA - Decreto de 28 de junho de
f 9121 - Approva os annexos I, II e 111 do regulamento para os exercícios, o emprego e o
tiro de artill)aria. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
N. 14.892 :- GUERf'lA- Decreto de 29 de junho de
f 921 - Abre ao Ministerio da Guerra o credito
especial de 1 :7'13$330, para pagamento de vantagens ao adjunto do ·Colleg10 ~Militar de Porto
Alegre, major reformado Mario Cruz.........
N. 1·4. 893 - Não foi publicado.
N. 1 ~ .8'94 - GUERRA - Decreto de 29 de junho de
f 921 - Abre ao Ministerio da Guerra o credito
de 5:731$477 para pagamento do teroo de campanha a officiaes que estiveram na defesa fixa
e movei do littoral da Republica., .......... ···~
N. f 4. 895 - FAZENDA - Decreto de 29 de junho de
1921 - Approva as alterações dos estatutos do
Banco do Brasil, feitas IP·ela assembléa geral
ext.raordinaria de 118 de junho corrrente. . . . . •
N. 14.8916 - MARINHA - Decreto de 2·9 de ,junho de
t92t - Abre ao Ministerio da Marinha o credito de 30 :·646$~59, para pagamento da diffe-
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renca de vencimentos dos funccionarios mv1s
das Capitanias de Portos e Delegacias respeetivas .......................... ·'· .... 1. , . . . ••• •.
N. 14. 897 - HiELAÇõE':; EXTEitiORES - Deereto do
29 de junho de 1921 - Restabelece o ea:equatU1·
aos consules estrangeiros de nacionalidade allemã ........................................ ··-''4

215

N ...14. 898 -- FAZENDA - Deoreto de 30 de junho de
1921 - Eleva a duzentos mil contos de réis o
limite das operações da Carteira de Redescontos .................................... ,•• ,

216

215

N. 14. 8'99 VIAÇÃO E OBRAS PUBLICAS - Decreto de
30 de junho de 1921 - Abre ao Ministerio da
Viação e Obras Publicas o credito de 177 :200$·
(cento ·e setenta ·e ,sete 'co111tos e duzento~ mil
r-éis), para a conclusão do edifício iniciado pelo
Lloyd Brasileiro na rua Visconde de Itaborahy, ·
nesta Capital, e que ora se destina á Directoria
Geral dos Correios. . . . . . . . . . . . . . . ... . . . . . . . .
216
N. 14.1000 ...:._ VIAÇÃO E OBRAS PUBLICAS - Decreto
de 2 de julho de H~21 - Approva os estudos
definitivos, com a extensão de 16.1 kilometros,
da 6• secção da Estrada de Ferro de Petrolina
á Therezina, e bem assim o respectivo orcamenta, na importancia de 1 ~. 285:264$154
(onze mil duzentos e oitenta e cinco contos
duzentos e sessenta e quatro mil cento e cincoenta e quatro réis) ................... ,.,.. . •

217

N. 1.1.901 - FAZENDA - Decreto de 2 de julho de
1921 - Abre, ao Ministerio da Fazenda, o credito de 101 :6653'2•0{), para occorrer ao pagamento da gratificação concedida aos auxiliares de escripta da Imprensa Nacional, pelo. artigo 94, alinea V, da lei n. 2. 738, de 4 de janeiro de 1913 .••.......•.........•.....• ,. • . •

1217

N. 14.902- FAZIENDA- Decreto de 2 do julho de
1'921 - Abre ao Ministerio da Fazenda o credito especial de 2:936$, para pagamento aos
1os escripturarios do Tribunal de Contas, bacharel Wal demar de Avellar Andrade e Candido Venancio Pereira Peixoto, por serviços de
tomada de contas fóra das horas do expedi~nte
N. 14.1903- VIAÇÃO E OBRAS PUBLICAS- Decreto
de 6 de julho de f'9121 - Approva o projecto e
respectiv.o orcamento, na impÕrtancia de réis
33:397$310 (trinta o trrs contos treRcntos c
noventa e sete mil trcscnlo~ n dez réis), apresentadoH peJa Companhia Esf.rada de Ferro
'ti. Paulo-Rio nrande, par.a a Cllll:'ílrllt~l,'ã() rlf'
mn dosvin n pm;fn IP!e.;;raphicn na linha rk
Itararé ao Tio Urut;uuy... . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1
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N. 11.19()!.l -

N.
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JUSTIÇA E NE.UOCIOS IN1,ER]jOR,ES
üecret.'? .de 9 de julho de 1921 - Desapropria
J?Or ut1lldade publica, os immoveis situad.os n~
urea onde deve ser construido o edifício do
Porwn do Districto Federal ............••...
I '•. !IOrJ - .TUSTH)A E NEGOCIOS INTF~RIOHIES .::..__
Decreto tlo 9. ~e _julho .de 1921 - Approva as
planla~ do edJfJcJO dostmado ao Pm·u:m do DiRtt·ieto l•~edural . : . ......................... .
H. 906- VIAÇ1\.0 E OBRAS PUBLICAS- Deet'nl.t·,
de t:~ do .iulho. dt>_1 U:21 - Approva a planta das
obras de ampllacao do porto do Rio de Janeiro,
a serem .executadas na Ponta do Ca.iú de acetmJo ccím disposicões geraes do proj~cto approvadn pelo decr·cto n. 6. 786, de W de dezum1Jro de H) 07 e torna sem effoiLo a mouifiea\;ão parcial desRe projecto- constanl e do decreto n. 13. <H3, de 21 de maio de HH 9 .....••
1 L 907 - VIAÇÃO ·E OBRAS PUBLICAS E FAZ,'ENDA - Decreto de 13 de julho de 1921 Approva clausulas complementares das que
baixaram com o decreto n. 14;58'9!, de 30 de dezembro de 1920, que autorizou o contracto para
a concessão de serviços e proseguimcnto das
obras de saneament-o da região occidental da
bahia de Guanabara, na Baixada Fluminense
11. 908 - RELAÇãE:S EXTERIORES - Decreto de
J 3 de julho de 19;21-Faz publico o deposito de
ratificação, p~r parte da Grecia da Convenção
assignada em Genebra a 6 de julho de 1906 •.•
1·~. 19Ü'GI FAZENDA - Decreto de 13 do julho de
1!~21 Autoriza o ministro da Fazenda a
nrnittir apol ices da divida publica. de um conto
de réis, abé ã importancia de 1 . 234 :•OOO'li, destinada á acquisição de um prcdio para a Administração do:s Correios na capital de Pernambuco ........... ·r· •••••••••...•••..•••.•.•
H. 9 J O - .JUSTIÇA E NEGOCl:OS INTER I ORES Decreto de 14 de julho de 1921 - Abre ao Minislorio da .Justiça c NegocioO:s Till'Pt'iores ars creditos de H}3 :7:25$ e 651 :900$, supplementares
ús yerbas ~subsidio dos Senadm•cs>> e <<'Subsidio
dos Deputados», do art. 2°, da lei n. 4. e42,
de 5 de janeiro de 1921 .............. ·'· .. .
flt,.911- Não foi publicado.
14.912 - JUSTIÇA lEi NEGOCI0:3 IN'llEifliOitES Decreto de 16 de julho de 1'921. - Ap_P~ova o
plano de conjunto e ?S plantas da Expostcao Nacional Commemorativa do Centcnarw da Indcpendencia ................... ·r· .•••••.••••.
1·L9J:3 -.JUSTIÇA E NEGOCIO.S INTEJUORES-:Derreto ele 20 rlc julho de ~·91 21 - ~bre ao Mtnislcrio da .Justi~,;a e Negocws IntcrHII'CS o cre-
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dito de 1. 200 :OüO$,
~upplementar á verba
n. 219, do art. 2" da lei de orçamento do excr1
picio de 1 91?1 ........ '·...... . . . . . . . • . . • • • . ..
2'·26
1 L 9tlt - VIAÇÃ1) E OBRAS PUBLICAS - Decreto
de "O de julho d.e 1'!1•::?1 - Abre ~ao ,_Ministeri·o
da Viação e Obras Publicas, credito de réi.i'
1. 0001: flUO$, pai· a ocoorrer ús de·sp.e.sa.s com a
construcç.ão do edificio destinado á Administração dos Correios da Capital do Estado ele
S. Paulo . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
227
11 ..9itr~ ~ FAZENDA - DcerPto ·de 2·01 de j11lho d1~
1Jft,21 -- Abre ao ~~linis•l.erio da :FazeiJ1da o ('•I'edilJO de 50:000$, em ap01liccs da divida 1JUblica
inalienavPis. no val11T' de um conto do róis cada
11 ma, j.u ros do •:), % a•o annn, para oceorre.r· a-o
premio concedido ú viuva e filhos 111enot"P'"
d·r Haymundo rh~ FI 1Pitas de Brito...........
22'7
1 L 916 GUEIRRA - Decreto dP 20 de jnlho rle
1921 - Exf,ing·uP o carg-o vago de l}tHu·tn of. ficial do Arsenal de Guerra de 'Porl.o Alegre. . .
227
14.917- FAZENDA- Decreto de 26 de julho de
1921 - Abr~. ao Ministerio da Fazenda, o cre-(lito de 362 :H21$300, para occorrer ás despesas
com a installação da Inspectoria Geral dos
Bancos, durante os mezes de junho a dczrmbro
do corrente anno. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
228
1 ,i. 9118 - JUSTIÇA E NEGOCIOS INTERIO.R,ES E
RELAÇõES EXTERIORES - JJecrclo de 27 de
julho. de 1921 - Manda que o dia 28 de julho
do corrente anno soja tido como de festa nacional, nos Estados Unidos do Brasil.... . . . . .
228
1-1.919 - Não foi publicado.
14.'9120 - VIAÇ.i\.0 E OBRAS PUBLICAS- Decreto
de 27 de julho de 1'921 - Approva os planos c
projectos das obras de electrificação do trecho
Jundiahy <.A. Campinas, da Estrada de Ferro
Paulista .................................. , 22·9
14.921 - VIAÇÃ!O E OBRAS PUBLICAiS E FA, .ZENDA - Decreto de 28 de julho de 19.21 Concede á Companhia Paulista de Estradas de
Frrro isenção de direitos de importação e de
expediente para .o_ material que a mesma companhia adquiriu, destina do ·a 'f'lcct.J·ific•a,ç,ão üo
IJ·ccho das suas linha~ fr.·rTcns do .Tnndiahy a
·Campinas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
229
l 1.9?2 - FAZENDA - Decrf'lo de 30 de julho rle
1921 - Abre ao Ministerio da Fazrnda o crc.dilo ·p·spceial de :w :'051!1\:~~0.. ,para paganwntn
1

N.

.de V'l'llüÍllWiliiiS d(~yjdos a11. fj(•l-fhPSOlll'P•Íl'O da
AHandega da ·Capil::tl FPdPea:l, I )I'. \ValdPmiro
de Araujo Lcitn l' l'(•lalivos a-11 nPriodn de G de
feye.veiro üe Hllü a 'i de jatwino dP 1919....

230
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N. 14.•9•.23 -

FAZENDA- Decreto de 30 de julho de
1921 -- Approva as alterações feitas nos estafu!ns da Companhia ti•:~ S.ngi!rus <<(~acantia~..

1 ~3G

N. 1 í. H'!· 'I· - VfAC;U) E OBRAS PUBLICAS - Decreto
de 30 de .fnlhn dP 1921 - Approva a planta de
C'xploração e project.o ela linha da .Esf rada de
Fr~rro de Penetração da Parahyba. bem como o
pr'J'fil do nwsmo projecfo...................

230

1•':\ZENDA -- llPcre!o· ~l•t' :Jo de julho de
I ~)21 --- A ppmva as alteraçõrs feitas nos e3lnfllfm> da Companhin. d1~ ·SP~m·o~• «Jli!lf'L'VU>>..

23J

N. 1 L'!l.:2G IlELÀCüES EX'i'ERIORli~S - Decreto de
:w. de jullto "de 1!)21 - Cr·eando um r.onsnlado
ltonorario na cidad0 de Chiavari; no Hnino
da Ifalia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

231

N. l,j.. 'S'21 - VL\ÇÃ:U 1 E Ol~R:,\S PUBLICAS - Dcernfo
de :1 dP agosto de 1921 - Ahre ao Ministerio
da Viação e Obras 1Pnblicas o credito esper ial de 9'7 :725$76.3, destinado ao pagamento das
drspesas do districtn
radio-telegraph i co do
;\mazonas. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

232

l\'. H .'!}:?8 - VL\Ci\.0 E OBRAS .PUBLICAS - Decreto
1
dn 3 rlf' agosto dr 192t - Proroga até 31 de
Ol!Lulm• pN•ximo futuro o prazo marcado á
Cnmpanhin ·'Estrada de Feno S. Paulo-Rio
Grand!' par·a a conclu':lão das obras de alargalllf'llto da platafôrma em frPntf ao armazcm
da f'stação dfl Ci1ri1yba, da Estrada dP FrrTo
d11 PDir~an.ií,................................

f232

N. 14. !32.9 - GUERRA Decreto de 3 de agosto de
Hl:!1 - Hectifica o decreto n. 14.894, df' 29 de
junho de 1'9~21 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

232

X

N.

11. H:!G -

f.~.

fi30 - AGRICULTURA. INDUSTRIA E COl\11\IERCJO- Decreto de 3 ·de agosto de 1921 - Con-crrlip ·á s•oei•cdade anonyma «Univeru.al Film Mafatnring Gnmpruny» .antoriz:lçfio pura ftmcci•onar na Rctmblica...........................

A(}RJCULTURA. INDUSTIUA E G()ll\lMERClO - Drcrc! o de 3 de agosto dr 1'!~21 - Concede á snciNiadc anDnnna «Tiw lnglish Elret.ric
Company Limited» aulorizaçfín para funceional'
11 a RP.flll b I i en. . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

233

N. H. U31 -

N.

·?:H

I 1.'Da:2 -- F.I\Z.Ji:NDA l );,·~rf't11 dl' 5 dr ag11sto dl•
10~ 1-- Cone.f'dif~ aulnriza1~iio á Co.lllflUJI11lia <,;::.p._
~~n·anf~a lndn:--1 rial» pa1·a oprr::u·,
f'JTl
spg·tll'IIS

I (~~Te;.;tJ·r:-; r marítimos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
N. 1.1. 033 - F.AZEND.\ - Drcrcto de 5 de ag-osto de
I !P 1 - Autoriza n ministro da Fazenda. a crnit-

23ü

xr.
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.

Pa.ga.

tir apolices da divida publica, do valor de fiéis
1 :000$, até á importancia de 612:000$, papel,
para acquisição de um predio destinado á Administração dos Correios na capital do Estado
do An1 azonas .............. ·. . . . . . . . . . . . . . . . .

~~C37

N. 14.934- VIAÇÃO E OBRAS :POBLICAf:;- Decreto do
·5 de .agosto de 1921-Approva o projecto c orçamento apl'esentados pela Companhia Cessionaria das Docas do Porto da Bahia para a
const.rucção da linha ferrea. provisoria a que se
refere a clausula VIII do conl.racto celebrado
em virtude do decreto n. H. H 7, rlc 16 de outubro de fg.:_w. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

237

N. 1-i. 935 - VIAÇÃ'O E OBRAS PUBLICAS - DeerPto
de 10 de agosto de 1i921 -- Ahrc an MinisteT'io
da Viação c Obras Publicas o credito de r.6is
1.150:000$000 (mil cento r c~incornta contos
de réis), em apolices da divida puhlica. para
attender as despesas da Estrada do Frrrn São
·Luiz a Tberezina . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

~38

N. 14. 9'36 -

FAZENDA - Decreto de 1 O de agosto de
1921 -Abre, ao Ministerio da Fazenda. o credito especial de 21 :084$;4.45, para occorrer ao
pagamento devido a D. Maria Panlina CaTtier
da Silva Pinto, em virtude de sentença judiciaria . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . .

23'8

N. 1!1. 9•37 - FAZENDA - Decreto de 1 O de agosto de
1'92.1 - Approva a ~cnoompaçãn da ~o>Cierladc
lanonyma. de pecnlios «A Am;p.awadora», prla
'Companhia de seguros <<A M-undiab..... . . . .

238

N. 14.938 -

Não foi pulbHcmlo.

N. 1-i. 9·39 - VIAÇÃO fE; OBHAJS PU BIJICAS - Dccr~t.o
de 10 de agosto 'de 1921 - Approva o projcclo
e respectivo orçamento, na importaneia de
rle 38:682$669 (trinta e -oito ·cont01s Sleiscrnt.os e
oitenta e dois mil seiscentos e sessenta e nove
J'éiS), de UID muro de barragPm a ser construido na estaca 1. 3718 do rámal fPrrco de U russanga . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

23'\)

N. 14.940 -VIAÇÃO E OBRAS IPUBLICAS - DPercLn
de 10 de agosto de 11921 - Prnroga os prazos
fixados á Manáos Harbonr, Limitcd, para inicio
e conclusão das obras de que trata a segunda
parte do art. zo do decreto n. 1O. R83. de G
de maio de 1'914, a executar Tifl porto dP- Manáos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .-240
~-

!L

n H --

.HT~TIC.\ E N:<IHOGlO~ l~TgTIIl011iT~S -Decreto de J t de a:;:osto de 19'21 - Abre ~n Ministerio da Justiça c Neguei os Tnl crint·cs n crc-
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dito especial de 3 :064$1.'016, para pagamento
de pensões aos guardas civis que se invalidaram em serviço, no anno de 1919, ou ás .suas
vi uvas e filhos, em caso de fa:llecimento.. . . . .
N. lí.Dí2- JUSTICA E NEGJQ:CIOS INTERIORESDecreto de 11 de agosto de 1921-Approva -o regulamento da Inspect.oria rle Vehiculos.......
GUE'RRA - Deereto de 12 de agosto de
1921 - Abre, pelo Ministcrio da Guerra, o credito especial de i :OOü$, para pagamento ao
sargento ajudante reformado do Exercito João
Bâmt.ista JuniO!r ..................... ,. . . . . .

240
241

N. 14.9 't3 -

GUERRA - Decreto de 12 ele agosto de
- Abre ao l\1inisterio da Guerra o credito cs.pe'cJi~al dle 2!.1:38~)>$9175, pair3A pagamento. de ven~imenLo~ .dfwidos ~ fnneeionarios
de dms hosrntar•" mllrlan'·s .................

314\

N. 1 L'üi.J..'f -

·J ~121

3·H

N. I 1. fi.Hí - F1\ZENDA - Dccret.o de 1'·:> do ag-osto de
1921 - Concede autorização á Companhia «El

},énix
Aires,
Brasil
guros
viiaes

Sud'amlericanm>. ·c-om s·éd'e• •em Buenos
Republica Argentina, para funccionar no
em todos 0'3 ramos dn seguros, e resedirectos do transpnrtes marítimos, flueJ terrdstres. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . · 8·1!4

FAZENDA - Decreto de 15 rle agosto rle
Autoriza o ministro da Fazenda a
mnit.tir obrigações uo Thesouro Nacional ah' á
snmma de 200. 000:000$, papel para occorrer
ú liquidação de compromissos do mesmo Thesouro, cnntrahidos durante a presente crise
mundial. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

N. 14. 9.í6 -

1 P21 -

N.

lí.~H7

315

-VIAÇÃO E OBRAS PUBLI·GAS --Decreto

o

de 1 G de àgnst.o e 1921 - Abre an Ministrrio
da Viação e Obras Pnblieas o credito de

(quinhentos e cincoenta cont.os de
para occorrer ás despesas com a acquisição do terreno e construcção do edifício destinarlo ans TC'legraphos R Correios de Petropolis. no Estado do Rio rle Janeiro... . . . . . •
550 :000·$

I'(~is).

316

N. 14.. 9í8 - VIAÇÃIO E OBH.A1S: PUBLIC1XS - Drcrelo
de f 7 de agnst.o de 1'9121 - Rescinde, por ac-

r·ôrrlo, o contracto r~clphrado com a Navegação
Bahiana. em virtude dn decreto n. 1·'2. ORS, ele
31 de maio de HH6 ........................ ·

3.f6

}';. H-. 9 Hl - VIA CÃO E OBn.A:S; PUBLICAS - Decrcl n
de 17 de agMfo ·ele ·1921 - Approva () !)']'Ojrdo

e

m~reotivo

orçamrnt.o.. na

impnf'fanria

dr~

20:01.7$120 (vinte cnntos quarenta r srte mil

oento e vinte rôi'l). para a const.rneção de um

2° gradll no pnrt.o de Santos. . . . . . . . . . . . . . . .

317

XXII

INDICE DOS ACTOS
P&gto

N. 14.950 - VIAÇií.iO' E OBRAS PUBLICAS - Decreto
de J 7 de ag.osto de 1i921 - Re~ctifica as clausulas ns. III, VII, IX e XIV das que baixaram
com o decreto. n. 14.712, de 7 de março de
19~ 1. prlo qual foi concedida permissão á Companhia ltadiotelegraphica Brasileira para installar e trafegar estações radiotelegraphicas
nlt rapo tentes . . ..

31'7

N. 14. •r-130 A - VIAÇÃ:O E OBRAS PUBLICAS - Decreto· de 17 de agosto de ·1921 -Abre ao Minisfrrio da Viação e Obras Publicas o credito de
7'Ü'i :295$, para occorrer ás despesas com os
trabalhos para concJngão da Estrada de Ferro
Piquete a Itajubá. . . . . . . . ... . . . . . . . . . . . . . . . .

318

o •••••••••••••••••••••• o

N.

u .. 951

- FAZENDA - Decreto de 17 de agosto de
1•9121 Autoriza o Minist~rio da Fazenda a
mnittir apol~es da divida publica interna, do
Yalnr do um co111lo de réis, at!~ a importancia de 1.4.000: OOOo$ para occorrer ás despesas de
construcção das estrada'3 de ferro contractadas
com The Grc.::1•t \Vcstern of Brasil Hailway Cnmpany, Limitod, e dá oulwas providencias.....

31'J

N. 14.952 - AGRICULTURA, INDUST.RIA E COM·
MERCJO - Decreto de 17 de a~osto de 1921 Abre ao Ministerio da Agricultura. Industi'la
~ Gommercio o credito rle 2. 000:000$, para aitender ás drlspc•S·U•"i enm o I'ecenscanwnto. no
corrente an:no . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

319

N. 1-1.953- AGRICULTURA, INDUSTRIA E COMMERCIO - Decreto de 17 de agosto de 1'921 -

Declara dependenté de habilitação em concurso
a nomeação para o officin de interprete comInercial. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

32.0

N. 14.054 - RELAÇõES EXTER1I.QtRES - Decreto de
18 de agosto de 19·21 -'Publica as adhesões da
Polonia e da Cidade Livre de Dantzig á Ccm-

venção Internacional Radiotelegraphiea, de
Londres . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
N. 1 .} . 955 - l\lARINHA - Decreto de 18 do agosto de
1t921 -Abre pelo Ministerio da Marinha o credito especial dé 1. 763:950$, destinado aos
adeantamentoiS devidos aos officiaes da Armada para pagamento de novos uniformes.. . .
N. 1.1. 9t56 - GÚIERRA - Decreto de 30 de agosto de
1021 - Desapropria o predio n. 77, e respe ...
ctivo teneno. situarlos no flanco direito do
quartel do -1° batalhão de caçadores, na rua
Alfredo Pujol, na capital do Estado de S. Panlo
N. 14.957 - FAZENDA - Deereto de 31 de agosto
de 1921 - Abre ao l\1inisterio da Fazenda o

321

323

323
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credito do 23:328$1248, para occorrer ao debito
da União á Prefeitura de Bello Horizonte, proveniente de taxas de agua e esgotos..........

324

N. H. 058- AGRICULTURA, INDUSTRIA E COMME.RCIIQi - Decreto rle 31 de agosto dr 1'91'21-Abrc
ao Minislcrio da Agricult,ura, Jndustria e Commareio o credito de 110:000$, para attender, no
eorrente anno, ao custeio da Superintendencia
'fio abas.tceinmnfo 'O ás de:spe,sas pl'CNistas nos ar.tigos 3° e go do regulamento annexo ao deereto
n. f.í. 027, rle 21 de janeiro de 1920. . . . . . . .

32i

N. i1í.'. UGU -

Não foi :rmblicudo.

N. 1 í. 19GO - GUERRA - Decreto de 31 de agosto de
1921 - Resolve abrir ao Ministerio da Guerra,
o credito especial de 4: 1'50$, para vagamonto ao major Arthur Xavier Moreira c ao
c:l p i Ifio .T nsé de Lon reles Gu i q1arães Pad ilha. .

325
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1921
DEGRE'I'O N. i 4. 789 -

DE

2

DE MAio DE

i 921

Abre ao .1\Iinisterio da Guerra o credito d~ f 68: f 50$, para. a.tl.ender á!:i 'de:-;pezas. com as EFirola~ de rutendencia, dúr·ante o f'·Ol'renl e anno
O Presidente· da Republica dos .Estados 1J 11 id{)s do Brasil,
usando da autorização contida no arL. 2:J, ti. X, da lei numero 4.242, de 5 dfl janeiro de 1921, resolve abrir ao Ministerio da Guerra o cre-dito de 168:150$, de que Lrata a inrlusa demonstra.ç~o, afihl de attender ás despezas, no periodo
~:~corrido de 1 de abril a 31 de dezerpbro dn eorr·ente anno,
,·orn a·s E~r,olas de Intendencia.
·
Hio de Janeiro, 2 de maio de 1921, HlO" ria Ind~pendencia. ·
~ :lil" da. }\epublica.
EPITACIO

PESSÔA.

João ·Po:tzdiá Calogeras.

DEMONSTRAÇÃO A QUE SE REFERE O DECRETO N. i 4. 789, DESTA:
TM'r.!-, D.'\ NECRSSIDADE Do CREDITO DE 168:150$000

Pessoal:
Empregados alludidos no art. 4" do regulamento approvado pelo decreto n. 14.764.
de 7 do· corrente, e na tabella annexa ao
· mesmo regulamento ........ ·" ......... .
(;t·ati!ica~:ões e outras despezas extraordinaria.~
ue earaeter pessoal ............ , ....... .
Material:
Experliente e diversas tlespezas ............. .
Mobiliario, machinas, utensílios, ete ......... .

? ! : H:iO$UOo··
li !I: OtJIJ$fi'UU

000$000
:0110$000

1 '"'.

t)O

1

2
2:00:0$000

Despezas miudas ............· . .- .............••
Organização de bibliotheca, installação da secretaria, etc .•.•..•..• ·................ .
Despezas com viagens e visi~as technicas ... .

8 :000$000•
5:000$000
168 :151{)1$000

Rio de Janeiro, 2 de maio de 1921. -

~oge-ras.

DECRETO N. 14.790-

DE

2

João J>andiá Ca-

DE MAIO DE

1920

Abra ao Ministerio da Viação ;~ Obras Publicas o erPdit.o de
80 :O'OD$ (oitenta contos de réis), para. occurret· ás d~
pezas com os cstudus definitivos du prolongamento do
ramal d~ Santa Barbara, na Es~rada de .Jferro Central do
Bra~il
·
O Presidente da Republica do~ E~t.ado~ Uuitios do Brasil.
usando <la autorização eonti.da 110 arL. 82 da lei n. .} . 24.2.
de 5 de janeiro do eorrente anho, rcsolvf' abrir ao Ministeriu
da Viação e Obras Publicas o credito de S~JI: 000$ (oitenta
contos de ré i::;), para occorrer ás despezas com o~ estuuos
definitivo:; do prolongamento do ramal de Santa. BarlJara, na
Estrada de .Ferro Ucnt.ral tlü Brasil.
Rio de Janeiro, 2 de maio de 1921, -too~~ da Independeuuia

e 33° da Hepublica.

EPITACIO

PESSoA.

J. l,ires do Rio.

DECRETO

N.

1-L791- DE~

DE l\IAIO DE

1921

Prorog!!. até 31 de julho do corrente anuo o prazo marcado ri
Companhia Estrada de Feno S. Paulo- lHo Grande para
conoluir a~ obras de, reconstrum;ão do deposito de lubn-ficantes do almoxarifado de Curityba da Estrada de
Fero do Paramí
O Presidente <la. Republiea do~ Estados Unidos do Brasil,
attendendo ao qnu requereu a Companhia Estrada tle erro
S.- Paulo-Rio Grande e do aceôrdo. com o que propoz a lnspeetoria Federal das Ji~stradas, decreta:
Artigo unico. Fica prorngado atP. 31 de .iulho <lo corrente
at.tcndendo ao que J•equercu a Companhia E:-;f rUA la d" FPtTt•
Rio Grand ..· p1~lo art. 3" do dccrdn n. 1 i. t)52. de 27 de ,janeiro ultimo para conduir as ohra~ de. recon~trucção do deposito de lubrificantes do almoxarifado d~ Gm·ityba. da E~trada
de Ferro do Paraná.
Rio de Janeiro, :! de maio de 1H21, 100" da Indepenôencia e 33° da Republica.
EPrrACIO PESSÔA.

J. Pires do Rio.

AClTOS

no

3

POD~l\ ~XEOtJTIVO

DECRETO N. H. 792 --

DE

2

DE MAIO DE

1921

Altera um disposifjyo do rPgulamento para o Serviço de IntPndcncia da Gu••rra. approvatlo vur decreto n. 14.385,
de 1 de outubro de 1920.

o Prl'sidt•nln da Ht•pultlica dos Eslados UnifJus do BrasH:
usando da attrihu i~·ão que lhe conff't'fl o art. 4H, Jl. 1, da Const i tu i~·ãu, t'l'soiYil modifil'at· do. :;t>guint" 111odo, as segunda e
terceira categ·orias dt> que fruta o§ fo, al't. JR do rf'gulamento
em Yigor para o Sl'l'Yi~·o de Inlendeneia da ( t!H'l'l'a:
:!" o~ candidatos cdlassificados almi :xo daqul'lll's nuJIH'ro:-~ st•r·ão mai.I'ieu lados na I'Ht'ola tl logo lmnsfpt•idos para
u 11ovo quadl'o tk inll'rHIPIILI's da <:ut•r·t·a. SPIIl JJI'rda de antiguidut.k, si) llws calwm]o promoção depois dt~ apprO\·atlos nos
t•xames fimws da rf'f't•r·ida t•seola.
r~xislentcs c as leis em ,·igor:
::~~

dt~

aedtl'do corn as vaga:;

Os candidatos rrprovados vollariío ás suas unidasPIHfo armulladas as transfPJ'I'I.eias dos ahtnmos repro,·ados Pnt •tualquet· materia do 1\Urso escolar.
Hio de .latwiru,:! dP IIJaÍu de 1!1:!1, JOOu da Indcpcndeneiu e 33° da Hepublica.

des

-

lÍII Sl'l'VÍf..'Os,

EPITAt:IU l'EHStiA •

.João Pandiâ Calogcras.

DECflETO N. 1L7g3-

JH: '!DE l\L\10 J)E

19?1

Declara •JtW a >Sédc da üa circumsc.J·ip(:ão de .Justiça Militar
comprrlteude o Districto Federal e a eidade de IN~
theroy.
O Prt~t:i·idenlc da Hl!pUlJlica dos Etil.ados Uuit.los do Brasil
rcsolvt•, do aeeôrdo ~om o art.. :! i do Codigo de Organização
Judiciaria c Proeesso .\lilifar, mandado observar por decreto
n. 14.150, de ::JO de outubro d1! Hl.:!{l, declaral' que a st)dc· da
ü" circumseripção de Justit,;a Militar compreilemlc o Dititrictu
Fedt>ral c a eidade de Nithcroy.
Hio tle ~Janeiro, :3 t.lc maio de J !1:! J. l 00" da lwJppeudeneia
e ::J:lo da Hepubliea.

.Joãu Pundiú Caluueros.
Joaquirn Ferreira Chaves.

ACTOé j)O ~DEh. EXECUT1VO

DECRETO N. 14.'794-

DE

2

l>E MAl{) DE

1921

,Awrova o qua.dro dlÃ distribuição d~ companhiaB de metralhadoras pesadas
O Presidente da Republica dos EsLados Unidos do Brasil,
usando da attribuição que lhe confere o art. 48, n. J, da Constituição, resolve approvar o quadro da distribuiç,ão das companhias .de metralhadoras, pesadas, que com esta baixa, assignado pelo Dr. João Pa.ndiá Calogera.s, ministro de Estado
da Guerra. -'
Rio de Janeiro. 2 de maio de 1921, 100° da Tndeiwm.lerwia
€ 3:1• da Republica.
:E:Pt'l'ACIO PE~SÚA.

Jodo J•andió. L'uloycrtts.
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'Rio de Janeiro.................................................. ,Sómente no t.ocu~ A inatrucção.
Claro •••••••••••••••••••••• Rio de Janeiro .................. Fica onde est.A, atá segunda ordem.
tRio de Janeil'o ••• •••••••••• •• - •••• •••••• ••••••••••••••••••••••• Sóment.e no \ocant.e á 1nst.rucção.
,Paulo••••••••••••••••••••••• Araraquara.
ÍArara.a •••••••••••••••. ••••••••. Piraeicaha.
Caoapava.
S&nt.a Cl'UI ••••••••••••••••••••• Santa Maria.
I'Porto
Alegre ••••••••••••••••••• Cruz Alt.a •••••••••••• ., ........ Fica onde eaLA, aW segunda ordem.
BlUIDenau ...................... Rio Grude ••••••••••••••• : •••• Fica onde eatA, &W segunda ordem.
.Juis de F4ra.
IPon~a GI."'OI& •••••••••••••••••• s. João d'El-Rey.............. Fie& onde eat.t, &W segunda ordem.
jOal"' Preto ••••••••••••••••••••• Bello Horisonte •••••••••••••••• Fie& onde eat.â, &t~ segunda ordem.
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OBSERVAÇÕES

:..a - A. mudanoa de numer&Qio deve ser t'eiU. àeade jâ..
2.a - Aa compaohia.a 6•, 7a e 10& aio deade já incorpor&da.a eifecüvamen\e aos regiment.os reapeçSivoa p&ra Lodos os etfei\oa • a.a out.ra.a embora
muãt.ondo a numeraoio, continuam aut.onomu at& que aja poaiTel fuer-ae a muduoa etfectiva daa parada. Aa companhias ta e aa dcam subordinada•
uu regimen\os .reapectivoa aóment.e no tocante á inat.nacõio, con&inli&Ddo aut.onomu. aw ult.eriol' deliberaQão, quulo à &dminiat.raoão e' diaciplina,
·
3.a- A'a oUo reatant.ea companhiu de met.ralhaaoru, Hm etfedh'o, da act.ul organt.&Qio1 ficam deallgadu du respect.ivu D. I. e do
Deaiacamenio da ta Circumacripoio M:ilit.ar e H.rio apl"'veit.&du opttOrtunament.e para conaUt.uir parse du 21 companhiaa mixt.u doa bat.&lh6ea de
caoadorea, cre&d&a em conaequencia do deen\o n. U.M3, de 16 de âeHmbro de 1920, que approTou o regulamatcr para oa exe.rcicios e comb&k d&
lnf&nt.eria.
-t..a - Em'luant.o nio forem orguia&du u compaahiu mixt.aade met.r&lh&doru doa baYJh&ta àe caoado.NI, nio aerio preenchidos HU quadl"'a
ae o11lciaea, excepQ&O feUa doa segundos t.eaeat.ea commindanMa doa pelot.õa de. metr&lhadoraa peaad&a, que devem lfJl' organiaada.a desde J• .neuee
llalalh5ea.
•
Rio de Janeiro, 2 de maio de 19.21.-Jocio Po~ CWclfwcu.

:;
c

~

6

ACTOS tlO PODCR EXEClTTIVO

DEC.RETO N. 14.795-

DE

5

DE MAIO DE

1921

Püblica a adhesão da Polonia á Convenção rtr"' 15 dr, Marco
de 1886, relativa á permuta internacional dr documentos
officiars ·e ]mbliraçõt>t~ Rrientifiea~ ') li! fPraria~
O PresidrntP da RP-publica dos Estados UnidoR do Hrasil
fa7. pnlblira a adhr.o:ão da Rr]mbliea da Pnlonia <i Convrnc:ão
crlPbrada Pm Bruxo lias a 15 dP Marco dP i RR6. para a permuta intrrnaeional dP ctorumentoR officiaPg r puhliraçõrs
E>ciPnfificas P litfPrarias, ronformP communirou ao MinistPrio
da~ RPlai,'ÕPs Ext.Priorps a Embaixarta Bf'lg-a nP~ta f:apital,
por Not.u d1• 21 dP Ahril ultimo. l'll.ia t•·achH•1:fío ofl'il•ial ar.nmvanha PSIP drerf'lo.
Rio de .Tanriro, 5 de Maio dP Hl21, 100" 1la lndepPndcncia
e :13° da Rcpublica.
EPIT.\CIO PERRÔ.\.

J. iU. de Azevedo JUarques .
• ,:fi

-.

-----.:

TRADUCÇÃO
Embaixada da Belgica ---- N. 613 -- Rio rle Janeiro, 2·1

dr abril dP 1921.
Rf'nhor MiniRlro,
Dn r.fmfnrmidad(' rom a.~ Pstipulac;õf':; 1lo arlig-o IX da
Cnnvf•ução dP I G dn Março df' 1RR6, I"Plat i\·a :i!4 pf'I'Inll't.as
int.PrnacinnaNl dos doPnmPnlos nrli!'iaf'R c publira~;õP:-~ srjent.ifiras P littcrarias, P dP aeM11·do ·~om as orden-, dn governo
do RPi, IPnho a. honra de lPvar ao conhPrimPnto de Vossa
Exr-cllPnda qu.. o novPrnn da fif'Tlllhl iea Polal'a, usando
da faf~uldadP rr.:;;PJ'vafla aos Esta-dos não-signata1·ins da dita
ConvPn~;ão. adlwriu a PSRP af'fo Lliplomat ic•.n. ·
O Ministro da Polonia Pm Bruxf'llas annunl'iou Pssa adhPsão, Plll virl.ndc rln JlOdrrf~s PSpN·iaPs, ao ~Pnhnr Minist.rn dos
NPgocios EstrangcirnR da BPlgira.
Bua ExcPllPncia n iR'f'nhor Comlr .s·ahanski arrrp,;;;r.rnt.ou
que o Estado polaco Pstá 1•m (•ondiçfiPs dn satisl'azPr .plrnamcniP ás obrigaçõPs df'cm·rent.Ps da dita Com·Pu!:.ãn, " qun, de
copfo~·n~ida{~·n com as di~posi~õPs do. a ri igo 1". n Ri~liottwra
do Mlmst.Prtn dos NPgoews E.-:trangPn·os •)m Va1·snna sP rPRIHmsabilisarú pPlo sf'J'viçn dP PPrmulas IntPrnarionacs.
Aproveito f'sfa Ol''f'a:-;ião. RPJJhm· Minis! ro. para rPnovar a
Vossa ExrellPncia a!'l sf'gurança,~ da minlw rnai" nlta ronsidcra~ão. E. }l.nbuns dr> SrhnddauPr.
A Sua ExrPll''lwia o Rf•nhoL' d1~ AzPYNin ~1arqnPs,

Ministro das Relações Exteriores dos Estados Unidos
do Brasil, Rio de .Janeiro.

j

ACTOS DO PODER EXECUTIVO

DECRETO N. 14.796 -

DE

5

DE MAIO TlE

Hl21

Modifica os artigos 27, 59 e as alineas a e b do art. 69 do
Regulamento que baixou com o decreto n. 14 .1.21, de
3 J de março rle 192.0.
O PPPsidente da Repnblica dos Estados Unidos do Brasil,
wmndo da attribniç.ão q11e lhe confN'e o art. 48, n. 1, da
Const itni~,·ão, reRolve modificar da fórma ahaixo indicada os
arts. 27, fíH •• as aliiwa·s a I! b do art.. G!'l do llegulamrnto que
baixou com o drereto n. 1 ·~. 121. dP 3J dP marl_.'o dn 1fl20 :
Art. 27. Os insfructorPs e sPus auxilim'PR s~rão respediYamenf.f' officiaPs e sargentos nomeados por eincn annos,
nwdiant.f• concurso prestado perantP nma commi~são especial
llllllWada }ll'ln minist.ro da HtwiTa e JII'O{IOSia rwln ('}Wfn do
Estado Maior do Exercit.o.
Art . fífl. O Conselho de Inst.rnr.ção compõo-sP do director-technico e dos instructores da Escola. prrRidido pelo
eommandante.
Rio de .Janeiro, 5 de maio de 1921, 100° da Independencia
e 33" da Repuhlica.
Art.. 69 • • . • • . . • • • • • • • • .

• • . • • • • • . • • . • • • • • • ·••••• -.:

aos pilotos inst.rudorrs da Escola e aos comm:mdantes
esquadrilhas, 15$000.
b) . aos officiaes pilotos diplomados pP-la E. A. M., aos
obsPrvadores e aos pilotos auxiliare~ dos in~ I 1·nr.tore~ da
R~1'ola, 10$000.
fiio de Janeira. 5 de maio dr 1!1;;?.:1, iOü" dia JndcprndP.IlC"~Ía
a)

e. 3:~ 0 da Rrpub~ica.

EPITACIO PEBSÔA .-

João Pandiá Caloaeras .

. DECRETO N. 14,797 -

PE

5 OE MAIO DE 1921

Approva o !'egulamento para inspecç1Je8, revistas e desfiles
da Republica dos Estados Unidos ao Brasil,
da aU.ribuicão que lhe confere o art.. 48, n. 1, da
Constituição, res;olve app1·ovar o regulamnnt.o para ingpecções,
revistas e desfiles, qun com Pste baixa, assignado pelo Dr.
João PandÍiú Calogeras, ministro de Estado da Guerra.
Rio de Janeiro, 5 de maio dP 19.21. 100" da Independeneia e 33° da Republica.
O

l're~idBníe

u~ando

EPITACIO PESSÔ:\.

João Pandiá Calogeru..s.

8

.U:TOS DO PODFR F.XECt1TI\'O

Ralatorio ao Sr. ministro
O preparo para a g·uerra é o fim essencial da ~~struc~ão
da tropa. Cumpre, conRequentem(~nte, não distrahil-a c~m
exercicios especialmente rlest.inarlo:; ao rmsaio de eeremoma~
militares.
Nas revistas o desfiles só se podem prescrever as rormações e os movimentos contidos nos Heg·ulamento~ das
Armás. Remodelados como foram estes agora, tem cabimento
modernizar, analogamt'ntP, o dP « InspPcçõrs, HP\ istas n ()rs
files:~>.

Neste, I·espnilamrn-se, no maximo, as tTadit;õPs .do F.x.er-

cito Brasileiro, e as pequenas

nHHllfic~ações introduz.tda~ ~Hm·

plesmente procuraram melhor aprrs(•ut.:Jcüo da tropa

Tnspecçõef'i, :revietas e desfiles
TITHtO 1
Disposiçõe9 gen1es communs a todae as :1rmat1
nAP'~TT.n.o

1

1. Ot•dem dP- Batalho. --- Quando Hltidadr~>· d·· ai·Jlla~; differentes participam de uma inspeccão, rnvista ou desHl!·. dispõem-se -- para a revist.a on insper('ao, da direita para a esquerda (1), para o de.sfile, a par·tir rb festa
na nr·drm flPguinte:
Destacamentos de Marinha (si houver), Escolas, Infantaria, Engenharia, Aeronautica, diversos de~taeamentos a p~
do Exercito, Artilharia e Cavallaria.
Em cada arma, as unidades collocam-se na ordem .~onst.t--
tutiva, a começar pelos numeras menos elevados.
As unidades de 2• linha veem depois das de 1•.
2. A autoridade que passa a revista ou inspecção fixalhe a hora P o Jogar; marca o uniforme e de.;;igna as forrnaçõP~\
que dPvem ser tomada~.
3. As formaç.ões de J'Pvülf.:=i são as hahi t11aFc: •lfl exerciew~
A~colhidas Pnlre as qne melhot· sP adar,f.r·n• :í~ f•'lrnm~ geraP~:
( t) No fii'Psrrd.r r·pgulnmPnfo. :1drnil 11'-SP IJIIP a anlut·id:ulP flt!P passa a revi~ta a inicia P•'l:t dii'Pifa. 8Piltprt· qtttl
fel!' possivel, assim deve proeedcr-·SP.
No caso coHtrnrio, as ntrrsiras ., tod(,s us CommamlauiP~

rollocaP-se-hão na esquerda das resrH'eli vaf-1 •Jn idade~. g'llíll' ·
· 1 ~ndo O:~:! mPsmoc: intervallos que na dir .. ila.
A.phca-~P f'Sia. rPgra. em pn.rtieulai·. á tJ·opa ineumbiLia
de formar alas - umas unidades, eorn ü flanco direito e
uutras com o e~querdo, para a lado rte onde vem a autoridade.

Continue

.~CTOS

DO PODER EX F.CUTJVO

no Lfwreno f\ permittam maior commodidadP ·á autoridade
J•evista para apprehender lwm o pr-;fado da l.r·opa ~ suas

Qllfl

di~

posições.

· O estudo das formações de revista núo deve comtitufr
objecto de qttalqu.er prepm·açlio r.srHwial; a tropa. per:Peitamenl.n adestrada para o eomhate ~~ a (]111' melhor se apresenta
P.nt 11arada.
'~. Collucada cada unidade no logar que lhe tot~a na ordem
de bntaJha., seu commandantn esperará a chegada do da unioadP de que a r-ma é part.n integrante, ag-uardando este e os
das 1rnidades independentes, em seus logart)S, a do commanrJo

dP toda a f.ropa formada. Mandam prestm·--11te a eont.inPncia
rPgulnrrwnl.ar·

P ar~ur11panh:11n no d1rrartlt• a pas~:ag-t'Jil

pPI:t

r·nspeetiva.
r;. Chegada au tenenu, dispõe-se a for~ a ua funuação P
nu alinhanwntu préviameutP pt·esel'iptus pelo Uommamlante.
A força que anteccdr a f..! li e lhe UPVP da r· :.tlinhana•nto. pára f'
deseansa ~uffieientPnH.'IJI e afastada uo luea I f..!Ut' llll' ealJP,
pal'a não Pmha•·:v:ar a. tropa vizinlta; terlllu, por·t~lll, o ·~nidallt•
•le eslar· a tempo nn logar determirwdo.
tL Lug·u que elwga ao terrenu a auLuddatJ,~ a tJ'Ueill ~~
prestam as honr·as. u Comnrandante da fol"1;1a que .iá mandÔtl
t.ocar r~8rtntido>.~ ·pelo elarim nu eurueteiro :í ~ua disposição,
manda (l:'í, voz (2) ou eor·npfa) : (( i\ pr·P~f~Jif.ar· :tr·rua ! 1>- (i~PIU "
~lignal de exeeução).
Em seguida, eonJ g·alhanlia, '~ae :w PIH~ouLI·o daquella
aul.uridadP, pá.ni. sal!çla-o t~om a Psp:tda, :'í. distancia 11H dP'I.
metroR, P ·~oiJoea-sP :í s11a I'Sf(Uf't'da. Plll t'lli!IHI;i1P~~ 1lt· l'f:'Pf'ber -lho a~ ordf~ns.
Durante a rtwisla, ~urle-ltw o latlo da lrupa.
_ ~ó f. tworrtpanhado peJo ChefH dt• E~tado-Maioi· q·ur marc'lla. junto no Chrfe ele FJstado-.Maior da 3Ul1H'ílhdP qu .. r•as·~1
a. I'PYiet3 1· rtn hdo nppn~tu :1 frnpH_
rr·f~lltf~

- CAPITULO TJ

7. TPrn1ina.do n f.orJtlr dA «l\JJreRrnfnr arn1a !~' (se111 n
~'ignal dP exnrnr,üo) do Com1llamlanfn da força. os Cnmmandanh~~ di• RPginwnfo ~ dPpoj~; ();.' dn Batalll:to, 0t"ttpn nu r>;f!llaíh'fío. sw·t~PssivamPnl.~>, l't•pef.,,m u tlll~~nto lll311UHJHenlo.
~~'mlPnf 1· d0pois df' dntln n \nz pP]O:'l ull imns a tropa nt~r·,·

:'fllJfa :tl'llla. Os fHfkiaPs 1'\f't·utam a n11~sma eoufiuerwia.
l':llr fodns as llllidarh·~. tiS lalllhores t\ cut'ttPieiros 011 ,.~;.._
I'ÍUS f.Ol'il!ll lll:l!'t•l~t~ bafif'la itll IIS SÍ~UWt'~ da Ol"t)f'1t:Jl!l'(l, .)p

aeet"·"'' ··or11 11 ,.,.~~nl:tllli'ldu "" ,·onl in•·rwi:t:-: ('"' t•di.·:í,,
:n·f, :1:,).
·
fia ~if'lllPI"f' t1 maifll' inf.t_•t't\SSt' Ptll g·r•11par, 111.1 l'l•f•;iHH•H(Il
·r,;u tlllÍll:tdt\ !1!1•· l'tÍI'!llit Cot·l"'' :1·~ ktnd:t-~ df' n,,,.;i1~;,_ fnnrl"•··
f:'l

Ouaudu --, 1

dhb. V. art. 7

I.'OZ - -

u:.to •'•Jmt•urL

··•:l'l'i.u;~h~

írrtnw-
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r_es, _corneteiros ou c~a~ins, ta~td para à revista roino para o
Lfp-;fllc. Excrpto motivo Psprcm!, PSf P deve ser a regra.
Em prüw i pio, os r•~iinPTllo~ pr•~slam as honras RnccessiYamrntc>: o primPiro rPginwnto apresenta arma quando cheg·ar a autoridade qtH' pa.,sn a revistá :í direita da primeira
linha. e os ontrns rPgimr>nlns, SI_JC(.'nssivamt•ntP, ú medida que
a auforid&dP defronta a csqnPrda do rPginwnfo precedente.
Passado ('fi} fi'Visl a, cada rrgimrnfn dPscansn arma.
A lllll"il'a dt) SPgnndn rrt_~im1mlo (:3) (corneteiros ou clarins) sei cornPça a toear, 1111ando a ant oridadf' rstá para cheg.·al' à altm·a da dirf'ita dn l'~>.rdnwnto ondf' sP aeha. A prinwira mnsi1·a (ou os l'lm•iJL..; do p1·inwiJ·o rPp;iuwnln) l'Pssa dn
tocar. logo qnr a unlol'idadP s1• appt·crximP da do l'~"~~imc•nto
t'Pguinl P, (!f• mndo qtlP sn n:in dt· o ••aso dl' dua~ I 11e:u·•'m ao
mr,smo ff'mpn; ·n assim SIH'('Ps:-~ivanwnf!·.
R. Dispnsir;,1es r>.c;llr>ria,•.r;; - Na~ grandr:-:; snlPmnidadcs,
imra dat· :i <'Pl'f>rnonia um as}wrlo mais imJlotwnfe, ha o maior
infPI'PSSP Pnl l'Ptmir ns bandas dos reginwnfn~ flp infantaria
em uma f;<\ no mínimo por Brigada ou Divisão, tanto para
prpsfar honras romo para desfilar.
Quando se trata de nnidarle mPnor hat.alhão. grnpo,
CSqnadl'ãO OU eompanhia . - O (',f'l'('ITIOnial (• O, mü!;DlÇ': apenaS,
o Commandante respPchvo manda pessoalmente apresentar
arma, antes de ir ao rnronh·o da antoridadc qnr vem passar
a revista.
Finalnwnt.e, quando se trata de simph~s guarda dr honra .
.o Major ou Capitão ·manda aprcsr.nt ar arma de seu logar regulamentar, sem ir ao encontro de quem se lwnwnageia.
9. Officiaf's, handPiras, tamhorf's, cornPt.niro~ n rlarin~.
aG prestarPrn honras, nhsprvam o rngul!HTH'nln dP continenciaR.
1O. Officiars, graduados P soldados, Pmbora. r.onsrrvanrlo
a rabf•ca erguida, encaram fmnr.amentP a autoridade que
passa a reviRta on inspPrcão, 110 monwntn Pm quf' Plla os defronia.
As Randeiras mant eem-sn pnrfilada~ P df'sfralrladas .
11. Exr.Ppto ordem em contrario, a handeira toma parte
nas revistas passadas pelos Officia!'s GPnPraes ou Coroneis.
Em todas as orcasiões. a hanrlPira é Psroltada por dous
Sargentos COllocados fi dirrita f' f'~Q\1Prda do porta-bandeira.

CAPITTTLO III
DESFH.. EA

12. Para o rlPsfilfl, r.ollora-se n anfnridadP no logar previsto, c~onsf'I'Vnndn :\ sua retagnarda n Estado-Maior rnm o
respPet.ivo ChPffl, a distanf·ia r!'gnln.rrwntnr fvPja-sP al't: 1;7).
Os OffiPiaPs sPm Pommnnrlo almhnm-s•· Nn nmn f!lP1ra,
n sPis mPtros rla dirPita n11 f'Sfl\H'l'da do F.st.ndn-l\lrlinr r Pm
~Pn prolonganwnto, do lado npJwstn no dP qne Yf'ID a tropa.
llPspf'itam n hir,rarc·hia a pnl'tir do Estndn.-M_!lior P não rlesembainham espadas. Quando num Proso~. dt:::porm-se em duas
fileiras, por armas on scrvicos.

(3) Estas disposicões se. applicam ás unidades que constituem corpo: B. C. 1 B._ E., eto.;

ACT{IS DO PODER EXECUTIVO

H

~odem s.er collocados ao pé da tribuna rm que fira~ ~a
autoridade d1.antr da qual s~ deMila, cte accôrdn com as condiçõPs locaPs.
13. O Commandanfr da força ,ç o p1·imrii·o que dPsfila,
.SPg-niclo dP sPu ChPfr de Estado-Maior P Estado-Maior (artigo 17). l~vrnlnalmPnlr. pt)dP sPr prPf•rdidn d(l piqllf'ÍP ou
haLPdorPs. DPpois d~ d1•sfilar P fazPr' ctml inPIWia emn a Pspada, vnP postar-se dianf" da auforidadt• e à vint" metros,
mais on mPnos, além do flam·n PXIPrior da rolnmna, rlr arma
perfilada . . No. mP~ma pnsil:no á r·ptagnaeda, fir.a o Est.ado~Vlaior
rnm n I'PSpPII'ivo í:hdl', :í dislarwia rPgnlamentar
(arl .. 17).
•
1 ·~. •r,)rminado n dPsfiiP, o 1:nmmandanl P vap pPssoalnwnfP ~a'ldat· a. :mflwidad1•. O Ji:sfado-Mainl' ronf im'm firme
f' s6 o ah·an~:a quando, ft'ila aqnclla sawlac:fio. nfasfa~sl' para
I'P( irar-s~ on orenpar novo lcwal. ·
Tomar-sP-hão torlas as nwdidas nPrPssal'ias. para que
a tr·n1m sn po.sfp dP manrira fJlll' possa prf'sfar honras á antoridadn qnP prPsidiu ·a rrrrmonia, no momento dP rPtirar-se.
}~m c••rto~ raso~. n h·opa plldp it· dirPrtamrntP para a ca8Prna.
1!). As rPgras aeima prPvistas, arts. t3 f' 14, applicam-se
r.os GPnrraPs commandantrs dP Brigada quP fazem parte da
Divisão qnP desfila. Durante o dPsfile, ronsrrvam-se junto
no C::onnnandantP da Divisão P á sua Psqucrda, de arma per:t'ilad~, e com o Estado-Maior á retaguarda.

CAPITULO TV
PIHlRCniPÇÕF.S GF:I1AF.R P.\R,\ O DEAFILE DF.
TRER ARMAS

TROP,\

f:'OMPM~TA ')AS

HL Oadn arma r.onfm·mp as prf'lsrrip.;:õrs do rm~pr>etivo
r(lgulamonfo flp I'XPI't'il'in'l P dispnsieõP~ eorrP~pondPntPr.; r>o,:;
<:apH nlns do r.rPSt'Tlf e.
Cnll'li'rYatn-sP, l'ntre fiR rr.gimentns. a dist.anria rll' 60 ir.etros (•nlrP as Brigad-as (!') a de 100 metros.
Si o dN;fiif. se rf'al iza an passo para todas as armas, a dis ..
taneia f'nh''' ellas .~ dP 100 metros . .Si t.rop.a a c·avallo dfls-"ila
ao trnh' ou galnpP, Ntlrnla-~e a distancia entre as armas múll•
l.adns l' a lnfanfat·ia. dP s.ortP qne SP evitem delongas, e obrevia-sr n pg,·nnment.n da infantaria logo ·após sua pas,sagf'm em
~~onf inf'Iwia :í autnridar!P.
As disf.ancias são rf1ontadas da ultima sub-divisão do r·epimPnlo, hrigada ou divisão ao priml•irn Plemcnt'o do I't>g"iJnPnfo RPg-uinh~.

O) Lrmhra-sr1 f(llfl a~ flis1.nnrias SP eontam do ultimo 0.lf'mPnfo dP 11ma unidad(' ~o .prinwiro da sPgnintf' (Pm prill(·ipio
n C:nmmand:mfP ou· a mu,siea) .
Os intnrvallos .-•ntrP duas unidader-; qu~ sr arham á mt~sma
altura medem-SP- - do homem da esqliflrda da fraeção dt.\ direita da fracção da ·esquerda.
L
(Vejam-se defi.nicões no R. S. C.).

it
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Si for necessario para que a tropa. montada não trnha
ntrazo, o ultimo regimento de infantaria, depots de passar :)n~
1'raccão extrema 150 m~etros da autoridade poderá deslocar·-st•
para um dos fla•ncos, para deiXiar a frente desembaraçadf\ e
não impedir a marcha da tropa que se lhp, segue.
'A engenharia (si ha cabimento), a artilharia a pé e o~
ôostacamentos diversos de8filam com a musica do ultimo regimento de infnntaria preeedPnte on rom outra para isso designada.
.
Na artilharia :montada, cada regtm:ent.o desfila com su.a
hamda de ('):=tl'in~ e na ca·vnllaria, rorn rlarins P. Pventualm(~nlP
1

fanfarra.

CAPTTllJ .O V
1li9POS1ÇÕgs ntVI"i:HRI\H

17. Estndm;-Ma·iores --- Para as n~vista}5 t' tlesfile~:. n
Chefe do Esktdo-Maior con!;m·va-se :.t sei.f.; metr·os á. retaguard::\
do GPneral P o E~tado-Maio'· a ~;ei~ met.r(ls do. respectivo Chefe
(Nar-; unidades mn que nãH ha clw.ft•. 11 F:stado 1\~aior ficn '\
~ei~ metros do H{'nm·al.)
Os Officifle~ de Estallo-~laiur· dispõPm-s" numa fiit•ira
l(ou P-m fluas. quando numerosos) por· ordem hierarchiea, a
partir· do lado prlo qu:l'l ·dr,Pga ft nutoridadP .qu•' pa~sa. a -·e~
vi~ta nu do PTYr qtlf• ~" :wha •lnt'anft• o dPsfiiP.

Nas l'PVistaR:
O intervallo entrn o flnr11•r·al tlr Divisão e o d~:~ Brigaua é
de 20 metros P. -entre este e o primeiro elemento do primeiro
•·orpo de sua Brigada (Cornm~ndant.P do Por.po, musica, handu
~le tambores. cornefph·o~ 011 t·lnrin~·l t) tJ,. 10 metro!-;.
Nos dPsfilP~:

O Gell!)ral dfl Brigaua desfila a :.?0 nwll'os ú eetaguarda dn
Estado~Maior da Divisão ou da sua esculla, e a 1.0 metros adiante do primeiro elemento do primeirn f'OI'po rlr sua Bri~nda
(co·ntado..c; f}O Estaclo-M::1ir.r· {111 rb P~r·nlt:r ~w primPiro ~iP~

nwnto) .
Quando ha escolta~ o Cnnrmant;~mfl· fica n ~~~iR mPtro'í da
retaguarda do Estado-Maior f' n. P~coltn n sPis mdT'OS do r·e~~·
pect.1vo Commandant.P. O ~ig-na J distindivo, n igual dh:t.ancia.
entre o 'Rstarln. Mnin1· P n f:nmmnnrlardt• dn t'srnlta . ..;i P~t" n

QIÚO ~'0111]117,.)
No qUP s~ rnff't'P ao~~ JH•qur•llo.c.: F.:-~!ndos-1\laiPt'l'.': (rí\ dor-;
rHgiml'ntos (ou unidad1~s quP t~o11.:l i 1.11 iPIII I'Orpu). a l'Uiltw.nf,~fiD

:fáz-St) •'m uma ou diversa8 l'i!Pit·a~. n. qu:Jtl'o wet.r·oH dP distancia ::í. re!.ag-nflrda .cJo Cormnando do ·Crn·pu: as t~seoltas, si honVt~r. a quatro meLros de distancia do pell.uenu Estado--Maior.
n Fiscal ao 1ar1n do Comma.nrlanf.P. nrn pouro á retaguar0~ o
do 1a·do oppos,!.o ao de qun V~'lll n :tlll.nl'idndr• qu1~ .pas~a n 1'1'-·
vista. 011 :rsc;isf.1• ao dflsfil,,,

(5) Em prinei·vio, todavia,

:.~

lHficiaes não :montados dos
figuram geral-·
ao•; Generar:1; ou

P''tJtH~IIos J~.stlldos--1\faiol'e..; não des.f'ilam. Só
rnentf~. uas revista~• de apn,sentaç::to th tl'ova

Cumnw.ndantes de Corpo.
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Os l\leuieos e Vef.erinario.s ficam i esquerda. da~ unidades
n .que pertencem, a quat~o •metros á retaguarda rla ultirri·:t filBira ou a quatro metros de intervallo do ultimo

hotm~m.

I R. Logm• das bandeira.s e signaes distinctivos :
1." Nas j'm·mações de -revista: ~~ bandeira é scmpr ..· col~

!orada :
no centro da forwatura, ::;i esta cumprehenae nrn nu-·
m•;• o pai' de unidades;
- :í. direita rla mudade central, si o nnmero de uui1 1adc5
,·, jm.pat .

.

E' conduzida por um Official.

Ü~

signaeS distinrtivos collo·~Ulll-Se f1Clllpl'C á dir-eõt:l da
en~re o respectivo cornmandante e o graduado da dirr·i•·a da formação, excepto na eavallaria, onde ficam :í. rela-·
~·1wrda n ;í. rlil'eita tio Capitão, e m: altura do 1o sargenf/J.
uui1 1adc,
~?.. "

Nos desfiles:
A hnndeira desfila com a guarda respect.i va, na. f••mti e d<l
lropa, :·, J'etaguarda do Commandantc rlo Corpo c a igua1 tii!'l~·
tantlia entre este (ou a. ultima fileira do pequeno J~"itado··
i\~ a lO r) P o da. prime1ra unidade.
O signal distinctivo ele uma unillade dP'sfila á. rdaguaroa
do t·espeefivo Command:mle, e na maioria do~ easos, a igna1
1: i"l;mcia entre este c o da primeira fracção da unida.•le.
H). Depois do desfile, a tropa poderá forma e para p!'cstar
holllas ú autoridade, no momento de'sta partir. Para ial fim,

oxpedcw-sn ordens espeeiaes, o adopta-se, parn nova formação,
a qt!e mais simples evoluções exigir.
;!O. Durante o desfile ou a revista, a multidão deverá ·ser
eonservada sufficienternente afastada da tropa para não lhr.
<-~m.baraçar as evoluções e desempedir perfeitamente o t.er:reno.
~ls Jogares occupados pela autoridade que pas·sa a. revista O'.i.
r.~.~ebe as honras no rJesfile ficarão completamente livrr:~.
Será orga.ni1.ado mn policiamento para garantir· ~em~1hantP. Mrvico.
21. ~ tropa desfila:
- ··, com a arma no hombro esquerdo ou e·spad::.. d~scffn·
ç~da, para Officiaes, ~a.rgentos e homem~ a pé;
--- r.om a espada ou lança pet·filarla, p~.ra Offi~iam·, sa.rhCnJos e homens a c avalio.
·
Durante o desfile, todos o·s comrnandantcs de uuifi:lde esfor~ar-se-ão por conservar a mesma distancia rla pretedente.
Cad!.l unidade desfila como si estivesse isolada, m~rdmndo naM
pegadas das precedentes c a.JiDhando- se pelo eent.ro. Türlos o~
nou~mandantes de llllidad·~ da J)')l'~rna r.~.f.l·~í)ria ~·JiwenJ, pnb.
f()hrir~ Rf' exactament.e.
22. l'RTH manfl~r cte~filr~r, " f ~nnmtnnliRnf~ da ronn com-·
wawia.:
<<Para. o rlesfile, em frente, marr~hP !:r-

A este commando,

n prímeit·n elemento :tvanç.;,, :>ua tu:lhdl.l
•;e musica. (6) ou a de t.amhores e cornef.eil.:'os, ou nlann:; co·me~a a tocar. Os elementos seguintes só avancam succestiivaJnenle, quando entre elles c a ultima ~ubrlivj:::;!'ín lln fl1IO preeedn.
t~cmver a dishmeia r~gnlament.ar
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A musica ( 6) ou banda de tambores e corneteiros. ou clarins das unidade·s seguintes começa a tocar, mais õn m~nos. a
1JO passos da autoridade deante da qual desfila (7).
Passados, mais ou men6s, 100 pas·sos, a musica (ou o

~:rupo

de musicas) da testa. mudanuu Lluas Yezes de dircccíio
f:mlJora continue a tocar, vae collocar-se ddronte da :tntori•lntll•, no flanco exterior da tropa, e uP ·sorti' que :1 seu lark1 fique espaço livre para o Comluandante da fOJ'ça.
Dispõe-se á retaguarda deste ~~ no prolougamcnto de seu
rstadu-Maior. Terminando o de:-:;filr, deixa de l.ocar e vae retomar a testa, fazendo esquerda ~:direita) volve1· e em ('·ente.
sem perconer o rasto da tl'opa.
Todas a'S musiea:J das 1111idadPs não montadas cxeeutum.
~tll.~cessivamentl>, o mnsnw ÍHovhm•nto; purt~lll a hamla de ela..:.
rins (Pventualmf'niP. fanfarra) da 1.1·opa mo11tada, não IJiÍI'a, c
{!p.-;;fi la em fren tr, na andarlura prevista.
23. Chegando a lO passos da aut.oridadt·. os OffieiM· • atJ
ao posto de Capitão (ou substituto), :·mudam eom a P!-\!Hwa: os
ufficiaes subalternos, não.
A tropa que desfila a pé. ao attingir 15 passos nu aUtoridade. faz «olhar á direita!» (esquerda) ao eommando L'·'~pe
ctivo do Capitão, e «Olbat· ft'PntP !». passados nutro~ H> pa:;-;os.
Na tropa montada, nada se modifica, excepto os Offiei3P~
ou c saudam como acima ficou dito.
·
24. Para r~vistas c desfiles, exeepto eventualnwnfe Plll
manobras, não formam os pelotões 'ou secções de commando
nem as unidades extrnnumerarias; os homens respectivo.~ substituem os das outras unidades impossibilitados de compare~
ccr por motivos diversos.
Finalmente. para ecrtas J'l'visl as de honra ( t'XCPpto even·tualmcnte, em manobras) eonv1;m armat· todas as prat;as de
mudo unifornw (fu:3il ordinario p:.u·a a infanf.aria . com exclusão do Jusil-mctralhador na infanlal'ia c cav~1llaria, ch~.); e .
mel.ter por altura, na P~quadra de infantaria, no pelotão de
cavallar1a e na secção Ue artilhar·!a (caso a·s duas ultima$ ;lr.s
filem a pé).
25. Dontinen.cia á Bandeira.
- A bandeir·a é recebida p~~la tropa em qualquer for-·
ma~;ão.

-·O Secretario da unidade, ou, em seu impedimento. o
subdterno mais moderno. ;wompanhado da guarda (8), leva
a ?Jundeira a 30 meh'Os da frt~nte d? 1ropa, na altura eorrc~pon
dente ao lugar que lhe compete na formação. c voltado para
dia.
\
- Uma ''ez postado o poda-bandeira. o f~ommaunanl~;
da Unidadp que mandara <<Humhrn-al'mn !» an approxi-mar-~:~(~
o Lubaro Sagrado, commanda:
«Em. r:ontinelleia á Bundt'iro, fi}JJ'elumtw· m· mas!»
Toda a tropa executa o movimento: a banda de ll'U~Ica
lo·~a o Hymno Nacional e a dos tamborf's e eorn,.teiros on rlal'his, a marcha batida; OR Offieiaf'~ que 11ão desPmbainham a
Pspada e as praças ~{·nt carahill::t faZPill a eontinencfa, indi-vidual.

(7) Quando a a ri ilhal'ia e a r::wallaria df~ilam em andamentos vivos, deve-se distinguir bem o de·sfile de cada arma.
Os clarins da unidade testa tocam desde que rompem a warcha.
(8) De bombro-armas ou espada perfilada.

j\CTO~
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Durante a ceremonia, todos. fixam o olhar no Symnoro da
Palr-ia, que se conserva perfilado e desfraldado.
Terminada a continencia, o Porta-Bandeira avança e entra em fórma.
Então, o Commandante manda: «Descansm·-arma!~
- A Bandeira é retirada de modo identico e com a:•. roesma~ formalidades.
:MANE,TO D'.:~~:r.IAS

O mauejo da espada, commum a todas as armas, é o definido no n. E. C. C., reproduzido no fim deste Jlegul.::unento
corno appendice.
·
O manejo do fusiJ, mo~quetão. lant:a, de., é o ôefinid' nos
divtrsos regulamentos da!'; a1•mas.

TITULO 11

•

Disposiçõe• particulares a cada arma
I

CAPITULO I

26. Fo1'maçõcs.
As formações mais favoraveis para revista são em linha~
em duas ou quatro fileiras, eu em linha de columnas de pe~.
Jotões por quatro (columna dupla de grüpos).
Assim:
- A Cmt7,pa.n!tia apresenta-se mn linha, ~m duas ou qua~
tro fileiras, ou cm linha de pelotões por quatro (columna
dupla rlc ~rupos) ;
- O Batnlhti.u, qu8r cni linha, f'tn duas ou qiJat.I·o fileiras,
quer PJH linha rlP companhias em linha de pelotõe~ por quatro, quer Plll colnnma ,dupla dP rnmpanhias f'ITI linha de pelotões pnr quatro;
- O Rryinwnto, em linha de Ratalhõcs em linha. ou em
linha fie Hat.alhães l'lll •~ohunna dupla, on em P.nlumna dnpJa
de Batalhõos.
Em todaH f'Hfns formaçõrs, as distancias P inf,et·vallos Pão
prescriptas no H'':.!ttlamento para os :Exercícios c o Comhate da
Infantaria.
·
Srm cmhargo:
i. o Os iuft~í'l~allns d11ft'e ns homens na til~ira. qurr na~
formações ~m linha. qm•t' em colnmna. poderão srr r~duzido~
a 25. em .. romo pJ•ov•~ n n. E. C. T. (art. 97).
2. o As distancias f' illtPrntllos f'ntrc a~ nnidades podem
~errar-se PX('i'pcionahtwntr~ si a <'Xit!·lfid~Hlf' do torrrno n exigP,
~

mediante ordPnR f'Rpr.ei:ws.
A distancin r. o intt·t·vaJio entre dons Batalhões (cont~vJOl'l
da nltima filciJ'a rle nm Batalhão ao Comrnandante do seguinte) .~ geralmente de 30 metros ..
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27. l.ogo1' dn Co1'o11d r da. 11msica.
O coronel co11sc~rva-se ú direi la e a f o nJefJ'OH li e int.et'vallo do prinwi1·o h<~l;tlllit•l ·,In ~:,:·~,,~~·1 a'' ':"lllllWildante elo
Batalhão).
"' A musica eonsf~rva-se ú direita e a 10 nwr.ros de inf.m·~
\'alio do Coronel (ôo Coronel ao musico rla. e~querda) ..
O mesmo preceito S!' applica á handa d~ f.amborcs c.~ enr ··
ndeiros de um Batalhão isolado .
.28. Lugm·us dos of{'icia-.·, graduados ~~ cerrn.-{ilas.
Como regra geral, para que a frente da tropa fique in ...
tejramente desimpedida, os Officiaes Superiores, ·Capitães e
Commadautcs de pelotões rlas unidades testa collocam-se á
cliroif.a de suas unidadPs e no alinhamento da vrimciJ·a fileira.
Os inl.nrvallos entro as unidades qun tiverem feito a csque1·rla.
(direita) pal'a entrar em linha não sr~ modificam por· isso ..
Si lllenores intervallos forem preseriplos, são os mesrnoR
•~nnfarlos sempre de modo analogo, isto é, do ultimo eh~menfn
de uma nnidadc ao vrimei1·o (CnmtH<Lr~allf<' ou nmsica, 1\orne~
t.eirns " t.amllm'es\ da segtiilllP. Neste ra!'n para manter h;~r
monia na nprf'sentação, cumpt·c J·eduzir os intorvallos dos Of-ficiaes c gradua(los entre si e c~om n. l.ropa. I~utão, .o Commandante do grupo toca eom o SI'!! n c~ntov«~llo do honien1 qno
lhe fica vizinlw nessa unidade; o 1;apHão H dous pa~:mos '!O
c.ommaudante do pelo f ão: o Connnandarüe do Bata! hão a t\eiR
passos do Capitão; os outros g1·aduados eonservam o~ logar·e:'l
na frente 011 direif.a de ~Ufli'\ llnicladf's; ~~ os l)eJTa-.fila~-; onlr·am
ua fileira.
Nas formações em eu lu nma. •a primeira fi letra {~ c~ousU
tuida pelos eabos, command:mtes de grupo ele combate que ~m
.quadram os grupos de tesf.a dos pelotões, e pelos Officiaes.
•
Quando ha offieiaes montados 1m primeira fileira, L)Or
e lia. dévem ai inhar-se as c.:ahe,;a~> dns tm.vallos.

;~9. E~recuçiw

dn desfiZ,..

A localização da~ tropa p:lt':l o desf1l"' dc:>.ve tazen-r.e ni\
maior ordem P unieanwnt.P c·on1 ns tnr11.•s (' cnmmando~ pr,-viflt.os pelo R ..F:. C. I.
Tanto quanto poR.<;;ivel P d•~~d.., •tl"' hai:-! e~;pa.ç.o, ns inter~
vallos ~ as distancia~ regnlament.ar~R müre os romrnandante~
dA unidade f' .a f.ropa, e os de 8H nn. Pntrf' n:; •.;nlcfait0s ~~ão
lugn retonmdo.s au findar a reviRf.a.
·
Para quaeHquel' dcslur.amrnffl:;_ n Jt~'n·inw.nfn dP hnml1r<t~
arma f- feito préviament.e.
As formaçõe~ mai~ favoravei3 parl:J. desfile ~áo por Ba~
taH:ão, rnn columna, ou e!ll linha de companhias em linha dt:O
colurrmas. de pelolõe~ por quatro (columna dupla de grupos!"
A Companhia isnlada oAsfila l'm •·olnrnnn de pelotões por
tlllaf.ro (9) .

fl .

o~\

~~~

.

log-3Tf'S

dm; Offlc.iaPs

f'

grwluRrlns :.;fin n:; presr,r1pf.or~

[!f)

C . -T .

(9(. ~-e caso o mnviment.o do (( l.o:tt.:~ tHrqil.a·• r:~z rw -;uccessiva ·
~ente

por

pelot~.

l1
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Os commandantes das diversas unidades dà mesma linha
esforçar-se-hão por ficar na mesma altura: em particular, é
pelo perfeito alinhamento dos commandantes de pelotão c de
grupo que as primeiras fileiras se alinharão impeccavclmente
e, do mesmo modo, as fileiras subordinadas.
A mnsica dPsfi I a a 1o mntros na frente do Coronel ( contados do ultimo musico ao Coronel).
Preceito identico FH' applica ú banda de tamnores e cornct.ei1'os do Batalhão isolado.
O Coronel conserva-se a 20 metros do primeiro BatalhAo
do Coronel ao com mandante do Batalhão ou da ultima fileira
do Estado-Maior ao commandante do primeiro BatalhAo; a·
bandeira no meio do mtervallo).
A distancia entre dolls Batalhõns ~ de 30 metros.
Unidades de mctralhadm·as

30. As companhias c pelotões de metralhadoras (com as
de pcfrcehos dr acompanhamento) são dispostas para
as revistas á esquerda da unidade a que pertencem organieamente (Batalhão ou Regimento) c. para os desfiles, na cauda
rias mesmas unidades, a distancias c intcrvallos prescri_otofll
no n. E. C. I.
Tomam qlmlqncl' forma~~ão das estipuladas em ·seu regulamento particular.
~ecçõeR

Tropa de EnyeJZhal'ia co1h male1·ial

31. A tropa de F.ng·cnharia com material toma qualquer
das formações pl'evistas no rPgulamento respectivo.
CAPITULO li
TfiOP,\ DE AHTrLH.I\nU

3::. A tropa de Artilharia desfila com
"''Pnlmtlmeule a pé.
TI.E\IST:\R

o

material ou

E DESFIL·ES UN THOl'A lJE •'ll'l'IL.HAHIA COM

MA't'EniAT..

llcvistas
3:1.
p:

lr'orma~·õcs.

l':tn l'Pgra a lt·opa d,, \l•UHwda :.lPl'flscnf a-~c na.s revistas
i IISJH·ecÕf'S rom h a Lerias de qual t'(! )te1;as, cmuposlas, cada

nma. de nmn viaLIIt'a-pPça r de urna viatui'a.~muniç.ã.o.
;\!:' hatrrias dispõem-1w t.•m nma
das formações
Fcrhrla~ l•:tt•a a hah.'J'Ü\ ~In I iro (Vh.Jl, R. E. A.).
Lei~

<lc !U:.!l -
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Aânham-se pela unidade designada para base ou por balisadores pré'viamente collocados.
Para revista de tropa composta de varias baterias e
quando o terreno o exige, póde-se tambem empregar a formatura em linha de. columnas de secÇão. Neste caso, cada
secção é ()onsidcrada como bateria :ct:e duas pecas com distancia
e intGrvallos reduzidos. As duas scrções de uma mesma bateria são e.ollocadas uma atrás da outra, a f2 metros de dist:ancia.
Etíl regra, os inlervallos entre a~ baterias são os prescriplos no R. E. ·A., mas podem ser reduzidos segundo as eircumstancias ou o {erreno.
Geralmente, o intervallo entre os grupos é duplo do quo
axistc cnt:re as baterias; o intervallo entre os regimentos,
~ruplo do existente enf,'ro os grupos.
3~. Looar du coronel e da uanrln de clarins.
O ·coronel fica á direita e a i<l metros de intervallo do
primeiro grupo (do coronel ao commandanle do grupo) n3
Unha dos offidaes.
A banda de clarins do Regimento fica a 1O metros á direita do CorQneJ {do Coronel ao homem da esquerda da banda)
o alinha-se pelas parelhas médias.
No grupo indep·endente a banda de clarins collooa-sc
como no Regimento; no de montanha perfila-se pela segunda
linha dos cargueiros.
Os l?larins das baterias reunem-sc á banda do Corpo.
35 . Logar dos of ficiaes.
Os capitães

oollocam-~e:

a) nas formações em batalha, a dons metros á direita da

parelha gruia 1rl'a primeira peca;
b) nas formações em eolumna, a dous metros á direita
da peça da direita no alinhamento dós commandantes de secção que, por sua vez, se aeham no meio do intervallo c :i
altura das 1parelhas guias.
No caso da formação em linha· de eolumnas de sncç.ão,
cada commandantc de s~ção fica no meio do intcrvallo e ú.
altura das quas parelhas guias.
·
O logar do Capitão é o mesmo P-as outras formações.
Em qualquer dos casos, os commandantcs de grupo ficam
no mE'smo alinhamento dos offir.iaes tres metros á direita do
Capitão Commandantc da batBria da direita de seu grupo.
313. P1'escripções diversas.
Em todas as revistas tira-se a coifa da bocca, a capa da
culatra e a do encaixe da alça.
.
As pecas não levam as alças, o escovilhão, nem a 'tmlamcnta do r.ofre da flecha.
Mesmo quando formada para revista. a Lropa de artilharia só deve permanecer a cavallo (JUando fôr dado o signal
tle commando que annuncia a ohegada da. auLot·idade que a
vae passar: terminada a contin<'ncia de recepção, os eomman·11ante~; de bateria mandam apear, e só mandam montar nova-·
mente quanfio recebem ornem para isso .
.Para as conUncncias, os servente~ da artilharia montad'a
{canhões c obuzes) ficam n pé.

Continue
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Des{ile,s

37. ·Para os desfiles, as baterias collocam-se geralmente
em columna de bateria. a 25 metros do distancia ( 10), cada
lmleria achando-se em batalha com intervallos reduzlidos,
(colurnna cerrada). Na artilharia de montanha as baterias
formam em columna por peça ou por quatro.
A distarwia · entre dous gru,p·os ~ de 30 metros.
:.\8 baterias collocam-se na· ordem que tiver sido o~d·enada
e no Jogar quo devem oceupar no deRfilc, modianl.c os movimentos regulamentares cxeeutados p.or ordem do Commandante da tropa.
Os elarins, eonduzidos pelo clarim-méwr, r<'sponsavel pela
l'Pg-uladdadn do seu andamento, fieam a. 1 m,50 na ft·ente dia
primeira fileira, marcham a 20 metros na frente do Coronel
(da ultima. filrira da banda ao ,coronel).
Appli·ca-Re a mesma rcgrn á banda do um grupo isolado.
O co,roncl desfila. a 20 metros do \fl'l'imciro Grupo (do Coronel ao eommandante do Grupo) .
Quando presentes, ç1s offi;c.iaes ndjunlos ao commandante
do On1po, marcham a 1m,50 atrás delle.
Em eada bateria, os f•ommandantlcs ch~ see~;ão marcham
no meio do intervallo das suas secções c á altura dos chefes
.Jc riPça, a euja altura por sua vez, se acham O'S conductores.
Os officiaes, sargentos, chefes de .carros c serventes a
~ avallo desembainham espada.
'
A::; batedas montadas dcfilam ao. passo ou ao trote, as a
cavai lo nas tres andaldluras e s de montagem só mente ao passo.
J.'onnaçlio de tropà de m·tilharia a pé para 1•evist!a e desfile

3K. Quando. ex.r,n,peionalmrmf.e. em revista c desfiles, a
hopa dr Artilharia figura a ptS e sem mat.l'rial. suas unidades
Íti<'l~(:õcs,
baterias, grupos. regimentos, etc.) rcunem-sc,
mardtam, manobram o desfilam segundo os mesmos principias qnc a Infantaria, c observam as presrriprõcs da Instru('Ção a 'Pé da tropa de Artilharia.
CAPITULO III
TROPA DE CA YALLAfiiA

Revistas
39. Porrnações.

Para as revistas, o Regimento fórma tres ou quatro es ...
quadrões, com dous ou 11uatro pelotões, de accôrdo eom sua
urganização, e o pelotão de metralhadoras.
Os pelotões terão 12 filas (trcs r.squadras) vara evitar
fi las quebradas.
(i'O) -

;~ommandant!e

Contada da ultima Cilelra 1d'c uma
da seguinte.

unidade

ao

CTOS OÓ !>OD!!:R kXECt1TÍVO

Dispõf'-sn a ll'opa Pnl. ordem unida ou desenvolvida; .mas
sr.lllprc em forma<;ão regulamentar . .
DispõP-SP a tropa pm. ordf'rn uruda ou desp,nvolvida, màs
sumprP em formac:ãu rrgulanwntar. _,
O •l'!.'st1uwl-rflu púde fonúar rm linha uu rm columua. _A

linha rlP w·lofõP~ por quatro t'• utilizav~"l, mas não se recommenda;
O Rcuinu'nt''· ~~m linha, 1'111 c·olunma dP PS<Juadrões ou
em massa.
MetJ·al!wdorns - O polotão dn mnLraHwdoras furma_rá:
- á c:-;·qul'rda do Jlpg·imPllto P <~o111 12 mPll'Os dt• mtervallo. quando Ptn linha;
'<Í ~'''!aguarda do ·ultimo ''squadrão, na t~olunma de esquadrões, :í. (} Cslancia enrTPspnndNI!f~ á forma\: fio da ~~ulumna
(inteira. mria distancia ou t·olumna t~PlTada);
- á rPiagnarda do etmlro do Hegimeut.u n ú distancia tle
12 metros. na formação f~ID massa. si esta unida{}<~ sr. compõe
·rie quatro nu dous nsquadrõPs; :í. esquerda do terceiro n com
intcrvallo de 12 mrlro~, si aprnas 1lP h'P~.
1.0. Loum· tlo nm·oHel

(J

da Jfn~;ira.

I

O Coronel c•onserva-sc a LO metros da direito do primeiro
''squadrão (do Coronel ao, Commandantf' do primeiro c~, quadrão) .
Os clãrins c eventualmente a fanfaiTa, reunidos. formam
um pelotão á direita. do Regimento, a 10 metros da direita
do Coronel (do Coronf'l ao e la rim da rsqlwrda do pelotão de
clarins) .
41. 'Loga.r dos Of{iciaes - Alinhamento.
Os Commandantcs df~ pl'lolão t~ollocam-sc em seus logarcs
regulamentare~, dnantr das rPSJwdivas nn\dadl's, n o Ca:pilão
a seis metros avançado da linha desses Commandantes.
O alinhamento obtcm-sr no Esquadrão. n o do Regiuwnto
· resulta do allnhamento e inlervallu regular dos Commandanles de pelotão entre si; cada· pclolão guardando a dhdaqt.:m
coHvrniNtf e atrlás dri seu rhefc, sob o eommando llPsle.
Em uma revista {lo tropa de todas as a1·mas. a !'avallana
}Wrfila as cabeças dos cavallos dos CapiUiP:-; pelo alinhamenlo
da tropa de infantaria.

IJ\1

Dcs{Ues
42. Forrna.ções.
A tropa desfila Pm eo lumna dn O:-ifluadrõPs, cJp pelotões
Pm massa, com as distancias r intrrvallo:-: rPgularnentaros.

A formação mais favorav('l «' a co1umna df' pelotões.
43. Ordem; na colu.w.no, }Joro desfiles.
O Cnrmwl i~olloea-se na frPntn fla <~olunma a 30 melros
allcanl~ do eommandanl.e da fT'<H'\:iln lP;;;ta.
Os l'larins f' a fanfarra a ?fi rndros arlPnllll' do r.ornnnl
(l'onl.arlos' da ultima l'i1nira dn elar·ins) l0mllldn a
maJTira
cm'r'f\Spolldenl P tt amlatlura <'lll qu,, '-O <ÍP:-;fila.
o~ enr~a-filas dis·põcm-s,_' no- fla11en t•xkl'iur do re:-;pe-

.

cttvo pelotao.
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44. O desfile em .columna de esquadrões pódc realizar-se
n distancias inteiras (distancias do desenvolvimento) meia
tlistan.cia ou eoJumna cerrada. Os Capitães marcham no cent.ro
no o~quadrão, avançados dos comma·ndantes de ,pelotão P á
(fisfauria eorJ•espondf'JÜe :'i mPtariP da ft·f~nl.n do nm pelot.ão.
15. Prr>scripç{if?S dive1·sas.
·
Parn o .rirsl'ilP Pm a.ndamenl o vivo, (~ "~seneiaJ qno a cnvallat·ia f.enlta rs.pa~o suffi1·innl.r, d1• modo que ns lmidadc~~
JlOssam rog'ularizar a andadura aniPs dn passat· Pm f'ro·nt.n t1a
aulol'idadp a quPm so pro:31am as honras.
Qwmdo sn t!Psfila an !rot.t'. os t•nnnnandanl.es dP pelotão
rr·r~ommPtHiam que SP rPt.o11w o lt·ofp sPntado. algun~ nwl.ros
:llllr•s da.quPlla a!lforicladf':
Para o desfiln ao galopP, t'Sie srt·ú ohtidn JlrogrnssivalllP!d r•: Pm raso algum a I ropn pari i1·:í nrssa andadura.
. 0..;; C'f'rT'a- filas Of;li'OT'C:ll'rSf'-•hiio, pai' I iru lal'lllf~lltf' 110 (J~<'Ol'l't'l' ,do rlrsfilr, para qllP S«' mantenha a dislanr.ia rogulaJlWJdnJ' '~nlre

as rluas fileira:" dos twlotõo:;;: pois dP ~ua o~lseJ'
y::nwin. rigorosa ~ quo rPFHJlla a ('lll'l'l'd:iio da eer,•monia pnrn
lllna lropa dl' !'avallal'ia.
R in cfr .Tmwim, !) r\P maio flp J!)21. - .Toiio Paurlbí. Coloo r•rm::.
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APPPENDTCE
MANF.,lO D.\ ESPADA

(RP.gnlamcnto para os e.xerc~ieios n o comh~le da Cavallal'ia
(ta e 2" }IHI'LP~.) m·ls. ~~~ a ~R, :2()~, ~li:J, e 2(i4)
Firme:

22. Sentido ! (Espada emhainllada) - O soldado toma a
lJOSição indieada IlO ll. :l lf J), lendo U PSpada f1Íl'U de ganChO, com os copos para a esquel'da, srgura abaixo .da braçadeira, com a mão e~qncrda apoiada f\Ont.t·a a pPrna, o braço
ligeiramente curvo, os dl'dos unidos, o polleg:ll' Plltre a hainha
e o corpo.
A Pf:ipada pnrm~nec•f' ralt ida ao long·o da 1wrna, Ú!~ maw~·ir·a que, vista de lado, não ull.ravassP o e01·po. A dist.ancia
da exLremicladc· da tmi11IH1 ao sr'llo dPpendcrá dn Pstalllra cio

homem.
Esta po~ição lambem é T'Pgulamrnl.at· par·a ns officiaes.
.
23. Ao inir.iar a marcha, eada soldado, (t T'l'~peeliva voz
do commall(lo ineUna lt~vcmwnlf• a g;uar:nic:ão da Pspada

. para a. frcntf', bastando pm·a isto ap1~r·l ar· os d1'dos que ~e
noh.am unidos.
A's vozc~ Senl.icJo ! Olhar :í dirPit.a ! (n~qu1~rda) P
1\ lln ! n~toma a posição do arl.igo nntP.rior.
(A tropa :u·mada lf.p mo~qw~tão Ponspr·vn n ''stmda no
gancho.~

A po~ição do art. 22 é c~xigifla para a cont.inPtwia individual e apt'P~PntaçõrR; e a do arl. 23 para pa~spio n mnreha~
isolada~.

24. Desembainhar espadas ! -. O soldado volta n Pspadn
com a guarnic;ão para a frent('. 1'errando os dNtos da mfio
esqtHn·na; a mão dirc~ifo vn(' ao pnnho f\ sPgurando-o rort.elamina com P1wr·gia para
mcnf.c com I odn~ os dPrlos, I iJ·a
fóra da bainha. A espada é trazida immcdiatamf'nt(•. para o
lado direito, na vPrtical, ponta para r.ima, o dorso da lamina
apoiado- ao ronravo do homhro. o punho ,innto ao qnnd:ril e

a

(H) 3. SenHdo! --O soldado, com a f'rr.ntr voltada para
um ponto indicado, fira immovel. P c~m silPncio: os calcanhares nnido~ quanto o pc•rmitJa a conformnr.fio physica do
homf'm, as pontas dos Pl~f-1 voltadas para fórn, r1P. modo fl\W
formem nm angulo ponen nwnor flUP o rf'cto.
O p!'so do rm·po fiea dislr·ibuido ignalmP-ntP pPlos cnlennhare~ (' ponf as dos TH~s: os joPlhos JigPiramcntp lf•nsos; n.
parfP ~nperior dn corpo levantada, tornando o pmto saliPn~r..
rom os h ombros na mesma a Hnra P 1101 pouco pn ra f ra7.,
ma!'; sPm esforço; os hra(:os naturalmr-ntr l'allidos (' 1igPiranwntf' eurvos, com os eotovnllos um pouco para a fr·pnfc: a~
mãos focando lrvcmwnl P a parte superior da coxa. r0m os
horclos das palmas f' as ponl as do~ dedos: PStPs. unido~ P
curvos natnralmPni.P 1 corrf•spntHltmdo o mNlio ú l'n~tnra d•\
calção: o prscor,o de::;r.mharaçadn da~ Pspadnus. a PahPça Prgnida, o flllC'ixo lig-PirnmPniP apnr·oximado do pt~f?CH}n " o olhar
fixo p:1rn a frm1f.c.
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o cotovello direito, sem constrarlgimento, para traz e um pouco para a direita. A espada fiéa segura pelos dedos pollegar
e indicador, auxiliados pelos outros, unidos c volta,dos natu!
'ralmente para baixo.
·
A mão esquerda prende a bainha no gancho c conservase ao lado esquerdo, braço ligeiramente curvo.
A posição final é da espada perfilada, qnc es toma tambem,
á voz -- perfilar-·espada.s I
Si a t.ropa está em duas fileiras, teP-sc- h a o cn i dado de
mandar a primeira fileira .avançar um passo, anlPR ~de cominandar - dcsPmbainhar-csvadas !
25. Apresentar espadas! -· A mão clircitJa traz a espada
á: frente do rosto, o cot.ovello unido ao corpo sem constrangimento, o pnnho na altura do pPsPoço, o gnme voltado para
n esquerda, a ponln. para oima ,, a lamina na vPrtieal~
26. Os o rrieiaes apresentam í'S[larlas ('In Ires tempos:
1 o lempo - Posição do n. 25;
2o tempo -- EstPndc-sc, com PlH'rgia, o ln·aço acima da
cnheça:
3° tempo --· Deixa-se o hraço eahir ao lado direito, com
ns unhas para a fre.nf.P, dedo pollegm· ao longo do pnnho, Ofl
outro~ dedos unidos o eerrndos, a ponta da r~:-;pad.a pam haho
r. f"m frente á direita. sem tocar o só lo.
A la mina deve ficar no prolongamento do braço.
27. Embainhar espadas ! - A mão direita, cerrando os
dedos, leva a esparla verticalmente á frente, ponta para cima
c o ante-braço na horizontal; a mão esquerda tira a bainha
do gancho, e, Cf'rrando por sna vez os dPdos, inclina-a com
o boccal para a frente. VoH.a-sP rapitlamente a ponta da e~
pada na direcção do dito boccal, lnvantando n mão direil.n
quando for nccessario e, dirigindo os olhm; para a bainha,
introduz-se nclla energicamente a lamina. A mão direita
volta promptamenl~ ao lado direito P retoma-se a posição 11-o
n. 22.
Em màrcha.

28. Descançar espadas ! - A mão direHa destaca a espada verticalmente, a 1O centímetros do h ombro e, no mesmo
tempo, a mão esquerda segura a lamina logo ar.imn da guarnição.
A mão direita, com as costas para a fronte, segura os
copos .. A mão esquerda volta prompt.amente ao lado e, estendendo-se o braço direito, leva-~e a lamina á vertieal com o
dorso Junto á axilla direita. F.' a posição norma 1 de marcha.
A CAVAU.O

262. Desembainha,· espadas ! - Enfiar o punho direito
llo fiador, segnrar.o punho da espada á mão cheia e executar
o movimento, tal como está descripto no manejo da pspada a
pé, collocando o punho direito no alto da coxa, o Porpo perfilado.
2fi3. Embainhar espadas ! - Elevar o punho riil·eii o Pm
írenf.n ao homhro dirdto, haixar a lnmina á dirPifa do pe~
coço cio cavallo, indinar, lignirnmPnf ~'. a ralH~ça :í. dirf'ita,
fixando o.c:; olhoR no hocenl da lminha c nella introdnzindo a
laminn; rPtirar o punho rln fiador, volf ar o olhnr para a
frente.
·

27
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264. Apresentar espadas ! - Como .a pé.
Descança.r espadas ! - Como no final do n. 2ô2
Rio de ..Tàneiro, 5 de maio de 1921. - .Tnãn Paruliá Caloaeras.
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Concede :í soeiedade anonyma Pearson Engineering Gorporation, autorização pará fnnrcionar na Tle·[Hthlicm.

O Prc'sidrmte da n~pnbl'ira (}os Estados Unidos do Brasil,
'att.endendn ao que requereu a Roeictl:tdP anonyma Pearson
Rnginecring Corporation, Ol'g-anizacla na eonformidadn das
lPis do Estado dn DP.lawaro, Estados Unidos da Ameri.ca, com
séd.~~· nm Nova York e dnvidmp.enf.r~ reprP~mllada, decreta:
Artigo unico. E' ~~lmePclida :í soeindadn anonyma Pearson
Engim~ering
Cor.porat.ion autorir.ação ·pat·a funccionar na
fiepuhliea. eom os estatutos qun apt·esentou n mediante as clau:-mlas qun a este acompanham, assignadas }lelo ministro dn
Estado dos Ne:gocios da Agrieultura, Industria e Commercio,
ficando a mesma sociedade obrigada a ,cumprir as formalidades exigidas pela legislação rm vigor.
Rio de .Janeiro, 5 d~ maio de 1~:.?1, 1'00" da Iml!~pen
dencia e 33° da Rc·publica.
:RPITACIO PESRÔA.

SimtJPs J,opr.s.

Clausulas que acompanham o decreto n. !4.798, desta data

A socie'dade .anonyma Pcarson Enginccring Col'lporation,

é obrigada a ter um representante geral no Brasil, com plenos e illirnitados poderes para tratar c definitivamente resolver as qnpsf.õE's ·que se suscitarem, quer com o Governo,
quer com partienlares, ;podendo ser demandado e receber citação inic·ial pPla sociedade.

li
Todoe os netos que praticar no Brasil ficarão sujeitas
unicamente ás respectivas leis e rP.gulamentos .e· á .iurisdicção
de . seus tribunaes jndiciarins on administrativo~. sem que,
em lempo· algum, possa a referida sociedarln re·eJamar qualq~er cxce12ção, ft~ndada em seus estatutos, ~~ujas disposiçÕies
11ao podm·ao servir -de base para qualquer t'Pr·lanuwão cqncernente á execnção das obras nn seevir;o~ a IJitf' ·,.1Jes sr~
referem.
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ITI
Fica. flplrwndente do nutori7.ação do CiovrJ·no ,rpm19UPJ' all.rrac;ão fllW a SOI~ÍI~dadf' I.I'JJ]Jn dl' l':lZf'l' 110" J'PSpl't'll\'OS 1'~
fallllOS.

A soeiPdadn nfío podrrú. l.ampouco. pml.i<mJ' IIPllhuma
opAra<'fio dl' hmwn nl'gocinJ' rm <·ambial's ou opPraJ' r·m Sl'gnros .. srm qui', ,para essf' fim. soU.citn pt't'•vi:ullf~nle autorização qsprcial ao Minisl.erio {)os :~r·g-oeios da Fa:~,enda.
Ser-J'hr-ha eassnda a autoriza~fío p:tt·a l'tllH'l'iunnr na
HPiPlilJlif'a si iJlfriugir rst.n dnusula.

,IV
Fi<~a ~niPndido fllH' a aulori7.ntão {· dada st'lll JH'P.ini'l.o
do 1JWinripio (Jp at•hn1·-sr a soeindadl' .sujPila :ís disposi1:ões
dp flireifo flUI' J'('gPlll as SOI'ÍI'dUdl'!:\ :tllOII~'TI\:lR.

v
A infraPc:fío dr qualqnPJ' das elnnsnlns p:ll'a a qnal 11fío
PRI.r.ia ronuninada ]Wna PSJH'f•inl srrú pHnida <'11111 :1 mnlla dl'
um eonlo dP rt'•is (1 :000*'; a I'Íill'o l'onlo;-; dP J'{•is (;):Oilll~)
•~, no t•aso dP l'l'iiH•idi'Pl'Íll, t•om a t'a""'at.:fí" da aulul·iz:u;iio t'lllleedida -IWlo (},.,.r·..to l'lll virl111lP do qnnl hai:'\:alll as pl'f'SPilli'R
clausulas.
Rio dP .l:mrüro, ri dP maio dP I !l:.'l. -- 8imiít•s IAI)Jr:'.<:.

Ahre ao H\Hnüdrrio ela Vinr:fin f' Ohra;;: Pnhlit·as o l'l'Pdiln dP
U•()S: fi03lllH85, Pm apnlkl'.s, para o<~t·oJTt•r a dP~'}H'zas rPsu 1f.ant.es da r-escisfío fio r,oilf.raclo do cnnsl.rum:.fín P.. anmulanwnto da .Esl.rada l)p F PITO Ct•JII ra I do n i o ( :randt• do

Norte.

O Presidente da Rrpuhlira dos Estados Unidns do Brasil,
usando da autorização constante do al'f. :>3, 11. XXYT. da IPi
h. ~L991, rle 5 de janeiro dP.. H)20, J'I'Rnlvc ahrit· an ?\linisiPJ'io
da Viação e Obras Publit~as o erPdi lo de DGH: rlO:l$fiH!), Jlill'n
completar n ipagamrnt.o Pm apoli1·rs da di\"ida puhlica. papPL
e jurof:\ de !) o/o, da impnrlancia entalha aos mal t'T'iaPs, I'PI'ramentas e im;lal1ac.õrs pPrtrncenlt-s :J Companhia dP Via<;fío
e ConsfrurcõPs. \fixada dn ard\rdn 1'0111 n ~ :l" dn nrt .. ?" do
drereto n. l 'l.l::lfl, ÜP lO dl' ahril dl' ·Hl,:!O. t• do ll'l'IIHl df' l'I'~Wi
sfín dP :?0 do nwsmn nwz I' anno.
Rio df' JanPirn. 5 flp nm i o dP J!):! I. I 00" da TndPpPTHlencia C :l:lo da Rr.puhJ Íl'fl.
EPT1'A(";fo PE~Rt!A .
•1.

PiJ>r's d1» /Un.

llmn,•J•u /I01Jfisfa.

Continue
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DEQRE,TO N. 1-LSOO

DE

5

1921

DE MATO DE

Alttoriza o ministro da .Fazcnua a f~rnillir 50 apoliecs tia divida publica, do valor de 1 :000$ cada uma, 'para pagamento do premio concedido á viuva c ans filhos uwnorr·s
dp Raym undo de Farias Britto.
O Presidente da HepulJliea dos Eslados llnido:-; do Brasil,
na fürnia do disposto no art. 1" do dPcrctn lt>gislat i HJ 11. ·L~I J,
do '21 de j.anni ro ultimo, decrnt.a:

Art. Lo Fica o ministro da Fazenda autorizado a f'Illitür

riO apnliePs da divida publir~a. do valor de I :OO!f; rada uma.
\I'IWI'IliiO r) rj,J d1• jUJ'OS alllllllH'S I' inaJii'JHlVI'ÍS, ,pal'<l paga11\l'll!.O do premio concedido ii. Yiuva I' ao-s filhos JtlllllOl'I~S dP
llaymumlo dl' Farias de Brilf.o .
.\ri. :2." Fica abedu o ne(~pssario L'I'Pdito para Ol'.t'Ol'l'l'l' ú
alludida lks·peza.
Art. :3." Revogam-se as dispusic.;õPs f'Jll eonl rario.

Jtio
c

d1~

.Jandro, 5 dt• lllaio de JH:?I. 100" da

Jndl'tll'lllil'm~ia

::33° da Republica.
· HvnWI'O

DJ~~UlH~TO

N. ·l

't. 80 l

-

DE

A1Jr1· ao Mini:·dl'r·io da Viação o

JI

JJo)Jiislu..

DE l\L\ 10 og

Olwa~

J 921

Publi1·as. o

el'l~dil.o

dP

I llfí: 'l:!f5*1H I, mn apollcl'~ da divida puhliea. para l'ornpiPI ar 11 paganwnto das desp(•zas enm o r1•sgal e da t~:s

lmüa d.- F'mTo Caxias a S.
1 ado cJo Maranhão

-.Jn~~~

das Cajazpiras. no

l~s-

1) Pl'l':·ddPIIll' da HPpuhl ica dns Est adns TTnidns do Brasil,
11sarHin da aulot·iza1;ão eonslanh• do 11. XXVI do art. 53 da
Jpj 11. :L~WI, d1• 5 de janpiJ·o dr 1~1:!0 decrPia:

.\I'Li:.w unieo. E' aberto ao J\linisU•rio fla Yiadi.o 1• Olwas
P11hli1~as o erPditu de 105 :125!f;Oit1. I'IP apolief's da" divida puJllil'a. pant eornpldar o paganwnto das despezas conl o J'esg·a(l~
da Estmda dl' Ferro Caxias a ~ . .)Osl'\ uas Cajazi'ÍI'US, 110 F:s1ado do Maranhão, a acqu ü;ição do mal erial nm sc~1· PXisll'lll o
nn almoxarifado dessa Pstt·ada I) a acqnisiç.ii.o dos tnrt·Pnos
<~el'J'uscidos pPia eonstrucçãn do cáPs da SagTação, tudo nos

lc•rmos das elausulas I. H. JTI " VI das Qll~' baixaram eo111 o
30 de dPZI'mbt·o de 1920.
Hi o d1• .Tanoiro, H de maio ch• 1 D2L lOOo du lndl'peulil'llda (~ :w·· da Hepublica.

tlf'l'l'l'to n. J.'J.:)HH A,

up

I•:PI'I'.\1:10 l'ESStJ.\ .

.J.

Pil'l~s

do nio.

IltJI//.f'?/'11 lJII]IIÍs(t/.
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DEORETO\ N. 14.802- .DE H

DE MAIO DE

1921

Abre_ ao Ministerio da Fazenda o credito de 1. 57 4•: 920$, sup.plementar á verba 11 a ImpTensa Nacional e Diario
Official - do vigente orçamento do mesmo ministerio
O Presidente da Republica do8 Estados Unidos do Brasil,
usando da aütorização contida no art. 1.20 da lei n.. 4. 21.2,
de 5 de janeiro ultimo, c tendo ouvido o Tribunal de Contas,
na fórma do regulamento approvado velo decreto n. 13.868,
de 12 de novembro de 1919, resolve abrir ao Mmisterio da
Fazenda o credito de 1 . 57 4 :920$, supplementar á verba 11 n
- Imprensa Nacional c Dinrio 0{{-icia!l - do vigente orçamento do mesmo ministP,rio, destinado ao pagamento do augmento dos vencimentos do .pessoal daquellc estlbclccimento,
úe accõrdo com o art. 121 da citarla lei n. !t. 2112.
Ui o de Janeiro, U de maio d c 1921 , 100" da Indcpcndencia c 33· da Rep:ublica.
0

EPI'fACIO PESSÔA.

Hontero Baptista.

DECRETO N. 14. 803 -

DE '11 DE :MAtO DE

i 921

Approva o regulamonLo para o Conselho Disciplinar. dos OfJi--·
ciaes do Exercito
O Presiderilc da Republica dos Estados Unido~. do Brasil,
usando ela altribuição que lhe eonfere o art. !18, n. 1, da Con- stilt5ção, rc:Solve approYar o regulamento para o Conselho
ni~tiplinat• dns Officiaos. do Exercito, et·eado de aeeôrdo com
,) ar!. 12. da lei n. ·~. 028, UI) lO <k janeiro de 1920, que eorn
este baixa, as·signado pelo Dr. .João Pandiá Calogcras, rninisl:·p de Estaun da Ouet·t·n.
Rio de Janeliro~ H de maio de 1921, 100° da Independcu~ia e 33° da Republica .• ·
EPrrACIO PEssôA.

João Pandiá Calogeras.

Regulamento para. o Conselho niscip1inar do~ Officiaes dó
Exercito, ao qual se refere o decreto junto
Art. Lo 1~' ereado o Conselho Diseiplinar rmm apurar n.
l't~SP(·nsabilidade dos offieiacs já eomprehPmlidos ou que venhar~ a sel-o no art. 12 da lei n. LU~8, de tn de janeiro do
192(1 •

3{
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~ 1. o Quq,udo o accusado fôr coronel o Conselho Di8ciplinar ·será formado de dous generaes de brigada, sendo o mais
antign delles, o presidente, e, o auditor da circumscripção de
jusf.;c;a, onde rstiver servindo o official.
.
·
~ 2." Quando se tratar do r.apitão, major ou tonente-.corotw!, o presidente do consdho será um coronel, o os demais
'lJeB:ht·os · - o auditor da circumserip~;ão o um official d'~
vostu SUIWt'ior ao ae~nsado, porém mais moderno que o prc:-idPrd l', ~i a nomnac.ão n•cahir mn um coronel.
~ :3." Si o accusado for primcü·o ou segundo-tenente, o
;~otL;;r lho serú ('Otnposto de um r.apitão, presidcute; de um of-·
J ieial de poslo superior ao do accusado, porém mais. moderno
que c presidentr, c do auditor.
.
..
r 4." Em taes con·selhos servirá como escrivão o1 privativo
das ,·ircurnsrt·ipçõcs de .iustiç.a.
Art. 2." São compntcntc para eon\'ocar o Conselho Dis-~
·~ipVnar
os generaes commaJidanlcs das rcgiúPs c circum~el'ipcõc~ miEtares.
Art. :v (I conscJho examniará Jentro de 60 dias a fé de
0ffieio do aceusado c as razões apresentadas contra a sua gradua(:fio e, on vido o accusadb, ·encerrará os seus trabalho~. por
l'lll rclatorio eireumstaneiado P nma decisão da qual haver(t
lP('.ur:-::o par:1 n mtnish·o da Guerra, a qncm cabe resolver
aJüwl.
Art.' 4. 0 No caso do fallecimeuto do accusado, os herdeiros
uu O" ioterPs.~ados pode'l·ão promover a reunião c decisão do
ton.wlho.
Art. 5. 0 Si a decisão do ministro fôr contraria ao accusado,
f'stc será reformado.
, nio de J:uwiro, H do maio do 192'1'. - João Pandiá Calv!fei·as.

í)t~:cncto

N. 1Lso1--

ot~ llor·; l\t.\IO oE IH~l

.A.hr•: ao 1\Jinisf.prio da. Via~;,ão e Ohms Publicas o credito de
l. GOO :000$, em apoliees da divida publiea, para oc:::orrer
:ís d!'e:;pezas de construcção do ramal de Angra. 'dos Hei.~
:l Barra ~'Iansa, da Estrada de Ferro Oeste do Minas
O Presidente da Rcpublica dos Estados Unidos do Brasil,
.Jsando da autoeizaeão constante do art.. 82 da lei n. 4.242,
1lp 5 do janeiro do "eorrentc anno, resolve ahrir ao Mini~terio
c1a Viação e Obras Publicas o credito de 1. 500:000$, em apolice; da divida publica, para occorrer ás despezas de constru-''não do ramal dc'l Angra dos Reis a Barra. Mansa, da Estrada
dr l'f'tTo Oeste de :Minas.
Jlio dr ,lanniro, 11 de maio de HI2J, 100" da ludr~pendi~n
cia ·~ :J~l" da lh•publiea.
EPI'l'ACJU

l'E~HÔA •

.J. Pires do Riu.

Tlomcto JJuplisfG.

DECRETO N. 14. 805 -

DE

16

DE MAIOI DE

192i

Autoriza á Con1vanhia Docas Li'e Santos a asaenLar uma balallça dP 70 tonelaoo.s, para vagões, e reS'pectivo desvio,
no cún!-' do porto uc Santos, f' approva o projN~to " or<;anwnto. na importanria dr 20 :00'5!p17 ,., para rssa ins
talla~ão

O Pre!"idcnll~ d:~ Hcpuhliea dos E·slados Unidos do BraBil, aUt~ndcnuu ao qnc requereu a Companhia Docas de Santos P ú Yista das. informações prestadas JWla 1nsp·eetorin
FNIPr·al <~~> Por·to~. Rios " ~~auaPs, dPt·r('f.a:
Artigo nnico. Fiea autorizada a Companhia

Duoa;:;

d~~

Hantos a asaPntar uma balanç~ de 70 toneladas, pat'U vagõe:-;,

rPspcclivo desvio, no eáes do porto de Santos, dP aeetwtlo
com o pro,jeeto c or<;amcnto, na importancia de 20 :005'!)17·L
par•a PSRa in:,lalla~:i'io. os qnarR com este baixam. l•uhricados
pelo direetor geral do Expedicn.te da Secretaria de Estado da
Viação P Obr·aa Publi<~as, .devendo a m·encionada importancia
ser levada á •~oHta do capit~al da mrsma ('ompanhia. n'l
ftírma do!:i seus contraclos em vigor~

P

Rio de .Janeiro, 16 de maio de 192 t. 1ooo da
dcncia e 33° da Hcpublica.

lH:crn:TO

0;.

I '•· 80()

~ DE l(j

ng

M.\Jq Im

lLHII~pen

I !l:? I

Approva ~~~ Ol'I,..'Uill!'J\1.(-w-; das no\'US apparclhag·rns {' oas ohra~
t·.omplcnwntm·<'s do porto ÜP HPcife.
na
imporlnnda
t 1Jtal dP 37 . :'!95 : 696~000
O Pt·P~id<•lll<' da H.cpn1Jliea. dos I~~~tudos llni<lo:-; do Bra:."'il, IPllllo <'111 vista o fi\W propor. a ln~pl'ei(II'ia Feti<Tal dn
Pol'l o~, ltios c Canaes, decrPI'a:
.\rt igo \miro. Fiea:111 approvauos os nr.,~UJIH'llto:-;. IJU<' eo11r
hai xam. rnhri~~adns pelo d:iredor gel'Ul dp Extwdh•nlc da
8Pt'.l'Ataria ÜP Estado da Viacão ,, Obras P'uhlil'as, na imlJodant;ia total de 37. 2\J~ :Litl&$, das novas avparPlhag·l'lH> e ria.;;
t•.-;l~~

ohrati complPnwntar<'s do porto de fif'eif1•, a SPI'Pm <'XP.cutatu,mos das elausula,o.; JT, lll. V e VIl do conlr·ac\lo dt~
tmns !'l'l'Pileia ao Estado dP PPrmtmhn1·n da PXp loi':H:.ii.o daqul'ill~ pot·lo, cP1~lH'ado t•m vil'ludn do d~'l'I'I'to 11. I LG:n. dl!
MO ·d•n dPz;l'mhro 1lP I 0:.?0, ,. flp aceúrdo eom o [H'o,jl·t~t o dP 'modil'i<'<lf;fío üa di~pmd1.:iln inlPrna do <~·du.a.l <'ÚI'S do lllPt;HJo
IHt:oJ•f•n, tOll~ttalltt~ da planta app1·ovada pJ'Io
llif~t~l'PtO
llU-·
nnt•t·o I i. 5:1:?. da JHP~Ill:.t da La, implnof.allflo o pl'imPiJ·o dP~t'..<;
OIT<l'llll'llllls, que Cl)lll[H' 1 'hl~Hdn as novas apparelhag1~Us prcda~:; JHl'f'
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vistas nas citadas clausulas li o 111, em 13.295:696$, c o
segundo, que se refere ár; obms complementares de que tratam as clausulas V e VII, em 24.000 :·000$000. '

Hio de Janeh·u, 16 de maio de 1921, 100" du Iru.lupendcucia e 33" da H.epublica.
EPITAUIU

PESSOA.

J. Pires Q,u lliu.

DEClU~TO

N. H.HU7 -

J))!;

1'7

l>E MAW

J))!;

UJ~J

1\fodifiea o ~ ~" do arL. ~15 e o ~ 3" do ;,trL. ~20 do regula. nwuto approvado pelo decreto u. to. 20·í, de :JU de abril
de 1913.
(

O Pt·esidentl3 da HepttiJliea dos Estados Unidos dor Brasil,

aU.ondendo ao que- lhe reprl'SI'nLou a Conunissão de Tarifas das
. .Estradas de Forro filiadas á Contadoria Contrai, ew ~. l)aulo,
L lendo em vista o disposto nu art.. 1", UI, 11. 65, da lei numoro 1. 230, de 31 de dezernlJt·o du 1920, doerda:
Adigo llllil'O. Fieam modificados. na r,·n·tua abaixo, (J ~ ;~"
do art. ~H) o ~ :J" do art. ~~O do ll!'g·ulatuontli tle Transvurtes
c do Telegl'apho, IJase~ das tarifa:-; e elassifiea,_:ão gn.ml das
müt·eadul'ias, para v igol'arem nas I i nhas de eoncessão federal
tias Companhias Paulista do vim; fnlTeas o fluvians, Mog·yana
tlt~ .Estradas de Ferro e Naveg·ação, 8oroca1Jalla H.ailway, Ltd.,
e S. l)aulo Uailway, Ltd., approvado pelo decreto 11. 1 O. 201.,
de JU do abril de 1913:
Art. :.!15 - § 2.
Os tnlcgrammas eum indi!'açãu "Correio" ou •· G. P." serão lan~mdus nu eorreio como e.artas ot·dinaJ'Üts, vagando o expedidor a. taxa cobrada. pela llcpartição
tios CoLTtüos, rt>laliva ao sollo; e os t\0/TH indicat;ãu ''Correio
Hegistradu" ou ''G. P. H." l:lerão lançados no corrnio eomo
curtas registrada::;, pagando o expedidor as taxas do vorte c
n.:gist.l'O rept·ese·>Jadas velo solto postal.
Art. ~!,:iU - § :J.o (Jttando o aviso l.in~t· de se!' dado na~
cumliç.ões da lettra a, o expedidor vagará a taxa adujcional ·
eerrcspondente ~· um telogrannua ordinm·io de ~O JHllavt'as;
quando nas comi içõcs tio lettra ú, paga1·á a I axu addieioual
t~onespondoute a .u!n Lelegramma urgente tlP :LO palaveas,
o
quando nas eomllçues da Icttra c pagará a. taxa addieional
NJU ivalente ao -:;ellu poslal que vigorar na oentsião.
ltio de .laueiro, 17 de nmio de 1921, J OU" da lndopen,:{'ncia e JU da Hepublica.
0

0

.ü;PlTAt.ao J1 t::l::ISÚA.
J.
Lds dP Hl21 -

Vol.

IV

Pii'Cil

do Rio.
3
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DECRETO N. U.808-

DE

i7

DE MAIO DE

iCJ2l

ApproTa o regulamen\o para a cobrança e ftscaliucão do imposto~ de 2
quantias em gyro nos jogos permittidos

ofo sobra

O Presidente da Republica dos Estados Unidos do Brasil,
no uso da faeu)rla:de que lhe confere o art. IL8, n. 1, da Constituição Federal e tendo em vista a autorizat::.iio contida no
art. 46 da lei n. 4.230, .de 31 de dezembro do anuo proximo
findo, resolve approvar o regulamento para a cobranca e fi.scalização do imposto de 2 o/o sobre quantias em gyro nos jogos
permittidos, o qual a esf.e acompanha e vae assignado pelo
Ministro de Estado dos Ncgocios da Fazenda.
Rio de Janeiro, 1.7 de maio de 1921, 100" da Independcncia e 33° da Republica.
EPITACIO PESBÕÁ.

Homero BaptMta.

ltegulamento para a cobrança e fiscalização do imposto de 2 o/o
sobre quantias em gyro nos jogos permittidos, approvado
por Decreto n. 14.808, de 17 de maio de 1921.

TITULO I
DA AUTOHIZAÇÃO DOS .JOGOS

Art. f. o Aos cluhs, ensinos e estabelecimentos congeneres
das estações balnearias, thermaes e climaticas, poderá ser
concedida autorização para realizarem jogos pcrmiLtidos nos
termos do art. H do decreto n. 3. 89i, de 2 de janeiro rl0
Hl20, modificado pelos arts. 1°, IV, n. 48, c 46 da lei numero 4. 230, de 31 dle dezembro do mesmo anno, desde que
salisfa(]am as condicões do presente regulamento.
Art. 2. o Para os eU cito::; (la autorização, só se considcrann estações halnearias, thermaes e climaticas as localidades
do paiz -para onde, durante certa época do anno, affluem numerosas pessoas attrahidas pelo clima ou pelo uso de aguas
mineraes on dn banhos medieinaes.
Art. 3. o A autori;r.ação será sempre temporaria, por peazo
nunca inforior a 12 mezes, nem superior a 15 annos, sendo da
competencia do Ministerio da Fazenda concedel-a, uma ver.
preenchidas todas as formalic;ades exigidas ne:;lc rcgulamenlo.
~ t. o A carta de auLorizaç:ão fi.xar:i o prazo da concessão,
a especie dos jogos pormiLlidos, as medidas de fiscalização
por parte dos agentes da autoridade, as condições de admis-
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são nas salas de jogo, as horas de abertura c encerramento e a
duração da~· estações.
·
§ 2. o Nas salas desLinadas ao jogo é vedado o iiigTesso a
pessoas menores.
§ 3. o A aulorizacão poder(t ser cassaua em caso de inobservaiJcia das clausulas preestabelecidas, a r•edido justificado da municipalidade local, ou quando assim o entender o
poder publico, sem que assista aos eoncessioiJarios direito a
qualíiUer indomnização.
Art. 4. o Todo aquellc que pretcnuce autorização pall'a jogos em C•lub, casino ou qualquer outro estabelecimento d'essa
natureza deverá àpres1cntar petição ,escrilpta ao Ministerio
da Fazenda, especificando os jogos e as condições em que os
quer explorar.
A peli~,;ão ser(t ins~ruiJa com os seguintes docuwentos:
o) folha corrida passaua na localidade a que se referir o
pedido e· nos tribunaes judiciarios snvcriores. c quacsf}uer outros documentos que attestern a idoneidade do pretendente
á OOnCSiSãO;
b) uma planta ou croquis do edifício existente ou que tenha em vista construir, com dibcriminaçüo mimwiosa das suas
differont.es dependenC'ias, divisões c demais eondições, nem só
hygienieas, mas ainda concernentes ao fim a que se destina
o vredio;
c) regulamento ou regimento interno a ser observado no
cslahrlecimenlo;
d) prova de que nada deve aos cofres publicas federaes,
estaduaes ou nmuicipaes.
De posse da peti(::ão, o Ministro da Fazenda poderá determinar uma syndi eancia, para bem conhecer da idoneidade do
requerente. Não havendo duvida quanto a esta, e teNdo sido
ohscrvados todos os I'C(}tlisitos regulamantares, será lavrado
um lermo de compromisso, em que exprcssamenlc se declarem todos os onus c obrigat_:,õe~ que o peticionurio assume
para com a Administraçiio Publica, .para nslllr e gosar da autorização solieitada. suJeitando-se a todas as prescripções legaes, que bem e fielmente cumprirá, sob as penas comminadas, firmando o requerente esse documento.
Pa1ragraplw unieo. O não implemento de f}ualquor obrigação constante do termo de é.ompromisso dará logar á revogação, para U)dos os effeitos de direito, da autori~ação eoncedida, sem pre.iuizo das penalidades em que houver incorrido o concessionario.
Art.. 5. o Nenhuma licença será concedida, sem que o Ministerio da Justiea c Negocios Interiores dncl~re si o local
para onde se pretende a mesma, reveste o caracter de que
trata o art. 2° deste regülamento, para o que devorá ~er nu .•
vido o Conselho Superior de Ilygiene e Saude Publica do
Brasil.
Art. n.o Cada club, casino ou qnalquer oulro estabelecimento que pretenda a ooncessão, - seja ou não organizadd'
como sociedade,- terá como responsaveis um director ou presidente e um gerentr, que deverão preencher os requisitos do
nrt. 4o ._
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Os nomes, profissões
domicilios dos mesmos serão declaradqs á repartição fiscal competente, onde se· fará o registro das suas firmas ou assignaturas.
Art. 7. Nenhuma autorização será concedida para jogo
sem prévio deposito da importancia de 50:000$ a 200:000$, em
apolices da Divida Publica Federal ou dinheiro, nos cofres do
'fhesouro Nacional.
Art. 8. 0 O regulamento ou regimento interno a que se
refere a lettra c do art. 4° poderá ser ou não approvado pelo
Ministro da Fazenda; e, na hypotllese de ser negada approv3:ção, deverá o peticionario ·satisfazer as exigencias da Administração Publica, si depender dessa formalidade apenas o deferimento da concessão.
,
Esf'le regimento será affixado na sala dos jogos, em logar
bem visivel.
Art.. g_o Nas csla<,~ões halne.arias Lhcrmacs c dimali·Caf;, situadas no intct·iot· do paiz, o predi·n para Junecionamcnto rl<?
easiuo ou elu!J, a que !ie rdrrn a. lcLLra IJ do arL .]", rlevrra
ilw um va1oe miuimo de :JOO :ooo~, rxeluido o i.cLTeno. NafS
tpt'aias de banho, o prcLendenLc á autorir.a.;ão de\ePá lfll'O~ar
que dispõe, como }H'oprieiario ou arrendatario, de predt~lS
:para a installação du · casino, balnnario e boLei, no valor. m ~
nimo de 1. :J.(l'O :000!\i nos EsLado6 c de 3. 00{) :000!\i no Dtslnclu Federal.
O predio destinado aos jngus e mais div8rLhnrnlos poderá ser contíguo ao do hotel, desde que existrum ent.raoas
distinctas e separadas, ficando, em qualquer caso, o primeiro
t~ubunetLido tt complda vigilaueia dos agentes de autoridade
publica.
Art. 10. Só será transferível a terceiros a autorização
concedida para jogos, com permissão do Governo c mediante
as condições por este impostas.
Art. 11. O Governo, observado o disposto nQ art. 3", poderá prorogar a autorização ao concessionario que, rigorosamente, cumprir as obrigações <.lo >termo de compromisso e
disposições do presente regulamento.
Art. 12. O concessionario não poderá admittir nas sala3
de jogo empregados que não apresentem attestados policiaes
de l.Jom comportamento ou folha corrida.
Art. 13. Nas cidades, cuja tpOipulação exceda de 400.000
habitantes, poderá ser concedida autoriza1~ão para jogos d~
azar ~aos grandes (')lubs fechados, constituídos sob a fórma de
sociedade civil, com objectivo de intjer,cSJ&C publiro, a Juizo do
Governo, contanto que não haja distribuic(.io de lucros· aos
socios, c {]U'C fuuceionem taf's 1·lubs em prcd i o ~)roprio, tio
valor minimo de 1. &OQ: OOOt$, prestando-se ao fim a que r5
d-esünado. Ne.sLes cl'ubs, que, lllma vez licenciados, 1'icam sn.ieitos ao regimen deste regulamento, só poderão tomar parte
no6 .jogos autorir.ados, os socios effecUvos, cuja .qualidade, em
caso lle duvida, o fiseal do Go\·crno 1poderá exigir que seja
provada.
Art. 14. Nos casino e clubs licenciados, os jogos não poderão ennH~çar antPf3 rla·s 1lt horas, nem terminar depois daR 2
lwras. Herão offectuado~ em duas scs5ões, nma diurna e outra nocturna, mediando entre ellas um espaço rle tempo
mmca infr~\·ior a mna hnm, devonrto ser previamente annuneiadas as horas de inicio c termo de cada sessão.
0
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I?aragrapho un,ico. O fi'scal dq Governo poderá conceder
prorogação de uma hora para o encerrame11to, tlf'sde que não
fique prejudicado o intervallo de tempo entre as. duas sessões
da dia.
TITULO Il
DO IMPOSTO, SEU REGIMEN E INCIDENCIA

Ar L 15. Independentemente- de quaesquer condições impostas aos concessionarios pelos governos estaduaes ou municipalidades locaes, é devido o imposto de 2 % sobre as quantias em gyro nos jogos permittidos, de accôrdo com o decreto
n. 3.987, de 2 de janeiro de 1920, art. 14 e lei n. 4.230, de
31 de dezembro do mesmo anno, art. 1°, IV, n. ·18, observando-se o seguinte:
1o~ os jogos sü podem ser feitos por meio de fichas, de
emissão de cada estabelecimento, sendo prohibidas não só a
circulação de dinheiro nas mesas, como as apostas por palavras ou a credito e as que não tiverem valor real visivelmente representado em fichas;
:2°, no estabelecimento haverá cadernos de talões (modelo A). dos valores de $500, 5$, 20$, 50$, 100$ e GOO$, que
serão vendidos ás pe·ssoas que desejarem jogar. Esses _talõe~
serão authenticados e rubricados pelo fiscal do Governo, que
:fará nelles 1.ssignalar, por meio de carimbo, a data e a s.essão (diurna ou nocturua), em que irão servir. Os talões só
·serão validos nas sessões para que forem emittidos. devendo
ser ~odos resgatados antes do inieio da sessão seguinl e e no
mesmo dia da emissão;
3 .., adquiridos os talões,
possuidor delles trocal-os-ha
por fichas de valor ou valores equivalentes;
4°, o forneeimento das fichas será feito na sala dos jogos,
mn local apropriado, separado do publico, fiear1do o sPrviço a
cargo de um empregado, sob a responsabilidade do presidente,
director ou gerente do estabelecimento;
5°, o imposto de 2 o/o será pago, do seguinte modo: 1 o/o
pelo proprietario do estabelecimento, por occasião da venda
dos talões para acquisição de fichas, sendo a respectiva imporlancia 1·ecolhida em caixa separada; e 1 o/o pelo jogador,
por· occasião do resgate das fichas, sendo tambem a importaneia correspondente recolhida em caixa separada. O proprietario do estabelecimento, para a incidencia do imposto, é equiparado ao jogador, sempre que fôr o banqueiro do jogo, ou
d!reclamonte. ou .por interposta pessoa, que o rPpresenLe, l~,
nesl,. caso, pagará 1 o/o como proprietario e 1 o/o como jogador, no resgate das fichas:
()", para resgate das fichas, o empregado indicado no numPro antecedente entregará a quem as apresmllar. talúe8 tiP
valor correspondente ás mesmas (modelo B), c, á vista destes,
a caixa pagadora entregará as quantias em dinheiro, de valor
Pj:m~! aos la!ões;
7°, nos jogos bancados, os banqueiros, ainda que sejam as
p1~ssoas indieadns no nrl. no ou SI~U pr·pposlo, dp\·er·fio anmrnciar· nm voz alta o vnlor da banca, antes do inirin de cada paitiJa, (' apl'PS('[llat• iÍ .Jllf'S:l aR !'it'.llaS adqu ir· ida~, l'lll't'I'SfJOildPHtes áqueliP valor;

o
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SO, não é permittida a veada ou cessão gra~uita de talões
ou fichas, entre pessôas que. tomarem parte . no Jogo;
9°, os talões de acquisição de fichas, bem assim os
resgatados na caixa, serão guardados pelo encarregado do serviço respectivo, afim de exhibil-os ao fiscal, por occasião da
conferencia e verificacão rto imposto apurado. Após essa conferer.cia, deverão ser inutilizados;
10°, finda a sessão, o fiscal apporá na pal'le interna de
cada ultimo talão destacado um carimbo r.om os seguintes
dizeres: «Ultimo talão destacado na ... sessão de ... de ......
de .... '>, rubricando essa declaração. Em seguida, l:'ntregará os
cadernos de talões ao tlirector, presirlP~nle ou gerPnte do estabelecimento, a cuja guarda ficam confiados;
Ho, após a ultima sessão será organizado um boletim (modelo D). em triplicnta, contr-mlo o movimf>nfo do jogo, o imposto dedozhlo, com ôü;c·riminaçã.o rtos talõPs exl.rnltirlos e seus
valores. Poi' esse holetim org:mizar-se-ha a guia para reco ~
Ih imrnto do· imposto, a qual sf'rá a.nnexnda á :p1·imeira via. A
scgnnrla via do boletim fieará com o fiscal c a terceira no
ostabelf~eimento, devendo ser torlos esses documentos visadoR
pdo fiscnl;
'
·
12°, ca.da estabelecimento deverá ter um livro de modelo
osp{'lcial para a 0s.r,ripturação, Pm devida orrlem, elos radeJ'nos
de l~lões de que dispuzer para o serviço do jogo.
Art. f6. Todo estabelecimento autorizado á exploração
de jogos deverá possuirr um livro de regi!:tro (modelo C), devidamente aúthcnticado, onde fará o lançamento, diariamente.
do movimento dos jogos effectuados. Nesse lançamento o
fi~cal do Governo, depois de verificar a sua cxactirlão, appor~t
a nota de «confere», que datará e assignará.
Art. 17. Os fiscaes terão uma caderrteta. segundo o modelo c, onde c~eriplurarão diariamente todo o movimento do
jcgo no· estabelecimento sob sun fiscalização. devendo delta
constar os numeros, quantidades e vàlores dog tn1ÕP~ Pm gerviço no clnb ou casino.
o

o

TITULO TU
DA ARRECADAÇÃO

Art. 18. O pagamento do imposto ~erá fpif.o na!'-; estações
fiscaes dos lognres onde funccionem· os clnbs, casinos ou estabelecimentos licenciados.
Paragrapho unico. O serviço de arrecadação fica rã a
cargo dos chefes dessas repartíções, dew,ndo ser, eom a maxima freouencia, . inspeccionado por fnnccionarios de FaZP.nda, designados pelo Ministerio. A inspccção ff'l'{< sempre caracter rcservacto .
"'
Art.. tO. Qnanrto houver c.stncão arreradntlol'a no local d:1
sHnnr;ão do clnb on r.asino, o imposto será l'Pcolhido no primeiro dia util de cada semana, que se segnir ao fnnccionamPn!o do jogo, mNlianf.f' gnia PX:pPditla na Nit'JH:l do art. 15°,
11.

I I".
Niio h:JvPnrl('

devPrá

SC'I' fpifo
~emana, f'Jll qu~

P~lnf:fín fisral na l•wulidadP, n rrpolhimenfo
no prinwiro dia util snbseCTnPnle á segunda
honver ftmr~ionado o eslabelPcimento.

Continue
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Art. 20. O imposto não pago nos prazos do artigo anterior, dará loga.r á suspensão immediata das sessões, de jogo,
durante cinco dias (10nsecutivos, dentro dos quaes 1p<Jderá ser
recolhido o tributo com a multa de 20 o/o. A suspensão será
imposta pelo fiscal, que a communicará a estação fiscal respectiva e cessará, denttro desse espaço de tempo, logo que fôr
satisfeito o imposto.
Decorridog os cinco dias, proraover-se-ha immediatamentc a r~obranç.a executiva, com a multa de 30 %, ficando
revognda a autorização, para todos os effeitos legues, com
perda do deposito dos cofres publicas.
Paragrapho nnico. Verificada esta ultima hypothese, o
chefe qa repartição fiscal suspenderá o jogo no estabelecimento e communicará todo o occorrido ao director da Receita
Publica, para que tenha logar o acto da definitiva revogação
~la conce~Rão pelo Minist.ro da Fazenda.

TITULO IV
DA FISCALIZAÇÃO

:Art. 21. A fiscalização compete ao Ministro da Fazenda,
por intermedio das repartições fiscaes dos, lagares da situação
dos clubs, casinos ou estabelecimentos licenciados, ficando a
supcrintcndcncia do serviço a cargo da Directoria da Receita
Publica.
Art. 22. Os cargos de fiscaes de jogo serão exercidos em
cornmissão:
a) por empregados de Fazenda;
b) por fiscaes especiaes;
c) por fiscaes de clubs, em numero de- 24, na Capital Fedrral, tendo estes, em igualdade çle ,condições, a juizo do
Governo, prefereneia nas nomeações, sobre os indicados na
lct.ra anterior.
§ 1. Serão feitas livremente pelo Ministro da Fazenda as
nomca(:ÕPs e exonerações dos fi~;caes do jogo, que responderão
sempre civil e criminalmente pelas omissões, erros e malversações no df)sempenho dos seus cargos e pelo~ prejuízos que
Df~arrctarcrn {t Fazenda Publica.
~ 2. o Em cada estabelecimento fnnccionarão de um a tres
fiseacs. conforme aB necessidades do serviç'o, percebendo cada
um delles a gratificação mensal de 1 :000$000.
§ 3. o Nenhum fiscal poderá servi;r no mesmo estabelecimento em duns estações consecutivas.
Art. 23. Compete ao fiscal:
1°, assistir permanentemente aos jogos, fiscalizando ao
mesmo tempo a regularidade do seu funccionnrnento e a exacl irlfío de sua cont.ahilidade;
2". rnhrirmr todos os Hvro.c:~ de cscripturação e demais dor.rmwnlns rnfnrcn tes no jogo: n }H•,tn assim aut.hentirnr os talões dP qtH' f.r·at.a o m·t. Hi. n. 2:
.:lo. VPrifka r· n;in nsl n t'f'Jn 'ici:ulns os apparelhos e nbjectos dPst.iml,J.os ao jtH~o;
0
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4°, inspeooionar toda a escripta do: esta}?.elecimento ;
5°, cumprir fazer cumprir .todas as dtsposicões ·do pre·Sente re~Jamento, notificando immedialamente qpalquer infracção que verificar;
6°, authenticar as guias e os boletins, depois da indispensavel col'lforencia com os livros e documentos do estabelecimento;
•
.
.
7°, organizar, em devida ordem, todos os documentos c
trabalhos a que é obrigado, em virtude deste regulamento;
8°, suspender, por motivos justificados e de reconhecida
gravidade, o funrcionamento dos jogos, por certo lapso de
tempo ou durante toda a sessão ;
H requisitar o auxilio da força publica, quando necessario f1'tt', para .garantia do exPJ'CÍ<\iO dP- suas flmcções, afim d{'
fazfW cumprir o~ preceitos legam~. em caso de desohc<lümcia ou obstinada recusa por parte dos contravcntores, cuja
prisão em flagrante poderá promover jnnto ao representante·
da autoridade policial;
.
10, prohibir a entrada na sala dos jogos :ís pessoas quo
~G tornarem suspeitas;
,
11,' exercer, em geral, todos os actos necessarios á fiscalização dos jogos e a observancia àos dispositivós legaes e regulamentares.
Art. 24. O fiscal deverá comparecer na sé de dos
clubs, casinos. ou estabelecimentos congeneres, antes do comeco dos jogo~. ~6 podendo retirar-se depois de findos estes,
encertr'ados os respectivos boletins e livros de registro e expedida a guia para recolhimento do imposto.
~ 1.
Na falta de comparecimento do fiscal. o pu:-sidente,
director ou gerente do estabelecimento communicar:'i immediatamente o facto ao chefe da repartição fiscal do logar,
P,tw providenciará, designando substituto occa~ional ao mes~
mo. O substituto poderá ser qnalquer fnnceionario dA Fazenda, agente fiscal do imposto de consllmo, OH, na falta destes,
pessoa idonea, escolhida pelo chefe da repartição, e perceberá
a gratificação que percebia o substituído.
§ 2.• O fiscal que deixar de comparecer ao serviço durantE tres vezes, no mm:. será dispensado do cargo.
Art. 25. Da caderneta de que trata o art. 17 deverá
extrahir os mappas himestraes, que apresent.arú aos chefes
fJas--repartições a que estiver snlJordinado. os quaes, em
qualquer tAmpo. podPm Pxigir a cxhibir,ão das mesmas {'adernetas.
Art. 26. Ao fisr.al P. licito exigir, em qualquer momento, qne lht1 sejam apresentados os earlerno~ de talões, os
livros de registro e ainda qnaesqnr.r onfros, refPrentes á contnhilidade do ~st.ahelPeimento.
Paragrapho nnico. S~lvo rasbs de snspeitas graves. a
apresenta0ão dos livros não (lnvPrá sr.'r exigi1la dnrantf.! as
partidas no .iog-o.
Art. 27. Como elemento indispemmvel á hôa fiscalizaç:ão.
os elubs, casinns nn f'Stabelecimenfos licenciados dew~rüo poR~m it·. alt~m doR r.adnrnns dP talõrs n I Í\TOR f11~ registro, os da
escripta r.omm.-'rcial. devidanwnto leg·aJizados. cujo exame não
pndPm l'Prnsar am~ fiseaps 011 qmH'Sf!llf"l' f11nreionnrios de FaZf'JHln. 1::'111 al'fo cfe ÍllHfH~C('ÚO.

e

0

,

0

ACTOS DO PODER EXECUTIVO

-~ recusa desses livros será considera<ll. como embaraço
opposto á fiscalização e deverá ser communicada · peLo respect~vo fiscal ou inspector ao Ministro da Fazenda, afim de que
este use da faculdade que lhe confere o art. 33 do presente
regulamento.
Art. 28. Até o dia 15 de cada mez, os fiscaes deverão
apresentar ao director da Receita Publica uma demonstracão
exbrahida dos livros e documentos do estabelecimento, contendo todo o. movimento do mez anterior e a importancia da
renda recolhida aos cofres puolicos.
.
A essa demonstrarão deverão acompanhar os talões
findos.
Paragrapho- unico. Um mez depois de terminada a estac:.ão, serão apresentados os relatorios concernentes ao perjodo
da fiscalização, com informações minuciosas sobre o estabe'lecimento fiscalizado, medidas que possam 5;er adoptadas em
proveito da fiscaliza(!ão e melhor methodo de serviço ou em
beneficio do publieo. A esses relatorios acompanharão cópias
dos boletim~. mappas P. quadros elucidativos, quanto ás operações do jogo e dos redditos do imposto de 2 o/o e todos os cadernos de. -talões para o serviço do ·estabelecimen to, quer in-tac•t.~o6, quer -inic1ados e não terminados e quer .findiOs.
A estatistica geral do imposto collectado será ocganizada
pela Direct.oria da Receita Publica do Thesouro Nacional~ para
onde deverão ser remettidos todos os relatorios apresentados
pelos fiscaes ás repartições a que estiverem subordinados.
Af.6 o ultimo dia do mez de fevereiro, dev~á estar prompta a
estatística referElnte ao anno anterior.
Art. 29. A fiscalização ·do jogo sujeito ao imposto de
2 %, é commet.t.ida tambem a todos os funccionarios puhlicos da União e aos particulares,. cumprindo aos primeiros
notificar directamente ás repartições fiscaes competentes ao;;
violações regulament.alf'es que verificarem, podendo os nlf.imos denunciar taes violações ás referidas repartições.
Paragrwpho uni co. A mesma fiscalização cabe aos agentes da força publica, por intermedio de todos os seus orgãos,
que deverão prestar. em qualquer occasião, o concurso que
fôr solicitado e julgado preciso, para o exacto cumprimento
do disposto no preRente regulamento.
1

TITULO V
DO RJo:OIMEN REPRESSIVO

Art. ~O. Dopoi8 de entrar em vigor este regulamento,
rumhnm club, ca~ino, .a,~soci·ação ou sociedade . .aos qnae~ sP
I'efere os arts. 1o e 13, poderão fazer exploração de jogos ~u
,ieil.os ao impo~l.o de 2 %, .r;;ern a necessaria autorização crmeedida pelo Gnver·no, inconrendo na multa de 5 :000$ os que
infringit·em e~t.e preceito re~nlamentar, sendo -lhf's appreheu.
dido.s o~ oh.iect.os, apparelhos e det:nais utensilim~. Pmpregados
no .Jogo.
Art. 31 . Os que, embora autorizados, não recolller-etll a
importarcia dn imposto, nos prazo~ mareado:-;, incCJn N'ão ua
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perda do deposito 4ti'e que trata o art. 7o e consequente revogac·ão da autnrização, em cujo "oso se acharem.
Art. 32. Incorrerão na multa de 5:000$. elevada ao dobro, nas primeira e 8egunda remcidencias, senctr, nesta ultima
aggravada com perda da conce~;f.,ão - os propriet.al'i0-3 de elub,
casino e os directores ou presidentes de sociedade ou associaçãq, referidas nos arts. 1o e 13°, que permittir.em ou fizerem
-a venda de fichas em dinheiro. com inobservancia dos n;:;. 2
a 4 do art. 15, ou consentirem que ciJ'Cnle dinhniro nas mesas
de jogo,
•
Art. 33. AC'~ concessionarios, que oppnz<-'!rera qualquer
embaraço á fiscalização, será suspensa, por tempo determinado, a liceJH;a concedida, c definitivamente revogada, a jnizn
do Oovr.rno, no caso de reineirlt.ncia.
Art. :11. TorlaA as demais infracções de qua('~QU('r diStpositivos do presente regulamento serão punidas com multas·
do valor de 500$ a 5 :000$000.
1
l,aragrapho unico. As J)enalidades acima estabelecida~
serão impostas :;em prejuízo a applir.ação das leis pfmaes.
Ar·t. 35. As multas Sl'rã(l sPmpre elevadas ao dobro, na
hypot.hesé de reincidencia.
.
Art. 36. Os objectos, apparelhos e outros utensílios do
jogo, que forem apprehendirlos, uma vez que se torne definitiva, administrativamente, a decisão condemnatoria, - serão
vendidos em 'hasta, publica, considerando-se o produeto desta
como renda do imposto, para t.er a applicação le;;al .
Art. 37. Servirá de base para imposição de pena, a notificação on denuncia, qnc deverão, quanto possível, conter a
indicação do dia, hora e local em que fôr verificada a infracção, do nome do infractor e da falta ou violação regulamentar commettida, sendo juntas as provas materiaes, que puderem ser colhidas.
Para os effeitm:; da parte final deste artigo, é pcrmittida a
npprehensão, ·pelos agentes da a.utoridade publica, dos objectos, apparelhos, utensílios, documentos. livros ou papeis, referent.es á infracção, os quaes deverão acompanhar á nntifioat;ão on denuncia .
. Os objectos apprehendidos, devidamente relacionados,
serão entregues aos chefes das repartições, só sendo restituídos
aos interessados, no caso de julgadas imprneedenlns as notificações ou denuncias apresentadas.
Art. 38. Sempre que se tratar de denuncia. a autoridade
fiscal orrdenará préviamente uma syndicancia a respeito, cnjo
resultado será relatado por escripto pelo agente on agentes d('
tal syndicancia., dentro do prazo· de 18 horas.
Art. 39. O notificado ou denunciado será intimado
pessoalmente, on por edital publicado pela imprensa, a. apresentar a1legações de (}efesa. no pra1.0 rle cinco dias, contano da
data da intimação.
Sobre a defesa ouvir-se-ha o notificante ou denunciante,
dentro do mesmo período de tempo, e, não sendo precisas
outras diligenoias, será proferido despacho no processo.
Art. 'tO. Das· decisões r.ondemnatorias cahe recurso para
o Ministro da Fazenda, pre~edendo deposito de importaneia
rla multa, si o mesmo versar sobre esta penalidade.
O prazo para o rrl'llT'So SPJ'á df' ·einPo dias, a partir da
vnhlirac:ão dn d('spa~f'IJI), ou. em falia desta. da inl ima~;iio.
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· Paragrapho uni co. Não prevalecerão definitivamente os
favoraveis á parte, sem que sejam confirmados
pelo Ministro da Fazenda, para quem haverá sempre recurso
e.r -ofiit'io, interposto no proprio despacho.
Art. 41. Findos os prazos estipulados, não serão admitt.i<.los nem a contestação, nem o recurso.
Art. 42. Passada em julgado, adminh;trativamente, a de~isã.o, ou pela falta do recurso, no prazo marcado, ou pelo
não provimento do recurso interposto, ou ainda pela ausencia
do deposito, para seguimento do recurso, tornar-se-ha effectiva a applicação da penalidade, pelos meios legaes.
Art. ~ 3 . As multas serão impostas, observadas as gradações do maximo, médio e mínimo, segundo a gravidade da
infracção apurada.
·
Art. H. Terão direito a 50 o/o das multas, effectivamente
arrf'r,adadas, os autores das notificações ou dcnmwias apr(•sentadas contra os infract.ores.
.
Art. 45. As multas não pagas, depois de se tornar definitiva a decisão, nos termos do art. 42, serão deduzidas do
df)posifo de que trata o art. 7°, e, na falta ou insuffioiencia
deste, serão cobradas executivamente.
de~pachos

TITULO VI
DA ESCniPTURA('.ÃO

Art. 46. A escripturação do imposto de 2 % será feita
nas estações fiscaes a que elle fór recolhido, á vista dos
documentos apresentados pelos fiscaes e notas da arrecadaçlto
respectiva:
I - nos livros auxiliares, ditos de receita, onde constarão o nome do estabelecimento, data do recolhimento, numero
do certificado pelo qual foi feito, e a importancia do imposto.
Em columna de observações, annotar-se-hão ·o deposito, com
a data em que foi effectuado, as multas, porventura impostas,
e o mais que occorrer, relativamente ao estabelecimento.
li - .. nos demais livros da escripta geral de cada reparl.ição, onde a inscripção será feita sob, o titulo: <<Imposto de
2 % sobre os jogos permittidos Fundo especial para o
custeio da prophylaxia rural e das obras do saneamento do
intP-rior do !Brasil».
TITULO VII
DISPOSIÇÃO TRANSITORIA

Art. 47. Aos clubs, casinos e estabelecimentos congeneres, cujos edifícios não estejam nas condições do art. 9°, poderá ser concedida ,uma autorização provisoria, pelo prazo
maximo de 1 :! me1·,e~, para exploração dos jogos de que trata
este rPgulnmenf.o, --~ mediante observancia das demais exigencias do mesmo, - até que adaptem aquelles edifícios ás condições estabelecidas no citado dispositivo.
Findo o 11razo de 12 mczPs, taes estabelcr.imentos tfpvem
estar inteiramente adaptados ao regirnen instituído no presente regulamento, sob pena de serem cassl'ldas as autorizações provisorias em cujo gozo se acharem.

TITULO VIII
DI81>0SIÇÕES GERAES

Art. 48. As despez.as com a arrecadação do imposto de
sobre jogos licenciados, correrão por conta da renda produzida pelo mesmo imposto e as relativas á fiscalização a que
se refere o art. 22 e § 2•, serão pagas pelos concessionarios,
que, para este fim, recolherão aos cofres do Thesouro Nacional, . antes .do inicio de cada estação, as importancias destinadas ao custeio do serviço.
Art. -19. Qualquer especie de jogo, que não comporte o
systema estabelecido neste reg·ulamento, para a garantia da
arrecadação do imposto, motivará a elaboração de regras especiaes julgadas convementes pelo poder publico e que constarão. da respectiva carta de autorização.
Art. 50. O Ministro da Fazenda resolverá to(llas as dluYidas que forem suscitadas com a execução do presente regulamento, expedindo circulares ou instrucções, sempre que fOr
mistér esclarecer, melhorar, ou ampliar o regimen da fiscalização.
•
Art. 51. Revogam-se as disposições ern contrario.
2

~

Rio de Janeiro, 17 de maio de 1921. -

Jlome1•o Baptiita.

AC'POB DO PUDER

EX.E~UTIVU

Modelo A
N. i

N. i

g

~

o
~
o
o
o

Club ou Casino ••••••..••...•
Imposto Cle 2 % sobro o jogo

~ Talão para acquisição de fichas no

valor de • • • • • • • • • • • • • réis

Em branco par a
o carimbo

Data. •.•.••••••
N• da. sessão •••
O fiscal

(0005000)

: .•..•..••... ~ .•........... Picote ...•.••.••......•• •

N. 2

N. 2

: ............................ •11 ic.,te .................. .
N. 3

N. 3

: ....................... ., .• Pioote . . " ....•.••....••••

N. 4

N. 4

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

:
N.5

N. i
o

c
·;n
~
············§······················~·············~·

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

16

ACTOS DO PODSR EXECUTIVô

Modelo B

N. i

N.l

Talão para.

Nome do Club

r~sgato

Irn posto de 2 % sobre o jogo

de

( Carimbo)
Talão para resgate de fichas.

fichas

Rs •••••

Rs •••.•

• •• •• . . • .1••• :

................................ ................. .
,.

N.2

N. 2

:··················································
N. 3

N. 3

.
N.4

··················~~······························

N.4

...... ..... . .·····································"············
,

N. 5

N. !i

·································~·······,······················

Kode!o C

Registro do movimento do jogo no Club •..••.••.
Talões destacados
Anno

~tez

Dia.

Importancias Imposto de 2 %

Quantidades
Numeros

I

Yalor

Observações

·f;
'"7

o

00
~

o

~
~

tJ
~

t:J

;.<

~

§
.~

o

I

.......

~

Kodelo D

Clu b ou Casino ••.•.•••••••
BGletim do jogo no dia ...•. de.-. .......•••.•... de •••..

Numera dos

t~l~

Quantidade

Yalor do talão

lmporta.ncia.s

Imposto de 2

~'Ó

Continue

>
q...,
c
rJ1

t:t
o

:Bt::t
t1

:..t"l

K

t<l

2

:i.
<!

o.

ACTOS DO !>ODER EXECUTIVO
\

DECRE'ro N. 14.809 -

DE

19

DE MAIO DE

1921

Approva o regulamento para o Serviço de Estado Maior, em
Campanha
O Presidente da Republica dos Estados Unidos do Brasil,
usando da attribuição que lhe confere o art. 48, n. 1, da. Constituição, resolve appruvar o regulamento para o Serviço de
Estado Maior em Campanha, que eom este baixa, assignadl';l
pelo Dr. João Pandiá Calogeras, ministro de Estado da Guerra.
Hio de Janeiro, 19 de maio do 1ü21, 1 ooo da Indepcndencia
e 33° da llepublica.
EPrrAciO PEssôA.
Jocio Pandiá Caluge1'as.

DEUHETO N. 11.810 -

DE

19

DE MAIO DE

1921

Abro ao J\finisterio da Viação e Obras Publicas o credito de
6. 000:000$, para subvencionar o Lloy~ Brasileiro no
exercício de :1 ü21
O Presidente da Republica dos Estados Unidos do Brasil,
usando da. autorização contida no n. LVIII, do art. 83 da vigentn Jei orçamentaria, resolve abrir ao 1\finisterio da Viação
e Obras Publicas o credito de 6. 000:000$, para subvencionar
o Lloyd Brasilniro, no exercício de 1921, dando a titulo de
auxilio 4. 000:000$, para manter e melhorar o serviço da5
nctuacs linhas de navegação de cabotagem, seni prejuízo daH
novas linhas que possam ser crcadas, e 2.000:000$. para o
serviço de linhas internacionaes.
Rio de Janeiro. 19 de maio de 1921, 100° da Independencia e 33o da Republica.
EPITACIO PESSÔA.

J. Pires do Rio.

DECRETO N. 14.811

-DE

19

DE MAl~ DE

1921

~Altera

a divisão do territorio do Districto Federal em quatr'J
zonas para o funccionarmento dos officios do registro
gera:! de immovei s estabelecida pelo decreto n. 12.588,
cle~1 de agoBto de 1917

O Prcsic1-entc da Rcpublica dos E.sta.dos Unidos elo Brasil, aUendendo a que a àivi6ão do territorio do Districto Federal em quatro zonas para o funccionamento dos officios do
registro g~ral de immoveis, esifabclecida pelo decreto nuLeis de 1921 -
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mero _12.588, cf.e 1 d~ agosto de 1917, parta ex.ec1ução do
, art. 10, § 2°, da lei n. 3. 232; de 5 de janeiro do mesmo 3nno,
não obedecPu á perfeita distribuição d&S freguezi'aiS pelos
quatro officios do all1,1dido registro, decreta:
Art. 1. o O territorio do Diatricto Federal é dividdo, para
o serviço dos quatro officios do registro geral de immoveis.
em quatro zooos ou circumscripções, cuja exlensão e limite:::i
ficam subordinado.-; aos d-a divisão judiciarilli do decreto nume-ro 12. 356, de 1O d~ janeiro dle 1917, e fixados, reapectivam.ent~, pelos das freguezias que formam as actuaes P·retorias.
~ 1 . o A primeira zona comprchende o territorio das seguintes frcgur:das: I, Candelaria; Jl, Santa lUta; IU, Santa
Anua; IV, Espírito Santo; V, Engenho Novo.
~ 2. '' A seg·u:nda zona comprehende o territorio da3 seguint.es freguezias: l, Sacr~mento; li, S. José; III, Santo
Antonio; IV, <Horia; V, Lagô~11; VJ, Uavca; VII, Governador
(ilhu).

*

3." A terecira zona comprchende o Lerritorio das seguintes 1'reguez~)aiS: l, ;Eng~nho Velho; n, (Jacarépaguá;
IH, S. Christovão; IV, Paquetá (ilha).
§ .t_o A quarta zona eomprchPnde o territorio das seguintes freguezias: I, Inhaúma; II, Irajá; JII, Campo Grande;
IV, Guaratiba; V, Santa Cruz.
Art. 2. o Revogam-se as disposições em contrario.
Rio de Janeiro, 19 de maio de 1921, 100° da Indcpendenciá c 33° da Republica.
EPITACIO

PESSÔA.

Alfredo Pinto Vieira de MeUa.

bECRET0 N. 14.812Abre ao Ministcrio da

DE

19

DE MAIO DE

1921

F~zenda

o credito especial de réis
pagamento de compromissos assumidos, durante o período de guerra entre o Brasil e a Allemanha, eom as Companhia Nacional de Navegação Costeira c Commcrcio e Navegaqão.

3. 281 :716$190,

par~

O Presidente da Repuhlica dos Estados Unidos do Brasil,
usando da autorização contida no art. 1 o do decreto legislativo n. 4. 264, de 14 de janeiro 111timo, resolve abrir, ao Ministcrio da Fat.:enda, o credito especial de 3. 281 :716$HW, para
r.agamcnto de compromissos assumidos, durante o período de
guerra entre o Brasil e a Allcmanha, com as Companhia Nacional de Navega~,"ão CosL<>ira c f:ommercio e Navegação, respectivamente, correspondentes a 1. 402:282$27 4 e 1. 879 :434$916.
Rio de Jan~iro, 19 de maio de 1921, 100° da Indcpend.encia c 33° da Rcpublica.
EPI'l'AUlO PESSÔA.

llomc1·v Baptisltl.

5{
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DECRETO

N.

14.813 -

DE

20

.M.,.IO DE

1921

Approva o regulamento sobre a concessão de favores para a coustrucção de
·
casas populares

O Presidente da Republica dos Estados Unidos do Brasil,
para execução dos decretos legislativos n. 2.407, de 18 de janeiro de 1911, e n. 4.2<X), de 11 de dezembro do auno proximo
findo. Resolve approvar o regulamento. que a este acompanha,
assignado pelo Mmistro de Estado dos N egocios da Fazenda e
relativo á concessão de favores para a construcção. de casas populares.

Rio de janeiro,
33° da Republica.

20

de maio de 1921, 1Ôo0 da lndependencia e
EPITACIO PESSÔA.

Homero Baptista.

Regulan1.ento da conce&sã.o de ra.vores para
a construcção de casas populares a que se
re:f:ere o decreto n. 1.4.813 de 20 de maio
de 1921.

CAPITULO I

Dos favores e das sociedades que os podem obter
Art. I 0 • A's associações que se propuzerem a construir casas
para habitação de proletarios, no Districto Federal ou nas capitaes
dos Estados, conformando-se com as exigencias deste regulamento,
o Governo Federal concederá, de accôrdo com os decretos legislativos n. 2.407, de 18 de janeiro de 1911, e n. 4.209, de 11 de
dezembro de 1920, os segumtes favores:
a) isenção dos impostos de importação e taxa de expediente sobre os materiaes que. se destinarem ás referidas con- ·
strucçôes, excepto ptadeiras, assim como de quaesquer outros
impostos, foros e laudemios, relativos aos terrenos e aos predios,
sua acquisição e transmissão;
·
b) isenção de sello federal em quaesquer contractos referentes
ás construcçôes que forem autorizadas;
c) cessão gratuita de terrenos, de propriedade federal, que
não iorem neccssarios a outros serviços da Uniâo, a juizo do
GoYcruo.
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d) cessão de, terrenos desapropriados, nas condições do

art. 19; .

.

e) emissão, nas .estradas de ferro da União, de cadernetas
nominaes, de passagens, com abatimento dos preços ordinarios,
destinadas aos moradores das casas populares construidas de
accórdo com este regulamento, promovendo tambem o Governo,
para o mesmo fim, convenios com a ~refeitura e as emprezas de
·
transportes no Districto Federal ;
j)_ emprestimos com garantia hypothecaria ou caução de titulos da dividà publica, nas condiçóes do art. 20.
Art. 2°. Só terão direito aos favores expressos no artigo
antecedente as sociedades anonymas. ou cooperativas que, sem o
caracter de monopolio, houverem celebrado com o respectivo
governo Municipal contractos para essas construcçóes e tenham conseguido do poder competente do Estado, ou do município, isenção
pelo prazo de 15 annos, pelo menos, de todos os impostos e taxas
de caracter municipal e cuja cobrança seja feita pelos ditos governos, em relação aos predios e á aquisição de terrenos, construcção, posse, transferencia e renda dos immoveis, e bem assim,
na parte que a cada um desses governos pertencer, isençóes
analogas ás das letras a, b, e c do art. I 0 •
Art. 3°. Taes concessóes ficarão subordinadas ao Poder Municipal em tudo quanto fôr concernente á escolha das zonas para as
construcçóes, aos arruamentos das villas e aos serviços de hygiene.
Em todo caso se procederá tendo em vista :
a) que as construcçóes sejam feitas em· terrenos e zonas perfeitamente salubres e em ruas que tenham pelo menos 15 metros
de largura, ou estejam sujeitas pelas. leis municipaes a alargamento
.
.
correspondente ;
bl que as construcçóes em terrenos baldios formem villas,
precedenao arruamentos de accôrdo com as leis municipaes e as
clausulas dos contractos assignados, de modo a permittir a installação rosterior dos serviços âe agua, de luz e esgotos ;
.c que cada pred!o tenha entrada independente para uso exclustvo àe seus occupantes.
.
Art. 4°. Tambem terão direito aos favores de que trata o
art. 1 o as associaçóes já existentes, com caracter de mutualidade,
entre empregados etn serviços fedcraes, desde que se sujeitem ás
preseripções âeste regulamento, . excepto a condição do previo conl!a~to co~ a Muni~ipalidad:e,. á q?al, entretanto, se poderão di·
ngtr por tnter ~edio do MmiSteno de que forem dependentes os
mesmos emp1 egados, para o fim de obterem as concessões de que
. trata o art. 1o.

CAPITULO 11
Dos typos de casas a construir, seu valor e aluguel
. Art. 5°. Nos contractos feitos com o governo Municipal
estarão descriptos os typos de casas a construir, comprehendendo
! descripçlo não só o systema de construcção a adoptar e a lotação
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de pessoas adultas para cada habitaçã~, como todas as informações
necessarias para ter o Governo conhecimento perfeito do mat~rial
necessario e do valor do seu custo total, e ainda o preço m~xlllio
pelo qual poderá ser alugado, ou vendido, cada predio construidó.
Uma vez approvad()s poderão os typos de casas ser executados
indistinctamente nas villas projectadas, na conformidade do art. go,
letra b, c de accôrdo com os contractos feitos com as municipalidades.
Paragrapho unico. Ficam desde já consideradas condições
necessarias para os typos de casas a serem construídas as seguintes :
a) o numero desses typos não passará de dez ;
b) as lotações das casas serão de duas até doze pessóas adultas;
c) nas ruas, praças c avenidas centracs e nos arrabaldes mais
impor ta11tes, os typos de casas, em hypothese alguma, serão de
valor inferior a s:ooo$, comprehendidas todas as despesa~ :
d) o aluguel das casas, em cada villa, nao poderá exceder
á somma correspondente á renda bruta de 15 °/o sobre o :::eu custo,
comprebendidas tod.as as despesas, inclusive o custo do tetrenq.
Art. 6°. Além dos typos con~:;tantes dos contractos mumcipaes, poderá o Governo adaptar outros, fazendo, sempre que
julgar conveniente, a publicação de albuns com os respectivos
desenhos e demais informações relativas a tudo quanto possa interessar ao preço das construcçõcs. Os typos incluídos em taes .
publicações ficam sendo considerados como officialmente appro-.
vados para todos os effcitos da lei e deste regulamento, em
relação ás zonas, a que se referirem, do territorio nacional.
Parag~apho unico. Para. os Estados, o Governo d:+ União
estabelecera os typos de construcçao, de accôrdo com as mformações de seus fiscaes, relativas aos preços locaes da mão de obra e
dos materiaes, assim como do clima e demais condições peculiares
á Capital, em que a construcção se tiver de fazer.

CAPITULO III
Da acquisição dos predios pelos inquilinos e das
obrigações destes
Art. 7°. A associação ou empresa constructora é obrigada a
vender o predio, constituindo habitação isolada, ao respectivo
inquilino, si este pretender adquiril-o. O preço da venda será
correspondente ao do custo total do predio, comprehendidas todas
ás despesas inclusive o valor do terreno, com a bonificação de
I0°/o no maximo.
§ 1°. A acquisição do predio poderá ser feita mediante pagamento do preço á. vista ou a prestações, conforme for convencionado em contractos, cujos typos serão previamente approvados
pelos goYernos municipal e federal.
§ 2°. A associação expedirá desde Jogo titulo provisorio ao
Jocatario que se propuzer a adquirir por prestações o prcdio que
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occupar, desde que no contracto.' acceito esteja. consignado o numero da apolice ae seguro de :vida feito em beneficio da associação
ou empresa, liquidavel no fim do prazo estipulado para o p~a
~amento do predio ou, por sua morte, em qualquer tempo, sendo o
valor do seguro equivalente 1ab preço official do immovel, segundo
o respectivb typo, contanto que a companhia seguradora esteja
sujeita á plena fiscalização do Governo e tenha por este approv~das
as tabellas de premios de seus seguros. Este titulo só ficará annulado no caso de abandono ou caducidade do seguro, por falta de
pagamento dos respectivos premios, e conferirá o domínio pleno
desde o momento da liquidação do seguro.
. Art. 8°. Os predios construidos com os favores constantes
deste regulamento não poderão ser sublocados a preços superiores
aos nclle estabelecidos, nem gravados pelos seus adquirentes com
hypotheca ou outro onus real que possa acarretar a perda da propri~~ade, e a sua trans~issão só terá logar por titulo de successâo
leg1t1ma ou testamentana.
.
Art. 9°. Nenhum locatario poderá adquirir mais de um
predio, e na escriptura de venda ficará consignada a condiçâ.o de
não poder ser transferido a qualquer outra pessoa que não a
propria associação constructora, salvo causa mortis.
§ I 0 • No caso de precisar o locatario adquirente revender o
predio, a associação constructora fica obrigada a readquiril·o pelo
preço que fôr convencionado, nunca superior ao da. primitiva
compra .
. § 2°. A inalienabilidade de que trata este artigo cessa com
a morte do locatario adquirente e dos seus herdeiros.
Art. 10. Quando os trabalhadores, empregados ou funccionarios que compraram uma casa popular tenham, antes de ter
concluído o pagamento da mesma, de se transferir por necessidade
de tr~balho, de emprego ou de família, para outro município,
terão direito, não obstante qualquer outra convenção em contrario,
a obter a rescisão do contracto de. compra.
Art. 1 I • Rescindido o contracto nos termos do artigo
precedente, a associação vendedora é obrigada a restituir ao
comprador a somma das annuidades já pagas por este, com os
relativos j_uros, deduzida a quantia, com os relativos juros, que
elle devena t6r pago por aluguel da casa, desde o dia em que
entrou na posse da mesma, até ao dia da rescisão do contracto.
No caso de· extraordinaria damnificação da casa, deve . ser
ambem deduzido da somma a restituir o excedente da sua eftectiva
tdepreciação, sobre a importancia das quotas para esse fim iá inclmdas nos alugueis.
·
A restituição de uma metade da somma devida só poderá ser
feita dois annos depois do dia da effectiva transferencia do trabalhador, empregado ou funccionario, para outro municipio, accrescentando-se os juros em proporÇão não superior a 6 °/o pelo dito
período de dois annos. Se antes de ter decorrido este período, o
trabalhador, empregado ou funccionario, tiver novamente estabe
lecido a sua residencia no municipio, a associação reterú a dita·
metade da somma devida em seu proprio beneficio.
.
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Art. 12. Os contractos de venda indicarão o processo arbitral,
que se deverá seguir para a solução das controversias entre a
associação constructora e o ádquirente, a respeito da exec.mção dos
ditos contractos, determinação do preço de reacquisição de que
trata o art. 9° § I 0 , e indemnisações referidas no art. 11.
Art. 13. O fallecimento do proprietario das pequenas casas
adquiridas, na forma deste regulamento, não obriga a partilha ·
do immovel emquanto existirem herdeiros menores. Attingida a
maioridade de to3os elles, a partilha se fará, livre de quaesquer
impostos de transmissão de herança.
Art. 14. Si o individuo que tiver contractado a compra de
um immoTel fallecer antes de haver terminado o pagamento do
respectivo preço, seus herdeiros poderão fazel-o, nas mesmas condições, completando as prestaçóes devidas.

CAPITULO IV

Do processo para obtenção dos favores
Art. 15. As associações que satisfizerem as condiçóes do.
Capitulo I deste regulamento, e desejarem obter os favores nelle
consignados, deverão requerel-o ao Ministro da Fazenda, provando:
·
a) que estão organizadas de accôrdo com as leis iederaes ;
b) que têm os contractos com os Governos dos Estados ou
m unicip10s, satisfazendo em tudo as condiçóes estabelecidas nas
leis fcderaes ;
·
c) que estão apparelhadas para as construcçóes a que se pro~
põem, e cuias projectos, tabellas, plantas e orçamentos poderão
desde logo juntar, declarando tambem si dispõem já de terrenos
para as construcções, ou como pretendem adquiril-os.
· Verificadas as condições acima, para o que serão ouvidas as
secções competentes do Thesouro Nacional, e as autoridades que
o Ministro julgar cônveniente, será lavrado o decreto concedendo á
associação requerente todos ou alguns dos favores especificados no
capitulo I.
Paragrapho unico. O Governo reserva-se o direito de cassar,
no todo ou em parte, os favores concedidos por esse decreto, si a
associação concessionari~ não der começo ás construcções dentro
do prazo de dois annos depois da sua publlcaçáo no Diario
Official.
Art. 16. Uma vez expedido o decreto para cada associação
em particular, as concessões de favores se tornarão effectivas, para
cada villa ou grupo de casas a construir, por meio de despachos
do Ministro da Fazenda.
§ 1°. Para este fim, sempre que. um'a associaçáo desejar obter
qualquer das isenções e favores referidos nas leis fcdcraes, e que
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lpe tor;ttit ~nferidos por çlecreto, deverá requerer ao Ministro,
·
·
•
apresentando :
a) plantas dos typos de casas que pretendem construir, acompanhadas das respectivas especificações technicas e orçamentos de
âetálhe e de conjuncto, e tabella de custo da construcção e preços
de aluguel e venda;
pla~ta ~eral dos ter~enos em que serão collocadas as construcçoes, tndicàrtdo a locãçao dos typos de casas, os arruamentos
e outras informações que forem julgadas opportunas, a juizo do
Governo ;
. ·
c) prova de que os terrenos proprios não se acham gravados
por hypotheca ou por outro qmilqner onus real ;
d) mappas, em quatto copias, de accúrdo com os modelos
deste regulamento, indicando quaes os materiaes e objcctos a
importar, cspecificanC;io as respectivas quantidades c qualidades,
sempre em re1ação numcrica .com as construcçõcs autorizadas.
Dessas copias, uma ficará archivada na Directoria de Receita do
Thesouro Federal, as outras tres, rubricadas pelo Director Geral
da Receita, serão entregues, uma ao engenheiro fiscal, outra á
~lfandega por onde tiverem de ser feitos os despachos e a quarta
a assoctaçao requerente.
§ 2°. As plantas de que trata o paragrapho antecedente devem
ser desenhadas a nankim sobre panno-tela, e na escala exigida pela
legislação municipal, cujas prescripçoes serão sempre observadas,
de accôrdo com as das leis federaes, especialmente no que, concernente á hygiene das qabitações, detenrtina o regulamento do
Departamento N acionai da Saude Publica.
§ 3°. O Governo Federal reserva-se o direito de estabelecer
typos de habitação (art. 6°) e, portanto, o de modificar os que lhe
SeJam apresentados, de forma a melhorar-lhes as condições de habitabilidáde oú diminuir-lhes o custo.
§ 4°. Uma vez deferido o pedido, a associaçâo registral-o-á
no Thesouro Nacional, devendo o registro mencionar o typo, o
logar e o valor da construcção vrojectada, de accôrdo com as especificações deste regulamento.
§ 5°. Nos despachos parciaes de materiaes e objectos importados com isenção de impostos aduaneiros, os inspectorcs de alfandegas farão verificar sempre si as importações não excedem ·ás
quantidades totaes autorizadas segundo os mappas referidos no
§ 1°, letra d, do presente artigo.
Art. 17. Para effectiva dispensa dos impostos de transmissão
de propriedade, fóros, sellos e laudemios federaes bastará que
nos papeis e escripturas se faça a declaração do decreto do
Governo Federal que tiver conce~ido taes favores.
Art. 18. Nas escripturas de compra e venda de terrenos,
predios, etc., que as associações realizarem para o fim da execução
dos seus contractos com os poderes municipaes, se fará a declaração do fim especial a que serão destinados os bens adquiridos ou
vendiqos. As associações ficam obrigadas a enviar ao Ministerio
da Fazenda, por intermedio do engenheiro fiscal, dentro de oito
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dias da data da respectiva assignatura, uma certidão da escriptura
das compras realizadas.
Paragt:apho unico. Desde que a associação não der começo ás
obras de edificação das villas nos terrenos adquiridos, no prazo
maximo de dois· annos, contados da data da escriptüra, será intimada a fazer os pagamentos dos impostos dispensados, seguindo-se o exec_utivo fiscal no caso de não obedecer á intimação.
Art. 19. Para obter a cessão gratuita dos terrenos de propriedade federal, ou a desapropriação dos particulares, as associações requererão, indicando por meio de plantas, si for possível,
qual o terreno pretendido e, na falta de planta, determinando
com clareza a sua situação c limites.
'
§ 1°. No caso de não ser o terreno destinado pelo Governo a
outros serviços, o Ministro mandará lavrar a escriptura da cessão,
consignando-se nella a obrigação de serem os planos das construcçúes apresentados dentro de seis mezes da data da mesma e~
criptura e as obras iniciadas dentro do prazo maximo de um ailllO
da data da approvação dos planos, sob pena de nuJlidade da cessão.
§ 2°. No caso de desapropriação, depois das dilige11cias
legaes, o Governo expedirá o decr~to de desapropriação, exigindo
prévia~ente que a associação requerente deposite o preço do ajuste
ou avaliação.
Art. 20. Mediante requerimento das associaçó~;s concessionarias, o governo as auxiliará tambem com emprestimos retirados
nos saldos da Caixa Econoinica.
§ I 0 • Os emprestimos, uma vez concedidos pelo Ministro da
Fa4enda, serão realizados por meio de contractos lavrados na Procuradoria Geral da Fazenda Publica do Thcsouro Nacional, ou por
intermedio do Banco do Brasil, devendo ser garantidos por títulos
da divida publica, pelo seu valor nominal, ou por hypdtheca dos
predios construidos, na razão de 8o o/o do valor destes, e vencerão juro de 5 I/2°/o por anqo, além da taxa de amortização cumulativa, para ficarem resgatados no prazo maximo de 20 annos.
§ 2°. Tambem poderão servir de garantia inicial dos emprestimos os terrenos, armazens de depositas de materiaes, predtos e
officinas com seus machinismos adquiridos e pertencentes ás associações constructoras, desde que taes propriedades sejam destinadas,
e as officinas, especialmente, trabalhem para a construcção das casas
populares, unica hypothese ~m que gosarão dos favores constantes
do art. 1°, ficando assim inteiramente sujeitas á fiscalização de que
trata este regulamento.
.
§ 3°. As importancias dos emprestimos, até sua final liquidação, ficarão depositadas no Thesouro ou nas Delegacias Fiscaes
nos Estaélos, para serem entregues parcelladamente, conforme o
andamento das construcções, o que ficará estiQulado nos contractos ; e, quando effectuados por intermedio do Banco do Brasil,
abrirá este ás associações mutuantes conta corrente, com cheques
para as retiradas sob as mcstnas condições.
§ 4°. Só poderão ser concedidos os emprestimos de que trata
este artigo ás associações que tiverem realizado, pelo menos, vinte
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por cento do seu capital subscripto, e não poderão exceder á importancia deste as quantias emprestadas.
·
·
·
Art. 21. Quando forem objecto de hypotheca os predios
' gravados com a condição de se transferirem para o dominio dos
Iocatarios, o eniprestimo relativo será integralmente liquidado no
·
acto dessa transferencia.

CAPITULO V
Da fiscalização
Art. 22. Logo que, por decreto do Governo, uma as..c;ociação qualquer ficar no goso dos favores de que trata este regulamento, o Governo nomeará um engenheiro civil, com residencia
na séde da associação, para fiscalizar todos os seus actos na parte
relativa á exr;!cução das suas obrigações para com o Governo
Federal. Esse engenheiro, cuja funcção terminará com o serviço
especial do seu cargo, ficará subordinado á Directoria do Patrimonio Nacional, na Capital Federal, e ás Delegacias FiscaeR nos
Estados.
Art. 23. O· Ministro da Fazenda arbitrará a importancia
dos honorarios do engenheiro fiscal de 6:ooo$ a 12 :ooo$ annuaes, e a associação depositará, dentro de oito dias, nos cofres do
Thesouro Nacional ou nas Delegacias do Thesouro nos Estados,
por semestres adeantados, a importancia para pagamento darespectiva fiscalização.
Art. 24. Ao engenheiro fiscal incumbe especialmente :
a) informar sobre os requerimentos e reclamações das associações concessionarias antes dos respectivos papeis subirem ás
Directori:Js do Ministerio da Fazenda, ou aos Delegados Fiscaes
para serem submettidos ao Ministro da Fazenda.;
b) fiscalizar pessoalmente o despacho e desembarque dos materiaes e objectos importados pela associaç~o com isenção .dos impostos de importação e taxas de expediente e bem assim a applicação dos mesmos materiaes e objectos na construcção ex:clusiva das
casas approvadas ;
·
c) fevar immediatamente ao conhecimento do Ministro na
Capital Federal e do delegado fiscal do Thesouro nas capitaes dos
Estados toda e q~alquer falta, irregularidade ou abuso commettido
pela associação ;
d) propor ao governo que ~ejam cassados, em todo ou em
parte, os favores concedidos, desde que se prove que foram desv~ad_os da sua.applicâção os materiaes importados com isenção de
dtrettos;
e) exigir a rigorosa observancia das especificações technicas
e plantas approvadas, e, no caso de ser necessrria qualquer modificação, submetter ·o assumpto á apreciação do Ministro da Fazenda;
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/) mandar demolir é refazer, totalmente ou em parte, as
construcçóes que não estiverem .de accôrdo com essas especificaçó~s
e as boas normas da arte aichitectonica ;
·
.- g) verificar si o numero e forma da~ divizóe~ . interna~ de
qualquer das casas tenham sido alterados, de manerra a modrficar
o typo escolhido e o seu destino ;
h) verificar si o aluguel que effectivamente ·esteja pagando o
inquillino corresponde á taxa marcada neste regulamento e nas
ta bellas approvaaas ;
i) examinar os contractos de vendas, verificando si estão de
accôrdo com as exigencias deste regulamento ;
j) verificar si as officinas, cujos machinismos, terrenos ou
prcdios obtiveram os favores das leis federaes ou municipaes, de
que trata este regulamento, têm, directa ou indircctamcntc, applicação diversa do fim exclusivo da construcção das casas populares,
a serem edificadas de accôrdo com os respectivos contractos;
k) enviar annualmente ao Ministro da Fazenda um relatorio,
circumstanciado dos trabalhos executados pelas associações concessionarias.
§ 1°. Nos contractos assignados· pelas associações concessio~arias se obrigarão estas ás prescripções deste regulamento, pela
mobservancia das quaes ficarão sujeitas a multas de 100$ a I :ooo$,
impostas pelo Mimstro da Fazenda, sob proposta dos fiscaes.
§ 2°. Uma vez verificada qualquer das f1ypothe8es do art. 3°
do decreto n. 2.407, de 18 de janeiro de I9II, o Poder Executivo
procederá judicialmente contra o responsavel, pela acção competente (decreto n. 848, de 1 r de outubro de r8go ), para haver as
importancias dos impostos até então dispensados, assim como a
dos emprestimos effectuados.

CAPITULO VI
Disposições geraes
Art. 25. Ao Governo compete, quando julgar conveniente
expedir instrucções, em casos especiaes, para a execução das leis e
deste regulamento nas capitaes dos Estados, e ·bem assim providenciar sobre os casos omtssos neste regulamento, e interpretar as
suas disposições, acceitando, ou não, as opiniões das associações
concessionarias e dos engenheiros fiscaes ..
Paragrapho unico. Taes interpretações serão communicadas
por aviso aos fiscaes, para ser dado conhecimento immediato dellas
ás associações, podendo estas apresentar então as razões com que
entendam justificar seus direitos, guando prejudicados, para ser
pelo Governo tomada a resolução final.
,
. Art. 26. Quando, por qualquer circumstancia, e só no caso
de julgar-se lesada em seus direitos, uma associação não concordar
com uma interpretação dada ao seu contracto ou ás disposições

lO

:AOTOB DO

~ODER

EXECUTiVO

da lei e deste ~~mento, poderá o caso ser submettido ao estudo e decisâo lfnal de uma comnú~lo de cinco arbitras, assim
constituida : o ~ngenheiro fiscal, como presidente~ dms arbitras
nomeados pelo Governo, sendo um engenqeiro civil, e dois representa~tes .d~ associaçã_?, dos qu~e~ u~, pelo me~os, se~á. tambe~
engenheiro CIVIL A decisao da comimssao resolvera definitivamente
a questlo ou duv~da, sem mais appelláçâo.
Art. 27. O Governo, quando júlgar conveniente, desapropriará terrenos no Districtp Federal para dividil-os em lotes de
300 á 750 metros quadrados e cedel-os a funcciotiarios, operarias e
diaristas federaes ou mvnicipaes que qu~etem construir' por si, ou
por intermédio das empresas consttuctoras de casas populares,
pode~do o pagamento dos terrenos e das construc9oes ser feito
por meio de descop.to em folha até 30 °/o dos venctmentos e retnunetáçôes qué percebem.
Art. 28. Quando pór qualquer tnotivo venham a liquidar as
associaçqes ou empresas ~on~tructoras d~s casas populares, fica
entendtdo que, além do dtreito preferencial da cobrança dos emprcstimos hypothecarios, assiste ao Thesouro Nacional o direito
de reha'\Tet á parte dos impos~os que tenha sido dispensada, em relação aos tnatetiaes e inachinismos existentes nos depositas, atniazens e officinas que não tenham de ser mais empregados na constrncção das ditás casas.
/ Ar~. 29. Reyogá~-se as disposições em contrario.
Rio de Janeiro, 20 de maio de 1921.- Homero Baptista.

............... , .........
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Katerial e objeotos a importar pela Sociedade N. para as oasas a.o modelo A a.o Typo N° •..••• a serem con!ltr11id.as
cidade de. • • • • • . • . • Estado de • • • • . • • • • • (l)
SYSTEMA DE CONSTRUCÇÃO ••.•

3

QUANTIDADES PARCIAES

!~

!a

QUALIDADES

:~

Metros
cprrentes

Dil

Q

I
2

3

lO
li
I~

-

Barricas de cimento de .•.•• kilos
Betoneiras para concreto·.
Dobradiças para portas (dimensões). • • • • • . • • .
Ferros em 1 (dimensões)
Guinchos electricos para ••• toneladas) • • • • • . • • .

.

~s

Macblna para •

lO

Tintas (latas de· ...... küos) ...

---'P

Vidros.

...

Zinco (folllas ........ (dimensões)

N

.

-

-

I

Metros
Metros
quadrados c u b i c o s

-:;;.."'

Kilos

Diversas
unidades

-

·-

-

-

-

-

-

-

-
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PARA •• , CASAS
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-

-

-

-

-

-

-

-

-
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o
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l:::J

Fabricantes G.

&.

C.

;tt·
t;l

X

-

-

-

~-

§

»

~

..

»

Marca M.

&.

I. (combustivell

•
,.

l) Este quadro será repetido tantas vezes quantos forem os diferentes· modelos de qualquer dos typos empregados na construcçlo
de ca a Villa. Os materiaes deverão corresponder ao systema de construcção a empregar.
{2) Empregar de preferencla a ordem alpbabetica
(3) ~a cofumna das observações serão feitas declaraçcles explicativas com o fim de caracterizar ainda mais a n~tureza do material a
importar.

J

(Mappa a que se refere o art. 16, § 1o, letra á do Regulamento.)
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Marca Atlas

Tantas
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»

(3)

.

Tantos

-

OBSERVAÇÕES

Data e assfgnatura do representante legal da assodaçlo

.............................................................
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.ANNEXO E
~tladro geral do custo da oonstrucção, do aluguel e" da venda das casas da (Villa popular (n. ou nome da Vllla) a ser

construida na Cidade .......... o Estado de ......... .
TYPO N. I

.

TYPO N. Z

TYPO N.

-

3 (l)

~

JolODELOS

Custo
to
sem o ter~ Cus
total
r eno

Aluguel
mensal

Custo custo Aluguel- Preço
Custo
Aluguel
Preço
sem o ter~ custo
total
mensal
de venda semreonoter~ total mensal da venda
re no

-

--- A
B

'

'

'

etc.

'

'

#

Ul·

t:t

---

z

I='

t:l

::=-

t:l
~
t:l

•

E

>
~
o

o

'

c
o
F

--- ---

Preço da
venda

•

•

'

§<

•

o

•

•

'

•

(x) Assim successivamente se r-eproduzirá para qualquer dos typos, que forem empregados, na constl1lcção, de accordo com as dispo1içõt•
deste regulamento e dos contractos municipaes.
(Tabella a que se referem os arts. xs, letra a e x6, § to, letra a do Regulamento.)

(Data e assignatura do representante legal da Associa.çlo.
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D~GRETO N. 1-í.Sl.í -

:20 DE MAIO DE 19.21

DE

Avvrova as alterações feitas nos estatuto:; da Empreza
.Produ~tos de Gtlllraná

uo

ui do~ do Brasil.
anonyma Empreza.
de Produetos . de Guaraná, autorizada a funccionrur , pelo deC!'0Lu n. HL063, de 1:! tlc junho de 1918,. c devidamente representada, decreta:
O Presidonlc üa H.eoubliea dos

nllendPIHlo au quP requereu a

E'~{a•dos ü

socie(~aüe

Artigo muco. Fkam apvrovadas as allcruçõL•s fPiLas 'I.IOS
Pst.&tutus :da .Emprcza de Produc~os. de Uuaraná, Pnlre ag
quaPs SP eomprchenue a que resulla da rlt~vaçã·o do ('apitai
sue ia l de 1fl0: OOO:ji, a 5ü0: OOü$, fi!~ aeeôrd'o ~~orn a rPsolw,;fio
vol~aJdla Plll assPnlibl(~.a gm·atl (extraurdinat·ia dos reSilt)Ctl:vo:-3
r\ll~t·ionistas et'f(~etuatla a :!0 de abril de 1 D·!L obrigada. p(lrt>m,
a nwsma sociedade a cumprir as formalic!ades ulrtcrioretl
exigidas pela legislação em vigor.
Hio de .Janeiro, 2ü
cia e :33o da Republica.

•Üe

maio

ue

HUl, 100" da ludcvenEPI'l'ACIO PESSOA.

Si1nões Lopes.

DECRETO N. 1!.1.815- DE 20 DE

!\(AIO DE 19;~1

Concede autorização ~í sociedade anonyma Agence Havas pv,ra.
funccionar na Republica
O Presidente da Rcpublica dos Estados Unidos do Brasil,
attendendo ao que requ0reu a sociedade anonyma A~ence
Havas, com sédo .em Paris, ;)Trança, c dcviclamellte rern·e~Pn
tada, decreta :
Artigo unico'. E' concedida á sociedadn anonyma Agmico
Havas autorização pa,ra funccionar na Hepublica eom os eslatutos'que apresentou e mediante as clausulas que a este
acompanham, assignadas pelo ministro de Estado dos N'egocios
da. Agricultura, Industria c Commercio, ficando a mesma sociedade obrigada a cumprir as formalidades exigidas pela lcgisla,ção em vjgor.
Rio de Janeiro, 20 de maio de 1921, 100" da lmlependeneia c 33o da Republica.
EPITACIO PESSOA •

. Simões

LOlJCS.
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Clausulas que acompanham o decreto n. 14.815, desta data
I

A sociedade auonyma Agence llavas t~ oh!'igada a ter um
representante geral no Brasi!, com pleno!:i c illimitados poderes para tratar e definitivamente resolver as questões QU.J
~e suscitarem, quer com o Governo,
qu8r eom particulares,
podendo ser demandado e receher citação inicial pela sooieda<.Je.
11
'l'otlos os aetos que praticar no Bra5il ficar1o_ ~.u:iei~os
unicamento üs respectivas leis e regulamení.os e a JUris<licção de seus tribunaes judiciarios ou administrativos, sem
que, em tempo algum, possa. a referida sociedade reclamar
qualquer excepção, fundada em seus estatutot~, cn.ias rlisposicões não poderão servir de base para. qualquer reelamação
concernente á exccu«;:ãq das obras ou u_•rvi('o" a que elles se
referem.
IH

Fica dependente de autorização do Governo qualquer alteração quo a sociedade tenha de fazer nos respectivos e::.tatntos.
A sociedade não poderá, tão pouco, inst.allar e trafr.gar
estação alguma radiotelf'graphica ou radiotelephoniea sem qne,
para esse fim, solicite JH'éviumente autorização especial 3/J
Ministerio dos Negocios da Viação e Obras Publicas .
•ser-lltn-ha cassada a antoriza~;.ão para funccionar n~1
Republica si infringir esta cla,usula.

IV
Fica entendido qlB a autorização é dada sem prejuízo do
principio de achar-se a sociedade sujeita üs disposições ae
direito que regem as sociedades anonymas.

v
A infra,cção de qualquer das clausulas para a qual não
comminada pena especial será punida c,om a multa ae
um conto de réis (1 :000$) ·BJ cinco contos d(~ 1 éis (5 :000$), c,
no caso de reincidench, com a cassaoão da autorização conce(]ida. pelo decreto, em virtude do qual baixam as presentes
c!ausulas.
Rio de Janeiro, 20 de maio de 1921 . - Sirnõe3 Lnpe!.
m~teja
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DEéHETO N. 14.816-

DE

21

DE MAIO DE

192J

Autoriza a «Compagnie des Uhemius de Yer :Fédé1."WX de l'.l:!;sL
Brésilien>> a fazer, em 3ü kilomet.ros
primeiro trecho
da Estrada de Ferro Bahia e l\.linas, pur conta de revu.ra·~ões geraes pag·as vela União. a~ subslituü:ôcs ue trilhos,
a~cessorios e dormentes, na quantidade currcsvondente a
ollltros 30 kilometros do segundo trcelto da t'dPl'Ída estrada

uo

t'l Prcsit.len~e da Ilcpubliea dos Eslado;-; uui dos do Bt·u~il,
attendeudo ao que requereu a «Uomvaguie des Clwmiu~ «.k
Fer }i"édóraux de I'Est Hrésilicn», c ás informações prestadas pela lm;pedoria Ft•tlt•ral das Esf rada·~. pt'la;-; t)tta.P!':l ~e
evid:e11da f)Uf' o df'l.'l'f'lo 11. IIU):-1':.', d•~ '!ii dt• 11'" l'lllht·o t.le
HH3, a.o apJ.m)var os projt•etos ,. tll't;aHH'IIIo uas ohi·a::-; dn ,... _
paração uo primeiro trecho ( l'uuta. da .\ l'CiJ a J11't'!:Üuenll'
Bueno) da .E-strada ut> :Forro Balli·a. ~~ Mina-:;, a :::>PJ't~lll paga::~
pela llnião, excluiu aR obras de repara~.ão dos trinta kilo
metros eomprehendidos entn•. os mareo;o; k ilomdt·ieos UU e
120, o' que as outras, não mcneioilatlas ao:-; dot·uuwJHos approvados por f'Ssn dl'ereto ou nn ue n. I :3. U7G, d·~ 1U dt~ junho ue
HH8, QlW UlJIH'ovoll os projectos ~~ or~~amento de iguaes oln·a:-;
110 segundo .lrecho (Presidente Bueno a 'l'heophilo Ottoni)., quo
scr·ão pagas da mesma fórma. devt•m ser' feitas não mais por
conta de eonstruc~·ão ou repara~~ão geral, paga pela União,
mas sim ue\·cm ser levadas a uma uas eonl.as inherentes ao
regimen do arrnndanwnto a qun t•stú sujeita aquella estrada;
<' de aecôrtlo t'Oill o qne propoz a mesma Iuspectoria, decreta.
Artigo unieo. F h' a, autorizada a «Compagnie u•·s, ChPmiw'
tle Ft•r Fódéraux ue l'Est Hrt~.silien» a fazer, Clll trinta kilomMros do IH'ÍIJH'il'O trec.lw ua Est.rada ue F PITO Bahia c MlllU"i,
cu,ios 1H'ojPdos ~~ or~·amento das obras de reparat;ão foram
approva.do::; JH' lo tkert\Lo 11. 1O. 51-1'2·, i Ie ~~~\; dP
nuvt~Htbt·o dt~
1913, por ('OJIIu, d1~ J'l'pat·açõns gera•·s pi.lga:o; w•la Unifw, as
~ubsf.it.uiçües de lrilho~, at·t~es:-;nr•io~ ,. dorm,~n!.e~. 11a
qua19i-·
dade corTespond•mte a oiJtros trinla liilomctrus do ~eguundo
trecho, qw• fol'f'lll dt·~ignados pda Jns[H•doda, 1-'Pdl't'al das
Esti'auas e uus quaes, em cumpeusaç•ão, tae::; substif uit.;ões
serão feitas por uma das conlas Llo arreudauwuto a qup est/t
sujcil~a. a dita t•slra.da '·' mio lllttili pa;.ms
tlit'PdauwniP vf'la
União.
Hio ·de Janeiro, :.! l de maio de 10:2 t 100" da lmh•pclldPncia c 33"' da IH.cpubliüa.
4

BPITAGIO

I. Pires
DECfiETO N. 1L811 -

uE

Jl[::;StJ'.\ ·
~h·

lliv.

.21 flE MAIO ur; U121

Abre ao Mi;listerio ua Viac;.ão e Ohras Publicas u Cl'Cdito de
80 :000$, nara attPnder aos sl'l'viçr_.s do df>sob~trucr:ão do
riu Cuyab-tí
O

Pre~idt•nlt'

.Ja Hqmblica dos g:;(adm; (Jt•tido::; úo llt·asil,

usando da autorização constaule do arl. fi3, u. V, da loí nuLeis de l:J21 -

.VQI. IV:
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mero 3. 99J, de 5 de janeiro de 1U.20, revigorada para o corrente aqno no art. 88 ;.la lei n. 4.242, de 5 de Janeiro ultimo, resolve abrir uo MinisLerio da. Viação e Obras Pubiicas, o credito de SO: OUO$, para allcndcr ao3 ser v icos (te
desobslrucção do rio Cuyabá.
Rio de Janeiro, 21 de maio de lLI~J, 100'' da J uuepcwlcucia e 3:3" úa Hepubliea.
11PlTAL:lO p lli:::>SÔA.
J. Pires du llio •

.lJedara. '!Ue fiL~a • de~apropriado u prcdiu n.. 5·1 da rua do
Gommerciu, ua cidade llc Natal, ~:-;t.ado do lliu Granth-'
do Norte

.<) Presidcnt.e.da

Ilepubli~a dos l!.:sl.ad.os Unido::; do·Bra:>il,
a necessidade da acquisição do prcdio n. 54, da
rua do Gommercio, na cidade de Natal, Estado do Riu Grando
do Norte, para, depois de proceder-se ás necessarias modificações, uelle instaUar convenientemente a Administração dos
Uorreios daquelle Estado, usando da attri!!uição que lho confere o art. 5° do regulamento approvacto. velo uccreto numero ·í. 956, de 9 de setembro de 190~~. exped.idu em virtude
·da autorização contida na lei n. 1.0~1, de 26 ue agosto do
anuo anterior e de conformidade. eum o art. 590, § ')O n. UI,
do Codigo Civil:
Decreta:
Artigo uni co. F'ica. desapropria.Ju o predio n. ~4, da rua
do Commercio, na eidade de Natal,. .Est.alio do llio Graude dg
Norte.
Rio de. Janeiro, 21 de maio de 1921, 100° da Indep,en...
dencia e 33° da Republica.,

verifi~ada

.8PI'J.'AL!l0 .PESSÔA.

J. Pi1·es do Bio.

bECR.ETO N : H. 819 -

w~

21 tn~ M,\ H• DI~' 192 t

Abre. ao l\Iinistrrio da .Jnst.iça r Negockl5
dito cxtraordinario dPpula(Ões do Ji~sf.adn do

:~.500:000$,
Ama7,011;1s

Tnfcrion~s,
~(wr.on·os

para

o r~re
ás po-

O Presidente da, Rcpubl ica dos Estado~ Unidos dn Brasil,
l.cndo ouvido o Tribunal de Contas, nos termos do n. III, do
~ 2~, do art. 30. do regull;Lmento
approvado pelo decreto
r.. 13.868, de 12 de novembro de 1919, resolve, á vista da

dispOsição contida na parte fip.al do §4•. do art. 4•, da lei n1,1""!

AG10S DO PODER EXECU I'!\ O

mero ti8g, de !1 de setembro dP- .1 R50, abrir r:tQ Minist.erio da
Justiça c Npgocios lntériores o eredito f~:Xtr~.wrriinario ide
.2. [)00 :OOO$, para soeeorros :í.s povulacões do ~:-:fado do Ama-

L'

ia

!tio de .lauciro, 21 •.!fl 111aio d(• I !I~ I, tnfl" da .ludnrwudcn~
:J:l" da Hepuhliea.

t'

;tl[rolu l'into Vú:ir11 tf,_. Mello.·

ao i\liui-:;leril• da .lu~Lil,ia e NeguGios lliLel'iores, o en~~
dil" cspeeial de ~21 :4VO$; JJal'a auxiliar as despezas efJnnl uadas r.rn J V.:!O, com a manutenção das nAcoias creadm; e1n zonas do nuelcos liOloniaes. uo Esladu do Par;lná

t\!Jtl'.

1'

l're::;ideule da Hepublica uos ~slados Unidos do Brasil.
tl:"awlo da autoriaçzão concedida no n. I, ct,) arl. :~" da lei numuro :l.Hül, de 5 de janeiro de 1920, e tendo ouvido o Tribunal de Contas, uos lermos do u. III, § .:!o, do arL. 30, do regnl:nneulo approvado velo decrPto n. 113.868, de 12 de no\ cm·ht·o ele J91 V, re:-;olve abrir ao 1\iiuistcrio da .ln::;Liç.a o Neguei os Interiores, o credito especial uc 2:21 ;.UW$, vara auxilia r as despezas eJfoctua<..tas, em 1920, com a manutenção das
eseolas trcadas, em zonas de uucleos coloniaes, no Estado do
l'araná.
H io de .Janeiro, :21 ue lllllÍP de 1921' lO O" da Iadcvcndcn~
c ia e 33" da fiepublica.
EPI'l'ACIO

P ESSÔ,\.

Al{redu Pinto Vici1'o de 1.llello .

.\ppront

a nova l'(•Jorma dos P,Statutos da Cooperativa 1\fililar
do Brasil

U l'residellh~ da Rr>pnbliea dos Estados lJuidos do Brasil,
afffnder:do ~w que requereu a Cooperativa. Milita,· do Brasil,
il.uforí:uld<' a l'lltli'C.ihnê!l' pnlo derreto n. 7fl(i, df' ~: !],~ outubro
tf,. IRno. f'.Ollt o:.,; Ps(:dnfn:-- flppeu~ns ao JttPSIIH), ,.,,,i;1 reforma,
:;tll't'f'.·~si\ <~nwnlf', foi apprnvada relns dPet·etos w>. 1 . 60-1, do
í tJ,~ d!·~~f'llJ·lll'n· d1· I R~l:~; 1. 818, de 1fí ele ontuhrn dn 1894, n
ll.tl:l:->. dP ::!t du ,iuJIJo de\ 1!11'1, ~~ devidanwnl1· l'I'Jll't'sr.rttarla,
di'.ITt•f~t:

.\ rLigo unieo. Fiea appL'ovada a nova r~fonna dos cslaf • t! os

da Coopcraliva .Militar do Brasil, na collformidade da
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resolução votada em assembléa geral extraordinaria dos respectivos accionistas, realizada a 20 de outubro de i920, obrigada, porf!m, a mesma ~ociedade a cumprir as formalidadeb
ulteriores exigidaS. pela. legislação em vigor.
Rio (h~ .Janeiro. 23 de maio de 19~J. 1110'' da Iud•~pr~ndew:ia
e 33" da Hepnhliea.

J:PITACIO PESSÚA.

Simúes Lupe!.

DECRI~TO · N.

l·L 822 -

DE

2::J

llF. M.\IO DE f 92 t

Concede á sociedade anonyma .. La.mpoi't and tlolt, LimitRtJ"
autoriza\·ão para fuuceionar na ft(•tn.tblica
O Presidente da Hrpublica do~ Esl.dans Unidos du Brasil, attnedendo ao que requereu a soci•~dad•~ :uwn.vma I~am
port and HoJt, Limited, com s•~de •.·m Linn'{t~.wl. [nglat,.n~t. n
devidamente representada, dPcreta:
.Artigo UI\Íl'O. • E' COUCI~dida Ü SOI'-Ít•tladt_• Ullttll~·ma ''Ltllll··
port and Holt, IJimitcd", auferiza\.·ão para funeeionm· na
Hepublica~ com os l'~tatutos qw~ apresPnlon " medianl" a.:;
~lausulas qun a esto acompanham, a:-;~ignallas pPI11 mini:;;tt··-~
de Estado dos Negocios da 1\gricullura. Jndusl.ria .- ComnH'rcio, ficando a m·~~llut ~oeiedmiP ohrig-atla a t'Uinprir as fonualidades exigidas pela legislação em Yigol'.
Rio de Janeiro, 23 de maio de lV:!l. 100° da Inuepentl.tm

cia e 33° da llepubliea.

EPITAGIO l'ESSÔA.

Si mú•}.<: f.upes.

Clausttlas que acompanham o

dec~·eto

n. 14.822, desta data

I

A sociedade anonyma Lamport and Hull.. Linlited, é obrigada a ter um representante gt.'ral no Hra~.;il, t·um vlenos c

illimitados poderes pat·a tratar t~ defini f i\·am•~nt.e resolver a.:;
questões que se' suscitarem, quer eum o (3uH'l'UO, quer {'O!H
particulares, podendo ser demandado ·~ r~cehel' citação inicial

pela sociedade.
li

Todos os ados que }JI'atieal' no

Bra~il

ficarão

~ujeitos

unicamente :ís rt•.srwet.h as h•ís e regulamentos e á jurisdie\·ão
de seus tribunaes jndiciarios ou admíniHtrativ.os, ~('lll 1(111\ em
tempo algum. pqssfl. a l'l'.ft~rida ~Od••da'h~ reclamar qualquer
excepçâo, fundadn l'lll :'PU~ estatntn:-;, eu.ias tlisposições não
pod,rão sel.'Yir de hasc para qualqw~r reclamação concernente

á

ex~cução

das obras ou

t5ervil~os

a que clle::: se referem ..

Continue
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1IJ
Fica dPpPwJent.P dt•· anlm·i:ta(,'ãn dü Oov~"rnn qualquer alf.Pração qttP a sorit·dnrln I.Pnha dl' fazpr nos l'I'S!H'l'l i vos estatutos.
A sorü~rlad.-. 11ão podt·r:'t, lampuueo, pt·atiem· IlPn1huma
opera~·ão dP hanro, n('gociar nn ~ambiaf's nn operar em seguro~,· twm iust.allar i' ü·:\ft'gnr t'~tn,:ão al~~tma I·ad.it~telegra
phica ou rarl.iotelPphonic~a Ht'm qiH\ para ISl-'o, sohc~t~ pr~
viaml•ntf' nnlorização f'S!H~eial. ronformf'. n t·asn, ao l\lmtsterw
do~ l\'PJHlC'io:; da Fa:tPJHla (•11 ao dns ~~'~wins da Yiação e Obra~
Puhli1~a".

• ~•'r-lhP-laa cassaria a nntorização
JlPpnhlil·a. si int'riHgir eMa clans1ila.

para

fnnr(·irmar

na

IV
Pica entendido qlH' a anlorização •' dada sem prejuizó do
principio dA aehar-se a sociedade sujeita ás disposições de di ..
rPito quP res-em as soci('dades anonymas ..

A infrfw.din de qnalqtH~r das elnusulns para a qual não
eommiimdn pPna cspeeial ~('l·{t punida rom a. multa de
um l'onln de N'is (i :000$~1 a cinco contos de réis (5 :000$) e,
no casn dP J'('inciden(~ia. eom a cassaeão da autorizaç.ão conrPrlida IWlo dí'creto Pm Yirtnde do qÚal l13ixam a~ presente.~
f>.;; f Pja

,•lansula~.

Hio Of' Janriro. 23

nEr.RETO

~.

d~

nutio dP. Hl21. -

1 '~. R:?·:l ---

lW

:! 'I n~

8imõrs Lopes.

!\I :\To

nr. -1921

Antorba o contracf.Q para a. execuçâo do conjunto de obras e installações ferro·
via.rins destinado a estabelecer li11:ação, em Therezina, das F.stradas de Ferro
:~.Luiz a Tlv~re.zina, Petrolina :\ Therezin11. e Cratheús a Thnrezinat de
aecõrdo com a autorfza.çã.o constante do n. XXXIII do art. 83 da. lei n. 4.242,
de 5 de janeiro de t921, e o estabelecido na clansula V do eontracto approvado pPlo decreto n. 14.589 A, de 30 de dezembro de 1920.

O PI·e·sidPntn •la RPpnhlicm do~ E~tndos lfnidn~ do BrasiJ,
de a".cfwrto r,._,m a antorizar,ãn ronstantP do n. XXXI H do ar-·
tigo R3 da lei n. ·L2!•2, rl~ fi de jan••iro r!P. 1~21 e com o
psfahPlncidn na l'lansula V do ••.onfrar.t.n r.ch•hrarlo i'ntrfl> o GoYflrnn da Pnião ,. a Companhia ncral de M<>EwramcntoR no
Marrunhão, approYado pelo dccr.rtn n. 14.5H~ A. de-:~() de dezPmbro dc 1920, -dPcr•nto est.P 'assir.nado em YÍJ'htde da
nuforização ll'gislath·a eonferid~l, pelo arf.. fi3. n. xxvr, da
1e i n. 3. 991. dn :> ctn jarwiro do t 920 drrretn:
.
.
Artigo unico. Fica autorizado, segundo as clausula;:; que
nom este bai:rarn, a·ssignadas pelo ministro de Estado da Via-

ção e Obras Publicas, o contracto com a Companhia; Geral de
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Melhoramentos no Maranhão, para a execucão do conjunto de
obra'i e installações ferro-viarias destinado a estabelecer a
'igacão, em ·;:herezina. capital do Estado do Piauhy, das Estra.rtn·g de Ferro S. Luiz a Therezina. Petrolina a Therezina
e Hnha de Cratheús a Therezina da Rede de Viac:.ão Cearem;!',
r.:egundo os :planos approvados peJo drcrrt.o n. 11. :?98, ÕP ·I?.
dê agosto de 1920.
Rie de .Janeiro, 24 de maio Utl 1921, 100° da. JndepPndPII··
(~ia e 33° da Republica.
F.PrrAmo PEssôA.
J. PirPs tlo Ri().

Clausulas a que se refetP. o deci"eto n. U .823, deR1.a data

DO OH.TRCTO

no

CONTR 1\f!TO

O contracto t.em por fim a execução do conjunto de ohr~~
ferro-yiarias ~estinado a est.abeleeer a Iiga(;fio.
na CJdade de Therer.ma, capital do· Estado do P iauhy, das l~:-3tra;Jas de Ferro S. Luiz a Therezina, Petrolina a 'l'herezina
e Cratbeús a Therezina, de accôrdo com o estabelecido n:t
clausulà V do dPcreto n. 1-1.589 A, cte ~O df' dpzemhm <lP
1920 e segundo o~ planos apprnvados pelo d('Cl'Pio nnmero 1-1.298, de 12 de agosto dn H1'20, comJH'f•lwndemlu:
I, trecho de ligação com a E. F. S. Luiz a Therrzina.
r..om cerca de sete ldlometros de e;xtensão, · con I ados do erwnntro da ponte wbre o rio Parnahyba (margem psqnPrrla~:
11. ponte sobre o mesmo rio Parnahyba;
III, trecho de ligação com a E. F. Petrolina a Thcr'c-·
zina. com cerca dP 11 k ilometroR, a contar do outro encontro
da ;,Jludida ponte sobre o rio Parnahyba (margem direita);
TV, tr~cho de ligação com a E. F. Cratheús a Therezina.
com cerca fiE:' tres kilometros de extensão;
V, fornrr>inH~nto do malPria 1 fixo e rodnntr> ('OrJ r.:;..pon-

e

in~tallações

tlfmle.
11

:A construcc:ão comprehende:
a) roçada, limpa e deslocamento da faixn dP fpr•n; Jtl'ccssa:ria á estrada o suas .drpendencias;
h) trahathos de terraplenagr'm. CO!l'stant.es tlr> ct'irte~. rmpres! i mos,' cavas para functa('ão, valias, valletas, drl'ivaciJr:-; drj
rios. esplanadas, de~vios P outros ·semclhanles;
-·
c) monbgcm, · craynr,ão e pin f trr~t rlns superstrncf nrn~
. . nefallicas das pont.e·s;
d) obras de arte, tanto eorrentes emnn Pnwdaes;
t-) assentamento rla \ia tJel'manenh·;
1) cerca<>;

AC'l'OS DO PODER EXECUTIVO

'7{

O) trall'C3f•Orte de todo O material para construcc;:.ão até
o loF.ar de seu emprego, ob'servadas as disposições do aviso do
Min1~terio da' Viação e Obras Publicas n. 164, de 11. ·de aP,"osto
de 1g17.
:
h) assen!arnento de linhas telegraphicas. telephonicaE' ou
s~maphoricas:
i) Prtifir.io~

neces~arios.

III

:A Companhia obriga-se a fazer todas as obras e forneei-

!nen\os previstos neste contracto segundo os planoH. -as e·speclfl.tações, condições geraes e tab~llas de preços unitarilrs ap~·ro~ndos

pelo Governo.
Para a9 pontes sobre os rios Parnahyba e Poty apresenl:l.t':Í., mn 1.1'{'.3 vin'í-'1, dentro de cento e vinte dias. contados da
data do registro do contracto pelo 'fribunal de Contas. pJ•ojectoH definitivos completos e detalhados. com os calculo~ de
estabilidade e resistenc•ia das alvenarias e superstructuras
me•allicas,. 30ompanhados dos respectivos orçamentos, para
sc~r~m submettidos á approvação do Governo Federal, que deverá decidir ·~obre a approvação ou modificação dos mPsmo!-1
:cteutro do pr·1zo de 90 dias da ent.rega á Fiscaliza.ç.ão.
DOS ESTUDOS E PRO.lECTOS
IV

Assignado o contracto, o Governo entregará á Companhia 11ma das vias elo~ estudos definitivo~ approvados pelo
deerel.o n. 1 r.. ~91R, d~ 1'2 de agosto de t 920 aos quae~:~
dever{t 8lla cingir-~H', ·propondo todavia as altf'l'açõc'~ •~ modHieaçõP~ au8 julgar nf'ic.essar.ia~;.
§ t . o O Governo reserva-se o direito de, quando julgar
conveniente, supprimir obras de arte ou alterar os respectivos
projectos e de modificar a propria direcção do eixo da estrads.;
não cabendo por isso á contra.ctante direito algum a indemnização.
§ 2. o Caso, porém, se.ia abandonada, por ordem do Governo, auaJauer obra .iá iniciada ou concluida, será ella medida definitivamente com o material em ser correspondente
e o respectivo Yalor, de .accôrdo com os preços da tabella approvarla, pago á •.,ontractant.e.

v
A locação das linhas poderá ser feita pelo Governo, ou
pela Companhia. mediante ordem de serviço da Fiscalização;
e neste ultimo caso será paga pelo preço· c-orrespondente da
tabella.
DO 1\f ATER TA T~ E DAS FUNDAÇõES

vr
A Companhia empregará maf.erial de boa qualidade na
execucão de toda~' as obras e seguirá as prescripcões da arte,
dP modo a obter eonsf.rueções JWrfeitanu•nf. e ~1ulid~1s e pgf.a·\'~1~1.,

Áqros

DO PÓDER EXECUTIVO

O \systPrna P dimf'nsões das fnndaçõrs das obras de arte
~ edifícios serão fixados pela Fiscalização por occasiíio da
execução, tendn-se om attPneãn a nnturPza elo tPneno e as
prcssõ(l's a supportar.
·
A Companhia, dtu·antf~ a ronstrncção, é obrigada a ministrar os apparf'lhos P o pessoal nPePssnrio"l ás sondug:f'ns e fincamento das r~taeas dP (lnsaio.
O material fixo e rodantn a importat' será fornecido mediante ant~rização do Governo c de conformidade com as especifiraçíirs pnr ec;fp expedida~.
VII

8(• sPrá arrnifo P Pmpl'í'Aadn naR ohrn~ o nHltPrial qut~
rsf i\'rr dt· at'l'tkdo rom os plano~ " intlit'Ht_'IH''1 approvados pAio
GOVPl'llO.

..,.

DOS PRAZOS E PENALIDADES CORHESPONDENTES
Vllt

A Companhia ohriga-se a iniciar, tlPJÜl'O dP no dias, a
eonstrnec:_'ão das ohrns eont1'arladas, contaclo Pst" prazo da
data do rPgistrn dn ronlracto pPlo Tribunal dP f:nntas.
A ordPm dP ataqnP fins nlll'as ohrdPrrrá ao rriterio cstahf'l(lcido (lm o.rrlPns rlP sPrvic;o, dP accôrdo com o plano gerai
apprnvadn ppla. Fiscalização.
•
Obriga-se igualmente a Companhia a terminal' todas as
ohras P installaçõrs P a fawr todos os fm'nPeimontos, dentro
do prazo dP :16 mezes rontarlos do inirio dns tralmlhns.
IX

Ri a Companhia não ronrlnit· as ohrns dPnt.rn elo prazo estipnlarlo na rlausnla VIII fira snjPifa á mnlta dn 300$ por
dia. at•~ quatro mPzes; !100$ por dia. dn quatro a oito mezes;
1 :OOOJ!l por dia de nit.o nwzes em dPante até 12 mrzes.

'Ãi a Companhia nãn mH'iar n consft•ncçiio da"l obras den-

tro do prazo Pstipnlado na clausula YIIT fica snjPit.a a rima
multa de 5 a 15 contos dP l'Pis; marcando-sP-lhe novo prazo,
findo o qual, persistindo a falta, Jhr sPrá imposta nova multa,
rlohro da pt·PcNtent.P, P assim RlH'CPSsivanwnte.
XI

Df'lc.orrido~ clozP mPZPs da applicação das multas comminarl.as. naB clausulas TX f' X, si pPrdnrar n mot.iyo da imposição drst.as mnlt.as, o cont.ract.o caducará rle plNlO direito, e
assim será dPclarado por actn do Governo, indepPndentemente
de interpellaç_ã.o on acção judicial, sem que a Companhia te-

nha direito a indemnizaç.ão alguma .•

Af~TOB DO PODER EXECUTIVO
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.Paragt:apho unico. O eontracto tamhf'm poderá ser declarado caduco, st>gundo os mesmos termos da presente clausula.
no caso de interrupção por mais de 60 (ses'senta) dias das
ohras dP construcção, salvo caso de força maior, I'econliecido
corno tal pelo Governo.
XII

·v (Wific:ula a caducidade do cnnlrarl o .-.m qnalqupr elos
casos a qnP se rf'fm'f> a clausula pr~·cedcntn, llf'nhuma indnmnização será ctnvidn á Companhia alrim ela qnf' eorrespondcw :í importanr.ia das obras r•~a!izadas nas (•ondi~'Õfls e pelos
J)l'C'ços do f'ontraclo f' maf.m·iaf's fornecidos eom anf«wização
do ( lovnJ•no, c'tt.in pagantf'nl.n não tenha sido pffertuado.
Pm·agrapho nnko. Fica f'ntendiflo qtw, f~IH c~aso dP resci!-'~O on r.aduciílade, o Governo assumirá inteira J'esponsabilidade das encommendas que, com sua autorização, tenham sido
f P-itas pela Companhia e cujas ordens não possam ser ean- ·
celladas.
DO PAGAMENTO DAS OBRAS E FORNECIMENTOS
Xlll

O:; trahalhoR f' fm·necirrHmtos rPalizacto~ ~erão avaliados
srgmHio nR Jll'f'~.os 1mital'io~ qur nonst.am do orçanwntn appr·n\·aflo vrlo deerrto n. 14.2gR, -d~ 12 dP. ago~lo dA Hl20
f' ns df>nlllis Pstipnlações no presAnf.r cont.raet.o.
§ 1. DrnfJ·o do prazo de novent.a dias, da data do regi~tn
do rontraeto pelo Tribuna] rlr Contas, far-sr-ha uma revisão
doR allndifDo~ prPÇOR afim dP Rrrnm rrcf,ificadc•s o:' qu~. S(~
aelntr'<'TH Plll dPRfl('rtwclo com a!il condições :wt.naPs do merl'.ado, SPIHJo h•Ya:l!a Nn ronl.a, na 1-ahC'lla as.:im l'POT'~!·ani~ada,
a q11nla~ão doR tif11los df' qnC' trata a r.lansnla XIX.
~ :! . " RC'mPslralnwnt.P, dlf' pnt.ãn nrn dP:iniP. fal'--sr-ha a
J'Pvisf'LO g·P·ral ~ta mPnr.ioiTliadr~~ labnlln para II·;·,zc>l-a ~Pmpt'P de
~W·Pí!rdo rmn os lll'rços ·d1n nlf'l'f'~Hlo. iTwhtsi\P r:o (jiiP l'f'~prila
:í qnnlac:ão do;;; 1itulos.
.
·
~ :L" F.m qna.ldu<\l' lrnnpo, pot·a m;: lH'rçn.~ niín itwlnid'os
nn lahPJla approvnda, o <:overnn pntmr:í. Pm nl~i·i!rdo rom a
Companhia, f', r•aso nrvo o ~·onSÍJ!iU. RPrão lae.s prnc;os fixados
por arhih·amnnt.o. Nteol'hPndo ead.a pal'f.p o ;o;(•ll a.rbilro f> pre-·
viamPnl t> o desPmpat.ador.
·
0

XIV
Af.~ o ttia Hl dn rada mez pro~Pdrl'-RP-hn :l. nwd:içã-o provisaria do!i! IJ•abalhnR PXPeutados no nwz anf.f'rinr. r.u ia im-porln.ncin ~Pe11. paga :í Cnmpanhia dPntr-o f~·~~ nnvPnfn c\lia:s da
dnfa Pm qun fivPI' sido fpif.a a nwcJic;:ão.
~
·
No raso nm qun, por tr.nlpa do G~tvr.t·nn. não possa s{'r
foi.lo o pagrmwnt.o drntro fio prazo aci·ma rst:ipulad:n, tal pagamPifllo se eonsidPrrurá como effp.cfuado dPntro d(J al:ludido
prazo para os effeitos da apuração oos saldos do drposit-o a
que se ref,ere a Nausula XIX.

:ACTOS DO PODER EXECUTIVO

§ .1. o As superst.ructuras de· pnn1 oR, no:: !.ri lho~ f' sPus. ar.cesSlOrios, os apparelhos de mudall1ç1a de linhn. os carros, looomotivas P machinas, fcrrramentas, quando impo'l't.ados por
ordem do Governo, de a1~côrdo com os projeetos e especificaçõe·S por clle approvados, - serr'ã:O inclnidos em mrdição provisoria lngo depoif:; ,c'!.e desemharea<los, verifif~ndos e ac!(~,eM.os,
no porto de S.· Luiz do Maranhão. ficando a Companhia responsavel por esse material até seu recebimento derinitivb
por occasiã:o da medição final.
§ 2. o As importanJci.as pagas antes da mediç.ão final constituem adiantamellltos feitos á Companhia c podem srr
rect.ifkadas por occasHúo ...ta avaliação definitiva t~orrespon üeni.H a esta ultima.
~ :l. o As Jnf'{~ü:õf''S c :wnliaçõm; das f'.:l\·as para fnndaeões.
d:ts fllnl\af;Õ,t'·~. d't• obrn,~:~ .i(t t'<tllt~lni~laH oll l'lli'Pia~Jilt,g quP
tenhwrn sido ah:mdnnadas po1· ol'dt•Jll tio C:nvt•rno ••. PITI J~PT:I 1.
n:s de trualquPr kahalho nn nhrn, ~~ujn. mt•d,it;ão 11ão (l'Ossa St'l'
J·f'fl~ita nu VPrifieadn, Fmrão ~~n'n.sider':ulas '.f~'PI'irli't.iva~.
~ lt." As dp-,pczas fritas pnla Companhia. mPrHant.P prévia
au,tndzm:fio do GtJVP·rno. com ns drsapt·orH·ial;ões ~~ indrmni-1

7.ações de hrmfoil.orilas nrePssa.rias á
e suas depondPtw.i.as, sel'fío i1wluiíl'as
fi T1 i t.ivnmrnte.

ron~Lrtwçã,o
nu~clit:ãu

(''111

rla·s esfr::lK]ias
11 pagas ~:~ ..

XV

Terminada n ·constr-w~r.flo das ohl'ns r n1cceHas est. aR pelo
Governo, f\ar-se-ha logo a m:edição c avaliação final. sendh
as respeet.ivns contas encaminhm:llfiis para pagnmen~Jo. o qual
deve ser realizado denb:•o d'e ses:s:enla dias, n. <'ontar da acooitação Gla mediçã1o pelo represent.anf,p, dia. Companhia, na nrlmin~st.ração cenhal da Tns;pCf'JOI'ia FPflm'>:Jl das Estradns.
XVI

Tanto nas mediçõe1., e avalia~ões provisori'as como nas
definr.itiva.s, só sei'Iãlo cl01Il1Íprehend'idos os trabalhos e obras
executados de inteiro aooôrdo com os proJectos approvados.
desenhos res:pect.ivos e ord'ens ti~ serviço emanac!as dn FiscaHzação; o material fixo e rodante acceit.o e mais as impor-·
tancias pela Companhia despendidas com as desapropriações.
legalmente auto·rizadas, doo t.errenos que tiverem de ser or,cupados pela estraJdai e suas dependencias e G.aauelles de ond'~
se. •houver· de extrahir pedras P ouf.r'M materiaes para exe-·
eução da~ ohras t~onf.l·at>.tada~.
XVIJ

O maf.erial metállico importado do estrangeiro para ser
empregado na const.rucçã!() dlat<:! linha~. assim como o material
rodante, de f.racçfio e d~ officinas, poclerãJo ser orçafl 1o~ f'm
moeda nacional ou 1m moel(:l'a d'n pniz fHn qne tivf't'Pin tlr r,Pr
adquiridos. SPndo os orçamentos prcYi.arnwnt.n sn;j~iLO!=i :í approvação dlo Governo, para servirPm dP base aos pagrnmP!TI/tm;;
respeetivos. Ne'S Ins orcamentos <levPm Psf.ar induidaH todo.;;
as 'l!'espezas até u pol'lo tlt~ S. Lu it. do 1\f::wanhã:o.
~ I." T:1es orcamPJtll•s. qw~ trarão a ·Ppig-raphe «Ürça1

lnl'~:ft•~ p:ll'a

png:utwt•1"'. ~cPt'fiu l•:t:~.·atlo~; '''" pl'f'(~os unitario'1

.I.CTOS DO POOER EXRCUTIVO

nos quaes se levará em conta a QllOI arão dos t.il.nlos a cru e SP
refere a clausula XIX.
§ 2. o No caso de' material orçado em mueda est.ra'ng·eirra,
a cQlnversão em moeda nadonal far-sc-ha IHlpplica,ndo a taxa
do cambio á vista ~obre ·o p~viz da procedencia, vol'ificada na
vespera do dia em qne fôr expedida a ordem do pagamento
l'espectivo (segundo a C:amn:ra Ryndienl dos Oorref,ores dü Rio
ou Janeiro) e nno snfft'Pl':'t mais altf't'fH!ÕI~g lHil' ot·.t·.:u~ifin da~~
tllf>,lJ'ir,ões

fina~:'s.

XVIII

() pagamHlllo das ohras s.Prá feito telltdo Plll
medições e avrulaações twnvisoeia~ ou
pois de expressamenf.L' aw~~~eif,as pela Comp;udda.
•·t~~·adt~t· ou ]trt•po~lo.
~peeli vas

vi~t.a as re-·
l'iuar-~. de~•·•1
pl'u

XIX

Para prover iís despeza~ T't~ln.Livn~ á ~~·cmst.t·urr,:io das obras
tllmwiunatlas 11a r,Jansula J, o Uovenw mniUirá 'I. :HH :000$
(sei.•~ mil tresnnl.os e novPnl.n e um eontos O!l rt~is) ~'Ill a.poli~
ens papel, da divida publica. int.Prml, .1uros 1lc f> '!lo ao amw.
q1w a nornpanhia adquirirá do Governo, ao par. fazendo ella
o dep11sif.o do valor 'l~orresponde,nte .no Banco do Bl'a:-;il ou em
outro banco ~wceito pelo mesmo Governo, para ser applicado
~~xr.lusivmrwntn n10s 11agament.os, por cllf' or·denndo:.,, c:~os trnhalhos de <·.on~trtw<~ão e fornrcinwnlos qnr n. C0:11pnnllia fn1·
exceut.ando.
Os saldos dos depositas wmcerão juro~ rle 5 % ao anno.
qne sorão r.rP!lit.ados no (1nyPrnn. ficanrlo por Plles rpsponsavPl
a Pontpanltia.
·11
DO OTH'RTTO DF. DESAPHOPRTAÇÃO E OUTROS
XX

Para o cumprimento do contract.o a companhia .g.osará. o
rliroito dr des~propriação por utilidarle pubHca. na fórma da
lei, do~ f orrenm; e bcmfPHorias qnr. Sf' tornem nPrPss~rios :í
nxernGão dos SPUS trabalhos.
Paragrapho uni co. Sendo fcdPraPs as estradas e os serYiços.. a cargo da contractante, estão ellPs isPnf.(,s do pagamento
de irnposf.os esfa<loaPs ~ mmtieipaP~.

D.l\ CONSRHVAÇÃO DAS OfRRAR
xxr

A comnnnbia será re~w,nsavel pt~la conHervarão ~" solidP7.
das obras df~ terr:mlanagnm dnrantc n pl'azo de ~ei~ m•~n·s ~
pnla das de arte. tanto eol'l'ent.Ps romo espneütl"~. clllranf.l~ mn
armo. amho~ a eonf.m· da data da nwdiçfio final. d1•vrndo. Plllquattf.o não cstivPrem fiwlm; taes prazo~>. faze~· á sua eusta as
r·eeonstrueções n reparos necessal'ios. a juizo do t.tovr•ruo. soh
JH~na de ~~er·em fpifos pP!It nw~m10 P a illlJJOrt~uwia d:t:~ d"~~llf"'!au
~Je~:t.~(lTlfalla:; .,
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XXII

Dn rada paganwnt.n fpifo ú rompanhia se rlesrontarão 5. o/o,
quo sPrão r•~rnlhidos ao 'I'lwsnnrn. f'Tn moeda cnrrflnte _ou em
apoliees. r>ara. cnnst.ituiç-ão da rançãn df'stn Nmtrarto, CUJO _maximn •' fixado rm dnzPntos ennfos dP r,çis ; 200 :000$000) .,
XXIII

F.m t•asn dP radneidrulr>, t~P•~rl't:ula
1rarf.o. JH'l'df'rá a companhia a cnnrfit,

no~ f f'rmns dl'l~t-P con-l'Pt ida. f{lW passará dEI

piPno di.rrítn ú prnpriNlndn da Pnião.
Paragmpho nnko. o saldo do 1.h~posil o ( t•lansnln XIX)'

que

pnrvenf.nra ainda P;xist.iJ· no hanen drpoi~ da liqni\'ão das contas finltt's. snrá rm;fifuido ao GoYf'rtW nrn npolirr~ ao par ••
. XXIV

A imporl ancia rlaR m11ltas í' 1ja~ d•'spf'zas tln r.onserva~.ão
r solidfl:z da1õ; olwas. alPm df' podf'r srr tli'S(~onf.nda rla~ contas de
nwdiçõfls nwnsa.rs í' da t'll.llÇ'âo, llndPr:'í. a jni~o no novemo, ser·
rohrada Psf'ruf.ivamflnfP. si ·nfio for rN•olhida ao 'rlw~ouro Nacional on á DPlngaeia FiStJal do mr!'nno Th11som·o Pm Therezina. drnfl·n ~~~ ::10 rlias. eontadnc;; do rln intimar;ão para paganwntn.
.,

·:·- tj

DA RRPRE~RNTAÇÃD DA r.OMPANHL\ F nA TRANSFE
RF,Nr.TA no CONTH/\CTO
XX\'

A eompanhia nhriga-F:n a lf'r no Rio de .Tanf'iro nm rerom qnflm ~e Pntf'nrlarn a Tn~pr>rtoda Fm.Jeral das
Bsfl·adas r h non•rno. fl nn ln!!m' dns frahalhos nm prorurador
idnnflo. a jnizo dn nm·Pmo. f' -IPgalmrntf' rono;;fifuirlo. éom poOiiJ'Ps pl11nos ~ PSpí'('iafÍs para I'l'~olv•·t· rl•>fínif ivalllí'llf.f' sohr~ a
rxernção. rlassifiraçã.o. Jn('(li~·nn P aval iac,•í'ín das ohras. as~im
l'nmo ~ohrr l11do rnai~ qn•• fn1' POHCPJ·nPnfP nn rnntrarto.
fll'P~Pntanf.P

XXVI

ü r.onfJ•arLn. fanfo para PsN·nrão das olwas romn para o
fnJ'JWr.iBwnf.o dP mat.Priaf's. não podf'r:í St'l' h·ansfPrido sPm expressa anf.m·ização do Govf'J'tw. sPndn. porPm. pPrmittido á
rompanhia snbrmprf>itar. índf'JWIH1Pnlf> dP autorização, a
exPcução dA qnalqum· rlnlhtR. mantirfa. por1ím, a sua rrsponsa-

hilidadn "' sendo Plla. por Hi. ~Pu pror. nrador ou preposto
(clawmla XXV) n nnka admiHidn a tratar eom o GovPrno.

XXVlT

I

i\ infracção dí' qnalqnPJ' cl:is f'lammlns ::lf>~fí' rrmtrart.o, ·
para qne não haja P~'na P.~pePiUI. ~Pt·:'t JHmida f•om a mult.a. imposta pelo GovPrno, d~ 3()0$ a 10:000$ e do dobro na reinci-

dencia.;

ACTOS !)Q\ PODE!t\ &X.EOUT1VO
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XXVIII

·
Si durante a execução ou ainda depois da terminação dos
trabalhos se verificar. dentro dos prazos. da clausula XXI. que
qualquer obra não f<)i executada conforn1e as regras de arte,
o Governo podcrú exigir da comvanhia a. sua demolição e reconstrucção total uu. parcial; ou fazer taes _reparações á cu~ta
da mesma eompanlua e por eonta da cauçao ou das quantias
devidaH á contractante.
XXIX

No caso de desaccôrdo entre o Governo e a companhia sobre a intel1igencia das presentes clausulas, será este decidido
por arbitras nomeados, um pelo Governo e outro pela companhia e um desempatador préviamente escolhido pelos dom;.
=~xx

O Governo poderá entregue á companhia~ na r.stação de
6enadm· Furtado. mt•dianu~ alugw·l. uma lot·omotiva e dPz
prauefm:-; da ·J•:.st l'ada. dt• Fc~n·n :Siio Luiz a 'J',lrf'l'Pzina: pal'a
:->ercm exelusivanll'ntn l'lllfH'f'gadas na. Pxeeução dos sPrviços.
A companllia fica rnspom;avt•l pl'!a t•.onsen·a~~i'io dPSf.t\ material, (ltte dev•:J·á Sf't' ·restitui do. findos os ,spr·y i1;os, nas uwsIilllg L'OIH1içõns +'IH (llW t iHw sido l'Pcebido.
l'5i, por· IH't~asifto da re~f.ituição SP mmlSHl' a l'Olll(IHilhia '1
fazer as l'Ppara~·ões n m~suJo as suhst.it.ui•;õ(\S Jree••ssarias, o
Governo as fará á l'USta da I'OIÜI'actantn. vodcndo para isso desconf.ar dos pagamPnfof. dm•idos e da caw~ão as importaneias
COI'I'f'S}JOll{}entl'S.
XXXI
I

O t.ran:->pt)l'IP. do mat.PI'ial mdallieo e do cimenfo lll'eessario á exeençã.o do eontractu. será. feit.o gratuitamente pela Estrada d,. Ff~I'I'o ~ãH Lniz a ThPI'I'ZÍila. dn qualquer das suas estações c ""tr·Pg-IIP IHH' Plla 11a ponta da linha mu trafego.
Da mPsnm fl'wma se pl'lH'i'd('t'<.i quanto :i madeit·a fJIH\ eom
autorização dn rnspecf.m· Ft•df•ral das Estradas. füt· adquirida
fóra dos :Esf.ados do ~·[aranhão e do Piauhy.
Pat·a.grapho n.ni1·o. Mediante os preços da Lahella. fará a
eorupa.nhl~. o st•t'\ r~:o dt• dr-srml)aJ'QUe no porto de ~. Luiz, do
material fixo n rodanh• a que sn refere a clausula XVH. e. seu
earrt>ganwnfo nu:-; Yagões da Estrada de Ff'I'r·o S. Luiz a :rherezina e dt~scarga· dn:-:: me:;-IHO:-; vagôes. ~ujf~it.andn-sc ao pagamento do (•tnpak do .material dl:'ssa estrada, HPgundo as
l'f'gras t•sfahf'lPt'ida:-; par·a os part.ieulares quaPS'fJUer.
Si não conviPI' ao HoYeriw fazm· o transporte directo do
mai.N·ial a t!IW st~ l'dPl't' a prpsnnh~ elausula, a part.ir da ·~s
ta~,;ão dP ~.Luiz, dPvido á adual soluçã.o dt\ c.ontilluidadn l l l )
eanal do:-; l\losqnifos,t~ompPtiní, á I'Ol1111Ullliia fazpr n h·aus-.
portt~ dn diln maiPJ'ial at.c; ~~~ ,-a;:fíes da .1-}.;fl'ada dt> Ft.'l'l'fl ~fi(:
Luiz a Tllt•r·t•zina t"lll J<~di\a oÍt ''111 lln:--HI'Ífl, lll('dianlt• o~
JH't•t;~t:-: da falwlla.
No caso dn lrausrHwLI' f't'l'J'II-VÍal'io desde ~. L.niz. a ha1-·.•leal;ãn nu eamrl do:-:: l\lnsqtiitos, i11clusi\·P •mrga n dt~:-;eat·ga alli.
. ~l'l':in fPili.l~ pda t'PHI!'anhia m•·tl'iatJ{e o pt·t•t:l.l r"spcct.ivu de
Lahella.
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ll).ll

.F·lL~alll fawuúu !JU.t'Le iul.egraulo deste t:IILllrarLu, mnloli,\
m.utuwHs, as "Gunúl«;óes geraeti ·· a lllW se relere a ela.usula
XXX. V lll das ttUe l.>aixaralll CUlll u tlUvl'etu 11. 11! .. j
13 d·~

n. ue

al.Jril de 1 ~21 e as es;p·ecificações que furem approvadas
!JOl" portarias do ministl·o da Viação e Ouras Pui.l!Ic;a::;, uos
moldes das que vigo1·am adualmcntc pa1·a as empreitadas da
Estrada de Ú!·erro Centra,t do Brasil, a!:> quaes, mututis mutandis,
::;~w alloptacias p1·oviso1'.1amente para esta cmyreitada.
l,aragrapho unico. lt'ica euf.em.t;do tlUC, PLU t:aso de diverol'llCill entre ll'-talquer da::; p1·esentes cla11sul.ts e disposições das
al ludiúas .. Goudiçoes gerae::;" ou .. espt:.nfw:.u;.e~l'::i · ---- lll'f.>valf~
cem as clausulas llo uuulravlu.
i o úo J aneiru, ~·í do maio tio Hl;:.: J • --- J . I' i r c::; Lll) Rit) •.

D.EUHETu N.

u.·. ~:211 ---- 1m

2í

v1~

r-r A ti) uE 1gzl

Autori:la c ministro da. Fazenda a. emittir avolic.es da divida publica na importancia de 968 :OUO$, para aU.enúe1~
a despezas resultantes da rescisão do cunti·acto do construcção e arrendamento da Estrada de .Ferro Central
do H10 Grande do Norte, o dá outras providencias
O !_,residente da. Hepublica dos Estados Unidos do Brasil,
na conJonnH.iadc com o decreto n. J ·1. '199, de 5 do correntQ

mez:
Decreta:
Art. 1." Fica o ministro da Fazenda autorizado a cmittir
avolices da divida. publica, do valor de 1 :000$ cada uma, dos
juros de 5 o/o ao anuo, typo 90 (Yo, até a importancia de
968:000$, para occorrer ao pagamento das depezas com ~
rescisão do contracto de construcção c arrendamento da Estrada de Ferro Central do ltio Grande do Norte, de que trata
o decreto n. 14.136, de 10 de abril do anno proximo findo., •
Art. 2. o A importancia do 503$ô85 será paga. .em moeda
corrente.
'
Art. 3.° Ficam aberlos os necesi:iarios creditos para attender a taes pagamentolS.
Art. 4. H.cvogam-sP ag disposições em contrario.
0

ltio de .laneiro, ~i! de maio de 1~1.'!.1, 100" da Indepen ...
doncia e 33" da Hepu!Jliea.
l!;pJ'l'AGLO PJ~SSÔA.

Il ornr: ro .Tlo.ptistrt.

Continue
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DECH.l!.:TO N. 1Lt3~5 --

UE ~4 UE MAIO tH:

J~;.!l

lil'Clelu 11. 13.650, de 18 de jUlllllJ ue 1Ul~, que COllcedcu a Forsikrings Akrieselskabet Norske Atlas, com séde
em ühristiania, ·Noruega, autorização para funccionar na
ltcvublica.
·

l.;Ut'>:::ia O

o Presidente da ltcpublica dos Estados Unidos do Bradil,
at.lendendo ao que requereu a .Forsikrings AkriuselskabeL
Norske Atlas, com súde em Christiauia, Noruega, resolve cas::;ar o decreto n. 13.650, de 18 de junho de 1~19, que coneedeu á referida companhia de seguros autorização para funeeiouar 110 Hrasil, em sog·uros mat·it.imos o tcncslres, de
t;twn·a c rcseguru em Lo da::.; as suas mmla.lidadcs .,
llio de .Janeiro, 24 de maio de 1921, LOO" da
dow·.ia c :33'' lla llepuhllca.

IIIHC[)l:Jl-

llvmao IJ111>lisla.

A lm~ ao l\linísterio da .Fazenda o credito especial dn 1:3: 083$3:.m,

para paganwnto dt~ vencimentos devidos ao cnearregado
do 2'' Posto P'iscal do Acre, Randolpho Couto, e relativos
ao período de 1 do janeiro de 1916 a 2 do slembro da
191'7 .,

O Presidente da Rcpublica dos Estados Unidos do Brasil,
usando da autorização contida no art. 1o do decreto legislativo n. 4.276, de 24 do corrente·:
Resolve abrir ao Ministerio da Fazenda o credito especial de 13:083$333, que se destina a pagar os vencimentos de
Etandolpho Couto, de 1 de janeiro de 1916 a 2 do setembro de
1917, na qualidade de encarregado do 2° Posto Fiscal do Acre,
extincto em observancia á lei n. 3. 089, de 8 de janeiro de
1916.1 O Thesouro fará o desconto dos impostos devidos.

Rio de Janeiro. 24 de maio do 1921,
e Ja" da Hopublica.

k~twia

100" da Tnrlepen-

EPI'I'AUIO PESSÔA.

Homero Baptista.

~CTOS

no
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DECRETO N. 14. 827 -

DE 2'5 DE MA:tO DE •1921

Desdobra & Directoria de Meteorologia e A.l!tronomia em duas :
Directoria de Meteorologia. e Observat.orio Nacional

O Pn•:-idt•nll' (:a .Jh1puhliea dos Esi!HJus Uuidos do Brasil.
usando da alll'illui<;ão quf' lltl' l.'ollff'l't' o at·t. ôJ da lei nu-nwro ~.:!L', dP ;> dP janeiro dp UI:! 1, resoln~:
Art. J • " Fi,~a desdohraua t'nt Dircdoria de Meteorologia
f'. Ob~H't'\alol'io :\;wional a ;wlnal Hirt•t·lot'Üt dn l\ldrorologia

e Astrmtotnia.

Art. ~." 1\P\·u~altt-:'-in as tlistto~i\;t)t!~ •'til eonlrt~l'io.
Rio dP .JattPiro. ~5 de ma i o dt! HJ'! J, Hlfl" tia Independencia c 33° da Republka.
J·;l'IT.\CIU l' EtibÔ.\.
Simões LOJJes.

DECRETO N. 14.828-

DE

:!5

DE MAio DE

f:921

Approva o regulamento do Ohservatorio Nacional

O Pr.esid:eut.e da Tlepubliea dos J~st.adll':-l llnido;-; do Brasil.
usa:ndo da a'Ltrihuição que lhe eonf("l'·c' o art. l, da lPi 11 •.1,~',2,
de 5 ·de ja;n-e:Ü'ü d,P, 1921, l"OSOlVIC:
Art. 1. o App.rüvar o t'·eguht.ru,•.n.l.o ·du Ohst~rvat.o.rio Naewnal, que com ·~ste ba-ixà a.s-~it,'llt:a!Ll:o velo min-iti!Lt·o de. .Estado do~
Negocio.s da Agrioultura, Indn~tria e Oommern~io.
Ar't. 2. o HevogJ31m-sc as d~sposiçõe~· em c.o.nLra.rio.
•
..1
•
I
,I
'Jl;to ue J·a;notro, 25 de maio de t 921, 100° d:a Jnidepeu.uencia e 33° dia Rl}publica.
·
EPIT.\CIO PESSÔ,\.

Sim.fies LOt)es.

\

Regulamento a que se refere o decreto n. 14. R28, de
25 de maio de 1921
CAPITULO I
OBSERVATOHIU

ArL. 1.

NACIONAL

O Obs•e:t•valorio Nacional é um rstabelE:cimenlo
que te1Jll us ~·,•.g.-ui.nl"';-; fino..::
§ 1. o F.azer lt1oüa.s a;-; oh:-'t•t·vac:ô,_•s astron••lllkt~·s. geQdPsiea::;
e d.e geop.hysic,a que forc•m ntc•is t'Ill ;.,:Pral. '\ ''')lll 'f-:\'3Jlt->eialid'ade, ao Bflasil.
§ :! . o Determinar uiHl"iam.euf:t· a hHl'tll ~-~ ~.J'i:.L'll-"lllliftil-a,
pelo T. S. F., .Jle aceurdo ~om as t.ledsc},~;; da Go·mtnis~ão In~eientifico

0
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tei"lilaCtionrai· da Hor:a, díe llnatU:eira a 8.er ulbiHzlaldla pdo's !lUWcganLes, pcl!Qis ongenhe.irOB e demais .interessadoo.
§ ::!. RPgula.r os chronumclros dos ser v i~.:us rulJlicu~, (jtlf)
dislo Iwcessitare.m. '
•
§ 4. o De~cnnina.r às posições g•eograph,ica,s dos priluei.JIH1!)'S
vonl.os do terri.f..orio, bem assim os olement.os maguef.icos corres.pondentes, c a intensidoo'e dia gravidade.
§ 5. o Oal<eula,r, pa,ra os p.dnciprues po.rLo.s do übtoral, as
tabeHa:s die mal'é que sm·ão publiead!a.s CI()IIIl a conveniente an0

teet•tlunc.ia.
§ G." lleg·istrar de maneira continua as variações do ma-

gnetismo tocre~s,f.r!e, ;p.clo ·menos 10m uma ·C!Silit'llção, c bem aiSsim
a'3 de drd,t•i,e·ild.adc aLmo.sphc:rica.
~ '7. o l~azer obseti~vtt~,;õcs diDeeLm.; e plltr~tog,rapilli'ea.s d~J sól
tão l'l''gular'llllmvtc q,ua.nto po·~~~ivel, ~~~Jm o ftilm _dlc (JeLcnninar
é.l. fn·queneia das nmnc·has c) de oh~Pt'var u valor da eonstanle
f;uJar. {l(•:n~lo f'lll vi&l:a o.s progressos ·flia mel.eo·rolog~ia.
H. o Fazc>'l' m; oüsetl'V.ações JlH.d,eorologica•s (}UP, ron•m llf~
ees.sariws á's ohs·crvações .asLrunomiea:s.
§ '!I." Ji'IOa'-tWCCir aos en~enheiros, ·e,ivi's ou miliLares, que kver.c•,rn die de-sempml!har eontm,issõeB d·e <~aa.,ac~Jer googt·,aplüco
c gr~cdeS~ico, o:-; .eonlhecimnn~:os praticos indispeus1avelis, medi·anLe um curso meKJtodicu, fi·udu u qual .rcc;rberão altrt.e.stado fiemado rpP,}O 'lhreetor.
§ 10. Publicar annualmenw, além do~ anuu.es c outras
obras tlllü fore~m necf_'IS'S~.Wi'<tS, um annuario cu,ntem.Lo todos
os ·dHdu·~ asLrouomieos ut.eis á navegaçãp c ás dclocmiuaçõns
g\''O'St'aphk•as.

s

CAl'I'.PULO LI.
ll.t\ JHSTHlllUIÇÃO DE I::Ht;RVIÇUB

A til. 2." Os sorviç01s da re.pa,rLic:ão. se,rão realizado,., no
Obscrvaturio Nacional do Riu de Janeiro c nas srguinl.es suecu.rs.ae.s:
a) em um ou ilnmis observaLorio•s geo.phy,sic.o.s e asJt;rophysieos, em localidades apropriadas, havendo actualmcntc um, o
exist.e.nlc na ci,dad!e de Vassouras.
ú) uma o.u mais esbaÇões h orarias ra.d'ioLel•0glraph,icas.
Art. 3. o No Obse<rvatol"io Nacional, sédc da direcLOll"Ia,
serão exooutadas todas as observações astronomicas c geophy-sicats habi·Luaes no1s estabele1Ci1metntos oon.g~ener:es.
P.aragi'Iapho uni co. Cabe-l·he tamhem a cüHecla ·c a puhlkação das obStervaçõe.s astronomi:cas e geop.hy,sicas a cargo
dos ubservatorios e estaçõflls que l-he são subordinados.
Al"t. 4. o Os observa:bo.rios ma·gnetilco.s ou ge:ovhysieo.s sá(l
aquelle.s em que se cxeeutam obse•rvações magnetiC'a.s ou g'l}(}phy~i{~as qnc não podem ser levada-s a effoibo nos centro.s p0·pulosos.
1\rt. 5." 1\s rsf.ar_:Õ,<'tS lwmrias radlioLelr~g.rap.h·i'lms f.emn
por fim determinar a hot·,a e {ransm-ittil-a, pelo t.elegra.pho sem
Jio, nos ~~~-·tmws elo al"t. 1o, § 2°.
Lei~

de lU21

~
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DO PE8SOAL

Ar· I.. G." O Obs.ervaf.orio Nacional 'Lerá um director, tre.:;
assi:::Lcn<lCI::5-eheff•.s, cineo a~ssistentes, tf,rs ealonlaldoro::; c auxi1i ares em numct·o variavel, conforme os recursos or·cíl\menla-rios (sendo provisortamento de trcs esse llumcro), um photographo, um mec.atüco-chcft•, um klito ajudante c um
aprendiz.
A parlo ndmiitistraliva será aHcndida por· um socretariu-llihlinl.lwnal'io, um cscriptm·arw, um dactylogmpho, um
pot'f.eiro, Lrc•s gnarllas--manohras, um _j~rdinniro- ehcl'c, dons
diLos-=-ajudaJJtc•s, l.res SCI'VI~ntcs n um VJg"ta-noc·.turllo.
§ '1.o No Ohscrvatori.o (kopltysico filial, em Vassuur·as,
I! a n·t·ú dous observadores do magnetismo 1'. dous serventes.
~ ::?." Quando entrar rm funccionamento qualquer estw~ão
llllraria radiot·eiPgraphica, serú l'n~ado o ~pessoal ncccssarw.
Art. 7. 1.:\o direclur cornrH~tc, além das aiJlribuiçüos a.
ljW) se rcfcrmu os ~§ 1", 4", H", 11", 12", 13", 14.", 16°, 17",
1~", .?1 ", 2:2°, 23" 2f.o e 28> do are 27 do rcgulaml'uto approvwdo Jll'lo ~-lt~crdo n. 1 J. ·'t3G, do t:J de janeiro de 1911), ó ~c
guinle:
0

§ J ." Vülcnnlnar os trabalhos f~m que SI~ deve occupar o
l'essoal, estabelecendo a ordem e o meUwdo a serem adoplutlos nas observações c uos calrulos.
§ ~.o Dar possn nos funecionario~, fa'I'JHio l:t\l'Ul' os com}Jnt,~ntos termos de lJlf'Omi'ssa, (]Uf~ serão· JHII' PIIP assignados.
~ 3." Movimentar livt·emcnt~ o pc:-:;soal da rqmt~tiç.ão,
á
medidn das neccs::-:idadP~ do ~erviço.
§ Lo Fixar n diaria ,Jo fHJSSoal. qrrrt~Hio 1'11l i'I'I'Viç.o fora.
da ~(·de da repartic;ão, cltmtro dos limit.rs nmr1·ados 110 al't. 7/1
do rpgulamcnto da 8Perr~tnria de Est.ado.
~ f)." Admi fi ir pcssua I nxiJ·aoJ•d i11a t·io, 1h~ :weúnlo r,om as
nPccssidades do scrvic;o r mediante pr1~via aulorizaeão do
minisLI'ü, quanlo ao llllillOI'O <' aos vcueimCiltos desse pessoal.,
~ 0. Dirigir P rPgn!nr a r.orrcspondencia eom os principaes obsen·atorios '·' e:-;f::tlJI'lecimPn!os eongctH't'f'S, naeionaes
c estrangeiros.
§ i." Puhlicm· c-om a JlOssiYt~l regulal'idadl' os trabalhos
scientifieo:;; oxecufados pl'los fnllecimmrios da repartição.
~ R.n .:\ão pei'mittil' a !:'a h ida doR dtH~u mPnios orig"inae::,
que só poderão srr vistns f' examinados em JH'Pscnça sua ou
do fmweionario por elle tlf~Signado.
§ 9." Inspeccionar ou mandar in!"pecroionar os trabalhos
geographicos, geotphysieos, geodesicos ou quaP8qucr outros
qtw fiqarem fóra do rstabelecimelllo. quando assim aconselhar a e.onvcnicncia do serviç.o.
§ 10. Propor ao minisiJ·o o assistente-chefe que deverá
f.uhst.ituil---·0 Plll ~nas falias ou irnvPdim8nto ·.
Ad. 8. Aos nssistPntes--clwfcs t'('lflpcte:
~ J." Exe<·utar Jws:.:oalmnnl~,
~cndo
auxiliados pol'ém
quauuo f(n· uonossario, pelos as..;isl1•ules. auxiÚaL·es ~
calc~ladul'c•s, os trabalho:.: . ~.st.rm~omit·os. !:!f~c?dt•::deos, ou gcophysicos que lhes forem d tsl.rtbmdos pelo drrcctor.
0

0
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§ 2.o A supervisão do serviço da hor~ e da sua distribuição
radioteJcgTalfl'llica, do qual será conservada cuid~dosa eseripturaçâo, ern registro ad-hoc, das observações fettas e das
oceurrenr.ias havidas na tTallsmissão, de maneira a poder
elucidar, quando nc0essarío, as duvidas f}ue possam surgir
solwe a cxacti<d'ão da hora transmittida.
,
~ :L" :\ regula!;.ão dos Jwndulos P eltrono1ndrus. pcrtent'C'lll(•s ao OlJ~üJ'\ ai o rio Na<;ional, n :ls repartit;õt·s puhhl'as qllC
di:;to llt'L't'ssitart'.'''·
§ !t." A observação diaria do sol pela phol ographia e pela
('SJH~cf roscopia.
·
~ 5." A redacc..~ão de um annuario ~~on~tcnclo Iodos os dados
ult.~is aos engenheiros, aos navcgan!,es ~~ ao publico em geral.
~ G." •. \s ohsorva(Jõns magneticas nocessarias para a verij it~açfío das fJUC forem nxecutadas
systematicamcut.c pelos
a~sis~tt•nles, pelos obaervadoreH magnrd.kos c pelos auxilial'es.
~ '7." A St]lpcrvisão das observações e reducçÕ<'R neeessita.rl'as veios estudos sismograph.ioos, que forem realizados,
lllWt' pelos assistentes, lJUCr pelos auxiliares.
§ 8." A fisralização elos cakulos das Laboa~ dn maré e o
uso uo «tidc-prodictor. » ·
~ !1." A oxccm:ão pessoal, quando esta se !·ornar necessal'ia o a vorifieação das obserra~~õcs systcm~ticas de electricidade atmospherica a .cargo dos assistentes c dos auxiliares.
~\I' f.. H.'' Ans asHistcn1tes eomprL1•:
~ 1." Auxilia r os assislenles-ehefes em t.udo que for det('t'IIÜ II<:HI'o pf'lo dircetor, e, especialmente:
§ ;:! •" Ex<'eu t•ar as observações vara a de4.erulinação da.
posição geographira dos pontos qur, a juim do director, forem considerados mais Jmportanto:; vara a nrganjzação do
mappa da ltepuhlica, hem como da intensidade da gravidade.
~ :L" E~ecutar as ob.Hervnçõpfi-; meridianas necessitadas
para o serviço da hora, fazendo as àevidas iranscripc.õrs nos
n•gistros reSJpecUvos.
§ 1." Execut.a1· as tr(Jeas de signars para longitude·, que
forclll soU.oit.adas.
~ 5. Healízar u's d.etcl'lninac;ões de geophysira que llle~
forem distribuídas.
~ ô.o Guiar os praticanl't'~ em sem; exer.cicios d1J accôrrlo
com as instrur)l":ões que forem dadas pelo d'irect.or.
Art. 1 O. Aos caleuladorcs conmete:
~ 1.o P roc,eder a todas as rcducçõcs de nbservaçõe~ que
llJes forem determinadas.
~ ?. Executar, em duplicwta, os calculos necessarios
ás
ephrmPrides c tabcllas a publicar no annuario.
§ ~l.o Preparar, soh a direcção dos assistentes para isto
desigJJadns, os quadros nunwricos o mais documentos destinados ;í illl!pressão.
~ Lo Fazer a revisão da;;; provas f.ypographicas dos trabalhos t;m impressã.o.
tArt'. 11. Aos auxiliares compete auxiliar os assistentes
em l.mlo quo lhes fôr determinado.
~ 1.'' A <'Xl'cueiio, em wiag-<'ns de exvlorações, da~ ob'S(•L·va-çt"Jic;-; t],~ posição geographica, dos elcmenLu~ magncUcos.
§ .:!." Exercitarem-se no uso dos instrunwut!J~ c na red ucçüo das observações.
0
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Art. 12. Ao pho.tographo ealJe a exeeução de.. todo~ os
h·a!Jalliu~ profissiunacs quo· forem ordet~ad.os pelo du-ector ou
veto a.ssisLcuLo que for pot· esLn cummts:;wnatlo.
Art.. Í.:J. Ao mecauíco-chefc cabe:
§ Lu Ter sob sua guarda. e reKpon:;abilidadc lodo o malet·ial se-ieutific<? d9 estabelecmwnto. . .
. . . . .·
.
~ ~." Orgamzur c con~ePvar em dm o lll\culu~w .uo::,
instrumentos c apparelhus st:iculificos pcrl·Clll'enl es a t!Ircctoria.
·
_
~ 3. Tnr a seu cargo a conscrvaç.ao dos insl:;:umcutos o
appai·ethus, informando em tempo ao Liírcelor sobre qualquer
cnnecJ·Lo J.c que precisarem.
~ .r.," Gonfec<~ionar todos os instrumentos lpara os quacs
LtVel' ~;uffieit~ntes l't'eursu~, n ordem do throctor.
..
Arl. H. Ao ajudant~ de meeauico eomrH~tc a.uxtlmr os,Yo
u lli mo nm Lud~~ quanto Jor nct·.cssurio para melhor c;cccm;t~o
du artigo anteri•H·, subsU I uindo-o nas suas faltas c Impcdl0

Int)IÜOf'i.

ArL. Hí. Ao aprendiz LI,._, me~anieo ~~ompotP [H't~sl.at· serviços na officina conforme determinar q meea~ico, t.encn .es- •
pedalnwnLr~ obrjgac;ãu

de manfet· u:-> appardhll~ e ierem c~-;( ado de pet'feil.o a~HPio.
AI'L l G. Ao secrelariu-biblit'lhe<·ariu cowpde:
§ t.o Hedigir a eorrel:lpondencia official.

t~tuuenf a

§ "2." Tet· sob sua gual'da os Ih rns llPt:t~~siu·íns para a~-·

::i1~ulamentos.

§ iL" EAaheh~CI'I' mell.'iUhrwnlt~ a folha 1ln pa~~tlllCill.o du

lH ssoaJ.

§ 1." .Pt·oePs.sar as contas

apn~st'ul.adas

uor·es, afim de serem remeUidas á
'Wrio.

velo;-;

eoutabilirtud~~

furnecodu miuis-

,

§ 5." ]!:scripl urur, de acctn·t.Io eom as instrum.:õns da Di-

rectoria Geral de Cuntabil irtade, toe! as as verbas rlo or<;amenLo,
assim como as despezas eorrespoudentcs a eada urna, pr·ccedendo. o empenho indíspensavel.
§ G.o Ter sob sua guarda e responsabilidade a bibliotheca
c o archivo co estabelecimento.
§ 7. Organizar· c conservar em dia, o catalogo da hibliothcca.
§ 8.° Fazer, c-e ordem do dirccl.or. as dcspeza3 mcudas c
de prompto pagamento, 1pur eonta de determinada quantia
que lhe será adcan·tada em cada excrcicio.
~ ü n Ler· cuidadosa P- d!iariamC'nl.n o Diodo Of{icial. f\Ormnmn.ICando ao director tudo quanto possa inLcressar :í repartição.
Art. i7. Ao escripturario ~~Om[Jcfe executar os trabalhos
relativos á sncrctari~, ~bibliotlwc~, archivo c contabilidade,
C0}1forme _for detrrmmado pelo dn·f'c.lor n pelo secretario-bí-0

bhothecarw.

·

-

Ar-t. 18. Ao •:iaetylograp.ho compele transcrever á machina, todos os papeis que o dn·rcloL' ou o sceretario-biblioL'hel'iH'io detcrmmarem.
Art. J9. Ao zelador com pote:
§ Lo Ter sob S'lm guarda c rc~monsabilidat!e o mobiliario
da rpparliçtio.
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§ 2. cuidtar do ~sseío _Q conservação do edificio o do8
moveis do Observator10 Nacwnal. .
. .
§ 3. Expedir a co.rrespopdencm offiCial.
§ ). Distribuir e msp~ce"tonar ·M frahalhos dos guarna0

0

0

nmnobra:' e dos sPrventç.s.
t
Art. 20. Aos guardaS-manobras e ser.v~ntes compe o
f•X0,ctÍiar todos os t.rahal_h,os r ~erYiç~>s. ddcr!1Hnacos pe~o 7.eladm·. rrlativot-: ao asseJO da rPparhçao e a . transmissao ~e
patwis c I'eeadns. c, bf'm assím, ~) que 1llPS orrlenarem o dir·l'f~l.or. os assisl.entcs e o secretariO. .
.
.
Art.. 21. Aos ,iardhwiros rahc cuHim' do UJardt,!lamen~o e
dn assrio do tPrrcno rlo OhseL·vatorio, sob a fllrPccao do .lar{.!inPiro-ehefc.
Art. 22. Ao vigia compete vigiar eada noit.P. todo o tern•no do Observatorio, de sol a sol.

CAPITOLO I\'
DAR NOMEAGÕER. PRO!\IO(iÕES F. RUBSTI'J'UIÇÕES

Art. 2:3. j\ nomrnf'fío d·) dircctor será de livre escolha
do GovPJ'no c r~eahir:.í.· St'lllL!l't~ ~~m JH'Ofissional d.e provada
,.,,mpctpneia, rt1tf'nilr•nrlo-sP t•.omo ta I, 1wc.;o.:oa q11t~ I Pnha. ~o
nllri\ÍmPnf.u:-; 1'' ululldos Üt•, t;plp Joti'li()S, uma i~:t~ nS!pekna1idadPs dm; seicneia·s da gpophysiea. astwmom ia P gpotlcsia e
quP, aJtí!n di~so. lrnha pnhlíl'ado I t·nkllho~ ~H·ig;in~1.1~;.; 1!1• valor
rcconlwnido pot· ·~spt'l~ialista.;; d·P noturia autoridade nPssas
mat.Pria-:.

Art. ? '1. 8Priio providos por liH'rf'ciawnt.o os logarf's de
a:;;sistPnt.r-chefPs, nwrliantr .pseolha Pnl.rn os assistentes, que
r:wlhor c!nsf'mpcnho cln suas fUJH't;Õt•s t h·Pl'f'Jll demonstrado.
Art. 25. Os Jogares de assistenf.os f' calruladores serão
IWO\'idos mcrlianl f' concurso, de· arctirdo com as· instrucções
que rm'l'lll orgallizadas pPlo dircrto1' P apJn·oyarlas pelo ministro.
§ t,o O uireelor proporá ao mínistro a nomeação interina
rio candidaf.o f{llf' for julgado mais rnmprfPnt.f' ·prla eommissãn
"'~aminadnra.

§ '2." Sômcnto drpois do um anno do exercicin serú. o~SA
funreionar·in provico effcetivament.e no eargo, si t.iver dado
drscrnpmtho cabal ás suas funcç.õrs, a juizo cln dirrctor; no
Pnsn contrario. será exonerado, abriTHin-<sc novo f~nneurso para
n pr·nvinwnto fntf'rino do cargo.
Art. 26. Os auxiliares sPrão nomeados .em commissti.o
pPio minish·o, sob proposta do dircctor f' serão ~scolhido~
Sf'nllj)l'C qlln POSSÍVel Pnf.rr a]umnos das f'SC'Olas SllfJ~I'ÍOf'CS f111H
dmnonstrf'm aptidão para as PSpPPialidarlPs enlt.iYftdas no PS1:>ihPlPeim.f.'nlo.
Pantg-rapho nnirn. Tj~rn 1~.asn dfl conrm·sn ]1:11"1 pssísiNrlc.
os r·alrnladorf's P auxiliares. em ig·unldadP rlr> r.oncliceõt's. lcl'fín
]JJ'dl't'l'llria snlwn ns dPmnis r:md idat.os.
.\ri. ?7. O log:u· rlt~ SPI'J'Ptario ~crá precn!'llido medianft~
t'filll'lll'I'W. rrg ido prlns insf,r·nr('Õrs approvadas pelo l\lini:::;fro.
. ,\l't.. 2R. () Jogar de rscripf.urario srrá preencl1ido me ..
tirante eoncunw. na'> rondi('Ões do~ arts. 44 a 48 do regulu~
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ruento approvado pêlo decreto n. 11 , 436; de i3 de janeiro de
1915,.
Art. 29. O mecanico, seu ajudante e o aprendiz, serão
nomeados por proposta do di~otor.
Art. 30. O photographo será itdmitlido sob proposta do
dtrector.
Art. 31. A vaga de zelador será preenchida por meredmcnto, comprovado pelo bom comportamento anterior, entre
os guardas-manobras.
§ 1. o Os gnardas-manohras e jardinPiros-chefc, serão nomeados mediante proposta do ctirector.
Att. 32. Em suas faltas c impedimentos, sel'ão substituídos:
a) o director pelo assiRt.l"nf.c-chofc qne for dcsignndo pelo
m!nisf.ro, de accürdo com o al'l. 7", ~ 10, 011, na falta dn designnç~ão, pelo mais antigo;
b) o secretario pelo escriph1l'nl'io;
r·) o mcean i c. o pcl o ajn dante;
d) o zclarlor [H~lo gnnrda-manohra designado pelo dirrctor;
e) o jardineiro-chefe e os guardas-manobras, respectivamente, pelo jardineiro e servPnl ns designados pelo dh·ector.
1

•

CAP 11'lJLO V
DISPOSIÇÕES flERARH

Art. 33. Os funccionarios que elaborarem, f(jra das ~uas
horas de serviço, trabalhos dignos de inserção nas publicações do Observatorio Nacional terão direito a uma gratifieação
extraordinaria, arbitrada pelo ministro, até o maximo de
1:000$000.
Paragrapho unico. Para o ,julgamento doH trabalhos a que
se refere este artigo será nomeada uma commissão composta
do ~ssistentes ~ehefP-s ou assislenl<'s soh a presidencia ~1-o directorõ
Art. 34. Poderão ser fornecidas a particulares attestados
officiacs de regulamento ctc chronometros e outros instrumentos; mediante pagamento de taxas, em estampilhas, de accôrdo
com uma tabell:1 organiw.da pelo director e approvada pelo
ministro.
Art. 35. Para maior rapidez na transmissão dos signaes
de longitude c para attender ao serviro radiotelegraphico da
hort1, haverá no Observatorio Nacional uma estação telegraphica, com um telegraphista P-xclm:.ivamentu encarregado do
set·vico rlu repartição.
Art. 36. O Governo. quando julgar conveniente, poderi
mandar funccionarios od'o Observa1.orio Nacianal, em commissão, a paizes estrangeiros, afim f!e p:;;tudarem ns mclhoranwntus introduzido;.~ em serviços collgennres.
Art. :n. Si, a pedido do Governo de algnm dos Estado'~
da União, hollvPr o llessoal do OhserTatorio N:l.l'ional de rxiJcutal' tl'abalhoR gPodP~irns nu a:c:tt·onomirns ern proveito do
referido l~~tàdo, o~ vencimento~ f' despezn.;; f'lllTf't·ão por conta
dn me.smo Governo ostatllml.
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Art. 38. Poderão ser admittidas a praticar no Observa-

turio Naciona1, a titulo gratuito, as pessoas que, a juizo do
director, tiverem as habilitações necessarias para esse fim.
Paragrapho uni co. Essa admissão não se poderá estendet·
aos candidatos a alguma vaga, depois de declarada esta.
Art. 39. O Governo quando julgar opportuno, poderá convidar um ou mais especialistas estrangeiros, de notoria compctencia, para prestar sous seryiços, de aceôrdo com os recurses orçamentarios.
Art. 1.0. O serviço do Observatorio Nacional é diurno e
noctm·no o será determinado pelo director.
Paragrapho nnico. Quatro horas de serviço nocturno serão consideradas equivalenl es ás 5 horas de trabalho ctim'no,
~~xigidns pPln regulamento da Secretaria de :Estado.
Art.. -H. Hnver:i ~nmpre, no Observatorio NacionaJ, dou~
ou mais fttnceimwt·io~ para attendcrem :ís llf~eossiuades do
Slli'VÍCO.

A"rt. 'J·!. Ao fllnceionat·io que contrahir nwlrst.ia, om conReqwmcia ue serviços de campo, no interior, o director poderá autorizar a prestação de soccorros medicos c pharmacenf i'~ns, a tiS que seja liceneiado na fórma da lei.
Al'l.. 1:l. As dcspezas com os !3crviços de campo serão fei·
tas por meio de adeantmncntos que o director requisitar e que
serão reccbülos por csto óu pelo fnnccionaL'io incumbido do
serviço, o qual ficará responsavel. na fórma da lei .
.A1:t. ·H. O 1lir1~ctor serú obrigado a residir no recinto da

r0parLição.

§ 1." Tnmlwm ser:i nhrignrlo a morar na repartição. o
zrlndor.
§ 2." Os jardinciro!ó1 c os serventes terão direito a habitar
HO J·ecinto da repartição, sempre>. que esta tiver acconmwda ..
(,~õ0s J;ara isto.
~ 3." Os prcdios disponíveis existentes na repartição, poderão ser alugados aos ftmccionarios technicos, mediante ns
ncm1li~~ões legam•, quando for isto convotliente ao serviço.
§ 4." Aos fnnccionarios que beneficiarem das vantagens tio
JHl.ragrapho prreelloute, cabe a obrigação de prestarem diarmmentP mais uma hora do serviço nocturno que os ct:;t mesma
categnria quo morarem ftíra do ('Stabelecimcnt.o.
Art.. -1f,. .As disposiçõPs do presente regulamento que
importarem em augmento de dcspoza em relação ás verba-;
conf>ignadas 110 orçamento tlo actual cx:ercicio, entrarão em
vigor s6ntent.t~ rlevois do concedidos os nccessarios recursos.
Ar· I.. Hi. .Funccionario algum podorú I'l~cnrrce á intervenção de pessoas estl'anhas ú administração da repartição, fa ..
zendo reclamar_:fil~s. pedidos ou denuncias qne affectem materia do serviço on que com clle se relacionem. Nesse sentido,
todas as rcelama•,.~õc~, drrlarnçõPs on pedidos l'f~feront.es :ís
Htws pessoas :;;crãn dirigidos no dit•f•efnr, ou, por intcnnodio
dnsf.(' ao mini~ft·o.
1\ 1'1.. 17. Os fmwcio'mll'ios do Ohsen·ntorio Nacional, JH'redH•rf.ín os v••nciHJPntos constanh~s ria tabella annexa.
A!'I. . .'JH. ~~fío extmtsivas ao Ohservatorio Nacional, na
parl.n qu•• lltc J'ot· applieavcL n..;.; disposições constanl.••s dos

:n. :)o. fí1, :,:~. !lí, fífi, a fH. ~10 a !l:?. e !H a ns do rcg·n-lanll'nf.o appr·nva• lo pPio dt•t·t·r•fn n . I J .1:Hi, , J,. J :1 de jnw•i rn
de l!ll!).

:1ds.
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Art. 49. As duvidas que porventura se suscitarem na
execução deste regulamento serão resolvidas por decisão do
ministro.
Art. 50. Ficam revogadas as disposições em contrario •I
Ilio de .Janeiro, 2tí de maio de 1921. - Simões Lopes.
'l'AllELLA DE VENCIMENTOS DO OBSERVATORIO N·\CIONAL

Pessoal

Ord.

Grat. •rotal annual

12:000$
8:000$
6:400$
-~ :000$

6:000$ 18:000$000
1:000$ ,12:000$000
3:200$
9:600$000
2 :OOO!ll
6:000$000

R0rvico technico: Dii'retor .................. .
:Assistente-chefe ........... .
Assistentn ................. .
Calculador ... ~ ......... · ... .
Auxiliar (gratificação me!lsê.l
300$000) ...........·.... .
Mec:llnico-che.fe ............ .
P h o to grapho (gratificação
mensal 450$000) ........ .
Ajudante de mecanico ....... .
Aprendiz de, mecanico ....... .

~:000$

2:000$

3:600$000
6:000$000
5:100$000

3:200$ 1:600$
1:200$
600$

4:800~000

6:400$

3:200$
2:000$

9:600$000
6:000$090

2:400$ 1:200$
2:000$ 1:000$

3:600$000
3:600$000
3:000$000

1:800$000

Parte administrativa
Secretario-bibliothecario ...
E~;cripturario ............
Dactylographo ( gratificação
mensal 300$000 ) ....... .
Zelador-porteiro
Gruard'3.-manobra ...
.Jardineiro-chefe (salari(• mensal 250$000) ............ .
Ajudante de jardineiro (saiario mensal 150$000) .....
SArvente (~salario mensal réis
150$000) .............. .
Vigia nocturno (salario mensal 150$000) ............ .
o •

o ••

o

•••••••

Observador . . . . . . . . . . . . . . . . .
Rervente (salario mcmml réi~
120$000) . . . . . . . . . . . . . . .

~:000$

3:000$000
1 :800$000

1:800$0110
1 :H00$000

3 : ôOO$

1 :200$

'~

: H00$000

1 : HH$000

Nol.a -· Nos vencimcnLos desta lahPlla não e~t.:í incluido
o augmento concedido lp<elo decrPt.o n. :~. fl!10, dn :.! de janf'iro
d(l -lfl20, ficando. portanto, eoni .dir(lito a (l:;;fl~ <111A'nHmt.o O!;

funcçionarios enjos venrimnnfos Psf h·rl'f'm dPnfi·o do~ limit.P~

drsta leL

·

Rio dr .T:uJeii·o. 2fi dP maio de t 921 . __, Si1;uíP,.;; T.opes .·

Continue

8·9.

ACTOS DO PODER EXECU'riVO

DECRETO N. 114.829 -

DE

'25

DE MAIO DE

-jtÇ)•21

Approva o regulamento da Direetoria. de Meteorologia

O Presidente da Republica dos :Estados Unidos do Brasil, usa11do da attribuição que lhe confere o art. ü I. da lt>i
n. lL2~2, de 5 de janeiro de 1921, resolvr:
Art. 1. Ap.provar o regulamento da DirPcloria de Meteorologia, que com ést.e baixa assignado pelo ministro do
Estado dos Negocios da Agricultura, l:ndustria e Commrr•· i o.:
.Art. ~.o Revogam-sr as disposições em contrario.
Rio de Janriro, 25 de maio dP 19:!1. I0:0" da TtHIP-peullencia r 33° da Republica.
0

EPI'I'ACIO PESSÕA.

Simões Lopes.

Regulamento a que se refere o dec.reto n. 14.829. d
25 de maio de 1921
CAPITULO I
DA DIRECTORIA DE METEOROLOGIA

Art. 1. A Directoria de ·Meteorologia tem por fim servir
á lavoura, á navegação marítima e fluvial, ás industrias que
dependem das condições atmos·phericat;, ao comme·rcio e puhlieo em geral, á aviação, e, á propria sciencia meteorologica.
§ 1. o Promovendo o conhecimento da climatologia geral
do Brasil e distribuindo periodica e extensivamente, quer no
paiz, quer no eetrangeiro, boletins, mappas, diagrammas, resumos e monographias, que coordenem, traduzam clara e
suggeetivamente, ·e discutam as observaçõe·s realizadas nas
~~tações meteorologicas.
§ 2.° Fazendo previsões do estado geral do tempo, de
ondas de frio e calor, de· temporaes, de :geadas e de outros
phenomenos at.mospahericos para as zonas do paiz que comportarem esse serviço, e, distribuindo-as, por todos os meios
possíveis, aos agricultores, navegantes, aviadores e ao publieo
em gPral. Para a execução satisfactoria desta actividade, a
Dircdoria de Meteorologia procurará obter o maior auxilio
cooprrativo dos serviços publicos que lhe puderem ser uteis,
sobretudo na important.r tarefa da disseminação de avi~os c
prrwisõ•es.
§ 3.° Cr·eando e desenvolvendo a Meteorologia Agrícola
nwdiantc larga cooperação de outros de·part.amenl.os do Ministf~rio cia Agricultura e de institut,os congcnercs fios F~sfados.
Pm·a. Psse fim a Directoria esfor<_:ar-so-ha por facHifar o Pnfrela~,:amento das obse·rvaçõcs met.P-orologicas com as da evoluçã.o vegetativa das culturas, n10ntando estações oude possam
set·vit· a tal ob,jedivo t•sprr'ial. t\ diJ·rt>toria dr~ iMPteorologia
0
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fal,'á publicar ou cooperará na .publicação de boletins p.e'riodicos relativoe á influenda do ·tempo occorrido sobre as principaes culturas do paiz. Além do estabelecimento dos estudos
phenologicos, a directoria e<ilCetará as investigaçõe:s estati~
ticas de correl'ações, com o intuito de deMobrir rêgras apphcaveis á previsão de safras. Publicará emfim, mappas, diagrammas e monographias, exclusivamente dedicados á meteorologia agrícola.
§ 4. o Prote:gendo a navegação marítima por meio de previsões de temporaes, assignaladas em postos semaphoricos
distribuídos ·conveniente•mente pelos priucipaes 'POrtos do
paiz, e transmittidas aos navios em alto mar pelo telegrapho
sem fio. Avisos frequetes serão igualmente ex-pedidos peTas
estações radiotelegraphicas Uttoraneas dando conta das concticõos atmosphericas reinantes em as suas respectivas zonas.
§ 5. Auxiliando a navegação fluvial do paiz, á l'avoura,
nos engenheiros e ao publico em geral, com o estabelecimento
do S·e·rviço hydrometrico, pelo qual se logrará, nos rios que o
admittirem, prevêr-lhes as variações do nivel das aguas e
ns oncbentes damnificadoras.
§ 6. • Amparando a navegação aerea sobre as principaes
rótas do paiz, mediante a installação de uma rêde aerologica,
destinada a fornecer observaç·õ·es das altail camadas atmosphericas, dados estes. qur, combi·nados com as previsões
usuaes, deverão se'r· fnrnecidos promptameute {t aviação civil
e mil'itar.
§ 7.° Creando e desenvolvendo a meteorologia marítima
com a coadjuvação de navios nacionaes e estrangeiros para
que possam ser observadas e estudadas as condições atmosphericas sobre o Atlantico Sul, e a variação de dirccção c
temperatura das correntes do mesmo.
§ 8.• Procedendo ás investigações e'statististicas de climatologia mundial comparada, com o ob.iectivo de descobri!'
correlações cHmatericas notaveis das quaes se possam deduzir regras previsõe6 a longo prazo.
§ 9." F1ffectuamlo constantemente estudos thcorieos espociacs em todos os ramos da meteorologia geral afim de desenvolvei-a e tornai-a cada vez mais applicavel'.
§ 10. Publicando, e.xhibindo, distribuindo e diffundindo
tanto quanto permittirem os recur6os orçamentarios e a ajuda
cooperativa de outros serviços publicos, todo o trabalho effectuado pela directoria que possa ser util, directa ou indirectamente, aos interesses agrícolas, industriaes, commerciaes, marit i mos, aviatorios, sr.ientificos e os do publico em
geral.
.
§ 11. Fornecttndo n.o::; interessados quae~quf't' informacões
~obre as oceurrencias meteorologicas pnr mf"io
d1~ certidões
dos lançamentos .feitos em os registros de toda a rêde clnnatolog;ica do paiz, P auxiliando a just.iça de toda a maneira possível nos casos dc litigios que involvn..m esrllirflr.imPnlol"' sohre as condições atmosphrrieas, 011 que dPmnnrlrm n tesl f'mnnho do mMcorolngista officinl.
~ 12. Promovendo p, farililando a vnl;::nrinwiío
dn srieneia met.eorologira por lodo o pai7., j:t pela mm11 ng(:Tll d(' e~
t~.ções em determinndos ~~stallPh•rinwnlos tlf• mu;ino. jú ])ela
fmnqnia in.,trnrtivn nos visitr..ntPs dt~ fodt)·; o;.: SI'J'\'ico"i lh direcloria. o por fo<.los os meios de prnpa!~HJtdn t'Úillpal.iveis
com os reeursos orçamcnlurin~ da rPpar! ic:-iio.
0
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CAPitULO II
DA ORGANI1..~ÇÃO GERAL E DlSTRIBtJJç,\.n DOS SERVIÇOH

Art. 2. A Directoria de Met~orologia eompõe-se:
§ 1. Um instituto centr-al-n séde da directoria, com um
director, trcs meteorologistas de 1a classe, tres meteorologistas de 2a classe, dous primeiros offieia.es ~um servindo de
secreta.rio-bibiiothccario), seis meteorolog·istas de 3n cla-;s<.',
fres inspectores, 11m almoxarife-geral,-verit'Icador do nH\terial scientifico-um archivista, tres segundos officin,cs, qua •
t.ro auxiliares meteorologistas de 1a classe, um mecanico, dozr
auxiliares mPteorologistas de 2a rla·sse, dons d~lrl'lilographm;;,
um ajudante de mer~:mieo, um port.eiro-:wla.dor, fres serventes, um at:n·endiz dn meeanico e dous mensngni l'Os, podendo o
numoro de auxiliares meteorologistas de :!'' classP, dE> s0<;Undo~ offieitu•s, de dnctilographos e de servenft'::l, s•~1·
angmentado tanto quanto permittirom os recur3o'3 orcamenturios. de
aocôrdo com o art. 79 deste regulamento. O Instituto Central
arlmittirá, tambrm, assim que pArmittirem :1" • vPrhas ele futuros exercir,ios, um desenhista cartographo, um desenhista
lithogra,pho, dotLS compositores, um impressor, um oncadernador, e, nos casos de transferencia dos serviços meteorologicos estaduaes pa,ra a União, parte ou todo o pessoal de suas
sédes, que exceder do quadro estaheleoido no paragrapho seguinte pa,ra os instituto'3 l'rgionaes, rle a.cctll·dn com o arl. 65,
do presente regulamento.
§ 2." Institutos regionaes - sédes dos serviços regiúnaes,
co'm nm cheffl (mrteorologista de ·1 a claR~e). um ajudante
(meteorologista dr ~{· cla~sn), de trcs a seis assistenl•~s (auxiJiarcs met.eorologistas de 2" classe) eonforme o Tlllmet·o de
c•stnçõPs ~nborrlinadaR ou o vllllto dos servic;ns rf'a,lhndos, um
hnpr· .. sscn·, dm1s srrvf'nfes e nm m1~nsagt~iro.
~ ::l." Estações climatologicas de ta clas!ie com um chefe
(meteorolo~ista rle 3a rla~se), de dons
n nnatro nRsistentes
mAfPCn·ologisl.as dP 2• elasse) conformo o vnlf.o dm servi~~o;;;
0

0

nali?.nrlos. e um mr.nsageiro.
§ ·L" EstagõPs climatolog1icas de 2' (~la5sP rspr.ciars, com

nm

oh:~rn'ador P

um ajudante.
Estações climaf.nlogieas de ~a
vador P um ajurlantr.
~ ü.o Estacõe~ rlimaf.nlogicns nr :1"
~ 5. 0

vndor
~

c)a!o;Se.

com um ob'IPr-

0la.:::s,~.

eom um ohsf'r-

nm a.indant.P.

f'
0

7.

Estr1r,ÕPS

th~rmo-pluviomPtrirn,~.

com um nhsr>l'-·
~ R" Rslar,õf's hydromPtriraf:l, rom nm oh~PrYndor•.
~ 9." ERtaçõcs af'rologicas d(~ 1"' classP. •·om mn
chl:'fe
mcteor~llogisfa rln ::l• rla~sr). nous assisl ent..rs (:nr:dliarf's m~
rorologlstas rlf' ~" rla~;sp~. 11111 mrraniro. mn r·arpiniPir·n f' nm
trabnlhnllor.
~ 1 n. E si ntõPs ru~rolo·gicas rlP ?" elasRf', enm mn ohsrr\ adnJ' (nuxiliar· mf•IPotologisfa df' 2." rlas.;;f•). f' ctour.; a.indantes.
v~ulor.

f

~ 11 . Postos SPmaphnJ·ieos dP h'mpm·aps f·nm

regado r nm ajmimnte.

tnn
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·§ 12. Estações ~ postos coopera,tivos (gratuitos) das especie-s descriptas nos paragraphos 3 a 11 drst~ artigo, subordillados Leelminammltf' ;i dircctoria, a quem eomprUrú, dentro
de seus ,recursos OI'çamentarios, fornecer, apenas, o materia1
d~ nxp.-.diPn l:e P o appa,relhanwnto scirnti fico, Tlf'<·.f'ssar'ios <Í

hoa

mlllr<~ha

dos sprviços.

:3. Ao J nstitnto Cetllra1, a,lém Íle exRcutar t10
Distrieto Federal, na sédP ou fóra della, a~ ohsP.rvações meteorologicas esl.abeleeidas para ~s esLaçõrs de 1" classe pelo
('bngresso Int~;"rnaeional de M-et.eorologistas, reunido em Vienna, em 18173·, e as observações diarias do meio-dia de Greenwich, cabe criar, desenvolver, dirigir c fiscalizar todos os
serviços decorrentes do progrn.mma geral traçado nos paragraphos do art. i o, centralisafl:do e coordenando as actividades
de toda a directoria, das organiza.ções subvencionadaR e das
estações cooper~tivas.
Art. 4. Aos institutos regionaes, além de executar todas
as observações referidas no artigo. anterior, cabe pa:rte maior
ou menor das obrigações atribuidas ao Instituto Central, centralisando o coordenando os serviços realilados nas zonas sob
& sua jurisdicção.
Art. 5. A's estações climatolog1icas de 1. • classe, criadas
s6mente nas zonas ainda não servidas por institutos regionaes,
além de executar tod'as as observ:lções referidas no art. 3,
cabe parte maior ou menor das obrigações attribuidag ao
Instituto Central, fiscalizando, centralisando e coordemmdo
alguns ou todos os serviços rea.Iizados na8 esbções indicadas
pelo director.
Art. 6. A's estações climatologicas de 2" e 3• classes,
ea.be effectuar, no maximo, tres vezes por dia, as observa.;ões meteorologicas estabelecidas para as estações de suas categorias pelo Congresso Internacional de Meteorologistas,
reunido em Vienna, em 1873, e, quando neceRsario, as observações dia.rias de meio-dia de Greénwich, auxiliando com
estas incumbencias e outras obrigações accessoriaR, os serviços de climatologia, previsão do tempo e meteorologia agricola.
§ 1. As estações de 2• classe especiaes são aquellas que
se incumbem de trabaJ hos supplementares além dos que com-·
petem 'ás estações de 2" elasse simples, ou qne se encontram
em loc~lidades de difficil accesso, ou ainda, que offerecam
de qualquer fórma, difficuldades anormaes aos seus cncarrPgados.
·
Art. 7.0 A's estações thermo-pluviometricas, cabe a rel"llização, uma ou duas vezes por dia., de reduzido numero de
observações meteorologicas usuaes, sendo os principaes elementos - as precipitações e a temperatura do ar, e, quando
necessario, as observações diarias de meio-dia de Greenwich,
auxiliando com estas incumbencias e outras obrigações accessorias, os serviços de climatologia, hydrometria, meteorologia
ngricola ·e previsão do tempo.
Art. 8. A's estaç,ões hydr()omctricas, cab~ a execução, uma
ou duas vezes por dia, das observações fluviaf'R o metcorolO··
gicas, e, quando nccossario, das observações diarias de meiodia. de Greenwielt, auxiliando, directarnPntP. fH)IIl t.aes obserArt.
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metri~, climatologia, meteorologia agrícola e previsão du
tempo ..
Art .. n.., A's estações acrologicas de 1" classe,. cabe a ex e·
eudio de sondagens das altas camadas atmospheriCas por variá's processos c das observações metcorologieas nsuae~ tealizadas pelas estações climatologicas de 1a classe, auxiliando,
dircc.tamente, com tacs incumbeneias e outras obrigações. acccsso:r;ias, os serviços de aerologia, previsão do tempo, climatologia e meteorologia agrícola.
.,
Art. 10. A's estações aerologicas de 2a. classe, cabe a exeeuç,ão de sondagens das altas camadas atmosphcricas por !ncio
de balões-piJoto, com um ou dous thcodolitos, ou por meiO de
qualqner ontro processo simples que for adoptado pelo Instituto Central, e das observações mctcorologicas usuaes realizadas pelas estações climatologicas de 2" classe, auxiliando com
e~scs t1·ahalhos o outra~ ohriga~,~ões ae(\cssorias os serviços de
aerolo~da, previsão do temrw,
climatologia e mctcor_ologia
agrieola.
Ar!,. 11 . Aos po:-;Los Heruaphoricos do tcuJlHH'ae~, l'ahe annuruüar· aos interc&sadof;, por meio da ex.hihil)ãu dos signaes
internacionaes, os temporaer::. p1·cv istos pelos ecntros de previsão ou comnmnieados veios t)U~tos eontiguos, '\ quando necessario, fazer algumas das observ~H.~ões dial'ias do meio-dia
de Greenwieh, auxiliando com' tacs encargos e outras obrigarões aecessorias, os l"ervi~os dn pl'nvisã.o do f.Pmrin c meteorolog·ia marítima.
Art. 12. A's cs!a~~ÕC's o postos t~oor1erati vos, meneionados
no ~ 12 do art. 2", cabe, Sf'gll nrlo as suas desig·nações, os mesmos devere::; at.t.ribuidos ás PshH)Õ«'s o postos da rlirectoria.
CAPJT{l[;O lll
DAS ATTniBUH}ÕES E DEVERES Do l'E~80AL
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Art. 13. Ao dirccLol', quo será o consultor tt>chnico do
ministro sobre todos os assumptos comprehendidos nos pat·agraplws do art. 1o deste regulamento, compete, além das attribu ições a que se referem os §~ 1o, ·Í o; 8°, go, 11, 1:3, 14, Hi,
17, 18, 21, 22, 23, 26, 28 P 29 do arb 27 do rcgulamento aprn·ovado pelo dccrPto n. U.43G, de 13 de janeiro ·.!e HH5, o seguinte:
~ 1." Velar pelos servi~~os, ~shulos ou JH~·squizas de qualquer natureza executados no Instituto CPHLral ou em qualquer
das dependencias da directoria.
§ 2" Determinar c orientar os ti·aLalhos em qu0 se deve
oet·rrpat· todo o pessoal da dircctoria. distrihuinuo os ~ervieo~,,
t)stud~s ou yesq~tizas, ~? accôrdo com a eategoria e aptillões· de
cada lunce1.onarw, de f OJ'ma a promover, dentro da cavaeidadc
m\·amcntarta da repartição, a execução e o dcsenYolvimento -do
programma I~OJJsLante dos §§ 1° c 12 do m't. 1° deste regn1rLlll0r~to ..e de quaesquer otltt·af-i acf.ividades suggcridas nela Pxpcncnem.
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§ 3.• Movimentar livremente o pessoal da directoria~ á
metEda das necessidades rlo serviço.
§ 4." Dar posse aos funccionarios do Instituto Central, c,
em caso do urgencia, aos das repartições e dependencias subordinadas, fazeiido lavrar o assignando o respectivo termo do
compromisso.
§ 5." Propor ao ministro o emtlraelo do profissiouacs para
auxiliar os trabalhos o investiga~:ões cia •Jircetoria ..
§ 6. Prover a repártição livromcnte nus limites da rm;pc··
cliva verba orçamcntaria, do pessoal extraordiltârio e extranumorario, sempre que as necessidades do serviço assim o
n.x:ij:uu, Inodiantn pr1~via autorização do 111inistro, quanto ao
JllltllCI'o o ao vt~w· ir11eulo de Hto vossoal.
§ 7." 1msveceionar ou llltuuJaL' insveceiu11:.u·, pelos iusveclores do quadro ou pelos mdeorolog·istas, os trabalhos de toda a directol'ia. dos servit:.os melcorulogicos subvencionados e
das estações cooperativas.
§ 8. Promover vor todus us meios l)Ussivcis, a unit'ica\.ão
elos serviços meteorologicos do paiz.
§ n.o Propor ao ministi'O a rcpresrmt<u;ão do Brasil nos
CrJJJgressos lntcrúacionacs do Meteorologia.
§ 10. Propor ao ministro a visita rapida de serviços rongcneres no estrangeiro, pelop technirns mais graduados da direetoria, para que esta acompanhe dP pcdo a!:i novas ar)plieações da scicncia meteorolog·ica.
§ 11. Manter relações constantes e ontreler a. maxima
cooperação eom os serviços t;ungeneres, uacionaes n estrangeiros.
§ 12. 'Pt·ocurar 'aler-st~ da enopcraç.ãn officicnte singular nn colleeli va - de todos que possam de qnalqunr fórma
auxiliar os srwvir·os da dirretnria.
~ 13. Chamâr ú sé(I~~ ~~~n1 (tlt.iPelo dr> SI'L'v iç.o quall1ur~r scr\'entuario da dirPetoria.
§ 1 1i. Fixar a dia1·ia do pessual, quando em SPevi~.:.o fóra
de sua respeetiva séue, dentro dos limites marcados no art. 7-í
do regulamento da secretaria do Estado.
§ 15. Não pel'miltir a sahida dos dor.tuncntus originaes,
que só poderão ser consultados um IH'l•setll;a sua uu do Junccionario por elle desipnado.
§ 16. Propor ao ministro o meteorologista de 1a elasse qnc
deverá suhstituil-o om suas faltas ou ,impcdimrmtos.
§ -17. Tratar directamento eom o ministro sobro todos Od
assumptos concernentes aos sct'viços da directoria.
Art. 14. Aos meteorologistas de t" e 2• classes compete:
§ 1." Cumprir P. fazer c11mprit· as ordens f'manadas do dircctor.
§ 2. l~xeeutar e faze1· executar, sob a sua fiscalização directa, um ou mais ramos das actividades indicadas nos paragraphos do ar L. 1o e de I}Uaesquer outra.s suggeridas pela expericncia, que lhes forem distribuidas pelo director.
§ 3." Propor ao d.ircctor novas investigações c todas as
medidas tendentes ao desenvolvimento da sc,iencia meteorologica c de sua,s varias applicações.
§4. o Velar pela constancia, applicaç.~o c disciplina dos
funccionarios que· forem designados pelo dire.clor para os auxiliarem.
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§ 5. o Communicar ao director quaesquer falta1,s praticadas pelo pessoal sob sua fiscalização.
§ ü. o Manter o director constantemente informado da
mar-eha e necessidade dos serviços a seu cargo.
§ 7. o Coadjuvarem-se, prestando informações rooiproeas e communicando uns aos outros, o que for adequado á
perfeita execução dos differentes serviços.
§ 8. o Prestar contas minuciosas e frequentes ao direcLor, dos adeantamentos recebidos em seu nome ou por elle
~upprülos, além das obrigações identicas para cum outrws
autoridades, na fórma da lei.
§ 9." Encerrar o ponto á hora regulanhmtar~ quando
p<n·.:~ essa funcção for designado pelo director.
§ 10. Manter e fazer manter rigorosamenl~ em dia, todos
os servi1;os a seu cargo e sob sua l'i:;ealização.
§ 11 . Propor ao director as loca !idades em que devem
ser montadas <llS úovas ·estações, c seus respectivos empregados cujas nomeações puderem ser feitas pelo mesmo.
§ 12. Occupar provisoriamnte, em caso de forca maior,
os cargos de chefes dos dcpartam.entos fóra da. séde da di-reclorillt.
·
Art. 15. 1\os meteorologistas de :J" classe e uuxiliares melt~orologistas compete executar com
a maxima. eonstancia,
vonlualidadc e exactidão todos os trabalhos regularc':l ·~ iiUPplemenf.ares que lhes forem G:istril.midos, de a{~cônlP eom o
director, pelos encarregados de serviç.os.
Paragl'apho unico. Occupar provisoriamente, em -caso de
forca maior, cargos correspondentes fóra da séde da directoria.
Art. i ti. Aos inspectores eompetc:
§ J • o Inspeecionar, de aJCcôrdo com as ordens o instrucções do dirocLor~ todas as det)eJJ.Idonci:rs ·da directoria, assim
e orno as rêdes meleorolog·icas dos scl'V iços Gubvencionados c
as csta<:ões cooper·ativas.
~ 2. o Dirigir e executar a montagem, desmontagem e o~
ropal'os das estações, postos c respectivos apparelhos, autorizados pelo direetor, f~ ~Pgundo as inst.rucf;.õPs pelo mesmo
approvadas.
§ :L o Não fazer nrtllturna d~~peza motivada pela obserYnueia do al'l.ig·o ::~ut.eriur, fielll prévia autorização do di-rector.
§ ·~." Prestai' contas miuuciusas c fr·equentes an direclor, nr)S adeantamentos J'I~Cohidos em seu TIOJllC, OU por elle.
suppridos, al8nr das obrigações idcnti·cas para ~~om outras
:l(tt!oridndes. na frírma da lei.
·
Art. 17. Ao desenhista carl.ographo eompcLe executar
todos os trabalhos de sua especialidade para quaesquer C'OS
:-;crvir:os da diL·rctnriu1, mediante ordem do director.
Ad. 18. Ao desenhista Jithographo compete:
~ 1 . Tr·r· a seu cargo a typngraphia e o seu pessoal
f'OnsLanLu de dou~ eompositorct>, um im[H'('~f;Ol' c um cnea•let·nador.
§ 2." Executar e fazer executar tocos os trabalhos regulD~rPs o supplomen Lat'cs da diri'Ctorin, mcrlinnle determina~:iio do direótor.
§ ~~.o Zelar pela conservação de todo o material c mae h inismos da t.ypographia.
n
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§ 4. o Velar pela constancia, applicacão c disciplina dos
iuneciona.rios sob a sua direct;.ão.
·
§ 5. o Communicar. ao director quaesquer faltas nraticadwl::'> pdo pessoal da typographia.

Ar L i 9. Ao mccanico compete:
~ -1. o Te1· a seu caego a officina. e o s1m vessoa(l eu Inposto de um ajudante .e a[H'cmliz de mccanico.
§ 2. o Executar e fazer executar a montagem, desmontagem c concertos de todo o material scienti fico do Instituto
C('ntral mediainte ordem do dircclur ou dos encarregados de
srrviços.
§ 3. o Executar c fazer Pxceu lar os concertos de tudo o
malPI'ial seientifico rcmeUido ao Instituto Central pelas dernai~ dPpcndene.ias da diredol'ia, 1m•diante guia do almoxari r(' geral, visada pelo dirf~etor.
9 ·i Y Ter a :-:;en cargo ·a conservaç.ão das installaçõeH dA
gaz, lnz df~ctriea, agua, eamp:ünhas c da rôde LeiC'phonira interna do Instituto Central.
§ r). o Zelat· pela const~rva•:ãu de todo o malPrial c machinit~mos da ofricina.
§ ü.o Velar pPia eon~taucia. applica~~ão e diseiplina do::
funccionarios ~oh a sua direcção.
§ 7. o Communicar ao ftirertor, ttuaesquer· ralla:; praticada~ pelo peso;;oal da officina.
Art·. 20. Ao ajndante ~ aprendi r. de mccanieo, eompete
auxiliar o nH~eanieo em tudo quanto filr neer.ssario para meNlür r.xectwão do ar-tigo anterior.
Art. 2.1. Ao compositor, impl'CssoJ' e encadernador, compete executar na typographia os irahalhos de suas respectivas profissões, auxiliando o seu ehef.e em tudo quanto fôr nccessario para melhor execução do art. 18.

Art. 22. Ao secretario-bihliolhecario, compele:
§ 1. o Cumprir e fazer cumprir as ordens do uin~ctor, relativas aos trabalhos a cargo da secretaria.
§ 2. o Distribuir o serviço pelos officiaes e dactilograJlhos, de modo que julgar mais conveniente, respeitarias as detrrminaçõe~ especiaes do director.
.
§ 3. o Fiscalizar os trabalhos do almoxarifado, archivo c
vortaria.
§ 4. o Redigir, preparar c fazPt' expedir toda a currespon ·
dencia official.
§ 5. o Empregar·, solJ a orientação do director, os varios
processos modernos de fichas, sempre que fôr necessario classificar e eoordenar praticamente quaesquer informaçõe~=; ou
dados relativos ao pessoal, material, estudos e serviços da dircctoria.
§ 6. o Organizar os as'3éntamentos dos funceionarios de
todas as dependeneias da directoria, de accôrdo com o dispositivo JII do § 2° do art. 19 do regulamento da Sect·etaria de
Estado, e segundo as proprias necessidades administrativas da
repartição.
,
§ 7. o Passat· cerlidõPs e til'al' e<'tpia~. qne serão sujeitae á
I'Ul.Jl'iea do direetor.
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§ 8. • Processar contas, 9.rganizar folhas de pagamento,
preparar tabellas de dístribui~ão de creditos, providenciar sobre os processoe das concurrencias, e, . effectuar e faz~r effectuar todá a escripturação, ou, cumprir e fazer cumprir qua!quer detel'minçaão, exigidas, mediante ordf.'rn superior ou na
fórma da lei, pela Dirertoria Geral d~ Contabilidadr~ da Secretaria d11 Estado on por uu ti·oR ramos dos poderes puhlicos,
desde que applicaveis á Directoria de Meteorologia.
§ 9 .o Registra I' ('m liYro especial todas ns deSlH!zas da
directoria, segundo aR fliversas dassifirações da verba, e executar qualquer outra escripturação rerommrndada pelo director.
§ 10. Hedigir e Jazer publicar os aYisos p enitacs da dircctoria.
§ 1 f. Execut.àr e fazer executar, seg,n.d•> a orientacão
do director, todos os serviços inherentcs á bibliotheca.
§ 12. Ter t~oh a sua guarda e responsabilidade, a bibliot.heca, e todos os livros e documentos existentes na secretaria
ainda não cntrP~UPs dPfinitivarnf'nte ao archivo da repartição ..
§ 13. Fazer, de ordem do direcLur, as despezas miudas de
prompto pagamento, por conta de determinada quantia que
l'he fôr adea·rít.ada em cada exercício.
§ 14 . Prestar contas minuciosas e frequentes ao director
dos adeantamcntos recebidog em seu nome, ou por eJle sup-·
pridos além das obrigaçõ(~~ ident iea~ para com ou t.ras auto-·
r idades. na fól'ma da lei.
§ i3. Manter e fazer manter rigorosamente em rlia, todos
ji;O serYiços da seeretaria e bibliotheca.
§ 16. Assegurar a passag~m. pelo almoxarifado, de todo
o material adquirido pela repartü;ão, para que o mesmo não
entre em uso ou consumo sem a devida escripturação.
§ 17. Propôr ao director as medidas que julgar conve-nientes relativas aos trabalhos da secretaria, bibliothcca, archivo, almoxarifado e portaria.
§ 18. Velar pela constancia, applica(:.ão e disciplina do~
funecionarios sob a sua jurisdicção.
§ 19. Communicar ao director quaesquer faltas IH',aticadas pelo pessoal sob sua jurisdicção. ··
Art. 23. Aos officiaes e dactilographos compete executar
com a maxima constancia, pontualidade e exactidão os trabalhos que lhes forem distribuídos pelo rlirector E\ secretario-bibliothecario.
•

Art. 24. Ao archivista, compete:
§ L 11 Receber e conservar no atchivo, sob seus cuidados,
os quadros, mappas, registros, etc., correspondentes ao serviço scientifico da directoria e os papeis e livros findos da
repartição que lhe forem entregues, tudo registrando, classificando e arrumando tnethodicarnente, responctendo pelo seu
estrago, inutilizacão, subtracão ou extravio.
§ 2. 11 Facilitar ao pessoal da directoria a livre ronsult.<t
do archivo, só permittindo a sahida de quaesquer livro.:;.
·tnappa~. ele., de earactcJ' scientifico, requisitados pelo ditector, encarregados de eerviços, ou secretario, mediaut~~
1·ccibo passado pelos mesmos ..
leis de lV!.!1 ·- Vol. IV
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§ 3." Fornecer sómente ao director ou secretario nas
condicões referidas no paragrapho anterior, os ·officios, livros ou quaesqucr documentos de caracter administrativo •.
Art. 25. ·Ao almoxarifado geral compete:
§ 1." Ter sob sua guarda c responsabilidade tudo que
estiver depositado no almoxarifado, o fist.:lliza':' , em relaC·âO á permanencia, consumo, conservação, extravio e destruição, todo o material da directoria.
•·
§ 2. Não permittir a sahida de qualquer objecto do almoxarifado, sem um pedido visado pelo · director ou secretario.
~ 3." Para fazer assentamento c escripturaçã.o, em
li~Tos especiaes ou por mrio de fixas, segundo
as instrucções do director, de f.odos os bens moveis, immoveis P- se ..
moventes a serviço da director ja, com a discriminacão imposta por lei e pelas necessidades de serviço da reparticão.
§ 4. Organizar os inventaries cto matf.'rial permanente
r dP- consumo de toda a directotia.
§ 5.• Promover com antecipação o fornecimPnto do ma_.
terial de consumo indispengavel ao expediente e demais
trabalhos da directoria, de manc.ira a tel-o sempre nm deposito, para attender ás nPcessidades da repartição.
§ 6. Examinar todo o material scientifico recebido Q
depositado no almoxarifado, de fôrma a não permittir a
sua sabida senão em bom estado de conservação e funccio:hamento.
§ 7." Attender á embalagem e expedição de todo o matt•rial destinado ás dependenoias subordinadas á directoria~
§ 8. Proceder ás comparações, calibragens e verificacães de determinados instrumentos meteorologicos, d~
accôrdo com as instrw;cões do director.
dirigindo a arrumação e aeondicionameJJto de todo o ma•
§ 9. Manter os depositas em perfeita ordem c a.sseio,
t (\ria I existente, :zelando pela ;sua conservação e limpeza·.:
§ 1O. Solicitar do secretario-bihliothecario, quando nee~ssario, o auxilio de um segundo official c um Rervente,.
para que possa executar cabal e promptamento os dispositivos constantes dos paragrapho5 anterinres. e m~nt.~r rigorosàmente em dia todos os trabalhos a seu cargo.
Art,. 26. Ao porteiro-zelador compele, além das funcções a que se referem os §§ 1o c 13, do art. 33, do regu..iament.o da Secretaria de :Estarlo, o seguinte:
§ 1. .. Zelar pela segurança e asseio da repartição, fiscalilanrlo os serventes encarregados desses serviços.
§ 2. Encaminhar á 'lecrebria e ao almoxarifado, toda
C\ correspondeneia e material entregues á repartição.
§' 3 ... Expedir ou fazer expedir a correspondencia offioiat,
por meio de protocollo, em que se possa verificar o devido x·ecebimento.
§ 4... Ve.Jar pela constaneia, pontualidade e dil:'ciplina dos
serventes e ·mensageiros, communicando ao secretario quaeS'qucr faltas pelos mesmos praticadas.
Art. 27. Aos serventes compete executar todos os tra...
balhos e serviços determinados pelo porteiro-zelador, relativos ào asseio da repartição e á transmissão de material, coz:...
8
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respondencia, papeis e recados, e, bem assim, o que lh&S ordenarem o director, o secretario e os encarregados de -serviQOS.
Art. 28. Aos mensageiros compete executar todo o servico externo da repartição determinado pelo director, secrel.ario f~ encarregados de serviço, auxiliando, quando, possível.
oE trabalhos 'l cargo dos serventes.
11 -
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Art.. .:.m Ao chefe (meteorologista de 1 ~ da~ :se), eompete:
§ 1. Determinar e orientar, de accôrdo com o director,
os lrabalhos nm qur. se drve urt:upm· todo o pr~soal snh a snn
immediaf.a ,jurisdicção~
~ 2. V dar pelos scrvit.ws de qualquer natureza nxe•~uf.a
0

0

do~

na

r de

c nas f'St.ações e postos a esta subordinados.
Curnprir· " fazer eúmprir as ordens em·an.adas do
dircfOI'.
.
§ 4. Manter o director constantemente inforn:ado da mareha e nP-crssidarles dos serviços a S8U cargo r sob a sua juris-dicc;:ão.
§ 5. Velar .pela constancia, applicação e disciplina do
pessoal sob a sua immediata jurisdicção e fiscalização.
~ ô." Fornec~r ao pessoal sob a sua jurisdicção as exp1ica~;.ões necessarias afim de que possa
desempenhat· cabalmente os respectivos deveres'.
~ 7. Procurar a cooperação efficient.e de todos que possam auxiJiar os serviços a seu cargo.
§ 8. Propôr ao director todas as medidas tendentes ao
aperl'Piçoamento do ~erviço meteorologicu, sobrrludo nas suas
applieaçõcs praticas e efficientes.
~ 9." l\ião permittir a sahida dos documentos
or1gmaes,
que só poderão ser consultados em presença sua ou rle nm de
~e•1:;~ ajudantes.
§ 10. Fornf'l'el' livremente a quem qtwr que seja, dados
e informa~·ões após rigoroso exame de sua exactidão, trazido
o rlirector devidamente informado do movimento geral de
r.onsultas e de taPs fornceimentos, não lhe F;endo. porém, permittido, srm prévia autorização do director, dar QlHlPSfllll:'r
resultados destinados a serviço regular de publicidade.
§ 11. Inspeccionar as estações situadas nas zonas a seu
eargo, quando sob sua pro1)osta, ou mesmo sem P!la, def.f~rmi
nar o director.
~ 12. Dirigir a montagem, desmontagem e os reparos da'!
r~staf;ões, postos P respectivos apparelhos,. autorizados pelo diredor A Sf'f!'Undo as instrucções pelo mesmo. approvadas.
~ J 3. Prestar contas minuciosas ~ frequentes ao direcLor,
dos adeantamentos recebidos, em seu nome, ou por elle suppridos, além das obrigacões identicas para com outras aut.ot·idades, na fórma da lei.
§ 14. Encerrar o ponto dos funedo11ario~ da~ ~fide8, á
hnra rAgulamentar.
§ 15. Zelar e fazer zelar pela conservação das iustallaçõe;o; das sédes e do todos seus instrumentos, moveis, etc., or-ganizando os inventarias de todo o material permanente c de
conSltmo.
,..j , ...., '!i
I"

~ :3."
0

0

0

0

iOo

ACtos .bo

t~obER EXt<~UuTt'Vo

§ 16. Manter e fazél' manter t·igorosatnente em dia todos

os

~ervic;os

a $eU cargo e sob a sua fiscalizacão.
§ 17. Communicar ao director quaesqner faltas prat.icada!5 · pelo Iles8oal sob 1 sua jurisdicc;ão.
.
~ t8. Designar o sNt subst.itnto rl~ aecôrdo eom u art. 56
de~ te regulamento.
Art.- 30. Ao ajudante c aos assistentes (nH>,t!!Orologistas de
0" classo e auxilian~s meteroologistas de ~.. cla~se respectivamente), competn executar com a maxima. coustancia, pontualidade, o exactidão, todos· os trabalhos regulares c supplcmnnlarcs qu~ lhes forem distribuídos pelo c h de.
A d. :11. Ao

impres~nr

eompdt~:

~ 1."

T!'l' a seu cargo a t.nwgravhia do lnstitul.o Regional
em que servtJ, zelando pela t·nn.;:rrvaçfto de tnrio o matPria!
c maehini~tnos da me·snH.t.
§ 2. Executar todos OR frahallws rt•gulan·s c ... upplcmcnt.an ~ quP lhe forem determinados pelo chefe.
Art. 32. Ao serven~e e men:-ageiro compete a!\ me-;mas
funcr;ÕPs affcctadas aos sen·rnt.es e men~ageiros do Institutn
(;fmlral, indicadas nos arts. 27 r 28 deste regulamento.
0

1/l -

f.:sloç<ies climntolooica.~ de I" dossc

Ar f • 33. Ao e.hefe (meleorôlogi~ta de ;1• r.la~se), ao a!'(auxiliar meteorologista dP. 2• clasf.·e) e aos mcnsa.-;•?iros, compcV>, respect.ivam1mte, as m~smas funcçõrs determ :tl~das pelos art.s. 29, :10 P. 32 dest.P. regulamento, além d3
e~ceucão de. todo o ·;;ervi~;o sci('ntifico a cargo de sua estação.
de nccôrdo com as instrucções rPcebidas dos enr~nPgaclos no
Instituto Central, c appro\ adn::; pt-lo rlirector.
r,,~tentf'

1V -

Estar;ú"S am·oloaicHs de I" classe

Art.. 3·~. Ao chefe e as·sistrnle (meteórologista de 3•
classe ' e auxiliar meteorologista de za classe. respec.tivamente), compete, respectivamente, as mesmas funcções determinadas pelos arts. 29 {'. 30 deste regulamento, além da
execucão de todo o serviço scientifico a cargo de sua estação,
de accOtdo com as instrucc;ões recebidas dos encarregado'i
no Instituto Centr.·at e approvadas pelo dirPctnr.
Art. 35. Ao mecanico compete :
§ .f." Ter a ·seu car~o a officina, todo" os machinismo~ e
material scientifico da estação, zelnnrlo pf:'la ronscrvaç:io rhom fnncc.ionamento dos mesmos.
·
§ 2." Effectuar llS son<lagenR aer('as p0r meio de tnpagnios. trabalhando ao guincho, c, auxiliar ~m f.orlos os ser.''IÇ{is· praticos d~ e.<:taçnn, cnn~nnnff' a~ orrlPns c inr;;t.rn~-.:nei'i
de chefe.
Art.. ~16. 1\o carpintl'iro romp~fr:
§ L" Ter a ,seu cargo n carpintaria da 0,~façíio e a f!únf~

r.cão do papagaio~, ZE>lando pela colJsrrYa<:fio e bom funccio ..
.

nãmento dos mesmos.
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§ 2.• Au~iJiar a rxecucão das sondagens aereas e f'tf• to ..
~os os servu.;o·s pr!ltir.os da r~~ ueão, romwante as onit1ns tl
mstrucções do chefe.
·
Art. 37. Ao trabalhador compete executar tódos os tra ....
lHilllo~ qttP lhe rorem ctistrtbuidos peto oh e te.
V -- Eslaçües aerolog'it:as de 2" rla.çse
Art. 38. Ao oh~ervador compdc:
§ i .0 Effectuar uma on clua~ vezes poe dia sondagenrc
O.E.rt>as, por meio de balõ~s-piloto. com um ou dous. theodo-

:itos e todos os trabalhos ligadO's ao servi~;:o aerolog·iro, do
ac.côrdo com as ins~1 ucçõos recebidas do encanegado no In~tituto Central e approvndas peJo director.
§ 2. 0 Executar todo o serviço a cargo da~ estaçõe~. elimntologicas de 2a classe.
§ 3.• Tornar extensivas ao seu cargo as obrigaçõe~ indicadas nos paragraphos 5°, G 7", ljo, 10°, 15,, 16°, 17" P. 18° du
ar.t. 29 deste regulamento.
.
Art. 39. Aos· ajudantes compete auxiliar o ouservador,
c:om a maxima constancia, pontualiclude e f'Xílct.iJão, em todos
c•~ ti·abalho$ ~ cargo da est!lção.
0

,

\'1 -- Demais estaçües e

po~tvs

Art. 40. A,os observadores das estações climatologic .... .-: d~
classe e·speciaes, 2• e a• classes. thermo-pluviometricas ·~
hydrometricas, e, aos u:carregados dos postos sl3maphorico~
(i e temporaes, compete:
§ 1. Executai~ com a maxima eonstaneia, poutualitlade P
Pxart idãn. lod11S os t r·abalho;;; (inclusivr. 11s indicados nos af't.igu;-; '7:!, 7-'t ,, 75 qtH~ lhes fur('lll disf.rihnido:;; pPln inslitutt
C:nntr·al «' pPlas d('IH'tHJencias da dit·•~cl.uria a qtw estejam su~·

0

·lmnlinados. sPndn o nnnwro de obs1~rvaçõm; mrtf•ot·olog-irn;;
~lial'ias rrgnlado pelos artigos dPs(e regulamento.
§ 2. o Considerar extensíveis aos seus cargos as obrigações constantes dos §§ 5° 6° 7., so go 10u 15° 1üo e 17o do
árt. 29 deste regulamento,' subsu'tuindo' a palavra ~dirr.cton
por <(Chefe», caso estejam as suas estações subordinadas a
1 nstiLutos Regionaes ou Estações Climatologicas de 1" classt•.
§ 3. o Indicar, quando autoriz~do pelo director ou chef(',

pessoa idonea para o cargo <!e ajudante, a quem, uma vez
nomeado. deverá, caso for nece~sar io, ensinar todos os serviços da est~ção ou posto.
Art. 41. Aos ajudantes das estações climatologioas de
~~~ classe especiaes, 2a e 3a classes, e dos postos semaphoricos
ue temporae~, eompele auxiliar os observadores ou encarregados com a maxima constancia, pontualidade e ·exactidão,
P-m todos os trabalho!'; ( inrlusin~ os indicados no nrt. 7?), a
rar.go dos mesmos.
C.A PJTOLO IV
D,\S
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At'l. 42. A nomea<~ão do director será de livre escolha
do Go'verno e recahirâ sempre em profi~slonal de provada
eompetezwia. e11tendendu--se comu tal, pessna, que, al(~m C.e
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possuir dotes .de administrador, tenha 1Q'onhecimento~ · profundos dos principaes ramos da meteorologia, manifestados
quer por pul;>licaçõPs originaes de valor reconhecido por espeeialist,as dr. notorin. auLucidade nessas materias, quer por
trahalhos dP- notaYPl utilidade no domínio ~as appl'icacões d;l
referida sciencia.
Art. 43. Os 1ogares de meteorologistas de 1a e 3• classes.
assim como os do auxilares meteorologistas de 1• classe, de
toda a dirPcloriu, serão providos mediante escolha entre Ol?
meteorologistas de 2" classe e os auxiliares meteorologistas
de 1" e ~· (•lasscs, respectivament.r, de tod~ a directoria, que
tiverem dado as mülhores provas dn zelo e aptidão para <)
serviço.
§ 1o Não havendo -candidatos, por designação, dentre os
meteorologistas od:e 3• classe, nem pretendentC's por promoção
dentre os auxiliares meteorologistas d"~ 1• classP. ás vagas
de meteorologistas de 3• elasse dos Institutos Hegionaes
(ajudantes), c das cstaçõPs dimatologicas c aerologioas de
1• classe (cherfes), poderão as m·es·mas ser preenchidas pelos
auxiliares mel eorologistas de 2" classe de tacs departamentos
da dircetoria, por escolha entre aqnellcs que tivcrnm dado a~
melhores provas de zelo a aptidão para o servi<;o.
§ 2. o Não havendo .candidatos por designa~ão, dentre o::;
meteorologistas de 3• classe,, nein pretendentes, por promo~,;.ão, dentre os auxiliares meteorologistas ode
1" classe á."'
vagas de. inspectores, poderão as mcsm~s ser preenchidag
pelos auxiliares meteorologi:;;tas de 2• ·classe que trabalham
1'óra da séde da directoria, por escolha entre aquelles que
tiverem dado as melhorrs prov~~ de zelo f' aptidão para o
serviço.
~ 3. o O merecimento para as promoções a que se refere
esse artigo, será apurado perante uma eommissão que ajuizará do valor, ca actividadc, do ~omportamento, e dos tr~:
}Jal.hos elaborados ou publicados, dos eandidatos, de accôrdo
<:om as ii;1strucções .que para es::>e fim forem nrganizada.-g pelo
Uii'PCtOr {' approvadas pelo minis{.ro.
§ ~.o O dirrctor enviará ao ministro, conjuntamente com
n proposta, um relatorio justificando os motivos de prefel'P-rwia em favor do candidato escolhido.
~ r>. o Não podehdo recommendar a eommissão verificadora a promoção autorizada pelos §§ 1o e 2° deste artigo. por
falta de candidato habilitado, o director recorrerá á livra
indk31ção df~ ,pessoa de sua confianca para o provimento ~-a
vaga em questão, o qual só será nomeado effectivo apói'
~xercicio dP doze mezes prohalorios de sua ~apaeidade e applic·.ação.
·
Art. ,1.1. O,c; lo,:rares de meteorologistas e dt~ auxiliare~
meteorolog-istas de 2• classe, de t,odnt a direct.oria, serã:o proyidos rnf'diantc concurso. de aertn·do com as instrucções que
forf•m organizada~ pelo director P approvadas pelo ministro.
§ 1. O direetor proporá ao minü:;tro a nomeação interina
do eandi.duto que for ,julgado mais competr.nte pela commis~ão
examinadora.
0
~ 2. Sómente depois de um anno de exercício será esse
t unccionario provido effectivamente no -cargo, si tiver dado
desempenho cubal ás suas funcções, ·a juizo do director; no
caso contrario, será exonorado. ahri:ndo-se ·novo concul"sO para
o provimento interino do eargo.
0
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. rArt. ·45. Os logares de inspec_tores serão preenebidos por
meteorologistas de s• classe designados .pelo director, ou por
accesso, de accôrdo com o art. 43 deste regulamento.
Art. 46. ~ desenhista-cartogr,apho, o desenhista-litbographo e seus auxiliares da typographia: e o o mecanico e
seus auxiliares da officina, seTão nomeados por I. ro·posta do
director.
~rt. 1,7. O cargo de secretario-bibliothecario será exerci.dü por um dos primeiros officiaes designad'os pelo director.
Art. 48. O p·rovimento dos cargos de primeiros e segundos off'iciaes será :f.eito de accôrdo com os arts. 40 e 42 a 4~
do regulamento ~p:provado pelo de·creto n. 11. 4:36, df! •t3 de
janeiro de 1915.
.
Art.. 49. O cargo de a.rchivista 1qerá providb por merecimento dentre OS segundOS officiaes, apurad(l na fórma dO
§ :lo do a.rt. 43 deste regulamento.
Art. 50. O cargo de almoxarife-geral, em virtude de suas
funcções tambem technicas, e, embora sob a jurisdicção da
secretaria, snrá preenchido por um dos meteorologistas de 3•
classe, designado pelo director, ou por accesso, ·d·e accôrdo
com o art. 13 deste rE>gulamento.
Art. 51. Os dactylographos serão nomeados por proposta
do director, e servirão em commi.gsão.
Art. 52. A vaga de zelador se,rá provida mediante indicação do direetor.
Art. 53. Os Jogares de chefes, ajudantes B assistentes
dos institutos regionaes, .f'stacões elimatologicas e aerologieas
de 1• ·classe, e os de observadores das estações aerologicas de
2" c.lasse, serão providos de ·accôrdo com os arts. 43 e 44 deste
t·egulamento.
Art. 54. O ajudante das estações aerologicas de 2• cla:sse,
o imp·ressor dos institutos regionaes, e o mecanieo, carpinteiro e tra·balhador das e~tacões aerologicas de 1• rlasse, serão
nome·ados por proposta do director.
Ar L. 55. Os observadores, enc:,l-rregad'os e seus respectivos
ajudantes e os seTventes e mensageiros, de toda a directoria,
serão nomeados directamente p~lo director.
Art. 56. Em suas faltas e impedimentos, serão substituídos :
·
·1 "1f ':"!':''
a)' o dlirector, pelo meteorologi·sta de i a classe que for
designado pelo ministro, de accôrd'o com o art. 13, § t6; na
falta de designação, pelo mais antigo c na falta dos tres meteorologistas de t• elas~e. pelo de 2• classe qu~ o director
designar ou pelo mais antigo na ausencia de designação;
b) o meteorologista de 2• classe pelo meteorologista de
a• classe designad'o peJo director;
.
.
• c) o inspector pelo auxiliar meteorologista de 1• classe
designado pelo director;
d) o desenhista-lythographo '(Jor um dos :mxiliares da
typographia, designado pelo director;
e) o mecanico pelo ajudante de mecanico;
f) o secretario-bibliothécario pelo primeiro official· na
.falta deste pelo segundb official designado pelo director' ou
na ausencia de. designacão, pelo mais antigo:
'
g) o archiVista pelo segundo offici.al designado 'Pelo dil'Mtor ou pelo mais antigo na.. falta de designacão:
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h) o almoxarife-g'3ral p·elo auxiliar meteorologista ae i•
claJsse deSignado pelo d-irector ou pelo mais antigo na falta
de .d•esignllção;
i) o porteiro-z~ladlor pelo servente designado pelo director, e na ausencia de designação pelo mais antigo;
j) o chefe do Instituto Regional pelo ajudante; na falta
deste, pelo assistente designado pelo chefe ou p~Jo mais antigo na ausencia de designação; no caso de auseneia de sua
séde :para serviço dentro do proprio distrfcto, a subst.ituiciio
d'o chefe. não dará. logar á. remuneração;
/c) o .chefe da estação climatologica ou aerologiea de 1•
classo, pelo nssiste:r;lte designado pelo mesmo ou pelo maig
antigo, na falta de designação: no caso de ausenc.ia d~ sua
sédf:' para serviço dentro do pro,p;rio districto, a substituiçã()
1
do chefe não dará lugar á remuneração;
l) o observad'or da esta~ão aerologica de !• elasse, pel()
ajudante designado pelo mesmo, ou pelo mais antigo na ausencia de designação;
·
.
m) o .observador das estações clima.tologieas de 2• e a•
classes, e o encarregado dos !POstos semaphorioos de tempor~es, pelos respectivos ajudantes.
CAPITULO V
POS

INSTITT.J'l'QIJ
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'Art. 5'7. Os Institutos Regionaes serão installados, a JUIrw do direcJ.or, desd'e que, em cada uma das inspectori~ agrícolas, a densidade das estiacões por toda a area do districto
seja superior a uma estação climatologica por 20.000 kilometros quadrados com o minimo de dez estações, e, que os
s~us interesses agricolas, industriacs e marítimos o j'u.:;tifiquem.
§ 1" Só serão estabelecid'os Institutos Regionaes em os
Estados com serviços meteorologi-c.os subvencionados quando
os mesmos forem transferidos para o domínio da União.
~ 2" . .A não ser nos casos de transferencia dos serviços
me:teorologicos estiaduaes para o domínio da União, os Institutos IRegionaes só IJ)oderão ser creados nos districtos já servidos por estações climatologicas de 1• classe, com, pelo menos, nm anno de funcc.ionamenJto.
§ 3o. A installação de um Instituto Regional importará
na extinccão da est~ão elimatologica de i • classe do respectivo disfit·i{'f.o ficando em seu logar, caso sPja necessario, uma
('sta~~ão climatologica de 2• ou 3• classe.
§ 4." ·A sooe de um Institut.o Regional poderá ser tranf1ferida para qualquer ponto. de seu districto d'esde que assim
PXija a convenioncia do servico, ficando em seu logar, caso
sf'ja Jwcessario, uma estação rlimatologica de ~· ou 3• classe.
~ 5. Aos Institutos Regiona·es fic~u·ão ~uhmPUidos, denf J'O dP seu~ rpspectivo::; districtos:
a) todo o serviço meteorologico federal;
b) todo o servi~o meteorologico estadual f' c.ooperativo
que receber qualquer auxilio da d'irectoria;
0
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c) todo (J serviço meteorologico estadual e coopel'ativo
que aceeitar a direeção c flscalização da diree.toria, independentemente de qualquer auxilio da mesma.
·
,
§ 6. 0 Os Esta,dos que desejarem apressar a. installação
de ~eus Institutos Regionaes, poderão auxiliar a direetoria:
tt) augmentando a rêd'e climatologira e fazendo todas as
~uas de~pez,as a.té a creação do Regional;
b) fornN~endo o edifício neces~ario. ao seu funccionamonto·
"
t }' promovendo conjuntamente .com a repartição o augmento de seus recursos orçamentarios, necessario ao estabeler-imenfio da nova. dependencia e cmsteio da rêde accrescid~.
tArt. 58. As estact}mJ clima.tologicas de i • elas se serio
installada!=l, a juir.o d~o director, e;onfórme as necessidades do
serviço.
§ 1.• A s&ie de uma estação climatologica de t• classe
poderá ser transferida para qualquer ponto de seu distri.cto
desde que assim exija a eonveniencia do serviço, ficando em
seu logar, caso seja necessario, uma estação climaitologica de
!,?• ou a· classe.
..
§ 2.o A's estações cJimatologicas de 1• .classe ficnrã submettida parte maior ou menor de todos os servi~os enumerados no § 5°, do artigo antel'icir, c.onfórme a indicação do
director.

CAPITULO VI
DA SUBVENÇÃO AOS SERVIÇOS l\JF:n:OROI.OGlCOs ESTADU.c\ES

Art. G9. A' excepção de S. Paulo, Minas Geraes e Ri oi
Grande do Sul, a União não concederá mais subvenções a serviços meleorologicos estaduaes. euja exp·ansão caber(t princtpalmente á directoria e podel'á ser facilitada pelas nwdidas
indicadas no § 6° do art. 57 deste regulamento.
Art. 60. Para a maior unificação do Rerviço nwteorologie.u no paiz, a. União não concederá subvenções a quem
quer que seja, que se proponha, singular ou colleetivamente,
a collaborar com a directoria. podendo a mesma, entretanto,
prestar-lhe· auxilio por outros meios, dH aceôrdo com art.. ô6
deete regulamento.
Art. 61. Aos serviços meteorologicos officiaeH tios Estados, referidos· no art. 59 deste regulamento, serão conce ...
didos os auxilios constant~ do art. 63, mediante a e seguintes
,
condições :
'
a) manter serviços de climatologia, previsão •le tempo,
hydrometria e meteorolo:gia agrícola estrictamente de acçOrdo
eom os processos usados pela directoria, cabendo a e6ta, exclusivamente, a execuc:ão dos serviços de aerol'og'ia, meteorologia maritima e avisos de temporaes.
b) 3Ujeitar-se toda a organização - P•)6Lo central e· rêde,
rm todas as suas actividadeR, ás normas technicas de serviço
adoptadas pela directoria, para que se estabeleça a maxima
1miformidad1\ e coordenaçâo nos trabalhofl meleorologieos do
paiz;
~
c) auxiliar a t.lirectoria em todas as actividadPs que demandem o concurso do serviço estadual; ·
d) submetter-M toda a organização -- posto central e
rêde - á i'nspecção que. de quaesquer de seus servif;os te-

ehnicos e material scientifico fizerem o director, e os meteorologistas de 1• classe, cabendo aos inspectores, sómente a
inspeccão da rêde;
e) serem as estações fundadas em logares approvados
:pela directoria e· neHas empregado o mesmo material scifmtifico das estaÇJõ·es federaes;
f) remetter ·á directoria cópias de toda a sua produccão
toohnica, publicada, exhibiàa, ou destinada á publicidade,
concernente a todos 'os serviços executados por toda a organização - posto central e rêde - devendo ser feita~ as remessas, rliaria, se-manal, quinzenal, mensal, annualmente ou
nos prazo~ n qun correspondHem os rlifferentes quadros,
preYisões, avisos, ma·ppas, boldins, Ptc. e ln~o npôs a Btla
confecção ou emissão;
g) abster-se de empregar procesaos ou entreter estudos,
relativos a quaesquer de seus trabalhos, condemnados pelos
grandes institutos meteorologicos do mundo e que pos-sam
desacreditar o serviço official do paiz.
Art. 62. Afim de facil'itar a obediencia a algumas dns
condições iiniJOSt~s no artigo anterior, garantindo-se ao mesmo tempo a maxima uniformidade dos trabalhos e promovendo a mais ampla. cooperação entre os serviços meteorologlcos do paiz, deve'rão reunir-se annualmente, no Instituto
Central, todos os chefes dos serviços meteorologicos estaduaes,
para, conjuntamente com o director, assentarem, em detalhe, as actividades, fórma de publicações e normas que, uma
vez adoptadas p.ela directoria, deverão ser resp~itadas por
toda a or:ganização meteorologica official do paiz.
Art. 63. Os aux'iliog aos ~erviços metem·ologieos estaduaes consistirão :
a) no fornecimento gratuito do material scientifico ne<~essario, dentro dos recursos orç.amentarios da directoria.
b) na contribuição, paga pela União ao Estarlo, corre~
pondente a 50 % das despezas com a manutenção de todo o
pessoal do serviço, cal'culadas as mesmas pelo que seriam. si
feitas pela União, nas condições estabelecidas pelo presente
I'egulamento.
Art. 6·4. A contribuição de que trata o artigo anterior,
sel'â paga por trimeetre vencido, porém, sómente após pleno
assentimento do director, ·que deverá julgar se foram ou nã'O
obedecidas as condições impostag pelo art. 61 deste regu~
lamento.
Art. 65. Com a approvação dos Governos estaduaes o~
serviços meteorologicos subvencionados poderão ser transferidos para o domínio da União mediante as condições qu.e
forem ajustadas, ouvido o dire·ctor e de conformidade com
o~ novos recursos orçaJ:!lentarios. que attendam a taes operaçoes e ·suas consequencms. § -1. O p.essoal das sédes dos serviços estaduaes sed
aproveitado nos institutos regionaes creados a juizo do director, ouvido o antigo chefe, nos cargos destes em que melhor se enquadrarem as atlribuições de cada funccionario.
§ 2. o O pessoal das súdes dos seryiços 'esladuaes que ex_
ceder do quadro dos lm;titutos Regionacs, será, a juizo do dil'ector, em parte ou lodo elle, aproveitado pela directoria, no-,
cargoR dnsta em que rnel•hor se enquadrarem as antigas attribuições de eada funccionario.
0
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Art. 66. A direcloria aeceitará a collal.Joração de todos

tple tlui:wrmn -- singular ou colleet.ivamentf'. -- p~estar-lhe

o seu concur8o, podendo fornecer-lhes., por Ptnpres~uno, todu
o Inatt·eial s~~iPtüifico nPees;;;ario, medtante as seg·u mtPs eonrl1eÕ~"S:

a i roalizal' (IS trabalhos da estação ou posto a que se prol>llZ nmntPt· Pm funccionomnnto, est.rictamcntn d_e accôrdo com
a OT'Ít•ntação da dil'f'(•.foria, <' a~ BOl'llHlS lnc·.lmWilS auoptarl:t:-;
pt.•la t•t'\rlc federal;
.
b) auxiliar a directoria c suas dependenctas _em todas us
:wl.iYidatks q1tr· demandam o concurso do s~rvtço cooperativo:
t' ·\ stWPJll a-. estacõcs fundadas ~m
logares approvados
peta cJirect.oria, nellas' empregando sómente o materia~ scientifico pela nwsma fornecido ou igual ao rlas +:>staçues ferieraes; .
·
·
d) submetter-se á inspeeção períodica de se~1s serviços e
com;ervação do material scicntifico:
c) remetter promptamente á directoria! e6pias d~ toda a.
s 11 a pt·od ueção te ehnica;
finnat· o compromisso de tudo fazer gratuitamente sem
jámai.s vleiteae, posteriormente, quaesquer remunerações, cabendo ú direetnl'ia tão sóm~te propôr a transferencia dos
Herviç·os paca o domínio da União si tal medida fôr reputada
c·onvnniPntP aos iiiteresRes da repartição .
.Art. 67. Em troca dos serviços prPstados pelos que coopet•at·em com a directoria, esta não só lhes fornecerá gratuitamente todas as suas publicações, como estabelecerá, dentro de seu programma e recursos orçamentarios, qualque!"
actividadc que possa ser util aos seus collaboradores.

n

CAPI1'tJLO VIII
DOS VENCIMENTOS, PREMIOS F: OUTRAS VANTAGENS

Art. 68. Os funccionarios da Directoria de Meteorologia
perceberão os vencimentos constantes da tabella annexa .
.Parag-rapho ~nic<?. :O pri~eiro · official designado para
servn· de secretariO-blbhothecariO, na fórma do art. 47, perceberá, além doR seus vencimentos integraes, a gratificação
mensal de 200$000.
.
Art. ·69. Qualquer funccionario da Directoria de Meteo-ru~if:FÜt que elaborar, fóra de suas horas de -serviço, trabalho""
ur1guu~es. dtgnos dn inserção nas publicações da repartição.
terá (hreito a uma gratificação cxtraordinaria. arbitrada pelo
·
minisll'o, até o maximo de 1 :000$000.
.
.~ Lu Simples compilações de dados techhicos embora
lllPdttos, sem a necessaria discussão e interpretação original
não serão consideradas dignas da referida recompensa.
'
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§ 2. o Para o julgamento dos trabalhos a que se refere
este artigo, ~e r á organizada uma com missão composta de meteorologistas de 1 •e 2" classes e presidida pelo director, que
enviar(t o parecer ao min~stro.
At'L. 70. Aos funccionarios das dependencias da direcloria que dur·ante um anno tiverem desempenhado suas funcções com irreprehensivtl zelo e aptidão, serão concedido~.
sob a condição de frequentarem o Instituto Central durante
1.1m me?., quatorze premios no valor de 50'0$ cada um, dlstribuidos da fôrma seguint~:
n) ao melhor assistente de todos os Institutos RegionaeE ;·

b) ao melhor assistente de todas as Estações Climatologicas de 1• classe;
' c) ao melhor assistente de todas as Estações Aerologicas
de t • classe;
d) ao meHwr ajudante dt• todas as Estações Aerologicas
de 2• classe:
e) 80.8 dOUS IÍ:l!elhOfleS obseTva.dores e dOUIS melhoee.s ajUdantes de todas as es•ta.çõ.es climatologicas de 2• classe;
f) aos dous ·melhores obser:v;adoces !e dous melhores ajudantes de LodaB as estações climatologicas de 3" cl,aJsse;
o) ao melhor obserV131dor- de todas as estações hydrometricas ·
'
h') ao melhor obsetrv-aJdor dle todas às estações therrno-pluv iomefu-ioa~S .
§·i. • S~á considerado motivo d>e ·merecimento a execução
de observações voluntarias relati;vas a assumptos app.r.ovados,
fóra das •exig,idlaS em cada typo de ·elS!tacão russ·im eomo a apresentação de pequenas mP-~morias ou.1 nota:s. att.tinlelllltles á meteorol•ogia e .~ua.s · applicru;ões, julgadas valiosas pelo dii~eclt,or e
digna•s de in~·e·rção nas publicações da d;i~ootoria.
·
§ 2. o O funccionario premiado terá direi·to apenas à
passagens e transporte de bagagem por ccnta do Governo,
correndo por conta propria, as despezas motivt!.das pelo seu
estagio no Instituto Central.
§ 3. o O funcci:onar-io premiado .g,erá ohrigrudo a comparP.cer· dif8.I'iamente ao InstiuiLo Central onde ficará á disposição
do d'irector.
Art. 71. Os pr.emios .serão conferidos aos funccio·nario.;;.
após parecer de uma comrni.ssão nomeada pelo dir·etclor.
§ 1." A oo·mmissão ~apr-esentará s•eu parec:er, antes de 31
de março, ao direc:tor, o qual julgará, em ul.Uma iniS.tanci'a,
sobre o merc;imento dos c~andli.dlatos e mand-ará publicar a relação do.s que forem premiados.
_§ 2." Deixarão de ·S>er dii.~tii'ibuidos um ou mais p1·~mios
quando as provas apresflnLadas forem insufficientes.
§ 3. o No clllso d·e dous ou mais funccionarios da mesma
classe terem igua1l mer·ecimento, o premio se.rá conc-edido ao
mais antigo .
§ 4. o Os chefes dos iustitru.to.s relgiona·e<S 'e das estaçõe~
olimatologic81S ·e aerologicas de t• classe 1submetterão á commissão, -os seus respecll~ivChs parooers amplamente ifundamenta-do·s e acompanhados do.s !lle'Ciessarios docum·entoo.
Art. 72. Obse.rV18Jdor e ajudante da ·estação clima•tologica
de 2• ou 3• classe que for incumbidla de trabalhos relativo~
ao serviço de avi!S'O'S de tempoTaes, n~.('eberãn as gratificações
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d.e 20$ e 8$, res.poolt.ivamenLe, por cada vez
que á eos.tac,:ão for ordenada a ·exhibi,ção dos siglnla•es sema-

phoricos.

Pa•ragra.pho unico. As g1'a Li.fieacões cxtra<J!rditmrias a que
sp r f' fnre f'Js't,e artigo, só serão conc.edida's quatlldto Í<Mllbe.m fo-t'Prn executadas as taflef1as ligarl1as ao •servliço ~:mnaphor·ieo,
eon..;oa:nte as nm~mas e.StLa.beleiCidaJs vela dir.eotoria.
, Ar L 73. Os mensageiros do Instit.uiL.o Central e Regionar::;
llorãu uma. grat.ificação ·an.ooal de 200$ para fardamento obrig-atorio. que •f!C•rá p31ga -em urma unic.a J)lr•r;Si{;aç.ão, no ctJtHH'~O
do anno.
Ali~. 7 4. Ao · funr~()ÍOIJ.'l.ario chamado ao II1!S'Li·buf.Jo GenLra I
pdo ~Hrcdm· ·eu pe·lo mosmo aul.orizado a execHtar. qualquer
t;•nrvi.;:o fô.t'a da lo<}alid:ad~ 'eü1 quo tcnhiQIIn s·ooe os seus trJ.halhos, eaberá o dlimito á pas·sagc.ns ~) f;vaJnspoil'Le d·e bagagens,
ida ·n volt:a, f', potdlorà o múni!stt.ro tarbi·trar, quando o .in!gar
r.onNPniú>nlif', uma. di,arria qUJe não r.XIed·erá a 20$000.
~ 1 . " Goz•a.rão .taunbeun.dest3Js vmtagens 0os eohefes dos deJH1rlt ame r\\ I()S ·dln dir.cctryria, qua~ndo clhamarlos ás .reuniões annuar>s no lnslituto CP.nlral, de accôrdo com o art. 89 deste
rogulamnnl;o·; ns chefes ·dos .serviços me·beo.rologic'O·S .rstRJduacs
t~u.bveneiclltlaldo.fó!, Ü>rão dinc,i\f.o .sómentc ás ~paH,SJatge.lll~,
itd'a c
volt::-..
·
·
.
.
§ ~." ()~ ins•ptelefoi'leS SÓ re.ceberã.o dia.ri•aS qilllaril•!l tl f'Siealados pa1·a n Ae;r.e, Amazonas, Pará e Mta~d.o Grosso.
A:t,f .. 75. EmqnanLo durarem a,.<:; prov.a's d.o cooreurso (ar-t.i·go H) ·f'.m que S1e haJ'a iln~ri;p.Lo a'lg.um fu'lllc.cionario das depPTl!denci.as Pxlcrntts rlta ~~ir('C:t.oria, ~f]lr.á con~irl1f'•r'ado •hamado
a ~PrviçrJ.
A•r.t. 76. Ao futtcleionario qrur co:nLrialbir mole,s-tiâ, em
I'!Onsrquencia lfl.f'l 'C:.~rviços dte cam·p'O, no in:Let~ioc, o director pOo-d~erá aJutori•zar a pre.~t>a,ção de s:occo'I'ros m.edlico.s r pharmacmiLieo~, até qllle, seja licenciado na fórma da lC!i.
AI~L. 77. O directOtr e os ohedies tterão !dill'.eito e serão obrigad!Os a re.sidir nos cdifici'OIS em que t!enham séde os' .s·eus
tra·bu,Ihos s.empr,c q·UJC üs mesmos tive!I',em aac,ommodações
prura ess·e fim.
Art. 78. O dir-ector poderá conceder uma gratificação
mensal de 30'$ ao.s estafetas dos Telegraphos que auxiliar-em
nos serviços de preYisão do tempo, do In~tituto CC'ntral.
1

1
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Art. -7~. As disposiçõ-es do presehte re~tamento ltUé ImtJctt.am em augmento de despeza em rela.cão ás verbas consignadas no orçamento da directori~. f'ntrarão em ·vigor sóment~
dr>rwis de côhMdidos os hecessarios recüt~os.
J\.rl. .80. A directoria poderá, . de accôrdo com o ~rtigo
anteriOr, rr êesenv~lv-endo prog~essrvatnentP. os seus servícos,
ereando novo~ regwnae~. estacoes e postüs, e admit.tindo o
t'rssoal autor1zado pelo prcl?ente regulam-ento.
~rt.. 81. Haverá no Instituto Central, si preciso fôr um
~~rpmtctro c um photographo.
Estes empregados ser.~irão
aurante o tempo que fôr necessario. vencendo a diaria arbi ..

uo
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trada pelo ministro, sob pr~posta uo dí~·eclor, c de accôrdo
com os recursos orcamentarws. ,
. .
.
Art. 82. A directoria poçl·c:-a a~nulin· ç.JU eontr a~t~r,, ~
Li tu lo prov isorio c sob as oond1çoes formuladas pel? tmm~tl < •
qualquer pessoal antor~zado pelo pres-ente regul~.nento que
não estiver eomprehend1d0 nas verbas orçamentarta~.
Arl. 83. O Governo, quando julgar opportuno. P. de a(j(~ôr
do com os recursos orç.amentarios ·poderá convtuar: UJ!l ou
maís .especialistas estra~geiros, rec01;nm~ndado~ por tnstllutos
congeneres, ou de notor1a. competencm, va:a pa: estar ~eus serviços á directoria, durante o .tempo que !o~ nec.e!;~ano e mediante as r·ondiç.ões esta:b~leCidas pelo m1mstro.
Art. gt,., O Govrrno, rtunndo. julgar convf'..ni~nt.e. pod.crá
n!andar runccionarios da direclona, Ptn eomnussao, ~\ patzes
Pstrangeiros, afim de cst,mlaJ'Ptn os mf'lhoramPnln:; mtrodu;,:;dos P.m serviços C"ongencres.
Art. 85. Toda a informação ~'~petial wlicitada 1 ctircctoria por estranhos, que não obedeeer ás normas de :;:=.etwiço,
nu que demandar o trabalho de um ~uncci!Onario_ c;Iurante ma~!l
de uma dia, só poderá ser dada mediante o auxllw neces.sarw
de ·~ssoal fornecido pelo requerente, ao qual serão prestadas
todas as facilidades.
Art. 86 .. As despezas com os servicoa de campo serão feitas por meio de adeantamentos que o director requisitar e
f(ue ~erão r-ecebidos por este ou !)elo func~ionario incumbido
do serviço, o qual ficará responsavel, na fórma da lei.
§ Lo As despezas com ..a creação e conservação C.e regionaes, estações e postos, serão attendidas por meio de adeanrtamentos requisitados pelo dírector.
§ 2. As despezas urgentes e miudas, de prompto pagamento1 da d1irectoda, serão satisfeitas mediante adeantament os feitos ao director ou secretario.
Art.. 87. Poderão ser admittidas .a praticar no Instituto
Central, ou em quaesquer das dependencias da directoria, a
t.it.ulo gratuito, as P·essoa·s que. a juízo 'do director, tiverem as
habilitações neccssaJrins para esse fim.
Paragrapho unico. Essa admissão só será flxlensirva aos
eRtranhosJ candidatos a. alguma vaga, C{uando 'Pll derem todos,
~em e:xcepç.ão, gosar essa vantagem .
. Art. 88. O servi c<!_ do I~stituto Çentral, e, ·o dos institutos
rc-.gwnae.s e. gas esta coes ehmatolog1cas de i" classe que fi7.ere~ prev1sao -d~ tempo, ser-á diurno e nocturno, e será deterrnmado pelo d1rector.
. Paragrapho. unico. Não havendo acommodações para 0
d1r~ctor no Instit~to C~ntral e para os chef-es nos institutos
regwnaes e estac!le_~ chmatologi·cas de t• class-e, haverá sempre nessas reparbcoes um s.el"vente ou me!l..Clageiro para attender ás necessidades do serviço.
. Art. 89. Os, chefes dos. institutos regionaes e cos serYlços meteorologiCos .suhvenmonados pela União, se reunirão
a.nnualme~te no Instituto Central. sob a pr.esidencia do director, afim de assentarem as providencias mais convenientes á boa :rparcha e .maxima uniformi?:acã•J de f,odo 0 serviPO
rneteorologiCo do pa1z.
'6
§ 1. o Os chefes .dos in!=!titutos regionacs serão considera.àos chamados a serviço.
0

.4c:ros

Do POD~Jt EXECUTIVO

tU

§ 2. o A duração dessas reuniões não poderá ir além de
c;eis dias.
I 3. o Poderão assistir a essas reuniões os meteorologistaR
de. i • c 2" classes convidados pelo director.
Art. 90. O director poderá, mediante prévio consentirnen1o superior e de accôrdo com os recursos orçamentarios, lançar mão do auxilio das estaç_ões radiotelegraphicas do. paiz,
no serviço de avisos meteorologicos aos marítimos, estabelecendo para o seu pessoal as gratificações que forem arbitradas
pelo ministro.
Art. 91. Nenhum serventuario da directoria deverá faltar
:tn RPrviço urr.t só dia que seja, sem prévia communicação.
Art. 92. O material das estações c postos, caoperativos
ou dcpenrlencias da rlirP-ctoria, será fornecido por esta aos re'.:lpectivos observadores, qnc serão rcsponsaveis pelo ~eu
dH mno ou extravio.
·
Art. 93. Em caso de força maior, ou quando eonvier ao
servi~~o. poderá ser modificado tanto o horario como o instrumental das estações, continuando estas, entretanto, na classe
em que tiverem sido m·eadas.
Art. 94. Constituirão trabalho official da directoria as
dnstrucções Meteorologicas», de Sampaio Ferraz, podendo, ·~n
t.ret:mto, as mesmas ser alteradas pelo director, conforme as
necessidades e conv~niencias do serviço.
Art. 95. Qualquer réferencia impressa, feita aos trabalhos da directoria deverá ser levada ao conhecimento do di·r~~ctor mediante remessa de recortes e exemplares das publicaf:ões ou indicação da fonte~ correndo quaesquer despezas por
conta da repartição.
·
Paragrapho tmico. Os chefes, observadores e encarregados de serviços externos poderão responder á quaesquer critieas feitas aos trabalhos da directoria nas suas respectivas
de.pendencias, empregando sempre a maxima moderação e civilidade, c rcmettcndo~ ao director a cópia de seus cscriptos
,mnto ás publicações que os motivaram.
Art. !.>6. Funccionario algum poderá recorrer á interven~ão de pessoas estranhas á directoria, fazendo reclamações,
pedidos ou denuncias que affectem materia de serviço ou que
eo.~' elle se relacionem. Nesse sentido, todas as reclamaQões,
c!ecla.rações ou pedidos referentes ás suas pessoas serão dirigidos ao director, ou, por intermedio deste. ao ministro.
Arf.. 97. A palavra <<Directoria» no .presente regulamento.
~ignifica sempre o Instituto Central e todas as dependencias
s:)b a jurisdicção deste, sendo apenas uma abrcvía~.ão de (<Dirretol'ia de 1\fetereologia'>.
Art. tl8. A palavra «séde~ no presente regulamento ~ub
ent~ndo sempre e exclusivamente uma localidade, e não um

di~trict.o,

zona ou Estado.
Art. !l9. São extensivas á Dircctoria de Meteorologia, na
part.f' que lhe for applicavel, as disposições constantes do::;
n.rts. 37, 4!.>, 50, 5-1, 53, 54, 56 a 84, 90 a 9.2 e 94 a 98 de
regulamN1to approvado pelo decreto ri. ti. i36, de Hl de ,jaul)iro de HH fi.

CAPITULO X
DTSPO~IÇÕES TRANSITORIAS

.

Art. 100. As observações climatologicas do Instituto Contrai poderão ser feitas f6ra do mesmo, em qualquer ponto oon-
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vehifmte do Districto Federal, desde que a séde da directoria
não disponha de local adequado.
Art. 1101. Emquanto o Instituto Central não tiver uma
esta{'.ão telegraphica. perfeitamente adequada ao serviço de
previsão do tempo, poderá este funccionar na Repartição dos
Telegraphos, mediante consentimento de seu rlirector-geral o
approvacão do ministro.
Art: 102. Nas primeiras nomeações necessarias á. instal1àção dos serviços poderão ser aproveitados, interinamente, atü
que se facam os respectivos concursos, os candirlatos estranhos
a cargos technicos, desde que de reconhecida competencia, a
jui10 do Governo.
Paragrapho uni co. O dii·nctor nrganizará e submetterá opporf.unarhento á approva~·.ão cto ministro as instrnc~.ões rela~
ti v a~ a essp,s conr.nrsoR.
Art. i.03. Os chefes o assistentes das quatro pt·irneiras
~stações climatologicas de la classe creadas, Sel'áO indicados
pelo director, e nomeados em commissãn até fazer~m o ctJnr.ursn exigido pelo artigo anterior.
Paragrapho unico. Quando conveniente, poderão ser apro~veit.ados os observadores e ajuctantes das estações meteorologir.as extinctas.
·
Art. 104. As .estações aerologicas de i • e z• classes poderão Rer estabelecidas ~m substituição de estações climatologir.as de z· e a· classes, ficando estas extinctas.
Patagrapho uni co. Os chefes, assistentes e ajudantes das
tref.: primeiras estações aerologicas de i • classe e dez primei!.
r~s estações aerologicas de z· classe serão indicados pelo director o nomeados em commissão até fazerem o r.oncurso exigido pelo art. 102, sendo aproveitados qua11do conveniente, os
observadores e ajudantes das estações extinctas.
Art. i05. As duvidas que porventura se suscitarem na
l'Xecuçã.o deste regulamento serão resolvidas por decisão ·1o
ministro e proposta do director.
.
Art. 106. O prC'~cnte regulamento cntmrá em vigor desde já.
Art. 107. Ficam revogadas as disposições em contrario.
1t... RtC' de Janeiro, :.?5 de maio de 1U21.. - Simões Lope5.

· Tabella de venci,ment.os do l)essoal da Direotoria de Meteoro ..
·
logia, a que se refere o art. 68 de seu regulamento
l'esse1at

Ordenado

Gratitlcaçílo

l'otal llnnuat

~:000$000

iS:000$000

8:000$000

-~

:000$000

12:000$00()

6:400$000
4:800$000

::J:200$000
2:400$000

9:600$000
7:200$000

.~ :800$000
4:800$000

2:400$000
2:400$000

7:200$000
7:200$000

tnstituto Cent.rat:
Director • . . . , .
Meteorologista de ~ti
meira classe .
Meteorologista de srgunda classe .
.Primeiro official .
Meteorologista de terceira clas~o
.Archivisla
.. •

l2:000$000
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Ordenado

ressoai

lnspector (meteorologista de 3" classe)
4:800$000
Almoxarife-geral (meteorologista de 3"
classe) . . . . .
4:800$000
Desenhista - ..cartographo .
4:000$000
Desenhista - lithographo .
4:000$000
Segundo official
4:000$000
Auxiliar
meteorolo gista de 1• classe
3:600$000
Mecanico. . .
. ..
3:200$000
Auxiliar
meteorolo gista de 2" classe - 2:400$000
Dactylographo (gratificação mensal de
300$000)
Porteiro-zelador
2:400$000
Compositor .
2:400$000
lmpressor .
2:400$000
Encadernado r.
2:400$000
Ajudante de mecanico
2:400$000
Aprendiz de mecanico
800$000
Gratificação ao 1o official quo servir
de secretario . . .
Servente (salario mensal de 150$000) .
Mensageito
( salario
mensal de 100$) .
Instituto regional:
Chefe (meteQI>ologista
de ta classe)
8:000$000
Ajudante (meteorologista de 3" classe)
4:800$000
Assistente
( auxiliar
meteorologista de
2" classe)
2:400$000
lrnpressor. . . . . .
2:400$000
Servente (salario mensal de 100$000)
Mensageiro
( salario
mensal de 50$) ..
Estação
climatologica de 1a classe:
Chefe (meteorologista
de ::l" classe)
4 :800$000
Assistente
( auxiliar
meteorologista de
2a classe).
2:400$000
l.\V nsageiro
( salario
mensal do 50$)
Leis

ue
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Gratificação

Total annual

2:400$000

7:20~$000

2:400$000

7:200$000

2:000$000

6:000$000

2:000$000
2:000$000

6:000$000
6:000$000

1$800$000
1:600$000

5:400$000
4:800$000

1:200$000

3:600$000

3:600$000
1 :200$00,
1:200$000
1:200$000
1:200$000.
1:200$000
400$000

3:600$000
3:600$000
3:600$000
3:600$000
3:600$000
3'!600$00()
1:200$000

2:400$000

2:400$000
1:800$000
1:200$000

4:000$000

12:000$000

2:400$000

7:200$000

1 :200$000
1:200$000

3 :600$000
3:600$000
1:200$000
600$000

2:400$000

7:200$000

1:200$000

3:600$000
600$000
8

:ACTOS DO PODER: E~ECUTIVO
Pessoal

Estação
aerologim..
de 1" classe:
Chefe (metenrologista
de 3• classe) . . .
Assistente
( auxiliar
meteorolog-i:sta de
2a classe) . . . . ·
Mecanico . . . . . . .
Carpinteiro . . . . . .
Tralmlhador
( salario
mensal de 150$) ..

Ordenado

Gratifica!;ão

Total annual

4:800$000

2:400$000

7:200$000

2:400$000
2:400$000
2:400$000

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

3:600$000
3:600$000
3:600$000
1:800$0PO

Estação
aerologica
de 2" classe:
Observador
(auxiliar
meteorologista de
2a classe) . . . .
Ajudante. . . . . . .

2:400$000
1:600$000

1:200$000
800$000

3:600$000
2:40Ó$000

1:440$000

1:440$000

1:200$000

):200$000

960$000

960$000

600$000

600$000

600$000

600$000

240$000

240$000

1:080$000

1:080$000

480$000

480$000

~

Demais estações climatológicas e
postos:
Observador de estação
de 2" classe especial
Observador de estação
de 2" classe
Observador de estação
de 3" classe · . .
Observador de estação
hydrometrica ou
thermo - pluviometrica.
Encarregado de posto
semaphorico
de
temporaes .
Ajudante de posto semaphorico de temporaes . . . . . .
Ajudante de estação de
2a classe especial. ·
Ajudante de estação de
2" ou 3a classe .

Nota - Nos vencimentos desta tahella não está incluído
o augrnento concedido pelo decreto n. 3. 990, de 2 de janeiro
de Hl20, ficando, portanto, com direito a este augmento os
funccionarios cujos vencimentos estiverem dentro elos limites desta lei.
' . ~~
Rio de .Janeiro, 25 de m!lio de 1921.- Simões Lopes.
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DECRETO N. 14.830-

DE

25

DE

~AIO

DE

1921

1\utol'iza o mini·stro da Fazenda a emittir trinta mil apolice~
(!a divid1. publica, do valor de um conto de réis cada uma,
;juros de 5 o/o., papel, para· attender ás necessidades d•J
~~xercito nacional
O Presidente da Republica do·s Estados Unidos do Brasil,
H'"3.mlo da autorização contida no art. 23, alínea I, da lei
n. ~-. 2-12, de 5 de janeiro do oorrente anuo, decreta:
Art. 1.° Fica o ministro da Fazenda autorizado a emitth' tt·inta mil apolices da diviida publica, do valor de um
c'mto de réi~ cada uma. juros de 5 o/o, papel, para allendcr
úc; necessidades do Exercito nacional.
Art. 2. Revogam-se as disposições em contrario.
Itio. de Janeiro, 25 de maio de 1921, 1000 da IndC'pendenc;u e 33° da Republica.
0

EPITACIO PESSÔA.

Homero Baptista.

-·-DECHETO N. 14.831 -

DE

25

DE MAIO DE

1921

Approva o Regulamento do Manlcomio Judiclario

O Presidente da Republica dos Estados Unidos do Brasil,
considerando que para o Manicomio Judiciario de que trata
a lei n. 2. 442, art. 2°, n. 20, de 5 de janeiro do corrrente
anno, annexo á Assistencià a Alienados, não existem, no regulamento approvado pelo decreto n. 8.834, de 11 de julho
de 19'11, disposiçl'fes pelas quaes se possa reger desde jâ,
resolve, de conformidade com o disposto no n. 1 do art. 4tt
da Constituição Federal, approvar o regulamento que com
este baixa, assignado pelo Ministro de !Estado da Justiça e
Negocios Interiores.
Rio de Janei['O, 25 de maio de 1921, 100° da Independencia e 33° da Republica.
EPITACio PESSÔA.

Al{1'edo !Pinto Vieira de Mello.

Regulamento do Manicomio Judi:ciario, a que se refere o ·d'ecreto 11. 15.831, de 25 de· maio de 1921

Art. 1. O Manicomio Judiciario é uma dependeneia da
Assistencia a Alienados no Districto Federal, destinada â internação:
0

I. Dos condemnados que, achando-s-e recolhidos ás prisões
federaes, apresentarem symptomas de loucura.
li. Dos accusados que pela mesma razão devam ~cr submettidos a observação especial ou a tratamento.
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. III. Dos dPHnquentes isentos· de responsabilidad-e por mo ...
tivo de affecção mental (Cpdigo Penal, art. 29) quando, a
criterio do juiz, assim o exija a segurança ·publica.
. Paragrapho unico. No primeiro caso, a internação se íaz:á
por ordem do ministro da Justiça, que a communicará ao jUIZ
e ao representante do Ministerio Publico, para que façam
constar do respectivo processo; nos dous outros, por mandato
judiciario.
Art. 2.° Cada um dos internados tel'lá uma ficha e um
promptuario psyohiatrico.
Art. 3. Si mediante rep·resentação do medico encarregado
c.lo serviço, o depois de ouvidos dons alienistas de sua escolhal que com este deliberarão em conferencia. entender o
direc or geral da Assistencia a Alienados que o internado
póde, sem inconveniente, ser transferido para outro estabelecimento de assi.stencia, por ter cessado a phase de aggressão
impulsiva e se haver declarado definitivamente o estado demeneia! dos que apresentam probabilidade mínima de reacções
·perigosas, assim communicará á autoridade que mandou internai-o, para que esta autorize a transferencia.
Art. 4.° Cessando o delírio que deu motivo á internação,
o encarregado do serviço, por intermedio do dírector geral
de Assistencia a Alienados, participará á autoridade que a ordenou, para que disponha sobre o destino do paciente.
Art. 5. 0 Emq.uanto não forem con~truidos novos pavilhões,
o serviço economico do Manicomio Judiciario sevâ provido pela
Casa de Correcção.
Art. 6. 0 Ao medico encarregado do serviço de alienados
õelinquentes, cargo creado pelo art. 11 da lei n. 3. 67 4, de 7
de janeiro de 1919, cabe dirigir o Manicomio Jul!iciario.
Art. 7. 0 O pessoal de enfermeiros e guardas do Manicomio Judiciario será nomeado . pelo director geral da Assis~
toncia. a Alienados, por proposta do medico epcarregado do
mesmo mànicomio.
Art. 8. Os casos omissos no presente regulamento regerse-ão pelo Regulamento Interno do Hospital Nacional, ou serão
resolvidos pelo ministro da Justi~a e Negocias Interiores.
Rio de Janeiro, 25 de maio de 1921. - Alfredo Pinto
0

0

lieira de Mello.

DECfiETO N. 14.832 -

DE

25

DJ? MAIO DE

1921

Approva nova planta da explanada para construcção das linhas e edificios da Estrada de Ferro São Luiz a Therczina, no cães da Sagraoão, em S. Luiz do Maranhão, e
o projecto e respectivos orçamentos, na importancia total de 244 :444$4·i7, dos edifícios para estação e para um
armazem de f • classe a serem construidos na mesma explanada
O Presidente da Republica dos Estados Unidos do Brasil.
tenco em vista o que propoz a Inspecloria Federal das Estra..:
da~, decreta:
Art. Lo Fica approvàda a nova planta que com este
baixa, rubricada pelo director geral de Expediente da Secretaria de E~tado da Viação e Obras Publicas, da explanada
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para construcção das linhas e edificios da Estrada de Ferro
S. Luiz a Therezina, no cáes da Sagração, em S. Luiz do Maranhão,. em substituição á planta approvada por decreto nu•nero 14.238, de 25 de junho de 1920.
Art. 2.° Fica autorizada a construcção dos edifícios para
a estação inicial da mesma estrada e para um armazem de
1a classe, na referida explanada, de accôrdo com o projecto e
orçamentos que com esle t.ambem baixam, rubricados pelo
mesmo director geral, importando respectivamente em
165 :255$H68 e 79:188$479, quantias maximas que serão despendidas com essas construcções.
llio de Janeiro, 25 do maio de 1921, 100° da Inrlependenciu e :J:lo da Republica~
EPITACIO PESSÔA.

J. Pires do Rio.·

DECRETO N. f4.8133 -

DE

27

DE MÀIO Dm

1921

:."bro ao Ministerio da Justiça e Negocios Interiores o crooito
especial de 33 :799$999, para vagamento de vencimentos
uo juiz de secção do Territorio do Acre, em disponibilidade, Dr. Wortigern Luiz Ferreira, nos períodos de f
de dezembro de 1918, em que deixou de perceber vencimentos, a 22 de julho de 1919, e de 23 de julho, quando
foi ·posto em disponibilidade, a 31 de dezembro de 1919
O Presidente da Republica dos Estados Unidog do Brasil,
usando da autorização do decreto legislativo n. 4.065, de 16
de j::tneiro de 1920, resolve abrir ao 'Ministerio da Justiça e
1'\Egocios Interiores o cred·ito especial de 33:799$999, para
pagamento dos vencimento.s que competem ao juiz de secção
o o Territorio dn Acre, em disponibilidade, Dr. Wortigern
Luiz Ferreira, nos períodos de 1 de dezembro de 1918, quando
QPixou de perceber vencimentos, a 22 de julho de 1919, e de
23 de julho d·e 1919, quando foi posto em disponibilidade, a
:::1 de dezembro d:o mesmo anno, sendo parte do credito, na
importancia de 20:045$161, destinada aos vencimentos do primeiro período, e o restante, na importancia de 13:754$838,
aos do segundo, nos termos do citado decreto n, .1. Oô!'i. de
15 de .ianeiro de 1920.

Rio de Janeiro, 27 de maio de 1921, 100° da Jndepcndcneia
e ;:wo da R~publica.
.
EPITACIO PESSÔA.

Al(rNlo Pinto Viâ1·a ~i'? McUo.
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DECRETO N. 14.8il4 -

EXECU~IVO

DE 27 DE MAIO DE

t92t
\

Ai; prova novo proj ccto e resp•ecU.vo orçamento . na importancia de cento e see1senta e nove contos novecentos c
oitenta e seis mil duzentos e vinte e tres réis
(169 :986$223), para a construoção do novo edit'i~io da
estação da Estrada de Ferro do Paraná em Antonma •.
O Presidente da Republica dos Estados Unidos do Brasil,
atlendendo ao ,que requereu á Companhia Estrada. de Ferro
8. Paulo-Rio Grande, arrendataria .da Estrada de Ferro ~o
P,araná, para observancia do disposto na lettra b da cond~
ção 5" da portaria de 21 de janeiro do corrente anno, do MlniScterio da Viação e Obras Publicas, e tendo em vista as int'ormações prestadas pela Inspectoria Federal das Estradas,
decr-eta:
Art. Lo Para a construcção do novo edifício da estação
de passageiros da E·strada de Ferro do Paraná, na cidade de
Antonina, ficam approvados o novo projecto e re3pectivo or~amento, na importan~ia ce cento e sessenta e nove ·contos
novecentos e oitenta e seis mil duzentos e vinte e tres réis
( 169 :986$223), de accôrdo com os documentos que com este
baixam, rubricados pelo .c)!irector geral de Expediente da S-em·etaria de Estado da Viação e Obras Publicas, em substituição ao projecto e orçamento approvaclos pelo decreto numero 11 . 040, de 5 de agosto ·de 1914.
Paragf'apho unioo. Nesse edifício as esC3ldas da fachada
lateral deverão ser construídas de accôrdo com c primiti!Vo
p1 ojecto, approvado pelo decreto n. H. 040, de 5 de agosto
de 1914, ficando assim modificado, nessa parte, o projecto .ora
approvado, não sendo, comtudo, admittida a reducção da piata forma dessa estação a 60 metros no .seu com,primento,, como
autorizara aquelle decreto no seu art. 2° in-fine.
Art. 2. o As d-espezas que com essa construcção forem
arnradas até o maximo do orçamento ora appravado, nas
respectiYa'S tomadas de contas, nos termo.s da condição 1.6"
da portaria de 21 de janeiro do corrente anno do Ministerio
da Viação e Obras Publieas, correrão por conta das taxas
addicionaes arreca'dada~ na conformidade do dispo'Sto naR con(lições ta e 4• ca m-esma portaria.
Art. 3. o As obras de construcção de que trata o pro.iccto ora approvado deverão ficar conclnidaR ab" 31 de dez•:mbro do corrente anno.
Rio de .Janeiro, 27 de maio ne 1921, 100" da IndP-p.en(:l'ncia P- 3a" da Rcpublica.
EPITACto PESAÔA.

Continue
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DECRETO N. 14.835- DE 27 DE MAIO DE 192:

Approva novo projecto e respectivo orçamento, na importanci&
de cento e oitenta e cinco contos, quatrocentos e noventa
e cinco mil seiscentos e dezoito réis (185 :495$618), para
construcção do novo edifício da estação da Estrada de
Ferro do Paraná, em Paranagná.

o PresiGCIHtc da Hepubliea dos Estados Unidos do nra•Siil,
attendendo ao que requereu a Companhia Estrada de Ferro
São Paulo-Rio Grande, arrentadataria da Estrada de Ferro do
Paraná, para obscrvancia do disposto na lettra b da condição
5• da portaria de 21 de janeiro do corrente anuo do Ministerio
da Viação e Obras Publicas, e tendo em vista as informações
prestadas pela Inspectoria Federa~ das Estradas, decreta:
Art. 1.° Ficam approvados o novo projecto e respectivo
orçamento, na importancia de cento e oitenta e cinco contos
quatrocentos e noventa e cinco mil seiscentos e dezoito réis
~(185 :495$618), para construcção de novo edifício para a estação de passageiros da Estrada de Ferro do Paraná; em Paranaguú. conforme documentos que com· este baixam, rubricaiCiu.s
pelo director geral do expediente da Secretaria de Estado da
Viação e Obras Publicas, em snbstitnição ao projecto e orçamento approvados pelo decreto n. i 1.040, de 5 de agosto .de
19f!t.

Paragrapho unico. Na fachada lateral desse edifício as
escadas deverão ·ser construídas de accõrdo com o primitivo
projecto, approvado pelo decreto n. _1 L 040, de 5 de agosto de
1914, ficando assim modificado, nessa parte. o projecto que
com este baixa.
Art. 2. As despezas que com essa construcção forem aimr·ada.,; nas respectivas tomadas de contas, até o maximo do orçamento ora approvado, nos termos da condição 16• da portaria de 2i de janeiro do corrente anno, do Ministerio da Viação
o Obras Publicas, correrão por conta das taxas addicionaes arrecadadas na conformidade do disposto nas condições i a c 4"
da me~ma portaria.
Art. 3. As obras <le construcção de que trata o projecto
ora approvado deverão ficar concluídas até 3i de dezemb:ro do
corrente anno.
0

0

.
Rio de Jane_iro, 27 de maio de 1921, 100° da Independencia
e 33° da Repubhca.
'
EPITACIO PESSÔA.

J. Pires do Rio.
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DECRETO N. 14.&;36 · -

DE

27 DE MAIO DE 1921

iApprova projecto e orçamento, na importancia de doze c,pntos
setecentos e vinte f~ quatro mil novecentos e setenta e
um réis (12 :724$971), para ampliação do edifício princ:i:P~l da estação de Curityba, da Estrada de Ferro do Paraná, afim de ser i'hstallada uma ·agencia postal
O Presidente da Republica ·dlos Estados Unidos do Brasil,
attendendo ao que requereu a Companhia Estrada de J'erro
S. Paulo-Rio Grande, arrendataria dla. Estrada de Ferro do
Paraná, na conformid9.de do disposto na lettra b da condição
5'', da vortaria de 21 de janeiro do corrente anno, do Ministeria da Viação e Obras Publicas, e tendo em vista as. informações \Prestadas pela Jnspcctoria Federal das Estradas, decreta:
Artigo unico. Fictun a!)provadJos, em substituiçflo ao projccto e orçamento para const.ruc.ção de um botequim, de que
trata o d~ecreto n. ~ 4 .194, de 29 do maio de 1920, o pro.i ccto
e respectivo orçamento, na importaÍwia de doze contos setecentos e vinte e quatro mil novecentos e setenta e UJTI réi>s
(12:724$971), para ampliação do edifício principal da estação de Curityba, da ~strada d'e Ferro do Paraná, afim de
ser installada uma agencia po~tal, conforme documentos que
eom ·este haixatn, rubricados pelo director geral do Expediente
da .Secretaria de Estado da Viaç;ão e Obras Publicas.
§ 1.0 As d~spezas coin a ampliação do ed'ificio da estação
de Curityba, que forem apuradas em regular tomada de contas,
até ·o maximo do orçamento ora approvado, correrão por
conta dlls taxas addicionaes de que trata as condições 1a e
4• da portaria de 21 d'e janeiro diü corrente anno, du l\1inisterio
da Viacão e Obras Pulblicas.
§ 2.ó A,s obras a executar, na conformidade deste d~
creto, deverão ficar concluidas até 3'1 o"'e -d1ezembro do corrente anno.
·
Rio de Janeiro, 2"/ de maio de 1921, 100° <i'a Indr'p,endencia e 33° da Republica.
EPITACIO PESSÔA.

J. Pires do Rio.

DECRETO N. 14.837 -

DE

27 DE MAIO DE 1921

Approva o projecto de titna .rotunda em Baurú, na Estrada de
Ferro Noroeste do Brasil, e orçamento para a construcção
de mei~ rotunda, na importancia de 259:507$116 (duzfmtos e cmcoent.a e nove contos quinhentos e sete mil ernto
c dezeseis réis) .
·
O Presidente da Republica dos Estados Unidos do Brasil
att.endendo ao que propoz a dircctoria da Estrada de F'Prr~
Noroeste do Brasil, decreta:
Artigo unico. Ficam approvados o projecto de uma ro-•
tunda em Baurú~ na Estrada de Ferro Noroeste do Brasil com
a capacidade de -10 locomotivas, e o orçamento na importancia
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de 259 :507$H6 (duzentos e cincoenta e nove contos quinhentos e sete mil cento e dezeseis réis), para a construcção de
meia rotunda, com a capacidadé de 20 locomotivas, conforme os documentos que com este baixam, organizados pela directria da referida estrapa e rubricados pelo director geral de
Expediente da Secretaria de Estado da Viação e Obras .Pu·
blicas.
Rio de Janeiro, 27 de maio de 1921, 100° da lndependcncia e 33° da Republica.
EPITACIO PESSÔA.

J. Pires do Rio.

DECRETO N. 14.838-

DE

27

DE MAIO DE

1921

Approva os projcctos e orçamentos, na importancia total de
220:378$246 (duzentos e vinte contos tresentos e setenta
e oito mil duzentos e quarenta e seis réis), de diversas
obras na Estrada de Ferro Noroeste do Brasil, e bem
assim os relativos aos typos de edificios a serem construi. dos nos pontos em que se tornarem necessarios
O Presidente da Republica dos Estados Unidos do Brasil,
attendendo ao !1Ue propoz a directoria da Estrada do Ferro
Noroeste do Brasil, decreta:
Art. 1.° Ficam approvados os projectos e orÇamentos, na
importancia total de duzentos e. vinte contos tresentos e setenta e oito mil duzentos e quarenttt e seis réis (220 :378$246),
organizados pela directoria da Estrada de Ferro Noroeste do
Brasil, os quaes com este baixam, rubricados pelo director geral de Expediente ~a Secretaria de Estado da Viação e Obras
Publicas, das seguintes obras na referida Estrada:
a) dous encontros para um pontilhão no kilometro 124,
orçados em quarenta e sete contos seiscentos e dez mil seteeentos e oitenta e .nov·e réis (47 :610$789);
. b) dous _encontros para um pontilhão no kilometro 132,
orçados em v1nte e tres contos duzentos e dezesete mil cento e
noventa réis (23:217$190);
c) dous encontros para um pontilhão no kilometro 197,
orçados em quatorze contos quinhentos e trinta e seis mil quinhentos e cincoenta e dous réis (14 :536$552);
d) dous encontros para um pontilhão no kilometro 199,
orçados em dezesete contos quinhentos e vinte e cinco mil
qninhentos e oitenta e tres réis (17 :525$583);
e) dous encontros para um pontilhão no kilometro 215,
Crt.inào's em vinte e oito contos quinhentos e vinte e cinco mil
nualrocentos e trinta e sete réis (28 :525$437);
f) dous encontros para um pontilhão no kilometro 237,
orçadoR em trinta e nove contos quatrocentos o noventa e
quatro mil cnnto e cincoenta e seis réis (3D :4U-l$156);
· g) dous ~ncontros para, um pontilhão no kilometro 238,
orçados em vmte e quatro contos duzentos e vinte e um mil
novecentos e cincoenta e um réis (24 :221$951);
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h) dous encontrQs para um pontilhão no kiiometro 255,
orçados em vinte
cinco contos duzentos e quarenta e seis
mil quinhentos e oitenta e oito réis (25 :246$588) .
Art. 2. o Ficam igualmente approvados e tambem baixam
devidamente rubricados os seguintes projectos e orçamentos
de typos de edifícios, organizados pela referida directoria:
a) de casa paea bombeiro, orçado em dois contos cento e
':!etenta e seis mil quatrocentos c sete réis (2: 176$407);
b) de abrigos de motor ·e bomba, orçado em um conto
cento, c setenta e nove mi~ e sessenta e seis réis ( 1 : 179$066 ~ :
c) de deposito de materiaes de tracç.ão, orçado em seis
contos cin!'oenta mil setecentos e dczcsote réis (6 :050$717);
d) de CS('.l'ÍptOl'ÍO para tracç.fio, orç.ado f'IH RPf.e Contos cento
e oitenta c sete mil oitoenntos e oitellt.a n quatro réis

e

(7 : 187$884) .

Rio de Janeiro, 27 de maio de 1921,
dencia c 33° da HPpublio.a.

100° da Indopen-

EPITACIO PESBÔA.

J. Pirf!s do Rio.

DECRETO N. 11·i . 839 -

DE

28 DE MAIO DE 1921

Autoriza o ministro da ·Fazenda a emit.tir apoliccs da divida publiça,, na import.ancia ·G'e 2. 965 :000~, para occorrer ás despezas com o resgate .da Estrada de Ferro Caxias
a S. José das Cajazeira-.,;, no M-aranhão, f' dá outras provideneias
O Presidente da RepubliCia dos Est~dos Unidos {[o Brasil,
na fórma dos decretos ns. U. 725, de H) dP março, e 11t.801,
<I e 11 de maio do corrente anuo, decreta:
Art. 1. o Fica o ministro da Fazenda autorizado a cmittir apolices •ca divida publka, até a import.ancia de réis
2. 965 :'0-QoO$, nominativas, do valor de 1 :000$ cada uma, papel,
vencendo os juros ·c.e 5 o/o, para completar o pagamento das
despozas · com o resgate dai Estrada de FerDo Caxias a São
José das Caj.azeiras, no Estado do Maranhão, a acquisiÇJãn do
material em ser existente no almoxarifado dessa EsLrada1 e
a acquisição dos terrenos accrescidos pela construoção do
e~áes da Sagração, tudo nos termos das clau~ulas I, 11, 'IIJI e
IV das que ba·ixaram com o deoreto n. 1 -i. 589 A, de 30 de dcZPmbro do anno .proximo findo.
Art. 2. o A irnportancia de 425$041 sPrá paga em moeda
COI'rente.
Art. 3. o Ficam abertos os ne·<~cssarios ereditos.
Art. ·i. o Hevogam-se .as di~posições em contrario. 1
J\i,o de Janeiro, 28 <le maio de 1921, ·t 000 f~a Tndcpendenr.ia P 33" da HrpublicB!.
EPITACIO PESRÔA.

JJome1·o B.n.1Jtista.
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DECRETO N. 14.840 ---:

bE

28 DE MAIO DE 1921

Approva novo projecto e respectivo orçamento, na importancia
de vinte e dous contos seisc-entos e trinta e sete mil tresentos e sessenta ü nove réis- (22: 637$369), para ampliação do armazem de mercadorias da E.strada de Ferro
do Paraná em Paranaguá.
O Presidente da Hepublica dos Estados Unidos do Brasil,
aHendendo ao que requer-eu a Companhia Estrada de Ferro
S. Paulo-Ri-o Granrle, arr.endataria da Estrada de Ferro do
Paraná, para observaiwia do .disposto na letlra lJ d\1. condiçüc 5" da portaria de 21 de janeiro do corrente anno do
Ministerio da Viação e Obras Publicas~ -e tendo em vista as
i11formações prestadas pela Inspectoria Federal das E:stradas,
decreta:
Art. 1. Para ampliação do armazem <!e mercadorias da
Estrada de Ferro do Paraná em Paranaguá, annexo á resp.ect iva estação, . ficam approvados o novo pro.] ecto e orçamento,
na importancia de 'Vinte e dous contos seiscentos e trinta e
sete mil tresentos e sessenta e nove réis (22 :637$369), .que
com este 'baixam, rubricados pelo director geral de Expediente da Secretaria de Estado da Viação e Obras Publicas,
C'm substituição ao projecto e orçamento para esse fim approvados pelo decreto n. 10.4.97. ·de 15 de ·outubro de 1913.
Art. 2. As despezas que com essa construcção forem
apuradas, nas respectivas tomadas de contas, até o maximo
oo orçamento ora appro•vado., lJ.{)S t-ermos da condição 16.. da
p0rtaria de 21 de janeiro do corrente anno. do Ministerio da
Yiação c Obra·s Publicas, correrã.o J)or ·c·onta das taxas addic~onacs arrecadadas na conformidade do disposto nas condiC:·Õrs l" r .ia da mesma :portaria.
Art. 3. As ob,ras de cQnstrucção d.e que trata o projecto
era approvado devPrão ficar concluídas atP. 31 de drr.embro
oo ~orrente anno.
Rio c~ Janeiro, 2R de maio dP 1921, 100° da Indeprndf•nria r 33° da Rcpublica.
0

0

0

EPI1'ACIO PESSÔA.

J. Pire.r;; do Rio.

nECRETO N. 1 4. 841 -

DE

31

DE MAIO DE

1921

Abre ao Ministerio da Viação e Obras Publicas o credito de 7.391:()()()1J (sete mil
tresentos e noventa e um contos de réis), em apoJices da divida publica~
para attender ás despezas relativas ao contracto .autorizado pelo decreto
n. 14.823, de 24 do corrente, a ser celebrado com a Companhia de Melhoramentos no Maranbllo.

O Presidente da RE\publica dos Estados Unidog do BrasiL
dl\ antoriz.acão constantP do n. XXXTIIf do art. R2 da
lei n. ·1 .2q2, de 5 de janeiro de 1921 e de accôrdo com o dispo·: to na clausula XIX das que baixaram rom o decreto nu-

n~=>ando

.tü
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mero i 4. 823, de 24 do corrente mez, resolve abrir ao Minisfeno da Viação e Obras Publicas o credito de 7. 391 :000$ (sete
mil tresentos e noventa e um contos de réis), em apolices da
divida publica, papel, juro~. de 5 o/o ao anno, para attender ás
~~espezas relativas ao co.ntracto a ·ser celebrado com a Cmnpanhia Geral de Melhoramentos no Maranhão, para a excrução
riu conjunto de obras e installações ferro-viarias destinado ~
l'::lfahelecer a ligação, em Ther.ezina, capital do Estado do
Piauhy, das Estradas de Ferro S. Luiz a Therezina, Petrolina
a 'J'herezina e linha de Cratheús a Therezina da Rêde dP Viação Cearen·se>, segundo os planos approvados pelo decreto numero 14.298, de 2 de agosto de 1 ~O.
Rio do Janeiro, 3·1 de maio do 1921, 1.00° da Indcpcndencia
e 33° da llcpublica.
EPITACIO PESSÔA.

J. Pires do Rio.
Homero Baptista.

DECRETO N. 14.841 A -

DE

31. DE MAIO DE 1921

Declara extinctos dous lagares de 3° official da Intendencia
da Guerra
O Presidente da Republica dos E·stados Unidos do Brasil,
•.cndo em vista o disposto no art. ·2° do decreto legislativo
n. 3. 970, de 31 de dezembro de 1919, resolve declarar extincln~ dous lagares de 3o official da Intcndencia da Guerra, vagos com a admissão, no posto de zo tenente, no quadro do3
c.tfwiacs de Administração de Intendencia, de Henrique Gui!ilerm~ Fernandes da Cunha e Nelson de Souza.
Rio de Janeiro, 31. de maio de 1921, 100° da Independeuria o · 33° da Republ'c,a.
EPITACIO PESSÔA.

Jo(io Pandiá Caloaeras .

.D:Rf!RETO N. 14.842 -

DE

31.

DE MAIO DE

1921

Approva o projecto c respectivo orçamento, na importancia de
25:231$906 (vinte e cinco contos duzentos e trinta c um
mil novecentos e seis réis), das obras de ampliação da
parada «Soccorro'>, da Estrada de Ferro de Alagoinhas a
Propríá, afim de que passe a funccionar como estação. .
O Presidente da Republica dos Estados Unidos do Brasil:
attendendo ao que requereu a Compangnie des Chemins de Fcr
Fédéraux de l'Est Brésilien, e de accôrdo com o que propoz a
Inspectoria Federal das Estradas, decreta:
Art. 1. o Ficam approvados o projecto apresentado pela
Compagnie des Chemins de Fer Fédéraux de l'Est Brésilien c
o orçamento organizado na Inspectoria Federal das Estrada~.
na importancia de 25:231$906 (vinte c cinco contos duzentos

i25'
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e trinta e um· mil novecentos ..e seis' rélSJ, os quaes com este
baixam .,rubricados pelo director geral de expediente da Secretaria de Estado da Viação e Obras Publicas, relativos ás obras
de ampliação da parada «Soccorro::., da Estrada de Ferro de
Alagoinhas a Propriá, afim de que passe a funccionar como
estação.
Art. 2. o De conformidade com a .clausula 20, § i o, alinea b,
do eontracto de 3 de abril de 1920, celebrado com a requerente
em virtude do decreto n. 14.068, de 19 de fevereiro do mesmo
anno, as despezas que se fizerem com as alludidas obras até
ao maximo do orç.amento ora approvado, deverão ser divididas
em duas partes iguaes, sendo uma levada á conta de capital e
a outra á conta especial denominada de «Obras novas e mcJhoL'amenLos», a que se refere a mencionada clausula 20.
llio do Janeiro, 31 de maio de 1921, 100° da Indepen<.lencia. c 33° da Republica.
EPITACIO PESSÔA.

J. Pires do Rio.

DECRETO N. 14.843 -

DE

31

DE MAIO DE

1921

:Approva o projecto e orçamento, na importancia de 20:343$853
(vinte contos tresentos e quarenta e tres mil oitocentos
e .cincoenta e tres réis), de dous encontros para um pontilhão no kilometro 180
561, da Estrada de Fer;ro
Noroeste do Brasil

+

O Pre.sidente da Republica dos Estados Unidos do Brasil,
attendendo ao que propoz o doirector da 'Estrada de Ferro
Noroeste do Brasil, decreta:
Artigo unico. Ficam approvados o projecto e ~rçamento,
na importancia de 20:343$853 (vinte contos trescr.tos e quarenta e tres mil oitocentos e cincoenta e tres réis), de dous
561, da ~S'
encontros para um pontilhão no k.ilometro 180
trada de Ferro Noroeste do Brasil, de confornnda.de com os
documentos que com este baixam, rubricados p&lo director
geral de E:XJpediente da 1S.ecretaria de Estado da Viação e Obras
Publicas.
Rio de Janeiro, 31 de maio de 1921, 100" da Indepen<1'encia c 33° d.a Republica.

+

EPITACIO PESSÔA.

J Pir:es lhJ Rio.

DECRETO N. 14.844 -

DE

31

DE MAIO DE

1921

Approva as alterações fe.ita'S nos estatutos de «'the Bfli'lisll
Bank of South Ameriea, Limi,ted>, com séde em Londres, pela ass,embléa geral ext,raordinaT<ia realizada em
21 de outubro do anno findo.
O Presidente da RepubHca dos Estados Unidos do Brasil,
attendendo ao que r.equereu «Tho Bri.tisih Bank of SouUt

·~aTOS
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America, Limi'1.íed, com Séde em Lonldres; lt1gl;aterra, aut(}rizado a funccionar na Republica pelo decreto n. 9.001, de
8 de janeiro -de 1913-, re·solve approvar as aUerações .feitrus n?s
estatutos do referido banco, pela asscmbléa gera~ -ex·Lr.aordlnaria realizada em 21 de outubro do anno prox1mo fmdo e
conslantes da ac.ta que a -es·te acompanha.
Rio de Janeiro, 31 de maio de 1921, 100° da Indepcn-·
dcncia c 33° da Republica.
EPITACIO

PESSÔA.

Homero Baptista.
DEGRE'rO N. 14..845

-DE

31

DE MAIO DE

1921

SLtpprimc o lugar de sub-director da Dir.ectoria de Estafjgtica
Commercial
O Presidente da Republica dos Estados Unidos do Brasil,
na fórma da autorização cootida no n. XX do art. 96 da lei
n. (!. 242,. de 5 de janeiro ultimo, resolv~ supprimir o logar de
sub-director da Directoria de· Estati'stica Commercial.
Rio de Janeiro, 31 de maio de 1921, 100° da lndependcncia
c aao da Republica.
EPITACIO PESSÔA.

Homero Baptista.

DECRKro N. 14.846 -

IJ)E

31

DE MAio DE

1921

AutOrriza a installação de tres tarrnos parallelos a:utomaticos
e de uma machina de furar nas officinas da Estraàa de
Ferro do Paraná, em •Oudtyba, e approva- o respee~tivo
orçamento na irnportanci.a <ie trinta e tres contos tre.setos oitenta e dtous mil novecentos e sess·enta
_ r~is ( 33: 382$960)
I

Ó Presidente da Republica .C.os Estados ·Unidos do Brasil,

attendendo ao Que requereu a Compaillhia Estrada de :Ferro
S. Paulo-Rio Grande, a.rrendataria da· Estrada d·e Ferro do
Paraná, na conformidad!e do disposto na lettra: b da 5a condição
da portaria de. 21 de janeiro do c.orrente anno do 1\finisterio da Viação e Obras Publicas, e tendo em vtsta as informa;ções vrestadas pela Inspec.toria Federal das Estradas, decreta:
Artigp unilco. Fi11a autorizaC:.a a insballooão de tJres
tornos parallelos automaticos o de uma machina de fm~ar.
uas officinas da Estratdla de Ferro do Par-aná, em Curityba,
c approvado o re~pecflivo .orçamento; na importancia de
trinta e trcs ~enntos trcscntos oitenta o dous mil novecentos e
SP;&sen ta ( 331: 382S~960), que eom est.o baixa. rubricado pelo
dn·eef.ot· gPral de EXJpedJioule d3l Secretaria de E8latl'o d':t
Viação e Obras Publicas.

;ACTOS DO PODER EXECU.TlVO

§ 1 . o As despeza:s 1eom acquisição desses machinismos e
sua instaHaÇJão, até o maxirno do orçamento o'Va approVI3ido,
correrão por conta das taxas addicionaes de,. que tratalm as
condições ta e 4a da port.a:ri.a C:e 21 de janc:1ro d!o corroote
anuo, do Ministerio da Viação e Obras Pubhcas, na ~onfor
midwdc do c!isposto na condição 16a d~ !llesma P?rta~Ia..
§ 2. o A montagem desses machmismos devera froJtr
concluída dcn1tro do trazo de tres (3) mezes, a contar da data
da uotil'ica~.;ão á Companhi1a Estrada de Ferro S. Paulo-Rio
Grande da ~approvaç.ão do orçamento. .
.
llio de J·aneiro, 31 de matirO d!e 1921, 100° da Iondepcnucncia e 33° da Republica.
ElPITAGIO PESSIÔA.

J. Pires do Rio.

DECIU~1'0

N. 14.84.7 -

DE

31

DE MAIO DB

Hl21

Abre ao -1\'l'inisterio da Guerra, o credito especial de 1. :OOü'$,
para pagamento ~.o ex-1 o sargento do Exercito Hermelindo Pereira dbs 'Santos, do quantitativo de que trata a
lei n. 2. 556, de 26 de setembro de 187 lt.
O Presidente da He.publica cos Estados Unidos uo Brasil,
usando da autorizacão contida no decreto legislativo n. 4.277,
dPsta data. resolve abrir ao Ministerio da Guerra, o credito e.:iT•ecial de 1 :000$, para occorrer ao pagamento ao ex-1 o sargento do Exercito Hermeiindo Pereira dos .Santos, do quantitativo de que trata o art. 10, da lei n. 2.556, de 26 de ~etem
ln·o de 187 4.
Ilio de .Jan(~iro, 31 de maio de 19121, 100° da lndepcndeneia c 33° da nepublica.
EPITAGIO PESSÔA.

João Pn.ndiá Calogems.

DEGR!ETO N. f,L 848 -

DE

31 DE MAIO DE 1921

Approva as plantas e respectivos orçamentos, na importancia
total de 68:536$320 (sessenta e oito contos quinhentos
e ~rinta e s:is _mil tresentos e vinte réis), para construcçao e amphacao de algun·s desvios e outros melhoramentos .na Estrada ·~c Fer~o de Carangola, da qual é cessio'llaria a Leopoldma Rallway Company, Limit.cd
O Presidente da He-publica dos Estado~ Unidos do Brasil,
at:Lcr:trlenâo a~ qu~. requerru a Lcopoldina Railway Company,
Ln~!Lcd, cesswmn Ia da Estrada de Ferro <:i'e Carangola. e de
accordo com o que propoí; a Inspectoria Federal das Estradas
decreta:
'
Art. Lo Ficam ~pprovadas ~s plantas apresentadas pela
I.eopoldina Railway Company, Ltmtted, e bom a1ssim os re-

~CTÔS . 00 PODER EXECUTIVO

spectivos o:r.çtamenlos, corrigidos :p.ela Inspectoria Federal ~s
Estradas, na importancia total dle 68:536$320 (sesse~ta e ~1to
contos quinhentos e trinta e seis mil tres·entos e vmte réis),
conforme ()S documentos que com este b~ixam, rubricados. pe)o
director geral de Expedtcnte da Secretana de Est.ado da Vmçao
e Obras Publicas, para. construcção e ampliaçã~ de algu~s
desvios e outros melhoramentos em seguida menciOnados, exigidos pela intensidade do trafego da Estrada de Ferro <i'e
Carangola, d:a qual é cessionaria a referi dia companhia:
a) constr·ucção de um desvio addicional de 360 met.tos,
na estação de Travessão, orçada em 11:113$540 (onze contr•~
cento e trese mil quinhfmtos e quarenta réi::};
b; construccão do um desvio addicional de 483 metros
e augmcnto de '!.tiO metros do desvio actua.t, na estação de
Guanâú, orçados em L2: 4.87$170 (doze contos quatrocentos c
oitenta e sete mil cento c setenta réis) ;
c) construr-';ão de um desvio addicional de 1.32 metros
e augmento de 72 m.eLr·os do ·desvio actual, ·na estação ·de Con!'elheiro Josino, orçado3 em 13 :.t61$640 (trese contos duzentos c sessenta e um mil seiscentos e quarenta réis);·
d) construccão de um d~svio addicional de 360 metros,
na estação de Villa Nova, orçada em 11 :837$460 (onze cvntos
oitocentos e trinta e sote m.il quatrocentos e sessenta réis);
e) construcção de um desvio addiciónal de 370 metros
e installação de tres scmaphoros e um poste ino.1cador para
alavanca, na. estação de Murundú, orçadas em 19:836$510
(dez.enove contos oitocentos e trinta e seis mil quinhentos e
Clez réis).
Art. 2. As despeza.s que forem feitas com as construcções, ampliações e melhoramentos a que se refere o artigo
1o, dentro dos maximos representados pelos orçamentos ora
approvad!os, serão, oPrportunamente, escripturado.s na conta de
custeio da Estrada de Ferro de Carangola.
_
Rio de Janeiro, 31 de maio de 1921, 100° da Independoncia e 33° da Repu.blica.
0

lEPITACIO PESSÔA.

J. Pires do Rio.

DECRETO N. 14.849-

DE

31

DE MAIO DE

19121 ,,.,

Proroga por mais seis mezes o praz.ó para conclusão e abertura ao trafego do primeiro trecho da Estrada de
F-erro de B!ll'reiros á·s proximidades da villa d.e Ser.tão·
·sinho, oo Estado de Pernambuco.
O Presidenbe da Republi!ca dos Es-tanos Unidos do Brasil,
abt.endendo ao que r,equereu Antonio Mendes Fernande·s Ribeiro, concessionario, nos te-r·mos dos decr.eto.s ns. 12.309 de
6 de dezembro de f916, e 12.807, de 9 de janeiro de f918: de
uma -estrada de ferro do município de Barreiros ás proximidades da villa de Sertãozinho. no Estado d~ Pernambuco, ~
tendo em vista as informações pre.stada·s pela Inspcc.toria F-3·deral das Estradas, decreta:
Artigo unico. Fica prorogado por mais seis (6) mezes,
a contar de 23 d1e abr.il do corrent1e anno, o prazo fixado no

Continue
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decreto n. 14.668, de 14 de fevereiro de 1921, e no •resp':'ctivo termo de accôrdo registrado p6lo Tribunal de Gont.as,
em sessão de 15 de abril do mesmo anno, para a conclusão e
abe·rtura ao trafego publico do primeiro trecho da Estrar~a.
de F'el'l'o de Barreiros ás proximidades da villa '{le Sertãosinho, no E<:;t,a.do (lf-~ Pernambuco ( elausula ~lt, 1", do dt•creto
n: t2.30U, tlt•. 6 do dezembro de 1916).
Rio de Janeiro, 31 de maio de 192.1, HJW da Iudepeadencia e 33" da Republica.
EPITACIO

PESSUA.

J. J>i.1'"'9 do llio.

DEGHETU N. 1 ,, . 850 -

DE

31 DE MAIO DE I !)2 J

~c\pprova

o projecto e resvectivo orçamento, na importancia d'e.
(cento e quinze contos quinhentos e eint·oenta e um mil novecentos c quarenta c sete réis), da
linha tlc contorno ligando a Estrada de Ferro Central do
Rio Grande do Norte ás suas insta.Uações da praça Silva
Jardim, em Natal
J l5: 551 $~H7

O Presidente da ne'publica dos Estados Unidos do Brasil,
attendendo ao que propoz. a Ins.peotoria Federal das Estradas,
decreta:
Artigo uni co. AFiea appruvatio u project.o da linha de coÍltorno ligando a Estrada tle Feno Central do Rio Grande do
Norte ás suas installações da praça Silva Jardim, em Natal, e
bem assim o respectivo orçamento, na -importancia de réis
115:551$9·17 (cento'e quinze contos quinhentos e cinc()(mta e
um mil novecentos c quarenta e sete réis), conforme us d'oeuuwnLos apresentados pela Inspcct.oria Fedflral das Estradas,
os quaes com este baixam, rubricados IWio 't}irecto.r geral de
~Ji;xpediente ·ua SecretaT'Ía de Estado ·da Viação c Obras l}ublicas.
Rio d«Y Janeiro, 31 de maio de 1921, 100° da ludc·pl~nden
cia e 33° da Republica.
EPtTACIO PESSÔA.

J. Pires

DECRETO N. 1L851

-DE

l

do

DE .nr~nFJ DE

Abre ao Minislcrio da Guerra o· creu i to de

~;O.

Ilio.

1921

000 :000*, ·cn1

apoliePs, para attcndrr a uesvczas uPcorJ·c·nte.:; da rPorganiza\,'ãu do Ext•reilo.

O Pr1•sid,mt.t' da H.epuhliea tios E:-;tadns Unidos do H!'asil,
usando da a,uturização eontida no art. :!3. atinea 1 da h•i numero 4. 242. de 5 de ja.neiro de 19~1, c de ac(~ôrdo com o dis-posto no df'Creto 11. 14.830, de 25 de maio findo, rcsoln~ abrir,
Leis

t!1~
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ao Mi.nisterio da Guerra, o credito. de 30.0(JO:OOO$, em

apolices, para attender a despezas decor'rentes da reorganização
do Exercito.
Rio de Ja.neiro, 1 de junho de 1921, iOU" da Jndeprndcn-cia e 33° da Republica.
João Pllndiá

DECRE'.ro N. 1 ti. 852 -

nE

1

Calooerw~.

DE JUNHo o~

1921

Modific.a diversos artigo.s do regJulamento do Archivo Nacional,
ap,provado pslo dec:reto n. 9. i 97. de 9 ele üezembro
de 1911
O I;residcnl.e da Hepuhliea dos 1Esl.adns Unidos do Hrasil,
altendendo á convenicncia de modificar divr.rsos artigos do
rcgulamonto do Archivo ~acionai, approvado pcln dPerr-to numero 9.197, .de 9 de dezembro de. 1911, c do a,.,.,'tt·do com o
art. .\8, n. 1, da Constituição Federal, derreta:
Art. 1. Substitue o n. VII do art. 36 o seguinte: «Ue0

signar as secções em que devam ter exercício os fnuciollaeios,
ou commissional-os para trabalhos especiacs, ·de ordem interna OU externa; removei-os tde secC)ãO, OU dispensai-os de
c.ommissões, conforme a urgencia ou necessidade do serviço;
r.scolhor, dentre os are h ivistaH, sub-ar-chivistas 011 amarmenses,
o que deva servir de f:eeretario, n aqncllr.s !JIIl' tPnham de
auxiJiar os trabalhos da secretaria)>.
Art.. 2. No art. 29 são eliminadas as cxprc:.-;sôr.s --· «Um
dos quaes servirá de secretario» -- e - «Um dos quaes será
<lcsenhista»; no art. 4k substitua-se por «funcciona.riO?> a palavra «archivista»;. no art. li5 elimine-se a palavra «archivista»; no mesmo art.. ft5, em o n. X, sllpprimam-sc ac:; valnvra~ «pelo porteiro».
Art. 3. O art. !t-C fica redigido nestes tennos: «O secretario terá os auxiliares necessarios ao servir; o· da secretaria»; assim modificado o puragrapho unico do r]it.n art.. 46:
~Será substituído,. nos seus impedimentos, ror 11m rurwr~inna
rio designado pelo dircct.or».
Art. 4. Supprima-se o n. IH do art. '~7, " subsl.il.ua-sc
o n. IV .pelo seguinte: «Ter sob sua guarda c I'Osponsabilidade os ob,jecfos destinaclos ao asseio da rr.partü;ão: cabendo
á secretaria a guarda. responsabilidadP f' riisl.ribuiç.ilo dbs
cb.iootos de expediente:..
•
Art. 5. Sub~titmH-I=i€' o ~rf.. 52 peln ~Pg-uinfP: <.:Os chefPs
de ser,ção constituirão urn conselhD, qnn o direrfnr l"onsult.ar:í.,
vubalmente ou por "escri:pto, quando .inlgar enmPniPntP, solbre
assnmptos de caracter technicob.
Art. 6. O funccionario que servir ;{{le spc·.rPt:n·io tnr:l, além
dos seus vencimentos, a gratificação mens11l de cnm mil rôis;
consignada na tabella CfUC acompanha o n•f!tll:mwnln anncxo
0

0

0

0

0

ÁCTOS bo l'QÍJ.fm J~XECllTIVU
iJP decre.to n. 9. 197, de 9 do ~em.bro do HH 1 ; fü~~Wdo m·odificada, nesta c()Jlforwid~~. a seSilnd.a :car.to do art. 60 do
.-tito regulamento.
JÜo de Janeiro, .1 de junho de Hl2f. 100" da lrule.pen-

d~Jucia

c 33°

ou

Rcpublica.
EPI'l'ACIO

P ESSÔA.

Alfredo Pinto VieiJ·a de ll:lello.

DEf:IUi~To

N. H .AS:l -

tm

1 DF.

,TUNHo DE

1n21

Allf'f ao ~I inisi.Pt'io da Uucrra os creditos de '7 :9[d.$8:W, ouro,
P 1 o :'/GO$, papel, pam. pagamnnf.o ao 3" official da. 8oer«'f.aria dP. .(l~sl.a.do da Viaçã.o c Obras Public~as Gabriel
Pit:ltniro de Almeida, dn diarias c dif!erença de ve.neituotlf.os a qnc teve direito durante o tempo em QUO sar\"ÍIJ na cnrnmissão de estudos de opcMções de guc.tra c
n't~rrn isi,:fí.n de material na Fraw;a.

o Prf'sident.e da1 Hepuhlica. dos Estauos I fnidos do Bra~il.
t;:>;wdn da antorização contida no art. 23, n. XVIII da lei nu-llH'ro .1. ~ ~2, de iJ do jan~iro de J 921 ,resolve abril' ao 1\linistnrio rla. Guerra os creditos nas importancias de 7:951~$836

\~l:fP eontos novecentos e cincoenta e quatro mil oitocentos c
lrird.a e seis n~is), ouro), c 10:760$000 (dez contos setecentos
c SPS''t-mf.a mil réis), papel, este para pagamento de diaria8 na
rnz~.o de 20$000, papel, a que t.eve direito o 3" official da Sec ··~lrrria de E~t.ado da Viação e Obras Publicas Gabriel Pinheiro
dn /\lllteida. rlurant,e o período de 11 do outubro de 1918 'l al
d1• •.mu·ço do 1920, em qnc foi con~ideradn como auxiliar da
·:omrnis::;i'i.o dn esf.udos d!' opem~·.ões de guerra e de aequisiçfio de maf.cr ia! na França, e aquelle para at.tendcr á differnw, a Pnf.rp, ns. vnncimentos de lt50$000, papel, pagos ao mesmo
fm·,~c~inmu:io na folha geral daq~JCIJa seeretaria e os_ de igual
Jlnporf.ancta, nrn Olll'O, qne t.cra de rceeher, mn vJrf.udt~ da
:n 1{.orização eont.ida. no mencionado ar f.. 23.
Hio de .laneiro. 1 de ,junho de 1921, iOO" da Indopendcncla
c 03" da Hcpublica.
F~)I'rACIO

PESSÔA .

.I (láfJ Pn.ndiá Co.liJaet·q#'·

MOR.ETO f!"ti'. \H. Std --

DF:

I

D.F -TUF.J!IJ DE

192 t

.:\pprnq o plano de unífor.me:; par~ or. offic.Iae:-. mtendenf11:,
dr nrlPJT!). (> offidaP?. dr· Arlmini~tnlçi.ío dr lnf.r:ndrrwi;l

( • l'r'Psictente tia. Rr~publi'~" rins Jl;~;tarlos flnidr~r; du Br;J~il,
r·onfPrn " aJ'I.. '18, 11. 1. da
plauo de uni foi'lll"H para o:J

tt:-;;•~,,d,l da. :d.h·ilmição qur 1111'
1:u'li:-;Li Ir r i,:;i(l, resül v e. <lJ[Jprovar n

i32
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officiaes intendentes de Guerra e officiaes de Adminiêtracão
de lllltendenci.a, que a este acompanha, assiognadu .pelo Dr. João
Paudiá Calogeras, mini,stro da Estado da 0\uerra.
Rio de Janeiro, 1 de junho de 1ü:.H, 100° da Independancia e 33° da Republica.
EPITACIO PESSOA.

João Pandiá Calvgeras.

Plano de u·niformes para os officiaes intendentes de guen(l
e officiaes de administração dí' intendencia, a que se refere o decreto n. u .. 854. desta data.
PAHA OS lNTENDEN'l'EH

OJ~

UUBJI.ItA

Os -unHo:ruues para os ofificiaes do novo quadro de inte-odente·s de .guerra tião os mesmos do plano geral de uniformf'l ~
vara os ·offieiaes das armas, com as modifieac;ões r;eguinte..; :
Nos 1o, :2u e 3·" unifot'Illl~: tuni·ea de pau no azul ferret.".
com distitndivo do serviço bordado a prata nu tl'apezio da
gola, galões sem laço hungaro, botões e platinas com o distinctivo do serviço; kaki -com a cinta azul t'·enetn e distinet,lvo
do serviço - em me·tal branco; as lista~ da~ calças (ou ealç.ões) su.bsUtuidas por outras de vannu azul f1~r-rete. I
1N!os 4" c 5o uniformes: platinas eo·hertas com pannu azui
ferrete, gendo o laço h'Uingaro -substit.uido pelo distinctivo bordado a tprata; na g:ol'a, o di8tinet.ivo l1ordado a vrata (sobl'o
panno azul ferrete para ser sobreposto, nu /f' unifunne); botões com o tlistinc-ti vo do serviço.
No 6" uniforme: passadeira enm galõu:-; dn sou1<u·.1tn hl'auco, sendo o laço hungaro otmbstit.uido pdo dh;tindivu bordado
a linha branca; na gola, u di~t.inctivo l.Jonlad•> a linha br:mea;
botões com o distinctivo.
PARA 08 OFFIOIAES DJ~ All~'\HNIRTI\.:\(_,:t\u

UK. IN'l't.:;NDENCIA

Os mesmos unifoi:·nH.·~ uos offil'iaP~ intendcntPs ae guerra,
a}Yenas com a difff'n•ru.;a du:-; distinr~tivu~ ,flPeUli<U't!~, COI"'forme

a

especificaç~o.

ESPEC!f'lt..:AÇÃO

Para os iont.endenf.es de guerra:
P~nl?-ach.o: de pennas az'Ul-fcrl'ni.P e .ver·mellw.
D!stmctiVO: uma folha de aeanUw eom om.n6 a om 'Ü'i dP'
C9.ffiPrJ.f!i~nto ~or om,02 a om,03 na sua maior largura'; est~
dis1.mctt\o sel'a bor.dado n nraf;J na gola da t.unica de parmo
e na do :•u (IH'~I,e :;;!hrc _l'('l'·fangulo ~~1'. panno azul-fenetn para
ser sob~·rfHJ.~Io; ." ,, mufnrmPs. a lmha hr:nwa na gola c na.r•assadeiras do h''; df' nwl ai bra·n1·o 1111 kP-rri .. dr>. mdul amareUo. OI'!:J nwnnr'P:O. propnrÇÕP:o:, na platina tlt• mf'l.al.
Botors: eommuns. dourados uu d,, mas.:-:a Pl'f'la eom uma
folha fle aeanlhn t'lll l'Plt•vn, 111.1 ~~~~llii·fl.

Para os nffidnt>~ da ..:\dministr:u;ãn d•~ rnt0.mloncia:
Pennacho: u mesmo acima i·ndioado.
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Distincti.vo: uma e~trella cl~ ciJwn ponta;; inF:rripta em
um aro circular de om,025 rtc dia«v~t.ro rxterinr " 0"',023 interior; Sflrá bordada a prata para os 1°, ~", 3°, 4° (para a gola
a me~ma obsorvação que .para. o int.Pnrlrnlf' df' g:uPrra) e 5"
unif'ormQ~ tanto na gola (~orno IHH~ platina~ t•ohPrlas de panno;
nQ o uniforme ser~. bnr·dado a linha hranf'a na gola e nas
passadt'iras, ~uhst.ituindo o laco hnngarn; dP mPtal amarello
na platina fl.r mrta.J; dr metal brant•o no krpi.
BoU)es: communs dourados ou dr nutf'sa prf'ta. •~om uma
estrella em rfl]n\'o no ~~Pntro. imw1·ipta no rirf•ulo do rP.hnrdo
do hntão.
N. B. --No capote Hl~t·ão snhst.ituidns os bnlí)Ps prlos do
<;;(•rvi(iO fi o laço hu.ngart> das pa>R'sadPirfts JiPl~ts di<.;l.ind.iYo~
hut.il~allos, hordados a linlha vremelha..
Rio rlP .Tanf'iro. 1 de jurfho de Hl2t - .João Pmuliá Calr,qeros.
0

DR,CRETO N. 14 .85;;'}-

OE

1

DE .TUNHo DE

Ht21

Conc~de autortza~ão

para operar em seguros contra accidern.tes
do trabalho á Companhia Brasile-ira dP. SPguros, est.abeleeidn nm S. 1P~mlo

O PresidentP. d::t R~publica dos Estadd~ Unido~ do Brasil,
requereu a Com~parnhia Brasileira de Se:S. Paulo, res-olvP ronceder-lhe autorizar.ão
para operar em s.e·gnras contra accidentes do trabalho, lnediant•3 a.q clausulas que este aoompanham, a!s~iginada.s pel~
minist.ro de Estarlo dos Ne.gocios da Agricnltnra. Tndnstria ·~
Cmnmercio.
Rio de Janeiro, 1 de junho de 1921. 100" da Indepencrencia
e 33° da Republica.
·
~tt. cndf'ndo ao que
guros, t~om S!l~de Pm

EPITACIO PESSÔA,

Simões Lopes.

Clausuias que acompanham o decreto n. {4.855, desta data
I
:A Companhia Ill·asHeira de s~,guro~. com s~de em São
Paulo, suhmeU.e-se inteiramente ás condicões do que trata o
regulamento approvado pelo deereto n. 13. 498. de 12 de m9.rço
f!.p 191fl, f! P. f]naesquer out.ras di!Sposlções legaes ou regnJamentar(ls íJll(· viPrem a srr P~fabf'lerida~ sohre o ai'~nmpto.

l

Para as despeza~ de fi.scalizacãl() a Qompanhia Brasileira
de Seguros, com R~de em S. IPm1lo, obriga-1se a depnsit.ar no
'T'hes.oull'o Nacional, até o dia 3t d('· ja1nelro dr. cêlda anno a
importancia de seis co.,t~ .. de réis (6 :000$000).
·

-~CTOB
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IU
A fjscalização da Companhia Brasileira de Seguros, com
téde em 8. Paulo, será feita, de preferencia, por funccionario
do Minish~rio da Agricultura, Industria e Comme-rcio, o qual.
além dos ~euiS vencimentos integraes~ poderá pR.rceber. pot·
oonta do dPposito a que se t•f>fP-rr a clau~ula anl Prior. 1llll:t
gratificação mensal arbitrada pelo ministro.
Quando a fiscalização for exercida por pessoa que uã~
seja funccionario publico, perceberá esta a gratificação mertsal de quinhentos mil réis (500$) por conta do mesmo dé-·
.posito.

IV
·Qnalqut;·r impouancia do deposito uão utilizada rlurf\nt.e
''fllllf• t'Pm1:i rb
línião.
Rio de Janeiro, 1 de. junho de 1 ~21. -- ."iúnõt: .-: LütH~~-

o exercicio serã recolhida ao 1'he8ow·o Nacional

DECRETO N. 14. 8!)() --

ftE' ·J I•J;: JUrHiu ilf!:

1921

Crêa o Orpbanato Osorio, destinado exclusivamente a prestat· a!l8iHtenda
tllhas orph!s de militarea de terra e rnar

~~~

O Presidente da Republica do~ Estados Unido8 do Brasil,
para execução do decreto lr~islatiVQ I!. 4. ~~f>, de 'I dr janeiru
do ·corrente anno, decreta:
Arl.igo unir.''· 'fc'ica ei'Pado o Urphanato osorio, tle~1inado
a flref-:far ::Is.-,i~~IPnri:T á~ !'ilhas arphã~·. dt~ rnilitar-e": dP. terr-a
e mar. o qUal sPrá installado. mantido e administrado pelo
Patronato dP l\lenores, eorn as renda~ previs:tas das apolices
que forem emitt idas para
legislativo n. ·L 235. df' 4
vogadas as dü~posições rm
Rio de Janr~iro, 1 de
df'ncia e 3~~o da Rt=>puhl ir· a.

Bsse fim. nos termos do decreto
de janeiro do ,.(,tTente allno: r·P·contrario.
.iu nho de i 9~1. t nou 1la Tn•lrpPnF.Pl'rACIO PRSSÓ.\.

A lfrerlfl ,Piuto Vieir-a de Melro.
Hotllt'ril Hlífdisfrr.

DECRETO N. 14-. s~; 1 -

nE

l

DE Ju~ no uF. 1 \l2t

CrAa log:~.res de tlfllegatl08 e flacses p:ua o aervio;o de ftlfeahza..-ãu das opera..-õe~
carnhiaes .e baneari!ta

O JlrPsidenln da RPpubli•·a .do" Fsfadu~~ lJuidn~ do Brasil,
~~m vista o (JLW di~pGPrn os arf>-:. -1~1 1'. :í·t tio regulamento
npprovndo flPio rlr·r~rt'ft, 11. 1 'l.'i''K, dP lti dt· 111:u·t·r• l!ltÍ!I111, t't'-

ff1ndo

P-111\'f':

Art.. 1.° Ficam en,ado:-;. pat·: 1 11 :~~~t·,·j,~,, llé riscf\liza~;ãu tia~
cambia és e b:.tnr·a l'i:J~;, o:·· ,:f:'É:n iH f 1:"::1 Jugat·es :• TuJ .lú; ..

nprra•:ür·~~

'

'

'

' !J.' '' 'I
Aê:Toã Do PODER
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tado do Amazonas, um de fiscal; no do Pará, um de delegado
e dous de fiscal; em cada um dos Estados do. Maranhão 1 Ceará,
Rio Grande do Norte e Parahyba, um de f1scal; no ae Pernambuco um de delegado e tres de fiscal; em .cada um dos
Estados de Alagôas e Sergipe, um de fiscal; no da Bahia, mo
de delegado e tres de figcal; 0111 do Estado do Espírito Santo,
um de fiscal; no Districto Federal, quinze de fiscal; no Estado de S. Paulo, um de delegado e seis de fiscal'; em Samoi!,
. um de delegado e quatro de fiscal; no Estado do Paraná, dom:
de fh;cal; no de Santa Catharina, dous de fiscal; no• do Rio
Grande do Sul, um de delegado e quatro de fiscal e no de
Minas Geraes, um de delegltdo e dous de fiscal.
Art. 2.• O numero de fiscaee será fixado cada anno de
accõrdo com as conveniencias do serviço.
Art. 3.• Os fiscaes do Districto Federal são obrigados ao
ponto na Inspectoria Geral dos Bancos, e os dos Estad(js na
respectiva delegacia regional ou, em falta desta, na Delegacia Fiscal do Thesouro no Estado. Todos prestarão os serviços de ordem interna ou externa que lhes forem distribuídos.
Art. 4.• Revogam-se as disposições·· e~ contrario.
Rio de Janeiro, i de junho de 1921, 100• da Independencia e 33• da Republica.
\·
·
EPITACIO .PESSôA.

Homero Baptüta.

DECRETO N. 14.858- DE 6

DE JUNHO DE

i921

1\.lre ao Ministerio da Fszenda o crE-dito de 300 :OGO$, para a
con·struccão de edificios destinados á. Delegacia Fiscal do
Thesburo Nacional e á Alfandega do Estado do Espírito
Santo
O Presidente da Repnblica do·s Estados Unidos do Brasil,
usando da autorização contida no art. i • do decreto le~isla
tivo n. 4. 233, de 31 de dezembro do anno proximo findo, resolve abrir ao Ministerio da Fazenda· o credito de 300 :000$,
para n constrncção de edificios destinados á. Délegacia Fisr.al
(lo Thesouro Nacional, r :\ Alfanrlega do F.stado do Espírito
Santo.
lHo ue Janeiro, 6 d~ junho de 192L fOOo da IndeprndP.neia f' ~l:lu da RPpublica.
EPITACIO PESSÔA.

Hornm·o Baptista~'"
DEI,u~ 1-:'0

N. 14.859 --

llE

8

DE JUNHO DE

i92i

Approva a alteração feita nos estatutos da Companhia de Seguros "Brasil", p~la assembléa geral de 9 de abril
()O

1920

O Presidente da R~publicn dos Estados Unidos do Brasil,
aU.emleudo :w que requerP.n a Companhia de Seguros "Brasil'\

{36
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Sociedade Anonyma com séde nesta Capital, resolve approvar
a alteração f~ita nos seus r.statntos, que modificou o art. 22,
pela assembléa ·gf'ral f'Xtraordinaria rl'alizada Pm 9 dP abril do
corrente anno.
Rio de Janeiro, 8 de junho de 1921, 1000 da lndependencia o 33° da llepublica.
EPITACIO PESSÔA.

Homero Baptista.

HRCHETO N. H.RGO --

nE

fi

tm .lllNrln DE

lfl'!t

Crêa o CPntro Agrícola «C:leveland»: na zona do Oyapoek, Es.'tado do Pará.
O .Presidente da R(>publica dos Estados Unid-os do Brasil,
de accôrdo com o .disposto nos arts. 27 P 56· do regulamento approvado pelo decreto n. 9. 2H, de 15 de dezembro
d{~

1 H11

Resotve:
Art. 1.° Fica crêauo um Centro Agrtcola, com a denominação de «Clevelanc!», na zona do Oyapock. no Estado do
Pará.
Art. 2. Revogam-se as disposições em contrario.
lHo de Janeiro,· 9 ct.e junho dP t 9:! 1, J00" da TndepcndPiicia e 33n da Republica.
0

EPITACio PESSÔA.
Sin~ües

DECRETO N. H. Rô I -

DE

fi

Lopes.

DF. .HJNHO DE

ü.·êa uma Estação Experimental de Al~odão
Tgara.pP-Assú,. no Estado do Parú.

e

1921

Juta

em

O Presidente da Hepublica dos Estados Unidos do Brasil,
usando .da autorização contida na verba 25• - titulo «Mater)ab, alinea 5•, da lei n. '~. 2l~2. de 5 dP janeiro de t 921.
Decreta:
' Art. i .° Fica crêada uma Pstação experimental dP algodão e juta Pm Jgarapé-Assú, no E~tado rto Pará.
AI·t. ~. RPvogam-se as disposif.:ÕP~ Pm contrario.
Rio de Janeiro, 9 de Jlmho tfp 1fi.? I. 1 fiO" fla Jnde(lPndencia e 33° da Republica.
0

EPIT ACIO PESSÔA.

Simões Lopes.
--:_-:
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DRC:REW N. H. A62 -

DF.

fi

D,E ,JllNHO DE

I

!

1fl2. t

Ahr~ an MinisLPrio da .Tnstiça P. NP.gncios IntPriores o credito
P.sp~cial de 3 :000$000 para pagamrnto de ajudas de custo

que competem aos DPpnt.ados CiPminiano de Lyra Castro,
.Toão No~nC'ira Prnidn r Serg'io T1lrir.h de Oliveira.
O Presidente da HPpnhlica dos Rstados Unidos do Brasil,
nsando ela autorização contida no art. 2o do decreto legislativo n. ''. 277. flp, 31 fln mez findo, rmmlvc abrir ao Ministerio
da .Tust.ü;a o Negocios Intnrinrcs, o credito especial de
3 :000$000. para paganwnt.o dP. ajudas dP. custo que competem
ao~ Dt>pnlados 0Pmin i ano fi•~ Lym Casf J•n . .Toãn NngHPit·a Pen ido n ~~·t·gio I llrieh dn OlivP.ira.
Rio dP .TanP.iro, 9 dr junho dP 1921, 100° da Indcpenctenria c 33° da Repnblica.
.

EPITACIO PESSit\.·

Alfredo Pinto Vieirn. de Mello.
dencia.
DECRETO N.

u. 86:J

-

DE fi DE .JUNHO DR

1fl21

Publica as adhesõm~ da Tcheco-Slovaquia c da . Finlandia á
Convenção da Cruz VermPiha. assignarla Pm GPnebra a
6 de Julho dP 1906
O Presidente da Republiea dos Estados Unidos do Brasil
faz publica as adhesõP~ da Tcheco-.S.lovaquia e da Finlandia
6 Convenção assignada em Genebra a 6 de Julho de i 906 'Para
o melhoramento da sorte doR lf'f>ridos e nnfermos no.s exercitos em campanha (Convenção da Cru1., Vermelha), conforme
communicou ao Ministerio das Relações ·Exteriores a Legação
da 8uissa >UP.sta Capita.l, por Nota de 3 do rorrentP, cuja tra ..
ducção afficial acompanha este decreto.
Rio de .Janeiro, H de .Junho de 1921, 100° da Independencia e 33° da Repnblica.
EPITACIO PESSÔA.

J. M.' de Azevedo Mnrque.~.

TRADUCÇÃO
I .. egaçã.o da R.ui-s~a no Brasil
.JanP.iro, :l O·P. .Junho dt(• 1fi:? L

N. t.17õ/6 -

fi i o de

Senhor Ministro,
!Em additamento ús notas-circulares 'de 12 de Janeiro e
9 de Abril de 1920, tenl10 a honra de levar ao conhecimento
d1o Vossa Excellencia que, dentro do prazo de um anno pre~
visto peló artigo 32, alinea 3, da Convenção assignada em

ACT98 DO POPER EXECUTIVO

Genebra a 6 <lte Julho de i 906 para o melhoramento da sorte
dos feridos e enfermos 11os exercitos em campanha, nenhuma
opposicão foi .rnanifestada ao Conselho Federal Suisso contra
as ad'hesões da Repnblica Tcheco-<.~1ovaca e da Finlandia
áquella Convenção.
Conseguintemente, a adhesão da Republica 'l,checo-Slovaca tornou-se definith·a desde o dia 1o de Dfw::embro de 1920':
a da Finlandia, desde 27 de fevereiro de t 921.
·
AproveitQ- com prazer esta nova occasião, Senhor Ministro, para lhe reite1·ar as segurU;nças da minha alta est.ima
e mais dist.incta eonsideração. -- Gertsch.
A. ~.na Excellencia o Renhor Dr . .Tosé Manuel <i'e Azevedo
MarqllP:-4, Ministr·o fh~ r.~tado das llPI:.H~.-íiP~ Rxterjores, Rio de
Janeiro.
DF.CRF.l O N. 1 't

. R;i ~

TW !) DF

.-'\pprova o Regu lanwnto pn.ra
lran,.nni~"lãu pela~-:

Ir-opa·;

o

!IJ"H[I~ fll:

10?1

Emprego dol:l meios dP
todas as armas

d1~

O Pr·n<d0nte da Rt>pnhlir'a fio:-; E~tados Tinidos do Brasii,
usando da al Lr·ibuit;ão qne lhP eonfcre o art.. -í8, n. 1, da
Constitni~.:ão, rPsolvP ~ppl·,rv:u o Regulamen!o para o Empi·egn dos mP:os dt> transmis~-;ão pelas tropas de todas as ar-·
mas, que com este baixa, ::t~signadn pelo Dr ..João Pandiá C:aJogeras, Mini~tro fln Estado da nw~rra.
Rio de .TtmPiro, 9 dP ,innltn dP 1~121, 1110° da Tntlepen•fencia P ~1:~" fi:•. HPrmhl ien.
RPITACIO PESSÔA •

.Tutiu Pu11diâ llnloqP./'rtS.

TITULO I

A ligação
r.oNSIDEHAÇõER GF.RAES

1 . «As ligações teem por fim r.oo1·denar Uf; esforços, assegurándo a «continuidade dmr 1·elações entre as diversas autoridades (Comma~1do, Serviços) que p>al'ticivam da mesma
operação.
•
«A::;sumcn. importancia eresePnl e eom a eomplexhlade

meio~ empregado~

do~

na gnerra.

«.As ligaçi-'~e~ ronsJ~tf•m:
«- Para c e()mmando: em seg·mr a minuciosa execuçC:..o
das ordous, uq]izanrlo ROllf'(~l.utl•• ag·enfc>s d1~ liga0ãn fitfp,( 1)

Ü~

parn.{!raphos

'

l~llfT'P llS{la~

SÍIO

IC'Xtrahifln~;

gulallli'IÜII para a Dirlwt:51l dn.·; lir:uul•>.'; l1nidad"~'·

1ln

flf~

i39

ACTOS DO PODER EXECUTIVO

rfignos, em m::tnter os subordinados constantemente ao par
das modifir.açnes ~obrevinrlns na sittmção gemi e das inform~çoes recebidas capazes de inflll ir no seu pr·ot~t>.dimentt~ inf f'Irando-se d~> ~uns ni>c~ssidades.
·
«- Pnm os esealõt~s subordinados: f:'lll dar <'Onta tlf' snn:e:
"poraçõPs, Tlf't'·''~'ddadPs f' infonnações reeebidas :í. autol'idado
snperior ,. t•n, f'Venf.ualnwnf c, prnvnear· OI'lkn~.
« · -- P:1r:t i"do Cnmtllandanfc dl' unidadn: t'lll l~tmar· enn.
facfl) c·um a~ uniuades vizinhas, para untllf.~~r· eo111 nllas ~~·~
!reila enoper~u:ão. :mxilial-.ts nn Jledir-lllt'-; t•nnt·ur·~:n.
«-- Para ,•arb arrna: i'ttt f r·abalhar· ird imantArlf.t• 1111 ida ~h
loltf

rw:.

( - Para ludo cl~t•fp ,:f,~ ~:er·vu:o: f!Hl ir ao ~~~~~~nrd.r·o du:1
pt·ditl"~~ du~: t'•HrrlJal(~ldt~:.; '·'dos utilr·us ~;f~r·vit:ns, afiJII dt! ga
!'anl.iJ·, t'llll1 a ruax i tua rapidt•z, u t:•·;frn·t:o eOJlllllltllt, t~ot'I'P:\
pnmlenle ú:: t;J·dem; e insf.J'lH'c·íies d<• CunlltWJHiu.
•KA. I iga~i.io
~<-·-

é

Juner:~i' ,,

em primei J'O

log·at·:

iP.'•fl'lll"('ão t' t·dw:tt(:ão militares d:l f.I'Ppa. d11:; PS1:ulvs--maiol'CS t" do~ ehefe~; df~ todos os ptd.u~:. O l'tHrlteetmonto profutldu das disposições regulamentares. a t~OinJJr~
. tt1..~rr~ã0 p('rf,,if a das m·dell~; do ~~ommando e de s11as in f enÇÕP~.

Da

a dif'eiplin'l in1e!leetnal, cnrv,t.itut>rn' os Jlwlflt~l't~s !lti'itw, dP as:-;egJH"II' a unidade de vista~• e ctc aeçãu;
<< --· Du ,.,,.,.cnnio das m·deas, t.rathtctoras da vcml.atlP dn
e·JL'-.mmHlll. t> d•~ fJflt~ result-a a convPrgeJwia du t~nmntando. n
di' qli•' t·p:;ulta a t~tmvtwg·\·rwia dt• todos 11s •·sfort:os para "
t•b.iPctivo fixad:• pur ella;
«-- · Das .lisposiçül's ti•? ordem tal'fit~a tomadas para Pstaheleet~J· a eunf imtidade dt~ ~wt.:fin t•Hin· unidadt•s ,. izinha~; (dt•:-:t:w:lP,f·nft;~: dj' :igaçilP, tdt~ ..::
Du c·túdmlu eo111 qw• o COillllHllHlll, P.m l.udo~: os P~:e.a
llit.~~:, 4· itt/un!•wlu suhr·t· a ~il.rr:tl!fío d1~ ~ua.s l.r·opw4. tia·~ vi~':l·
IIIta~. d4' i r' rtwgu, t•st.andu pu r· euw:t•querwia lta!J il it.ado a f.clli:\1' dt>eisu1·s í'Ul'l'~-'~'poud1•nt.e~ á ~ituação;
',
<< -- DH '''iJ!ide-:. t'.tlllt ttrJe :fio 1.r:Ut!-:rnittidas as nrdt•rr·; P mfurma~·é;p;~.

«As I igaçõe~ matPriaes e~tabeleePm-se:
«Entre o rommandanf.,~ d1~ 11ma ltnidade P sens s11hord·-·
mv:J, •::-1 irmnrd i:tfos;

«lBnt"f' os
znna" dP aeç:'í\•

(~omrúandan!Ps
limit.roplH~s.

111:' tliJidadPs

IJliP.

opm·am ern

~k~ [JT'inll~ir·as IH'rmHf.l~lll ao nmnrnmu.lo ITansmit.Lir· ~11a~
inst r·w·eüe~ e or·dPW\ eOJHpldal--as, si tal fôf' o easo, e reee-her. elll r·f'l o 1'1 :o. os nsclarec i mentos, pal't.es e relato-rios quE",
JH'Peisaudn lJUttt·o a JlllllCO n sif.na<;ão. llw prt 'IHII'eiumull eleliWIJfos para d('cisúes ulteriores.
<t.J\~ ~~·g·ur!flns nml!ifC'RI.am-sc por uma frt~ca de inft)rtnnç0es q11t~ pennilf.t· :Í.fi tlllif1adc>-; vizinhas f~omhinar·em ser1s n:';
fur·t:,,s, pat·a i1 t>Xif.o t'Olllfllff!ll e f)J't'slarmii-SP tnrlfnn ap•dn.
<<NttJH'a ~~ t·:í d1~ mais l(•tnhr·ar quP ,~ rlnvnr dP f.t~dn (•.om.
rnatHlaniP d,. '"tidade. I'Jtl qualqHPl' ciretlmslaucia. ligar-se
ao.'; '-:lf IHH'dillatltJ~' ,·.om o maxr mo empenho e o ma i~ cêrln pn~
~; .V f'!: f! t..pW. i't•C ipt·oearnenf e, todo SllhO!'UÍilado Jev~ Psl :1ht~J f~
('t'l" inutwtüalmut>nte ligaçü.o eom f;eu snpP-rior· dirt•clo.
<<~:1J1 prino:ipio, o ,.,mnmwdanl1~ de 11ma mlidade fixa Cl:•
lnRaJ·j·s dt• pPI'!li<IIIUilt~ia d11s ~~rthur·din:Hlos inllrll'dialns: nn tni_:IÍJJiu :1 'l.IIJI:.t f':ll lfiJe ~·.t~ dt'\'1'111 :tl'-hill', 011 •;t'l.l I'Í:'\tl tJp lll:ll'(~~~:!

Continue

ACTOS DO PODER EXECUTIVO

.

«Si a or:dr·m nada disst:'r rlC' preciso sohre o rtRsumpto, ou
o subord~mldo mudar· de Ioga r, cabe-lhfl participar imme..
dmtamenf e se e ponto de estacionamento.
«Analogar.:lCHt.e, todo conimandante deYe informar ás untdadcs vizinha~ com cxactidfio onde p6de sPr Pnrontrado, t.ambem fÍ obrigado a lhes commnnicar todos os Pselarecimenfotoi
11t.ris acerea da situação P da fio inimigo.
«Em regra, o f'.ommandant.C' dP. nma gr:mde unidade emprega 11ara e:;;l.n.belecer suas ligacões, os recursos de que dis11ÕP, evitando tornai-os ás :mirlarles subordinadas.
«Obtem-sP ma1.el'ia1mente as ligações utilizando meios de
f .,.,ansmissH.o rl(~ diversas espPeiP.s. Nenhum é seguro de modll
ahRolnfo; aR 1ransmissõf's rlevPrn o;;pr orgnni1.arlas ff'nrlo en\
Ponta circnm~rnncia!'l alcntoria~. 1
«E' preciso, pois, empregar fnrlns o.~ mf'in.r.:: disponiveis,
F~

oranni:~nudn roda um r.nrno .r.::i del~~~ssr .wzinhn haslm· an ser-

·oiçn.

<<Todos o:-:: chefes rlevem conlweer-lhPs a import.:uwia e tt

1 f'nrlimento.

Velam pela organização e fisealizacâo do sFwviç(, de Iigaque dPpt•nde especialmente dos ~hefes d~ :Rst.ado~Maior.
«A fallencia dos meios mecanicos de transmi~são, em
qna1qn('r r!rcnmstancia, jnmnis rlesrnlpará o chefe que tive:'\
permanecido na ignorancia de modificacões importantes sohrevindas na ..:ifnação de sua nniflarlc 011 dae: vizinhas, e QU(II
não t.enha fPit.o spnfir sua ::H·~ão pl"ssoal tomando as medida3

çõ~s.

neoec:;saria~.

«As I igaçõPs podPm SPl' complet.arlas. por· nwio dos officiaf's d!:l e"t.ado-maior rmviadoo;; como agfmlP.s rle 1igação.
PJ•ocerli:>r-n~-ha assim. semprf' qm~ o Commandant.e de
:,:ma gr·andP unidade qnizer informar-si" r.ontinn:1mfmt.c e com
e'tart.idão dn marcha dn~ ~contecin!f'nJo!;.
«Este offi~ial póde pedir on fornere1·. Nn nome do chefe.'
que reprcsenf.a. tortas a.;; informaçõr.s on f~:xplirações qne .inlgar uteis.»
2. Pa1·a r~er complef.a, a ligação deve pois se exercer:
1°, da frente para a retaguarda;
2°, rJa r~taguarda pa.ra n frente:
3°, transversalmente Pnt.re nnirlades coopr1·ando em uma
;nesma acção.
·
Ella ut.iliza:
a) meios de informação agP.ntes de liga~ão, ohservacno
lurre51tre, obse1·vacão aerea) ;
b) me!os de transmis~ão:
Telephon]a e Telegraphia;
Telegraphia sem fio (T. S. F .. ) f' Trlegraphia pelo s6h
(T. P. R.);
Rignaliza~ão optica e signali1.ação pelo braço;
Signalização por painéis;
, SignaJização por m·tificiog;
Ag~nte~ dG f.ransmissão:
Mensageiros, P.Sfaf~fa~:
Aviões:
PomboR<·.nrrí~ioR

(eã~s ('::'.tafefa<õ~).

Como nada se improvisa e como a tropa só se servirá nl.\
batalha d9s mei9~ que uma pratjca c9r.r:ente lhe tiYer tornado

ACTOS !Jô Pú!>ER EXECtJ'flVO

HJ

familiares. todos os proe•~ssns regulamentares de transmissãn
devem ser obngatoriamente empregados sempre que fôr po~-
~ivel, mesmo que seja a tilulo de experi•meia.
Todos os meios de transmissão devem ~er utilizados de
maneira que. na falta de um qualquer delles, se possa recorrer immediatcuuente a um nutro. sem interromper as liga~,;ões.
A'l''I'HIDUIC.,:ÕES IJU CIIgFE IJB ES'l'ADU-MAIUI\

·3. Nas gram.les unidades, o chefe de estado-maior é
responsavel pela organização c funcciouamcnto das ligações.
A clle cabe:
- Mandar preparar u plano das I iga.;õe~ c Lransmissões
e acompanhar sua execuc;ão;
- Verificar u !'endimenLo dos diversos processos de
transmissão;
- Velar para que todos os elementos postos á distmsição
dr sua unidade recebam, desde a ehegada, as indicações que
Jhcs são neccssarias para o estabelecimento de suas ligaçõe;;;
- Velar pela instrucção das unidades especialmente eu·,
carregadas das tran~missõcs e dos especialistas elos diVP.I'30S
corpos.

4

NO DAS J.. tGAÇÕES TRANSMISSÕES E ORDEM llELATIVA ÁS
LIGAÇÕES _E TRASMISSÕES

4.. Todo piano de qvera(Jucs, offcnsiva~ Jt'. uet6USI wra.~.
deve cumprehender um plano das ligações e·t1·awmtissões que
é c.ommunicado aos executantes por uma ordem annexa á de
operações ou constará de um paragrapho especial desta ultima ordem, conforme a importancia da unidade em questãn
.! as circum:;tancias particulares da operação.
A ordem (2) J·elati'tJa ás ligações e trans'tnissões e estabelecida em cada escalão do commando.
Ella deve ser simples, concisa, só conter as pr·escripcõe~
necessaria:; ás unidades a que se destina c não repetir disposições das presentes instruccões.
Só deve eomportar o emprego dos meios de transmissãu
l'egulamcntares, por isso que os dispositivos novos, os cod!gos conveneionaes adoptados ou modificados á ultima hora,
podem ser mal applicados e occasionar erros.
5 .• O plano das ligações e transmíssões, assim como a
ordem, tratam especialmente dos seguintes pontos:
a) organização realizada, em construcção ou projectada,
das differentcs rêdes telegraphicas e telephonicas; modo de
oonstrucção das linhas; locação dos eixos de ligação; loga1·,
datas e horas de funceionamento dos centros de informações
~ das centraes tclephonicas;
b) característicos technicos (Indicativos
de chamada,
comprimentos de ondas, ~om da!::i emissões dos diffcrcnf,es
postos de T. S. F. e ·r. P. S.) e quando necessarin, hoJ·as
de corres.pondencia designadas para cada posto;
c) organização das ligações opticas;
d) natureza dos endigns e chaves cryptngraphic~h em-·
,pregadas;
(2)

On o item eorre~pondente de ordem dn nperaçõcs.

AC1'0S DO PODEH EXECUTIVO

c) codigo de ligações por ar!.ificios c por painéis;.

organização da ligação por pombos-corretos;
{]) característicos ds:>s aviões e balões destinados a mi~
sõcs d~ ligação; condições em que estes aviões podem opoI'ar;
·
h) indicativos que designarão os postos de eornmando
a~sim como os differentes meios de transmissão (telephonio, r.r. S. F. e T. P. S., optica, pombos-correios) nelles
usados.
i) tropas de ligaçãtl destacadas junto ás autoridades superiores, vizinhas ou subordinadas.
No escalão divisão, este paragrapho fixa a composição
e o destino dos destacamentos de ligação da artilharia jnntn
á infantaria (si isto já não tivm• sido feito na parte da or-o
dcrn geral relativa á acção da art.ilbaria);
.i) horas da correspondnneia ~ d:u:; pal'Les diartas.
o
Todas cst.as d isposJ<;õcs poderão ser vantajnsamcnt.c cm1
prcgada..c; sob a fórum dc quadros c ernqn is sehemal.ieos.
As disposições previ si a:-; na~ nrde11s ele I igaÇÕf~S (~ l.raJJ~;missõcs não dispcn~am:
'
_.
- o chefe, qualquer qlle seja o posto, de frequenl.emqnt.n
se por em enntacto com seus ~ubordinados, twoeuraudn f;onhcccr por si mesmo a sil.llaçãn de ~nas unirladcs;
- os chefes das unidades das differr·nl.cs armas, que se
devem auxiliar, de so entcriderem 1tirertamenl.c no Lcrrcno
por meio de rcconhccimcnlos fci1os em eommum.
f)

o

TITULO li
Os differentes m<Ji.os ele traur.utümã.u

CAI' I'l'IJ LO I

6. Na f>O"IIa de {rente, l.al como ú d~l'ini{j,; pdo Rr-gnl;1menLo para o Serviço em Uampanha, o serviço das l.ransmissõrs clcctricas e opt.icas é assegurado:
.
- nas grandes unidades, pelo Scrvi!:o t.clrgrapll!co do P
linha;
.
- nos corpos de tropa, pelo pessoal f.elephonista, radiotclcgraphista e signaleiro dos corpos dA tropn.;
Nas zo'fUU de etápa.11 e da rr.to,qtJ.ard,a, as Jigaçõe~ por trlephonio o t.elegrapho são est.ahr.lecidas P, a.ssrgm'adas pelo Scrvioo t.elegraphico dA 2• Unha (nojda.dc~ doi:' ~;!~ linba e rwssolll
da Repartição GPral dos T0kgraphm1).

7. Ornâo tiP dil'f:n·t"'ln;
O Chr>fc 1ln Hcrvi1;o t.c!Pgr·:rplli•oq rins 11:\.cn·ifqf;;

lltn offkial

l.a,

ad.iunfn~.

lf'if'gr·aplli~da r

rJm

ofFif~i~l ,.;Hiit•-f.r·ll'f;l'apld~-

A(,ro~ bQ ~$ EXEQUTlVO

Orgãos de ezecuçljo :
f", uma companhia de Telegraphist.as;
2", o Chefe do Serviço telegraphico dos Exercitns tem á!:-1suas ordens no G. Q. G. um chefe do· serviço telegraphico
de 2" linha (funccionario superior da Repartição Geral dos
Telegra.phos) que dispõe das unidades do serviço telegraphico
de 2" linha, compostas dos funccionarios da dita Repartição.
EXERCITO

8.
phista,

Orgão de direcção :
Um Chefe do Serviço telegraphico de exercito;
Um offwial telegraphiBt.a e u01 official radÍ().-t,r,ll~raadjuntos.

Omâos de execução :

-- Uma ou varias compaphias de Telcgraphisfas de. ~er..
c.it.o, abrangendo:
- Um destac3Jl}ento de radio-telegraph~as;
--- Um par(JliO tclegraphico de exercito.
-- ~venl.ualmenlc, demcnlos do reforço.
O serviço na zona de ~tapas é assegurado JJOr sccvões te!PgTaphicas de etapas (tropas de 2" linha) ás ordens dn nm
Chefe do serviço telegraphico de etapas, subordinado, sob o
JHmt.o de vista tt~chnico, ao "Chefe do serviço telegraphico do
exercito.
DIVISÃO DE INFANTARIA

n.

Orgão de rlirecç.ão :

O eomrnandante da eompanhia t.l~ f.rauflmiRsfi.o da n. I.
Oruãos de execução :
- Uma companhia de trausmissõcs divisional'ia, compreliendcndo:
- Tres secç§es de telcgraphistas;
- Uma secção de radio-telegraphistas;
- Uma secção de estafetas e signaleiros.
Estes -elementos asseguram as ligações necessarias aos
estados-maiores da Divisão c das Brigadas de. infanta,l'ia e
• artilharia.
DIVISÃO DE CAVALLAntA

J O. Oroão de dirccção:
O c~ommandanf.e do c~quarlrão d0 transmissõea.
Oraiios de e;r:et:ução :

dtndo:

Um

~~squadrfio d1~

t1·ansm issí.ir.s de D. I! .. c·omprrltrn-

l rma scc:çã0 rir. f.elcgraphistas;
Uma seeçã.o de radio-telcgraphistas;
Trm pelotfio rle estafetas c signalP-iros.

UNIDADES DE INFANTARIA E CA'YALLARtA

11 . Orglíos de direcçéío:
Num regimento de infantaria ou de cayallar1a:
ofticial
de in{01·mações cncarreoado das transmissões;
Num batalhão isolado; o aju~ante, encarn~gado das trans,,•. issões.
Orgão::; de e;recttção:
Telephonistas e Radio-tclegraphist.as;
Signaleiros e colombophilos;
Mensageiros e esclarecedores montados (Infantaria).

o

AGJUPAMENTO

~~

GllUPO DE ARTILHARIA

12. OJ·gão de direcçào:
O of(icial telephonista para o que concerne o telephouin
t:l a ~ignalização optica.
O o(f'icial de· antenna para o que conccnw á T. S. F. e á'
manobra dos painéis.
0'1'gãos de execução:
Telephonistas;
Radio-telegraphistas;
Signaleiros;
ESQUADRILHAS

i3. A cada esquadrilha
destacamento radio-aereo .

divisionaria é ineul'porado

um

.\PJtoVISWNAl\lENTO EM GEHAJ,

14. O aprovisionamento em material telegraphieo, tclephonico, radio-te!cgraphico e optico é assegurado em todos
os escalões pelo Chefe do serviço telcgraphico do exercif.o {)IJI'
meio dos recursos do parque telegraphico de exercito.
Os painéis de qualquer especie ~ão igualmente fornee~lll)s
pelo Serviço telegraphico.
Quanto aos artifícios, são fornecidos pelo Serviço ria artilharia.
J.<'UNCÇÕES DO CHEFE DO SJmVIf}O 'l'ELEGHAPHICO

i5. Em cada grande mlidade, o chefe do S•_wviço telegTaphico está sob as ordens do Chefe de Estado-Maior. Elle faz
:r;arte da aa secção, bem como seus officiacs ad.iunto~.
Sob o ponto de vista technieo, está sub•lt'Úina.do U'l chefe
do serviço I elegraphico do escalão HUperior.
Sua autoridade technica exerce-se p~r!.kuiut·ntonto S(lbre
os seguintes pontos:
Lo Instr11cçã-o da~ unidadPs d1; t.J·an~nti ...;.;;;"íl) -- Processos
novos, etc.;
2. 0 Aproveitamento em material technico; ,
3.° Coordenaç-ão das n~dcs e dos meins de I r·ansmlssão das
~nidades subordinadas.

Os officiaes encarregados .das trnsm.issões nos eorpf?S de
lropaJ os de antenna e os telephonistas ~stãq sob a autor~dade
f echnica do Chefe do serviço telegraphiCo da grande urudade
a que verf.enee seu corpo.
CAPITULO II
CO}viMU.NlCAÇÕES TELEPHO'NICAB E TELEGtHPrl'f! 4 NA ZO~A
1JE PHENTJ<:

· 16. As ligações ielephonicas são objecto em <·.ada. exercito
de uma organização de conjunto que constitue t) que se ~hnma
a rêde telephonica geral do exercito.
Na rêde geral nistingaem-se:
- a rede do exercito propriamente dit8.;
- as rêdes das Divisões;
-- as rêdes dos corpos de tropa.
Esta distincção não exclue uma perfeita homogcneidad~
do conjunto, obtida pela continuidade de vista na c.:-,ncepção
e execução que rc:mlta da intima coorucnação dos serviços
telegraphicos c telephonico::~ 8os diffcrentes escalões (exercito, divisões, corpos de tropa.) .
H~D$ TEI.Et>HONICA DE UMA GRANDE UNIO.\.OE

17. A extensão que recebe a rêde telephonica de uma
p.rande unidade isto é a importancia do conjunto de fios que
n constitue e do~ postos nella instállados, é unccão do tempo
e dos meio~ de quE' se dispõe para o seu estabelecimento.
Uma rêde é naturalmente muito mais completa em uma
grando unidade quo combate .iá ha algum tempo em uma
mesma wna que em outra cujas unidades se deslocam a cada
momento.
~
De uma maneira geral uma r@de telephonica comprell(mde:
.
u) extensões mais ou menos densas de fios, aereos ou
PI'otegidos. segundo as clrcumstancias;
b) postos centraes installados nos ponto~ de cruzamentos
de linhas, nos Quarteis Generaes e Postos de Commando das
gJ·andcs unidadc~J assim como em pontos judiciosamente eslf)lhidns nas proximidades de elementos que serão ligados á

·
.
c)
linhas de as.,iqnan.te.,, tão curtas quanf.() possivel, ligando as autoridades que dispõem de tclephone aos postos

r~dr·

Lentrae!=:.

!8. Con~truidas com fio nú sobre isoladores ou com fios
isolados. as tinhas das rêdes das grandes unidades offcrecem
a grandes distancias communicações mais seguras e mais
duraveis que as do corpos de trQpa qne são ~stabelecida.s com
o material muito mais leve de que são dotadas essas uni-~~-

.

.

Todos o~ c•l~>lnf'llfos de um Exercito quo dispõem de teJcphonios. I (lflm, pn is. interesse em utilizar as rêdes do Exor-·
('.if,o e d~)s I )ivisiiPs 11a medida do pos~üvel. Elles teem a obri-g·ação do I ir:; ar-:-: o ao posto centrai mais vizinho, e só em cor··
Leis de 1921 -
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t.as circumstancias, a juizo do chefe do E. M., estabeleoem:
linhas rlirectas ou especiaes (excepção feita daquellas que
entram normalmente nas rêdes dos corpos de tropa) .
Hk o traç•ado tlu uma rêue Lelepll<~mica c a coll_ocação de
seus postos centraes devem sm· escolhtdos d~ _map.e1ra a pro ...
porcionar o mínimo de: .trabal~o na sua utilizaçao.
.
Os postos centraes, funccwnandQ com pessoal tremado,
fornecem rapidamente as commu.nicações, ~1uer no sentido _da
profundidade (para frente ou retaguarda): quer no sentido
lateral (para direita ou esquerda) .
Esses postos estão organizados em condições de poder
momcntmwamcnte reunir· certas. linhas para realizar circuitos
uircctos, corformc as urgcncias do eommundo ou das communicaçõcs do tiro, e do at.Lender a qualquer desarranjo que
sobrevenha P-JU uma dàs linhas, supprimindo-a por outros
circuitos, de sorte a poder, sem demora, restabelecer as communicaçõcs interrompidas.
~o. A rêde de Exercito liga-se :
- paea a retaguarda, a rêde explorada pelo serviço telegraphico da 2a linha, na altura do Q. G. E., por intermedi o dos postos de juncção ;
- .para a frente, .ás rêdes· das Divisões, pelos podos de
Exercito designados pelo chefe do Estado-Maior do Exercito ••
As rêdes das Divisões estendem-se dos postos de Exercito aos postos centraes dos Regimentos de Infantaria e ca~
vallaria e dos agrupamentos de Artilharia.
Elias asseguram as ligações neeessaria1; ao exercicio do
commando (rêdes do commando) .
Além dos postos centl•aes installados nos Quarteis Generaes A Postos de Commando, as rêdes .comportam alguns
outros ·secundarias que são utilizados por certos orgãos importantes (campos de atterragem, parques. rJcpositos, hospit.acs, acantonamentos, etc.).
,,
21. Nos períodos de estabilização prolongada. em coutact com o . inimigo, as rêdes telephonicas, melhoradas, sem
cessar, acabam por tomar um desenvolvimento consideravel. ·
tanto pela extensão de suas linhas como pelo numero de circuitos por ellas formados. Ha então interesse, para facilitar
as communicações, em reservar alguns circuitos para as necessidades proprias de certos elementos importantes: artilharia. aviação, aerostação, defesa contra. aviões, etc.

22. Especialmente para a artilharia póde haver uecessidauc do reservar um cm·lo numero de circuitos formando
uma rêde particular chamada ·rêde de tir.o, que tem por objecto pôr em ligação as unidades de artilharia com os orgãos
do observação terrestres ou aereos quo lhes são nec.essarios.
allivianflo assim aquellas unidades da const.rucção. conserva\'ÚO e exploração dt~ l(,ngas linhas.
A rêde de tiro é delimitada pelos postos ccntraes instailados na vizinhan~~a das posições da~ baterias, nas proximidades dos grupos, dos observatorios, das companhias de aerostação o nos c-ampos ct.e atterragem.
A estes postos centraes os elementos interessados veemse ligar por um ou dous circuitos de utilização.
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PLANO DAS RÊDES

23. o pta11o geral da réde do Exercito c~ns_t.itue um .los
pal'agraphos do plano das ligações c t~ansnussoes d~ Exercito. E' preparado pelo chefe do se.t'VlÇO ~eleg~aphwo . do
Exercito orientado constantemente sobre a sltuaçao c as Int.enções 'uo Commando, I} approvado pelo . Chef:e.. Go E~tad!?
l\Iaior. O plano geral da rêde do Exercito ~ notificado as Dlvisões subordinadas que, no seu quadro e l:legundo suas necessidades proprias, estabelecem o plano detalhado da rêde
cuja. execução e exploração lhes são confiadas.
Em eada uma dellas, o plaJ1o é preparado pelo comnuuldante da companhia das transmissões o mandado adoptar !)elo
ehefe do Estado-Maior.
CONSTRUCÇÃO DAS R~DES

~4. Os t;·~ha!l•os de construcção e conservaçiio dr.~ rêdes
do ~xm·cito o das Divisões são executados pelas companhias
de telegraphistas de Exercito, companhias ou esquadrões de
transmissões divisionarias, auxiliadas, eventualmente, por outras unidades 1wstas á disposição do Exercito pelo general
em chefe.
A. execução é progressiva. Começa pelo estabelecimento
de' uma 1·•~de summaria, do poucas linhas (de 1 a 4 circuitos
conforme os recursos ~1n pessoal e material) construída ao
longo dos eixos de transmissão, e destinada a sátisfazer as
communicações maJs urgentes. Ulteriormente e, si o Exercito estaciona, é proseguida. empregando-se todos os meios
dtsponiveis até permittir a especialização dos circuitos de
quo trata o numero 21 .
Emquanto li rêde não tiver o d esenvolvimento necessario, não haverá especialização em circuitos do -commando, de
tiro, da aviação, etc. Todas as communicações, classificadas
conform·e a urgencia de cada uma, são transmittidas pelos
poucos circuitos existentes.
Compete ao commando, de a,ccôrdo com a capacidade da
rêde, regularizar as communicacões, limitando-as e estabelecendo entre ellas uma prioridade.
•
EXPLORAÇJ.o DAS HÊDES DAS GRANDES UNIDADES
.... -.t,::1
'

25. Rêdes de Com mando - As centraes das rêdcs de Ccmmàndo são exploradas pelo pessoal telegraphista das unidaf.ei: ·
que dellas se servem.
Todavia as centraes, que são installadas em pontos de junccão das rêdes attribuidas a duas unidades distinctas, são exploradas em principio por 1 telegraphistas das duas unidades:
ne~~e caso o chefe da central o'eve pertencer á unidade ~u
perinr.
~'

As. centraes de regimento de infant.ar·ia, ou de cavallaria

'Je agrupamento de artilharia são exploradas pelo pessoal te-

lnphonista dos corpos de tropa.
Rêde de tü·o -- Quando é estabelecida uma rêde especial
(Íe tiro, as centrae~ desta rêde (se forem distinctas da rêde de
exercito) ou os apparelhos reservados á rêde de tiro (se as
ce~traes são cornmuns ás duas rêdes) são explorados pela

·cômpanhia de Telegraphistas do Exercito. Compete ao commando, mediante proposta do chefe do Serviço telegraphico.
destacar,' se for preciso, para as rentraes a cargo das forma·
cões telngrnpbica@, lelephonistas auxiliar('~ tiraa'os das um~
dados que Jelh.: ~c ~ervem.
26. Em cada unidade, é o chefe de estado-maior quem,
ffil)diante p1·opo~ta do chefe do serviço telegraphico, determina
as unidadeti, vrgãll~~ er-tno'os-nmiur•~~; ou !'3ct·vi~os que se podem

servir do

t<~lephonc.

_

·

27. Um ~l'hcma do conjunto das rêdes. indicando a posição cxaeta da8 divet•sas ceutt·aes .e dos priucipaes elementJS
qur della~ se · !'erw~m~ é estabelecido e posto em dia rm l!ac.ia
Exercif.Q ou Divisão, pelo Serviço tel(•graphico.
E3f.e:J sdJt•ma~ silo distribuidof:l a todos os elementos intct'cssaJo8: um rxt'mplnr de eada um destes documentos é enviado irrnnrdiatamPntc a toda nova unio'adr incorporada no
Exercito ou Divisão.
~WAÇlO DAS IU~DES DF EXEI\GITOS

2S. CoUJpele ao Chefe do Servira Telegraphico dos e:terc.it•'"' assegurar a ligação entre as rêdcs dos exercitos, de modo
a impP(ti~· que qualquer modificacão na composição ou agtupamerd o dos exPr•~it.ns venha occasionar modificações importantes na con~tituição das rêa'és estabelecidas. ,'
·
llêJJES llOS COHP0'3 DE "fnOPA

29. At' ri•des dos corpos de tropa são ~rolongamentos daS
rêdes do Commando, com as quaes teem multas pontos <le cont.acto (óentraes dos. postos de commando de regimento. de

, agruptimPnto, et.c.l.
· '
São con~t.ruio'ns, ronservuda~ C' exploradas pelo~ telephonistn~ dos f:;orpo~ do tropa c · comprehendem:
·
t .0 A -rhle fios r.orpos fle in(an.tm•ia, assegurando:
- ns .lignrõe~ doE: postos de eommando do regimento com
a~· lllJidades ~nhot•flinanas. até ao batalhão:
· - as Jhrações das nnidadc!s de infantaria {regimentos,
batalhões) · eom u iu·tilharia euctu•t•egada de as apoiar;
-- outras lig~t(:õrs. nccessa;t·ias (ligncões dos observato..
rios, lig~H.:õ.ds latr.raes, eté.).
.
· ·
2... A 1-Bde tios a(Jrttp,.wwntos ti e U)'lÜ/t(LJ'}a, assegurando:
- as li~açôes doR agrupamentc~f: com os ~lcmcntos subor ...
cJinados (l!ub.;..agt·upamcrttos, grUlJOH, hatl'rtas, obscrvatoriol-!
parlhmht.rr~. rte.):
·
·
- al'l ligu•;ões. da :t!'f..ill!:H'i:t rnm as unid~des de infantaria (reginwnto, batalhões) que ella é encarregada uc apoiar
(3) •

3." As 1·hies tlu~ rom.prmh1~as tJ,~ IICJ'oslação, llS 1•êdes intl!1'im·es dos N'rH1~~" 111'0p1'io,'l_ á defesa coltfi'Cl adúc.~ e (l$ do ser-

.,,it;o de

in{m·ma~·iies

com R'3 llí!ét•~Hidafle~
situac;ão fJ(Wmitta.

da m·tilhm•úr,

dt•~tes Ui\'Cl'S'Jl'l

Pstabclecidas de accórc1o

elementos

O

desde que a

(3) Quando 81~ distH1c do tdillit' i' mal.d'iul necessnrin
pura nrganizar lima dupta ligac:ão. naso h;so não M dê, a !i.
g·açâo tntiltial'ia--infn.nlarin é assegurada unicamente pela ii...._
nha de infantaria Hgada á rôde dÕ agrupamento •.

31l. O lelepho!l!t• tÍ i:1· lfiz~n'n, ora para hnnsmis~Ps vr-r ..,
o.ra ~r a tr:mS~tnh~sãn (]., nwl~~ugen:;; Nlt'·ripta~.
As verbaf•s ~ão da-rbs p.~-.[os J).f:~las ,.~·lltl'af'.~ na unh m NU
que são solicitadas: sô sr faz nxnepeão JHLT'a as +~ormnnttk~çí'je~
b~H s,

p~<fid'ns <>om :t rrww:fin «p~riorid.au~ p«·i~s uulo.ritiad"s ()Ui! a
isto fr•<'m direito. as quaPs suo sempt·n ~\a\\a~ inunmltablm•·n:n,
irt~errámpt•mln.~s'f". st fft•t· nPl'ft'~"l'·lo, mtlvas. lllltl r~tl'jurn l'Jrt
amta.m~nto·.
'
A prim·-i~~:-Nl-0 d:1.s f'~'E'!Hllmnh·3.: :-~,,~ ,;. l'Pg:llur.ln pC'ln r.::wl-

mando.
Em rPgl'a. as eommunirar.õPs tr.JPphnnic·ns importante-s Ol;t
(lelicadas se fazPm dP ol'fieinr f)rtfa oiJi~~ial, sub n fúnua de
reJr·phon~roa

esc-rit>l.o Nn t{ue de-xerã s.e.f cotejada..
O empr-t>go t~t.) lelr-r~lu~m~ma {'sc-ripto. de\e ser n rr~grn
geral.
·
•
Prna ordem do. ChPf<' do K M. f\~a ~O:~ dirdto~ de priorhlad"~. ~ft~gutam~nto )X'IIb'a. o. ~r:vi~o 'de E.M.em ea.mpanha}.
0~ felephfiiWIDaS t>omtrfl~,tH'S UM postu..;; sãu

fl'ansmittidos

de accôrdo com u.:; rPgras do Rf'rvic:o •la te-tf'~raphiu nlilUar·.
Ao. t·h•~rn ~~u lHl:4o- ()!oma-~kfil ''st-o.LhN. ~'h smt r•.'~vonsabi !idade.
o Dll)do df' transrnis~río fJlH' rna ís ronvf'ntm ( trtí.'gi,'ttpho ou
LelPpltonio).
:11. O ll•lrphonio trm forc_:osamentP, como qualquf'r ourro
mr1o íle comnJttnh·~~r-~)., um nimhmf'-nt.u limlladl).
Emquan!o Pslt• limill' nilo l'tk f'Xf'l'(!idn, o fl'lt•phpnjo é
um _(''X'·eUE>ttll'. pi'O('t'~~n d" I rnns.missão.

Au rooteruti~ se~t .rt.m~Hmt:·n~o dt1 ~rt~-st-L' . ra~itJam~.mt·'.
quando se Ih f' pf',Jn mats do ftUf" pô~~ d:tJ'.
·
Para C\:it:n· o r.ongcsl ÍOllUllH'l!.lo dos llÍI't'Hilo~ I nlí'J Jhoni..;.
cos, n rnmmando r"m um rt)Curs-o t'F'fk·n~. qw· t'~ Hm.itar q llll-mPr·u dus. (1\.H' ()eUPs s~' ser've-w.
Domais.. ~s: ~uhn'i\lades. qth~ s.e- uWtzum do teteptwrüo de~
\'C·m f:e obrigar:
1°, a· nunca tratarC'm '~e ~s.shmnlos, estranho~ an SC'rvico;

'2°, a imporrm a ~i e aos ou!IftlS o emprego do telephonema de prPlt~rPneir~ ·<í~ rommunie.âçõr~ verhnes: isso 1Pm a
vantngc:m. de ohrigur {l: o.ffki~l a $c~· hrrye P .(ll'Pt·i~o ,~ fit~a1· Pom
uma eop1a do f}Ue dlsse:
3", a. só PlllpregarPrn as comnmnieat~õr~ pnr t.1~Iephonio
mrsn~o ~nh a t'úvn1a ~h· tl2'l<'~~ltoJwnul,. nos easos. d•· IIP<.;,essidadf~.
O ·í'l!Pf<' f!Uf' se uti'liza irnmodt•rad:wwntP tlo

h~hmhonio

é levado fatalnwnl P a t'on.;;i•ll'ral-n ~~ümn urn meio Pxtremamente conunodo. qui' n tH:-5PN•sa '\t\ rNngii' nrclrn" e.-:r.rin!aq
t·nmpldas e rwl'feitanwntf~ elaras.
n nhnsn dl) ldqüwnin ,~ um sigu1;1l c\~' im.nrPvidrneia.
32. Importa lo mar as mainr<'s -prt•eant,:ries t) tiar l'if!IOJ\osas

ONI+\n:-~ ptU'!'\ fiW' a"l ('Otnmunh·n~:õi·~ h•lt\Jlhnttlç-(1.~ não
Stll'fH'tllwmlida!>+ ,u,tn inimigo.,

Para j.;;,fo
Bfnueias:

tí

prf'('iso, eon{ornw o 1wrmitl irorm
· • · ··
·

sHjnm

:r~; i'Íl't''llll-

~~. rs~ab&lt~or. lo~as .a~ lhlhtu "Oi~ {•Q dw.plf<!-;
2\ c.uJdai' mUito dv lsoltunento da· huha. (.\V\l2ndo o. con ..
tacto com a terra, e fixar os cabos em :polia~ r~i~ madoira Q~
preferencia aos grampos ~etallicol:!;
· ..

Continue
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(Um circuito que tem contactos com a terra P, t§o perl~
g1 '~n quanto uma linha de um só fio) .
:lo, retirar toda a linha inut.il ou fóra de uso;
4°, evitar longo~ ejrcuitos da extrema frente para a re-

t,aguarda, que se prestam mui facilmente á surpresa das
commnnicacões;
.
· 5°, em terreno conquistado, procurar e retirar as Unhas
i~nt.erradas ywlo inim:i.go.

Qua<'~quer que sejam, porém, as precauções tomadas na
r,onstrnc(:ão das linhas. as communicat;ões podem ·mr sul?pre}lenditias: n~ frente pc;r poRtos especiacg de. est·•Jtr~ d() inimigo;
na retaguarda pov pesRoas indiscretas.
Por r.onsequencia~ é preciso:
a) 1·edu~:l7· ao indispensavel (J num.ero do.s telephonemaa
contendo informações cu,jo conhecimento 1JOSsa ser util tJij.
inimigo (movimentos de hopa, numeros das unidades, operações projectadas, perdas, etc.);
1J) cifrar sempre os telephonemas contendo taes in(orm.ações. empregando um qualquer dos processos regulamentares de cryptographia.
A responsabilidade de cifrar 0 telephonema é da autoridade que o expede.

LIGAÇÕES TELEGRAPHIGAS

33. As ligações telegraphicas, reservadas em principio ià
grandes únidades. nunca são empregadas abaixo do escaUl(J
diYisão.
Estas ligaçõrs. são obtidas pela installação ~e fios telegraphicos ou pela apropriacão, dos ·circuitos telephonicos.
O emprego do telegrapho apresenta grandes garantias de
di~crecão e celeridade e descongêstiona as rêdes telephonicas •.
<JAlliT.DLO JII
COMMUNICAÇÃO RADIO-F.LECTRICAS

(Telegraphia sem fio e telegraphia pelo iOlo)'
I -

'TÉLEGRAPHIA SEM FIO

34. A telegrapbia sem fio é empregada:
n~

.to, entre postos. situados na terra, como recurso quando
hgaçõe'3 tele-phomcas veem a faltm· (ligacões ro.dirJ-terres-

tr,~s):

2°, .~ntrc os aviões e a terra; eventualmente entre a ferra

,. . os nvwes e entre aviõeR (ligaçõe.ç: 1·adio-ae1·eas);

3°, para ~ transmjssão simuHanP.~. a diversos postos re-

cBptores, dP mformacoes

hora. .et-ü.

meteornlngwas,

dadoR

balistico~

'

·

AC'I'OS DO PODER EXECUTJ.VO

Um só posto emissor perrnitte n·radi&: inst"nta~~mente,
al.é aos regimentos. e grupos, mensagrns ruJa transmtssao pelo
tP.lepbonio snria longa e penosa.
Liaações radio-ten·eltres
35. Os postos que ass'3guram :1 ~ ligações radio-terrestrea
'Jão agrupados em rêdeR, df' quatro a cinco postos em média,
atiaptados ú organiza()ão ela~ unidade~ que elle~ servem.
·Para cnda rêde é .oRlabelecido um comprimento de onda
dA trabalho:
·
.
- ···
· a) .1. rt.1de do grupo de c;-rercitos liga este grupo aos exer..
cilo~ e os •'xercitos entre Ri.
Ale ano c• do material : cerca de 1b0 kilometros.
b) No Exercito. uma r~de ri c e.rem·cU'o assegura as ligaçlles:
- Exercito - Divisão de infantaria e de cavaUaria;
- Divisão - Divisões vizinha~.
Alr.ance do material: cerca de 150 kilometros.
c} Na Divisão de infantaria, uma rêde de Divisao de ifttanta.ria assegura as ligações : - Divisão - !Brigadas; ·
- Divisão - Centro avançado de informações; ·
- Drvisão - Campo de aterragem da divisão;
- Divisão - Carros de assalto, eventualmente;
- Divisão - Avião de c,ommando, eventualmente·
- Brigada - BrigadaR viziuhai-\ e centro avançado de
fnformações.
Alcancp do material: cerca de 30 kilometros.

Fig. t

d) Na J?i'yi~ão de cayallaria uma rêde liga:
A d1v1Rao ás brigadas c au campo de atermgem d~
L.lVlSão;.
- As brig-adas entro Ri.
~\rlcnncr do material: cerca de 30 kilometros.
e) Na Brigada df' infantaria, nma 1•êrle de Brigada ou
t·•~de de frl:nte, assegura as ligac;õP~ ~
.....:.... Bngadas - ~egimentos;
t·

. -

Bléglmont.o - R('gimento~ vizinhos;
- Regimento ~ Artilharia de anvio direeto (lipc!o s6 ....
mente unilateral, do regimento para a artilharia) .
·
Material: ·Postos portateis de B kilometros de alcance,
mais ou menos.

J

oi~
.-r}
•

•
••
f

I

,,

I

I

Fig, 2

f:.
r.õe~:

Na

Jlrlgflda rte r.P..vallarla, uma rêde asResura a! ttga··

Brigada-- J\ogim<mtoa;
Regimento - Regimentos vizinhos.
:.Mcance do material: cerca de oito kilometro~.
a) Na Brigada de artilharia uma rMle de artilharia assegura as ligações:
Brigada - fiegimentos (ou agrnramentos);
1Hegimentos (da agrupamentos) -Grupos.
(Ligação sómE;nte unilateral do regimento p.ara o grupo)"c.·
Material: Postos portateis üe 8 kilometros de alcanf!e.
mais ou menos.

Ligações radio-a,ereas
36. As ligações radio-aeroas estabelecem-se entre os po:o~
tos emissores installados nos aviões e os postos receptores installados na terra (nos grupos de ãrtilharia e unidades superiores ao grupo, nos regimentos, brigadas e divisões de infantaria ou de cavallaria) .
Elias permittem que os aviões f~Qam ~hegar a destino
suas olJservações sobro a regnlaQão de tiro e ns informações
sobre a situação das tropas amigas e inimigas.
•
37. Estas ljgaçõf'R são, ('m geral, pnBsiveis tmirnmente em
um sentido - dos aviões para terra.
As communicações dirigidas da terra para os aviões fa ...
zem-se por meio de painéis de signalização, de projectores, ás
vezes da telegraphia sem fio, quando os aviões, aos <llJ.Ses elttts
são destinadas, são munidos de um apparelho receptor •.
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38 •. Certos nvllSes de raca e de bombardeio

cbarna:dn~

a

operalf agrupados, podelll stw ·muni doR de apparelhos ('Sper i:w~.

permittindo q11e se corrnRpondam t.h1rante o vôo.

Plano dt.' f'mpreoo dtr T. S. F.
39. O funr.cionamento simultaneo de um grnnde nu more>

da postos <Jo T. S. F., em uma região limitada. necessita uma
organlzaçrio rigorosa destinada a manter a ordem nas divnrsa?rêdes e a evitar a confusão nos despachos.

A. mnis:o;fio de nm posto de telrgrnphia

~em

fio é

caract.r.~

rlzactn:
{

0

,

pola natureza dns ondas mnitfidaR

ou ondas continuas};

zo,

ao,

(onrla~

nnwr·r .•~ci('as

pelo comprimento da. onda;
,
pcl~ som proprio da emiss~.o (para as ondas amortP--

cidas);
4°, pelo indicativo de chamada (grupo (Jr. ]Ptra~ ou do algarismos) ,
.
.
A repartição destes característicos entre as diversas rêde~
e os differentes postos é feita pelo plano de emprego da T. S. F.
preparado em cada escalão (exf'rcito, divisão) pelo chefe do
serviço telegraphico. Ella fignra no 1Jlnno 011 m·dr.ns das liqaçôes e transrwisscjes.
"
A repartição de base dos comprimentos de onda e das s~ ...
t'ies de indicativos entre os exercitas é feita pelo chefo do si:lrviço telegraphico nos exerci tos. E' modificada tonas as yczr9
que·as nmdanç.as sobrevindas na ordem de batalha o exigem.,
Os inrlicativos da 'l'. S. P. e 'l'. P. S .. devem ser mudados mui seguidamente (diariamente para certos postos)' afim
de que elles não possam forncr.er ao inimigo informa\ÜPs sobre
a ordem de batalha.
Nos períodos de movimento intensivo, principalmente na
perseguição, póde haver interesse em que, na divisão, o ch~lfe
do F.. M. tome a si a org·aniz&ção do systema dos poRtos de
T. S. F., utilizando, quando necessario, os dos H. I., parti·
cularmente dos não empenhados na acção.
Constitue-se então sobre o eixo de transmissão da divis!io
uma cadeia de postos, escalonado~ a distancia conveniente r
grupados dous a dous, de tal modo, que, quando um avance, o
outro continue a assegurar as transmisseõs durante o movi-·
monto. O ultimo -posto de cadeia só ~e desloca quando é alcanç,ado pela linha telephonica.
O{{idal dt• anf,•mta

40. Em principio, um official chamado o{ficial de antenna
paT·a cada posto imporLanto da T, S. F., e especialmanto para os pastoR rcceptorPs daR hrigarla8. l'rginwnto'",
agrupamentos n grupos de artilharia.
Na Divisão, as funcções de official de anlenna são dest_lm.penha.das pelo Official radio-telegrapbista; na Brigada por um
official do E. 1\1. da Brigada.; no Regimento de infantaria ou
de cavallaria pelo Official encarregado das transmissões,
é

d~signa•lo

As ·attribuições do Official de antenna são:
..._ velar pela. installação de conjunto do posto;
,
-.fiscalizar a e~pedição e recepção das mensagens;
--decifrar as mensagens recebidas, eompletal-as ou in-·
terpretal-as, quando necessario;
-assegurar-lhes a transmissão rapida ás autoridades interessadas;
-fiscalizar a manobra dos painéis de correspondencia
com os aviões;
-registrar todas as indicações nteis que o poRto venha 3.
reeeher.
H -

TET~EGRAPHIA PRLO S(lLO

~I . A T. P. S. ·~ o processo (h~ transmi~são dectriea que
menos sofft·c com os bomhardeios. Ella é empregada na ext.rernn frente, normalmente para ,asseg·urar a ligação reciproca
entre os postos de commando do Regimento de infantaria c os
postos de commando dos Batalhões subordinados.
Os Centros avauça,Jos de informações de divisão podem ser
ignalmento munidos de apparelhos de T. P. S.
Póde-se ainda recorrer á T. P . S. para ligar com a retaguarda: certos obt-1ervatorios dn artilharia particularmente
expostos.

Rêdes dr! T. P. S.

42. Num rPgimento de infantaria os postos de T. P. S.
constituem uma rêde que ,assegura as ligações:
Regimento - Batalhões;·
Batalhão -'-- Batalhões vizinhos.

Fig. 3
Plano de emprego da T. P. S .

.\3. O funccionamento da 'P. P.' S. é regulado por um
plano rle emprrgo qu~ faz partP õo plano on ordem da~ lign('tit>~ e t.ransmissõf'~.
Este pláno d11 emprego fixa para cada rêde um som de
P.miAsão particular e para cada posto um indicativo de chamada e, quando necf:'~~nario, a orientação da base.

ACTOS DO PODER EXECUTIVO

Se as circumstancias militares exigirem o emprego sirnultaneo de um grande numero do postos numa wna estreita,
póde tornar-se necessario fixar-lher:-; pNiodo~ de trabalho es~.:alonaflos no tempo.
1Jl -·

SEGREDO DAR

COMMIJNICAG~ER

HADJOELECTRWAS

.H. o inlmigo podendo intereepLar facilmente as commu·r:vJio-elccl.ric.aR, se drworá tomar, para nf'lscgurarJhc~ o segredo, as mais rigorosas disposições.
71odas as m.ensagens . tt·ansrnitt-idas pef.a teleg1·aphia sent
/"fll on tde{J1'a1Jhia pelo .~olo devem se1· cifradas.
Conforme aR circumstaneias, cllas são: ou foemadnR de
~ig-nacs ext.r~hido8 do~ codigos 1h• stanaes :-onvencionac8, ou
cifradas por um dos processos em ngor (VIde annexos VII e
VIII dados a til.nlo do exemplo).
O despacho cifrado augment.a de facto sensivelmente o
rrndimcnlo destes processos de ligação, por serem as phrase!il
ou expressões mais correntrs representadas por alguns signa~s
muito curtos.

râea<.;õt~~

CAP.ITULO IV
SWNAJ,I7.t\ÇÃO

~5.

OPTICA

E

SIONAUZAÇÁ() A BRAÇO

Depois da telegraphia sem fio e da telegraphia palff

~olo, a ~ignalização optica constitue um recurso commodo par:_.
d~ ligações da frente (a_, partir. dos postos de commando de Di-~

visão}.
Postos opticos são installados, em principio, nas proximidades dos Postos de commando de Divisão, Brigada, Regimeuto, Batalhão e mesmo Companhia de infantaria; de Divisão, Brigada, Regimento e Esquadrão de cavallaria; de RegJ.,
(Agrupamento), Grupo e Bateria de artilharia; nns proximidades dos Centros avanç:ados de informações de divisão e do'l
observatorios.
, Estes postos se correspondem entre si nas condições ftxa!-!_as pelos planos das ligações estabelecidos nos diver,sos ea··
eatoes.
46. Quando o terreno a isso 8e prestar, é vantajoso instatJar em cada Divisão, sobre o eixo das transmissões, um. ou
diver~ms postos centraf!s opticos que recebam normalmente a.4
mensagens de certos postos designados e eventualmente al'J
dos postos que venham a perder seus correspondente~.
Est.ef: postns cfmtraes, qu~ grupam dois on tres apparelhu~. df'vPm ser in·stallados flm condições mat.rri:ws tfio satili ..
rntorins qtwnt.o possivel.
.
, .n. DrYido á~ clistaneias on :i eonfiguração do terreno, ~
alg·uma:;; YCZflS nece~snrio in.sfallar post10s int:ermediarios.
Elles são ligados, se possivP1, por telephonio ú rêde gAral.
E' IH'eciso evitar que se1am em grande nnmr-ro !l)ara n:\o
thminuir o rflndimento da rEde optica.

ACTOiiJ DO PODY.:m EXECUTI\'0
EMPRRflO. 0.\
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48. A signali?.tu:l\n opl ;,.n t.t Pmprrgadn para tran~mit Ur
r.nrta~ mPn~ngrn~ (Pm linguagrm corrrnt.~ ou rJfrnrta} f' mdirar,õe~ eonvPncionars (V ido a.nnexo YTTI) .
As meP.sagens são e.x:pNlidas na nrdPm rm qtlP ~no f•nh·~~·~

gnPs no posto optico.
Rxeeptuam-Ro a~ mens3gf'nR trnz('mlo a mrnt:ão lJI'iol·idadP. QlH' são sempre transmilli<ln~ immrdiatarncntr. int,•e ..
rompcndo-~o. quando prnciso, as outras transmissõe~

49. O alcance do material varia conformr~ as condiçõe~
ntmosphcl'icas: do dia de ,i a. 1 kilomelt·os, do noilo do 10
a 1 !J kilometros.
Embora a chuva,· o nevoeiro, a fnmaca, os obslar.ulos naf.nraes, tornem ás vezes as commuuicações opticas diffice:~.
sinão impossiYeiR, a si.gnalização op-tiea dá. mf'smo srrvida
lJOI' um pes~oal pouco ft·einado, uma ligaç.ão <'XC'('llenl n e rapiua. tanto· na dcfcnsi va como na. offensiva.
50. E' vh.ntajoso que os locaes escolhidos para os postos
npticos nermittam as comnmnicações, não só da rrcnfe pal'a
~~ retaguarda, mas ainda, quando possivel, da
ret.agual'd:t.
para a frcnf,u, sem que o inimi~o possa se apndf'r:u· dos t~·1<-grammas ou conlweei' onde se acham os postos.
Uma ligaç.ão se) gm·antida quando rf'ciproca, · isto •\ si
P.lla. permitto o ·posto l'CrPpfor arrnsnr as cqmmnnicaçúcs. e
l'e~vondel-as.

Si de um pust.o da rnt.aguarda não é possivcl signaliz::tt·
TJal'a a frente. é preciso pelo rnmws pndN· fransmillir da retaguarda pam a frenl.f', JIOI' Ulf~io d•• artifirin~, as iudica<;út>-::
«f!Illemli do~ ou repeti r».
51. Na (}Ofe>n~iYa U!4 or·dc'ns r·Pial i\·rH ús lraltsmissíii'S intlicam quaes as comnnmicacões optieas que devem ser orgat_
nlzadas para dobrar as linhas felophonirns import.antec;:.
Na offensiva estas ordens fixam tão exactamente qnantry
possivel os looat's provnveis dos divorsos 1post.os de modo que
o~ quo se corre~pondem possam se encontrar faoilmonto.
SlGN.\LIZ,\Ç,.\0 .\ RH.\ÇO

52. Os signacg a braço (~igmws cnnvPneionac:? ou de prefcrencia signaes Morse) podem ser uteis <'m numern~o~ cnHOS. Ellcs fazem-se empregando sómente n~ hrar;o::; ou mai<.;;
~~ralment,e por meio de bandeirolas ou qua.e~quer oulro~ obj6ctos. Si se emprega os signaes Morse 1 nm bra~.:o na hori7.Pntal eorresponde ao ponto. o~ don:-:: hrnços hori1ontaes corI

r·spnndem ao trnco.

I !1-'l)fC.\TIVOfol 11F: 011/•:'\IAD,\ DOS PORTO R OPTICilR E D•IS flOHTIIfi li F.
SJ(;~.\i,I1.AÇÁO A llHAÇO

53. Como o~ posl os do T. 8. S. e dr 1'. P.. S., todo
pnsl.o opt.ico ou cln signaliza<~ão a hracn rerebe um indica-tivo do cllamada fixado pelo plano da~ ligaçõeR e transmi~
f.êíP~, Não é, porém, nrcessario mndal-o frequontemente.
Quando um ,pc:sto de commandL1 se utiliza de diversos
meios de transm\ss!lo, o mesmo indicativo designa os differentes postos telephonicos, optico, etc., que nelJc estão ins-

Acrtos bo ~Ot'>~R ~XECUTlVO

lallados, cóm excepção do posto de T.. S. F. ou T. P. S. ao
o.ual é dado um indieativn especial que póde ser mudado dia-·
l:-.íamcnte.

SrtntH't~ qw· " iuituigu putlcr surprehender as
niea~·.ôes, Há sf~ dcYn empregar o codigo de signaes

commuc-onven•
C!lmae~ t~on1 11mila::~ JH'CCJ.llí:ÕCs, e fazer o pussivcl para
sü
trmi:-~mittir HWil~ag·mJs cifmdas.
C.\. Pl'l'ULO \'

!jt). 0~:; painéis SÜO empregados rpar~ f'alül' Signaes da
terra para os aviões.
Todo postn de commamlo d(~ di\'isão, hdgada, regimento
e batalhão de infantaria; de divisão, brigatla e regiment.o fh:
caYallaria; de brigada. regimento, ugn1pamento e grupo d•)
at'tilhal'ia é munido dP um painel de idenfifica~.:ãn c de paillL'is de ~ignalizat;ão.
Os h()llJCilS un tropa do infantaria CCtmluzcm painéis dn
~en1arcação.
GG. Us painéis de identi{it:ação são estendidos nas pro~
:\ imidaue:-> dos po~tus de cnmmando para indicar os logare-b
d(·stcs ao:-3 aviões .
.Ellcs t.ecm uma fôrma característica (quadrada, drr:lllar. l'Cllli--cireular, I riangular) conforme a natureza do
vot:>tu de commam.lo que as~ignalam .
.Além destas fúrmas, faixas ou quadr·adof-1 nngros, culltJcados sobre o fundo hranro do p~inel, permittem distinguir·
tms d•)S outros os postos de commando da mesma natureza
(\'ide alllH~XIJ 1\').
n7. Os paiJH~is 1lc ~ignaliza~;ão, cslcmJidos ao lado do;;
p;; inéis de ident ifira~:ão segundo figUJ'M cunvcnciomllla~,
:-:1~1·vem para. tran~mit I ir n:-:: ~ignal'.-:; ao~ aviões (Yiuc annexo
Ylll).
Silo ful'l1ladus
faixa!" dn pannn hraneo l'I'Cfangulare.'l
t!r. dous JJH!It·os vm· OH1.GO para a. infalllar·ia e de quatro mel' os pnr um lllclrn para a artilharia.
Os pmdos de cnmmandn de unidades do i11fantaria ~ ca' allaria. inferiores á divisão, possuem dous; os poslos d!!
conunando das Divisõns n da Artilharia, tre~.
fl::3. ()~ JIUÜH~ÍS de demarea~ão, f'Sf.endidos 110 ~())q pOl'
~olieilw:ãn do aYião riP- infantaria tHI po!' iniciativa da fn1anla!'ia, iwliearn. ao nhst'J'Yadnr, no avião, ns lncaes atl iru;i-dos 1wla prinwira I inha.
~ãn fHlint'·is dt~ olPado. 111·aneos Plll un1a facn n d1• cnr tlf'tJf r·a na onlra, lendo como dinwn~õ1~:-; Om.50 •porOm. :l-0.
!lU. Os paint~is l'l"g-ulanll'lll.arns de signalização, hem ~o1W~ n':o: ;;;ig'llltf'S a fazrr· }Hll' mr.io dos painéis pela infantaria
t~ pela artilharia são dados ~m annexo ao presente re:;u'a·
mento (annexoR IV e VIII).

ue
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CAPITULO Vl
SIGNALIZAÇ:\o Pot\ ARTIFICIOS
~O. O emprego dm; artifieio~ permitte a transmissão (:~
um pequeno numero de signae:-; conveucionaes (~ a demar~ação
de uma posição.
.
Um cod.igo de signaes por artifícios não púde, Hem inconvenientes, servir indefinidamenlc.
: Compete, pois, a nada exercito regular o ctuvregu dos ar-·
t.ifidos e modificat·, quando prcci::m, as dispo:::nçül's adopl.ada~.
Os signaes, <tu e o ·co digo deve comprehcndcr, serão csculhidos dentl'e os do quadro de sig·na,~s COJIYimcionae:-; do annexo VIII.
Excepcionalmente, póde-He a clle accrescentar, para •una
operação, um ou dom;
signaes supplementat·cs (~mnexn V) .
I

Os artifícios vara ~igu:ws vodem ser utilizados:
--pelos aviões (Vid~ codigo annexo VII);
-pelas tropas (Vide codigo annexo VIII) .
Em principio o codigo de signaes a empregar pelas trvp;!l)
prevê os signaes correspondentes ás seguintes informaçõefi ~
1. Estou aqui (signal feito pclm; connnandante~ dos pelotões ou das eomrw.nhias do primeiro escalão c partindo ~·o
local em que se acham os elementos avançados) ;
2. 0 Peço o titu r/a. a1·tilharia (barragem defensiva) (signal .
ft'lito pelos commandantes de companhia ou comrnandautcs ue
batalhão. de primeiro escalão) ;
3. A artilharia amiga atil•tt m.uifo cu.rtn (atira sobre lHJS)
(signal feito igualmente pelos commandantes de companhia!-!
do primeiro escalão, ou commamlantes de batalhão) :
4." Varnus avançar - alongae pl'O(fl'e ..,sivanwntc o tiro dfl.
artilharia (signal feito JH~los 'commandautes de batalhão de J)r•meiro escalão) ;
E' preciso vêr que estes signaes, que representam os pt•~
didos ou informações fundamentaes que a infantaria póde ter
que fazer ou enviar, sfi.o os basicos, cujo emprego é semnre
previsto em todos os Exerci tos.
O que póde variar de um Exercito pal'a outro, B mesmo
em um Exercit(\ durante as operações, não. é o principio mea.
mo destes sigJJ.ai';;S, mas o modo de executal-os por meio df>. diversos artifícios.
6:1. Os a1·ti{icios pm·a .~ianaes podem ser: foguetes, caetnchos atirados por fuzil munido de V. B. ou eartuchos de pi~tola signalizadora.
·
São empregados na infantaria e cavallaria. em todos os
escalões do commando desde a divisão até a corr.vanhia e ~S-·
quadrão (.1) .
Os aviões, esvccialmente I)S de infantal'ia, tc.-~m igualmente
que empregar os artifícios quando tiverem de se corresponder
com elementos qne não possuam a T. S. F. (anncxo VII).
0

0

(4) O pelotão emprega-os no caso do aviso: «estou aqui>.

ÁCT08 DO PODEn EXECQT1VO

Para evitar, qualquer· erro ou abuso no emprego dos arhficios para signaes, as :precauções seguintes são indispensaveis:
-escolher fogos bem distincto~ un~ dos~ outt·os. basear
'-'Ua significação antes na fórma do que na côr, destinar o~
fogos mais eaJ·acteristicos (' mais visiveis ao~ signaP.R mais importantes;
-faze e com que os codigos sejam conhecido~ eom mu iin
antecedencia pelas unidades que se incorporem ao Exercito e
pelas unidades interessadas dos Exerci tos vizinhos;
-designar em cada sector, confoeme a sit.uat;.ão, a au!ondade (commandante de batalhão, capitã.o, commandantr de tJPtotão) que compete fazee signaes, sem o flUI' RI' psfal'á snjrtf.c,
a alarmes inuteis c desperdício de munição;
-prever postos intcrmediarios para a repetição dos gignaes quando as condições locaes (fórma do terreno, distancia,
etc.) o exigirem; e certificae-se que estes postos intermediarios
foram bem reconhecidos pelas unidades interessadas da artilharia e que P-IlaR sabem a qu~ unidadeR da frm1tc correspond~
cada um delles;
.
- organizar cuidadosamente na artilharia o Herviçu de
vigilancia dos signaes.
62. Os a di fiei os de demarcação são em geral fogos de bNl~
gala que, bem como os painéis SP-l'vcm para a infantaria dohmttar a linha que occupaComo acontece com artifícios pal'a signacs, o modo tle emprego dos de dcmat·caç.ão não pódc ser sempre· n mesmo.
1~' preciso variar os pr·ocessos por mf\io dt~ fogo~ de eôn·~
diffcrentes ou por agrupamentos de fogos.
63. Pódc-se ainda inclnir na signalização por artifíciO~
o processo que consiste em dar signal de uma. operação l)IJf'
meio de um tiro característico de artilharia, executado sobre um
ponto on em uma aHnra de arrehenf.amcnto fixada antecip:l.darmmtc.
O plano da acção ou a ordem de opcravões deve indicar claf'amente a espécie de tiro que será executada. o ponto sobre o
qual elle será dirigido, o lapso rle tmnpu que separará o eomcço ou fim do signal do inicio da opBra.ção.
CAPITULO '\' 11.
AHENTES DE 'ffiAr-TSMlSSÃO

64. O Uommandante da Divisão dispõe de estafetas forJlreidos pr>la Companl\ia de 'fran;;missões Divisionaria. Si
houver ncccsf.iHlade, uma fracção do- Esquadrão Divisionario
poderá ser empregada nesse serviço.
Por oufro lado, ha nos corpo.;; .b tropa um certo numero
rfe agentes de transmissão cujas funrções são definidas :pelofl
J'f~gulamentos de exercícios de cada arma.
. Na infantaria, os esclarecedor~s montados podem ser vanta.Josall?eute empregados para este fim. para o que devem ser
~-onv~m~nlr~!llcnte exercitados;
.
1
65. Alem deste pessoal, e desJgnado em cada unidade de
infantaria, quando o desenrolar dô combate torna necessario
um certo numero de mensageiros suffíciente para assegurar

as

Continue
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!i Ilações na. zona de e.ombate, · por meio de. cadeias de. mensa ...
ueiros, no interior da. uni~ade, e com a umdade superiOr •
A P;adeia dn mensagmros -e foemada por postos ~e mensa-,

geiros (dom; ou tres),_ abrigados. e distanciados de 150 a 3'00
metros con'lormc as Circumstancms.
Está sob as ordens de um commandante, que póde ser. auxiliado vor alguns graduados distribuídos pelos postos, Sl a
extensão da eadeia o exigir.
.
.
.
:616. E' vantajoso que os po~tos lelcphomc.os mtermedla-t·Ios, quando houver, sejam ta~bem po~tos. intermodiarios de
mensageirc.s. Estes podem assim .::ontnbu1r para reparar. a&
linhas e, além disso, !=;t um tn,cho da linha é. interrompido,
póde-sc ganhar tempo entregando aos me~lsagciro~ a . mensa~t~m para ~e r I clephonada pelo po:-;1 n f'Pgumtc que c~twer em
communkaçãn cnm n dcRfinatario.
Si se empregar esta combinaçã0 dos mensageiros e do
telephonio, a mensagem escripta não deve deixar de continuar
a seu d0stino, pois que servirá para confirmar o telephonema.
67 .. Para dim~nuir a circulação dos mensageiros póde-se
empregar eventualnH'nlc projrct!-; espcciaes denominados
1•0Ttfl-rne1l.SO(/ens.

O documento a cnvim· ~ intr-odu7.iflo no porta-mensagem e
t.Jtc atirado por fuzil apropriado (V. D.:).
Uma r;.omposiç.ão fumigeua, que se inflamma mais ou
menos no meio da trajectoria do projectil e continua a arder
mesmo depois da quéda, •permitta aeompanhar com à vista o
porta-mcm::agem e encontrai--o fa~il m€-nte.

CAP11't1tO Vttt
.f.J!]AÇÕES POR AVIÕES

11S. ôs obseh·adQres em avião tcem .hequehté1hehte que

desemp~nhar

missões de liga-::.ão, ora levando uma ordetn ou
outro qualquer documento de uma. autoridade para outra, ora
H.rvi.ndo dP intermediarias Ntfre a infantaria e o commanrlo.
69. A transmissão rapida dos dt,cumctüos é confiada a
lWiões-esta{etas.

O empt·ego deites é voilta.ioso rm caso do urgencia e com
1-'lll. distancias relativamente eurtas, por causa
da mcertoza que as mudanças possivcis nas condições atmosphericas trazem ás ligações longinquas.
No caso ci:rpecial em que os caminhos são máos ou atrav·mcados. a. Iigae-ão entre. as grau~~~"· unidades sert.i vantajosamente rrahzada pot· IDP.Io de avwe~ transportando officiacfi
!umpo favoravol,

'-'n

1~.

M.
70. _As missões de ligações entre a infantaria e o command? ~a_o asseguradas por llviões de iu(antal'l'a (em geral um

por divisao) .
ncoorre--sc a elles r·m lodo período de operações aclivas.
lt\1 ftmcç·ão do avião
a) neun1pauhar a

~~l'\·as;

uc

inrantal'ia consiste em:

marr·J:a

da~ tt·op~t!-3 r.lr~ a~aaltu

e das re ..
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b)

observar os signaes feitos pela infantar~a (tropa e pos-

~os de oommando j para transmittil-os ·em seguida ao comman-

oante da divisão;
c) transmittir eventualmente á infantaria as ordens do
commandante da divisão.
71. O avião de infantaria é mun:Jo de signaes distinctiyos
{tlammulas, signaes luminosos, etc.) e se faz reconhecer além
disso por um signal sonoro e um .cartucho - indicativos.
Este~ característicos e signaes de reconhecimento são fixados pelo plano ou ordem das ligações e transmissões.
Devem ser perfeitamente famWares a todos os homens
~as unidades para as qm1es o avião trabalha.
Para evitar que o appareoomenti} dos aviões de ínf~ntaría
constitua para o inimigo um indicio certo de um ataque pr.oYimo, e para habituar os interessados a reconb.ecel-os, é indispcnsavel ·que façam frequentes vôos por cima das. linhas durante os dias que precedem a.o ataque. Fóra destes •pcrioaos,
t.::cvcm sahir de vez em quando a titulo de exercicio de ligação
('nm a infantaria. O avião de infantaria evolue sobre os elementos avançados a uma altura qrie não deve exceder de
-J • :200 metr·OS.
Póde ser levado, em certos casos, a voar por cima das linhas a mui fraca altitude, mas só deve descer abaixo de 600
metros em caso de necessidade. Sua equipagem deve ter a
preoccupação constante de auxiliar a infantaria, ohseevan«Jo
r.xactamcnte suas posições, suas necessidades e fazendo chegar
rapidamente estas informações ao commando e á artilharia.
72. O avião de in(anta1·ia communica-se com a infantaria
c o commando por um dos pror,ess.o'3 de correspondcncia indicados no capitulo X.
1

CAPI'fULO IX
(Pombos-correios I -

Cães estafetas)

P'oMsus-connEtos

73. O principio da ligação por pombos-correios hasea-sc
na faculdade qnc tem certa raça de pombos de voltar ao
pombal.
Os pombos, levados para um ponto qualquer e soltos de
dia, voltam ao pombal de origem conduzindo a mensag-em quo
lhes foi confiada.
Esta ligaçüo é continuada a partir d::> pombal por uma.
1ignção telephonica, tanto quanto possível directa, e por agentes de transmissão entre o pombal c o commando.
7 4. Os pombos-corre-ios utilizados para as li.gações são
retirados de pombacs fixos e moveis, postos á disposição dos
exercitas.
.
Os pombaes fixos pertencem, em principio, ao exercito
que occ~pa o tcrritorio onde elle:s se acham.
Os pombaes moveis são repartidos pelo general commandante em chefe entre os exercitas, de· accôrdo com suas necessidades.
·
A repartição deve ser feita de tal m0do qt!c c:vk ,liv!~ão
tenha, em principio, seu 'POmbaL
LC'is de

1!:>~1

-
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. 75. Os pombos correios são empregados para asseg1,1·rar
ligações:
.
1°, entre os elementos avançados e o commando;
2", entre os officiae.s de lig:1ção e· a autoridade que os destacou;
3°, entre os diversos elementos de cavallaria.
. Em ,quaesquer casos, .as mensagens conduzidas pelos pombo3 ao pombal são transmittidas pelo~ me·ios mais rapidos ao~
destinatarios.
76. Em principio cada posto de commando de regimento
ou de batalhão deve ser dotad'J de um posto completo de
pombos correios.
Um posto comprehende normalmente quatro pombo!=l ..
O internamonto das aves nfio deve cxeedC'r de dous dms
(' trrs noites. ·
A substituição dos pombo;; não utilizados ·(; obrigatoriamente ff·ita, depois rlc dous di~s de in.ternamrnto, pelo pombal da divisão.
r
Os pcst.os podem destaca!' pequC'nos postos comprnhendendo dous ou quatro pombos, mettidos rm uma ou duas gaio- ·
las, para qualquer unidade f'Ilcarregada de missão espEcial ou
cujas communicacões estejam ameaçadas.
Os !'econheciment.os de ea\allaria. conforme a importancia, devem ser dotados de um certo numero de gaiolas de dous
pombos.
Caracteres da ligação pm·

J>Ombos-cOJ'l~ios

77. Uma ligação por pombos correios funcciona mui regularmenté. P6de-.se dizer que -:.las aves soltas U7 o/o voltam ao
pombal.
tA rapidez da ligação varia com a qualidade dos pombos,
as condições atmospherícas e as disposições adopladas para
ligar os pombaes aos destinatarios interessados.
Com tempo claro, a velocidade média de vôo dos pombos
{; de 1.000 a 1.200 metros 1por minuto. A cer!'ação e a churva
embaraçam muito o pombo, perturbam Rua orientaç.ão, diminuem sua velocidade e reduzem a distancia que elle póde percorrer. Comtudo, com uma chuva fina e uma ligeira cerração,
que constituem difficuldades, elle vencerá uma distancia de
20 kilometros em média, com uma velocidade util de: 500 a
800 metros por minuto.
Forma das mensagens

78. As communicações enviadas por pombos CDrreios são
escriptas em papel vegetal.
Cadernetas cspeciaes, de •lí~spachos e de croquis-mensngcns, servem para esse fim.
'
As mensagens são dobradas e collocadas ~m um tubo de
alumínio. chamado porta-despacho, qne o pombo condúz no pé.
Os pombos podem tarnbem ser munidos dP· um portamensagem que permitte a transmissii.o de cro,quis e relatorio:s
d.c maiores dimensões.
·
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71•. Comqua.nLo o numero de pombos e.·xtraviados seja
muito pequeno1 é· de toda conveniencia cifrar as mensagens
que possam ser aproveitadas pelo inimigo.
li -

CÃES--ESTAFETAS

80. O cão, mais rapído e ineRos vulneravel do que o
homem, póde, em muitas circumstancias, substituir o estafeia.
Seu emprego como estafeta exige uma aprendizagem cuidadosa e um treinamento constante.
A aprendizagem do cão para o serviço de ligação consiste
na applicação c desenvolvimento do instincto característico
drf;fo animal: a fidelidadn c o apêgo a seu dono. E' indispen...
savel ({llC os cães estafetas sejam sempre tra~ ados pelos mesn~os l11Jmcns " quo o official e as praças so convençam que
prPjndicarãc_, o trabalho do cão se o chamarem, o acariciarem
nu llle derem comida.
O cão qnc deve assegurar uma Iig·ação é levado preso por,
nm estranho e amarrado a uma certa distancia, nas immediaçõcs do posto de eommando interessado.
No momento de utilizar o cão, um homem qualquer lhe
prende á oolleira a caixa met.allica contendo o despacho,
solta-o c fal-o seguir na direoção desejada, indicando-a cow
a mão.
'
O cão parte logo c vac ter com o dono collocado perto do
posto clcstinatario.
A 1igação nos dons sentid0s só se pó de obter com certos
··cães cspeciacs, c só mente depois de uma longa aprendiza~gem.
Convém todavia não esquecer que o cão supporta difficilmentc o barulho das explosões dos projectis e que por este
motiYo o seu emprego fica muito limitado.

CAPITULO X
MEIOS DE COHRESPONOENCIA ENTRE OS AVIÕES EM VÔO E A TERRA

81. Uma communicação nos dous sentidos entre os aviõef'
e a terra é ncccssaria para a execução das missões de tiro e da
ligação.
Ot; processos empregados são:
a) Para a communicação do avião com a terra:
-- a telegraphia sem fio;
- os artifícios;
as mensagens lastradas.
b) _Para a communicação da terra com o avião:
os painéis;
os artifícios;
-- a T. S. F. (se u avião for munido de um apparelbo
receptor) .
COJ\LMUNICAÇÕES DO AVIÃO COM

A

TERRA

82 . A T . S. F . tem a vantagem de assegurar a irradiação
rapida ·das informações e permitte aproveitar immediatamentc
0:3 aeonl ee imentus momcutancos.
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E' o processo de communicaçij.o essencial utilizado para
as missões d~ tiro e q~ 1fgf1ção. Cada avião ~ecebc característicos de emissão deterrprp.ados (som, comprimento de onda)
e faz uso do indicativo do posto rec:<cptor a que se dirige, excepto se elle for o avião de infantaria que possue uma indicativo proprio de que faz preceder todas as suas emissões.
Observando no emprego da '1'. S. F. .uma disciplina rigorosa, pódc-se obter por kilometro de frente uma densidade
de cinco aviões trabalhando simultaneamente.
As communicaçõcs por T. S. F. são feitas utilizando um
dos codigos dados no annexo VH.
J~xcepcionalmente, as indicaç.ões não susceptíveis uc serem aprovPitadas pelo inimigo, vodcm em rcgior ser emittidas em linguag·cm ordinaria.
8~~.
Os artifícios, atirados do aviao por mew de pistola.
são empregados para fazer alguns signacs simples á infantaria
(postos de commando c tropa) e em eertos casos :i artil'haria;
de um modo geral, aos elementos que não dispõem da '1'. S. F.,
e cuja situação não permittc o emprego de mensagem; lasiradas .
.Gcr~Jmente, com os artifieius, não é possível ao avião
precisar o elemento com· o qual cllc quem se corresponder.
Os signaes feitos por este processos são, pois, dirigidos a
todos· os elementos que fazem parte da divisão para a qual o
avião trabalha.
s.í. As · mensagens lastradas servem para transrnittir ao
commando c ás tropas. Teem a vantagem de pcrmittir a r~-·
mcssa de irJ.formações precisas, completas c assignadas, c de
croquis.

.

As· indicações referentes a posições de infantarra ou :"t localização de oh,icetivos são fornnc!das soh a fi'1rma de fragmentos de cartas annotadas ou de croquis.
A mensagem que se te:rn de lançar é mettida em um estojo
munido de uma bandeirola. O avião desce. a fraca altitude
(menos de 300 metros), ehama a attcnção do dcstinatario por
alguns tiros de metralhadora c deixa cahir a mcns3gcm, tanto
quanto possível, em terreno descoberto.
85. Para que os signaes feitos pelos aviõe.3 ou as mensagens lançadas por elles não se exponham a passar pesapercebidos, no caso em que o ruído da batalha impeça de ser oú-.
vida a chamada por salva de metralhadora. um serviço de vigilancia permanente deve ser mantido pelos nfficiacs de antenna ou pelos officiaes encarregados das transmissões aos
differentes postos de comrnando, desde que estes já se achem
localizados.
Este serviço de vigilancia é assegurado nos batalhões ê
nas companhias pelos observadores.
COMMUNICAÇÔES DE TERitA flAnA OS A\'IÔES

SG. Os painéis constituem o processo normal de commu-

ntcaç~o

entre a tcrr~ e os aviões em vôo.
Os postos de eomtnando fazem-se rec(Jnhccer pDlos aviões
por meio de seus painéis de identificação.
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Estes pâinéis devem conservar-se este~didos (tanto os de
infantaria e cavallaria como de artilharia) até que as posições
de todos .os postos de. commando sejam beill conpeCidas P.elos
aviões da unidade. Devein, portanto, em per iodo de mbvimcnto ficar permanentemente est.endidos.
.
..
Todavia, quando os aviões inimigos estão á vjsta~ os pat ..
néis devem ser escolhidos para I)ão revelarem as posições dos
P. d.
. ,
.
. ·
Os pairiôis de signalizaçãt1 pel'rnittem . rios pos~os. <}e c~m
mando fazer à üm avião um certo numero de s1gnaes simples .(annexo VIII)~
·
.
.
1
Ellos só são retirados qünnrto o avifio far. saber que
prehoiülrn o shinnl.
.
. · ... : ..
R7 . Os painéú~ de demarcação c os f O(IOS de bengala. são
€mprl'gados t)clas tropas de ataque para fâzer conhecer :.. o
avião do infantaria as posições attihgida~.

com-

A dcrnarca~ão pótlo ser executada :
em um~ hora arí.tcciP,adarncnto fixada ;
- sobrn uma linha convencionada : por nx:eniplo, d objcctivo final nil um. dos ohjcctivos suçc~8s_i~os ; . . _
·'
- por ordnm do cqnnnando h~ansmlf.tida pelo âvlao pot
mrio do cartueho-sign~1: ondr- esta.es ? . depois de ter sido
chamada a attenção da infa1üaria por uni signal sonoro (disparos do metralhadora) ;
. . . .
- por, iniciativa dos ,commandatites de. companhias ou
commandarites de. secÇão desde q_ue stias imidacles não possam mais avançar ou quando, depois do terem sido obrigados
a rr•tirar, conseguirem firniar-so no terreno.
Em principio a demarcação é feita por painéis.
Si o ohservarlor nfío víl os paintíis ou si os vê mal, pede
uma nova df~marcação quo ó nntfio effcctuada com o auxilio
dos fogos de h engata~
.
.
Além, disso, neste cas.o, os comrnandantes de .companhi~
e os comm,andantcs de pelotãp devem assignalar seus lagares
por meio do carhwhos lânçados por pistola .•.
Para .dPmarcar umá posição, todos os portádores de paihél··;
abrem e ferhrim alternatiyanicnte seu apparelho, tenrlo o cuidado do dispC1l-o de. frente para o àvião e de j)('lr para cin;a
a face cuja côr so destaquo melhor no terreno onde estiver.
I~' ,.proferivel expôr inüitos pàinf~is dm::anto um tempo relativamente curto do que um numero menor durante maior
tem.no ; a linha traç.a-se assim por si mes,ma dr, morlo rna1~
rap1do o claro e. este processo evita os engànos causados rc:os
painéis esquecidos.
. . Para diminuir as probabilidades que tom o inimigo do
fiCar conhecida. a. linha, o obs.ervador em avião deve esforçar-se para reduzir ao rninimo . o tm;npo €{Ue .lhe é Jlreciso
para ronh.cecr a demarcação. Os pairjéis são retirado~ rlesrlA
quo o av1~o t.en hn f~ito o signal entendido, e, 1ie qnalquer
modo, no fnn do 1o mmutos .
. Os fng-ns dP bengala fornPcem um modo de dcmaJ·eadin
mau;; sngnro do qno os painéis.
·
. . ~mporla, enmtndo, f111'tal--os .flnanto possivnl :).s vistas
mJmJ~as, mafH•.arando-ns, aproveitando-se para isso uma es,~~wa~·ao de uLuz ou outro qualquf'l' escondol'ijo, tendo-se o
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cuidado de. que sejam bem visíveis para os observadoreS
amigos.'
.
.
Afim de evitar confusão, não é permittido estender painéis de demarcação ou accender f<?gos de bengala fóra da posição attingida.
.
Esta prohibição applica-se tanto ás patrulhas enviadas
para a frente como ás unidades que estão á retaguarda d~
linha..
.
11
Além disso, para que os signaes s~ distingam nitida-mente dos que o inimigo poderia fa~er para perturbar a ob..
servação, é util convencionar que os painéis ou as bengalas
serão collocados por grupos de dous, de tres, ·etc.
88. Na falta de painéis de demarcação e de bengalas. a
infantaria emprega todos os meios de que dispõe p'lra indicar sua posição : cartuchos-signaes do pistola ou fuzil munido de V. B. (5), projectores emittindo uma série de linhas
ou pontos alternados,· lenços agitados, etc.
89. Quando o avião é munido de um receptor, a T. S.F:.,
permitte dirigir-lhe signaes a grandes distancias.
Infelizme:ate, o receptor installado em um avião é de
emprego delicado.
.
O embaraço que ·elle traz aos movimentos do observador
torna mui difficil seu ·emprego em missões effeetuadas em
condições penosas e arriscadas. Actualmente não se pó de
contar ainda com seu emprego generalizado quo só é dado
a titulo de indicação.
Os signàes enviados pelos viões · pelo T. S. F. são ext.rahidos dos codigos de signaes convencionaes do annexo VIII.,
CAPITULO Xl

.

ORGANIZAÇÃO DAS TRANSMISSÕES NA OFFENSIVA

90. Na offensiva, quando os deslocamentos são frequen ....
tos e de certa envergadura, a organização das transmissões
não póde ser realizada de modo satisfactorio (principalmente
9uanto ao telephone), sinão concentrando a actividade do
pessoal e os meios materiaes em um pequeno numero de itinerarios orientados segundo a direeção geral em que se pro.....
gride.
·
EIXOS Dl~ TRANSMISSÃO

91. O plano e as ordens de transmissões do Exercito determinam para cada divisão um itinerario particular que toma o nome de eixo de transmissão. E:ste eixo de transmissão
é em geral construido pela marcha progressiva da column~
principal ou pelo eixo de deslocamento do posto de commando
do general de divisão. Tem sua origem em posto central
tolcphonico 1mpórtanto fixado pelo plano das transmissões
do ExPrr.ito e o Reu t.raçarto é dado por um cerf o numero de
centraes t.elephonicas ús quaes os ~iversos postos de f'ommandn das unidades subordinadas vt•m se ligar.
(5)

Signal :

"estou aqui" (att. · GO).
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92 •. Os logares e horas de funccionainento das centraes
telephonicas successivas, e o modo de cohstrucção dos circuitos que as devem ligar, são fixados de accôrdo com as JH'Pvisõeg dos planos, pelas ordens G.e ligacões e transmissões da
divisão.
Os telegraphistas da companhia divisionaria de transmissões, marchando com os elementos da testa da columna
principal ou mui perto das tropas já empenhadas na luta, tem
por missão estender o fio telephonico sobre o eixo de transmissão e de nelle installar as centraes successivas ás quaes
virão se ligar as brigadas, os corpos de infantaria e os agrupamentos de artilharia, que marcham para fóra do eixo.
A retarguarda dos postos de commando de divisão, a
companhia dn tPlrgraphistas do Exercito, utiliza os ·circuitos ,
t.clephonicos installados sobre os eixos de transmissão; melhora-os,; completa-os, liga-os :por communicações transversaes, de ar·côrdo com as indicações contidas no plano 'das
ligações e transmissões do Exercito.
CENTRO AVANÇADO DE INFORMAÇÕS DE DIVISÃO

93. Nas proximi\!ades de um dos postos centraes estabeleeidos sobre o eixo de transmissão e 0 mais para a frente
possível, funcciona o C('nrtro avançado de informações da
divisão.
Assim se denomina um orgão incumbido. de recolher e
transmittir o mais rapidamente possível ao general commandant.e da divisão e a todos os destinatarios interessados, as
informações sobre a marcha do combate, e, eventualmente,
transmittir para a frente as ordens e informações vindas da
retaguarda.
O centro avançado de informações é dotado de todos os
meios de transmissão: telephone, T. S. F., T. P. S .• signalização optica, pombos-correios, painéis, artificios. ·mensageiros.

F.' dirigido por um official de estado-maior~
O centro. rf.e info_rmaçõ~s é tanto quanto possível inst.al-

lf1:d9 na proxm11dar1e Immedmta do posto central optico da divisao e de um observatorio de commando~
quando f':sta condição não é realizavel, devo poder comI)ll~m~~.ar-se d1rectamente çom. elles por telephonio. Seu Ioga r
e mdiCado por um lettretro Illuminado á noite
9.1. A'. P,rt~porção que a tropa avança, o gen~ral commanrlant.e da ~JVIsao desloca seu posto de commando sobre 0 eixo
de transmissão .
. F.lle te~ vantagem de estabelece.t-o ,junto de um r> entro
rln. mformaçoes ~onde e!lcontra rel:ln~dos, promptos para fnnf'PIOnarr>m, todo:-; os mei?S ~e transmissão necessarios.
Para m~n!e; n contmmdade cas 1igaçõrs. o post.o ()(l eom~1.n,ndo da rlivi~ao r. o centro avançado d,, infnrmnr>ik~ nunr>n
•J(.\f'm sP deslocar Simultaneamente.
·
Pela mrsma rnzã~. um rrntro de informacõrs só f. abandonado quando o. s~gumto está em estado de poder funcr ionar.
fl5. U:m offlcia1 de aeronautica (~ destacado para cada
est.ado-mawr de divisão como agente de ligw:ão. Elln rcco~
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HÍ1éc~, q_ú~Htd :kossi.,el, na proximidàde . do posto de
nuindo,~

um

com~

campo . auxiliar de aterragem de accesso facil.
O qommando destaQa. para este campo o pessoal necessario e faz organizar ás ligações ehtre o campo e o posto de
commando ou o centro de informações mais proximo.
, . Si não ~Óf. possível, eno~ntrar ü~ campo a~xiliar de .ater...
ragem, .as Ítgaçoes telephomcas, radwtelegraphwas, por _pom~.bs-cor~e16s, asseghrarão a traJismiss.ão rapida .das ordens e
informações entre a ·divisão e o campo de <l,terragem da es-

qitádi'itha,

CAPITULO XII
'
.
A organizaç.ao da~ .1igações, c t.ransmi~~õrs num sector
defensivo ueve permit.tir mant~r as .nccessariris em caso de
ataque e nas mais difficeis circurnstancias.
Esta orgatiizat.ãd deve iircvci· cotniiiti nicações satisfa0to--

n6.

rias, não Rómcntc entre os postos hahituaes de eomrnamio das
diversas :autoridnq~s. como entre sens postos rle observacão e
seus. postos .de . cqmp1ando. em combate.
Ella dev~ .estat" de aecordo com os planos de r(~rorço.
Deve finalmente permittir communicações faceis entrQ a
zona .de .cobertura :e .ll posição principal de resistencia, eh~re
o. commando, a. infantaria .escalonada nas diversa9 linhas das
differ.ent.e~ posições e ~. artilharia incumbida de a apoiat: .
.. O. plano ,das. qg:;tcõ~s o transmissões é pois intimamento
subordinado ao, dispositivo dcfrnsivo plaTwjado. Faz parte do
pJano de defesa.
97. A rêde telephonica recebo um des-envolvimento sufficiente para assegurar todas as cornmunicações que podem ser
necossaria~ no momento das operações mais activas. Seu fraccionamento em rêde de commando, rêde de tiro. circuitos reRervados, é :progressivamente reali1.ado.
Na zona exposta ao tiro intenso da artilharia inimiga, os
p9stos telephonioos são installados em locaes tão· protegidos
qilan~o possível: SG a situàção se torna cstavel por muis t.nmpo
ns linhas são enterradas ou pelo monos collocadas em e:r:cava'l.mçúes

esw~ciaes

ou nas fScar:pas das trinchet"ras.

Todas as Pr.<?:vidE:mc~s são tomadas para um:t rcparacãorapida dos circuitos no easo de interrupção. Os poslüs de T.
S~ J'. e de. T, P. S., QS postos op,ticos, são installados. em
nbr*os t.ão prot,egidos quanto o permittam as circumstanch-,.
Os posto~ de commando possuem urria reserva sufficiente
de artifícios, e postos de pombos-correios. Os agentes de transmissão, são. nominalmente designados e devem conhecer oR
itinerarios· a segui i'; prevê-s-e a organização das cadeias de
mem:;ageiros, preparam-se os postos intermediarios, ~te.
. . Fina1tnente, o bo~. funccionamento de todos os sy$ternas
de transmissão é verifiCado frequenteml:'nte por meio de exercícios.
Rio tle Janeiro, 9 de junho de 1 !>21. -Joã,) Pandia Caloaeras.
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lhào e um sargento ajudant1
chefe do serviço telepbonico
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sõcs.
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~stado-Maior

ele um grupo
de al'tilharia de 111011·
tanha ..................

Bateria .....•.

1.

......

1

5

(i

1

......

i

5

6
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ANNEXO 11
A-

PESSOAL RADIO-TELEGRAPHICO DOS CORPOS DE TROPA

Vl

o
.....

á5,

Unidades

~

c...
~

Vl

Vl

o
.o
~
u

rn

Regimento do infantaria a Úos batalhões ••..••.

ha talhão
.

o

"'
~

"'rn'õ

2

()

19

Isolado ..••.•..•......•........•...•

1

1

4:

de cava.llaria •.....••..•........•.•

i

1

4

I

i

Regimento

.

•

.

Estado-1\Ia.ior do grupo ou regimento Jc arHJharia .•...........•..•....•.............
- ~ • ' t

-

-

3

Nota -O pessoal radio-tclcgraphiCo é cll1pr0gül1o, quando preciso, como reforço dos postos de signaleiL·os.
de rcgtlrio!Üo ~
Invergamente,. os signaleiros dos estados
batalbã.o devem ser exm·citados. no manejo dos apP.a,I'clho!$ de T ,_ S, F.
e de T. P. S., de modo a poderem silbstituir, eventuáh:riehtê, dós
postos r adio -telegraphicos, bs homens fóra dé combate, incapazes ou
ausentes.

maiores

{70

ACTOS DO PODEn. EXECUTIVO

B- DOTAÇÃO

Ek POSTOS DE

T~ s. F~ POITATEI~ E EM

POSTOS DE T. P.

T. P.
~

Ot..

mo

.Unidades

....

.~

ag.
QJCJ

~~

OCD

o..

».

s.

·~
~

u)

Q..
QJ
Q
QJ

E-4

o
......
;....

.

o..

o
......

~

Q..
~

Divisão de infantaria ....••....•.•.•..•.

1

1 (i)

Divisão de cavallaria •.•....•.••..••••.•

i

i (1)

Brigada de infantaria .••..•••••.•....••

i (3)

1

Brigada de cavallaria .. ·••...•.......•.•.

1 (3)

!

Brigada de artilharia •••••...••.••••...

1 (3}

Regimento de infantaria a tres batalhões.

1

Batalhão isolado ••••••..••..•••..•.••••

-

Regimento de cavallaria .•.••••.....••..

1

Estado-Maior de regimento de artilharia.

1

Estado-Maior de grupo de artilharia .....

,

-

3 (2 )

1 (3)

-

5

-

i (i

1

1.

(i) Independentemente do material em reserva na companhia (a
no esquadrão) de transmissões.
(2) Um para o centro avançado de infantaria, 2 a titulo de
reserva.
,
{3) Servido pelo pessoal radio-telegraphico da divisão.
(~) Mais 2 ?Or grupo de &atalhões desde que este seja constituido
(1 em reserva).

AQ'I'OS DO POI1EI\ EXEGQTIVO

ANNEXO UI
DOTAÇÕES EM PESSOAL E . MATERIAL.DE SIGNALIZAÇÃO OPTIGA

Q)

Cl)

~o

~rn

rno

·g.~

Unidades

bO~:;:;'

co"'o. C

~~

~~o.
~~

~~'d

.... bO

=·-

Observações

ã);::Cl)
Q.bO

Q.·-

O"!ll

~rn

t::IJ

~i)

Infantaria:
Divisão (2) .•••••.•.•••
Regimento a tres batalhões (4) •••••.••.
Batalhão isolado (5) ••
Batalhão •.••..••••.•
Companhia ..••••••••

{3)

6

2
2
2 (5)

2

i

1

2

2

Ca vallaria:
Divisão (2) ••.•....•.•
Regimento {6) ••.••••
E3quadrão \6) •..•.••.

6
2

(3).
2
1

1

Dons signaleiros.
2) Nella comprehendidas as brigadas.
(3) Equipagens fornecidas pela companhia ou
esquadrão de transmissões.
(4) mais um sargento
c um cabo signaleiros.
(5) Mais um cabo signaleiro.
(6) Um cabo por esquadrão e .um cabo para
o E. l\1. do regimento.
Um sargento para o E.
M. dd regimento.

Artilharia:
Estado m<'.ior de um
regimento .•...••••
Grupo •.•....•.••••.
Bateria •.•..•.••••.•.

(7)
(7)

(7)

~

3
ij

3

(7) Material empregado pelos telephonistas,
exploradores e agentes
de liga~ão.

A-

DOTAÇÃO EM PAINÉIS

o

o

~
Q'

IC1S

..

Unidades

'(.)o

'

~~
c· ...

~

~~

·~=

.5 ~

o. 'iii

o.. 'O

~tl()

:3
C!)

'O

'''f. r'fJ. : ~ .....•.

o~ vi ~o

C!)

C!)

'O

"'
(i) l\Iariobt-aaos
em
principio pelo ~essoal da
companhia de railstriis-

2
f
f
f

ô
3
2

..... ,... . ..... ......

Regifbeqto ..•. ~ ~ ~ •..
ut~,,
co · p' H ta .•... ; ....

Bà:ffi

2

Cávallari:t:

R~~~l~í:::::::::
R . ., ~o .•..•..•.

Esqua rão •...••.. 4.

4 (3)

ª

(3)

i

(2) .1\fanobrai:los elh
principio pdlo pessoal do
esquadrão de tráusihis1 para sõcs •
(3) Painel de identifi2
homens carão da unidade e pairié caracteristico da ca.,·aliaria..

:1

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

..
Re~iijietlto ...., • :; ••.

sões~

ô
3
i. para
2

homens

Artilharia:

Grupo ........•.. ~ ..

f
f

3
3

.

Observações

&15(0

I

lnfantaH~:
Hrl~ãtla: (1) : •.••. ~ : •

.:a~

-Q;):...

~

.g

Q..CD

o
~

APTOS
B -'"
I -

DO POD~R EXECUTIVO

DESCRIPÇÃQ DOS PAINEIS

Pa·inei$ de identificação de infantaria e de cavallaria

Designação dos
paineis

Descrip-são dos paineis

I

ÇD ~ ~

Posto <ie commando
elo uma. Divisão

dt:t.((l'l ~~e rei~·

O· o o

'

...

.

• • ,Ji'""

_L

Posto de commando
da i a Brigada de
uma Divisão

.

~-.,.:~.~

o

...I

:
~

Posto de commando
da 2" Rrigada de
uma Divisão

..

t;! ~ 0 G
..

.

'

ilevm oe;~erctffJ

r~5~

.,

4·~lv.

I

,.
:

..1

3~

I,

't,

~

Posto uc commando
do um regimento.

Q~

~(i

(}

-~e

1'P.e_rç

eg:

C"'C':..'1'1"~

Posto de commando
de um batalhão

6

!J'R<'r.

l.?•.-~,··_,!J:,

'€11 '"
4·.7'.y. ~

;/,';;;. !':t 1/;r. tf{
,. '

'.

'"!

.4f~vm r.l!simm~;

'...

Painel caracteristico da cavallaria

~

'i',2'.!'

[l} ,,..
·I

Largura de cada ponto, ou faixa, pintados de preto: quarenta
centi(Detros.

ACTOS DO PODEI\ EXECUTIVO

]( - Paineis de idlnti{icação de artilhal'ia

Desigaçã.o dos
elementos

Descripção dos paineis

Artilha- Regime.nGrupos
ria divi- tos e grusionaria pamentos - - - - - - · - - - - - - .
Grupamentos,
sub .. grupa.mantos c grupos de artilharia divisionaria

1

10

11

12

13

DUc:J[!].U~
2

20

21

2:!

23

L]~~~ E]
3

30

31

32

33

[!](3]~[!1~

Posto
de com- Grupama.ndo mantos

Grupos
I

Grupamentos,
sub -grupamentos e grupos de artilharia pesada de exercito

2

20

2J

22

23

(J .tª ~ t1 r)

Dimensões tlos paineis: 4 metros de lado (9 metros para os
paineis de artilharia pesada longa de grande alcance).
Nota - Os paineis devem ser orientados de modo que os signaes sejam vistos sob seu aspecto normal. pelo observador collocado_ por trâs da esta•;ão receptora, e dirigindo-se para o objetivo.

ACTOS DO PODER EXECUTIVO

JII - Pa,ineis de signalizaçáo

Designação dos
elementos

Postos de commando de
divisão, brigada, regi- Paineis
mento, batalhão.

Dimen.,ões dos paineis

rectangula.r~s

do 2m,o por om,Go.

Postos de commaudo de
artilharia de campanha Painéis rectangulares de -im ,O por 1m,{).
e de artilharia pesada.

Postos de commando de
artilharia pesada de Painéis rectangulares de
grande alcance.

~m, O por 3m ,O.

i7p
I
.

IV

--1

fan~fs de deptarc"çãq

Paneis de encerado~ braricos numa das faces, de côt· neutra Ila
outra. ·
Dimensões: om', 50 por om, 40.
ANNEXO V
I - ARTIFICIOS PARA

Cartuchos
para
Tromblon

Foguetes

SIG~AES

Cartuchos
para
pistola de

Cartuchos pat·a pistola do 35 (aviação)

25

VJrmelha ....•.
Artificio de
Com ou sem
uma cstrella Verde.·· .. ··.. paraquédas De uma estrellá.
Branca ....... .

Artificio do
tres estrellas

Artificio de
seis estrellas

V~rp.lolh<ls .....

I

Verdes· · • · • · • ·
}Bran(~as .••.•.•
Vermelhas .•...
Verdes· •· · · · 1· ·
Brancas ..... o.

I

Sem
paraquédas

Oe tres estrellas.

Sem
paraquédas

Oe seis ostl'ellas.

Vermelha •.......••.•.....••.• Lagarta.
Artificio
em fórma de Verde.; ....
Fumaça a.marella.
lagarta
Branca •.•.
Fumaça vermelha.·
o ....... o ...... o ...

o. o o ••••••••• o •••• o

Artificio de fumaça amarella.
Bandeira (sómente para os foguetes) o

11 -

ARTIFICI03 DE DEMARCAÇÃO

Bengalas õranc~s: duração 30 segundos.
Bengalas vermelhas: duração 30 segnndes.:

~aros

oo

~oDER

EXECQTivo

· 11~ ~ DOTACÃO EM ENGE!'iiiOS DE PROJECÇÃO

lnfa'f\taria
Pistola signalizadm·a lte 25 :- 25 por batalhão o 4 para o
estado-maior do regimento.,
T1·omblons - Dotação das companlliàs, mais 3 por estado·
maior de batalhão, 6 por estado-maior de regimento, 4 por estado-maior de brigada.
I
Tubo lança-foguetes - Dotação variavel conforme a situação, em geral 2 por estado-maior de divisão, de brigada e
de regimento..
·
Cavallaria
Pistolas signalizadoras de 25 - 25 para cada regimento.
Tromblon.'l - Dotação dos esquadrões, mais 4 para o e~
tarlo-maior de regimento, e 4 para o estado-maior de brigada.
Tubos lança-foguetes - Dotação variavel conforme a ::ntuação, em geral 2 por estado-maior. de divisão, de brigada '-'
de regimento.,
Aviação
Pistolas signalizadoras de 35 - Em cada esquadrilha
visionaria: f por avião e mais 2 de reserva.,
ANNEXO VI
SIGNAES MORSE

Alphabeto

.-.. •

·---·.-. .
-·o
--.--.
--..
-.
s

~1 ~

A
F r.· •.

B

c

J

-~

K

-·-·

L·

----·• •
. . -.

CH , •..
D

E
G
H

I

"'1

--·•

• ••
••

I"els de 1921

'!:"'

'N

N

X
y

p

z

Q

ç

R

ão

Voi. IV

Continue

.-

u •
v ••

M

•••

-

T

ões

.-

·--.-.

- .... --· .
-.- . .

..---·-.-

f2

dt~

Algarismos
. ....

1

2
3

4
5

•

...-. ..

....

----~

.......

,

6

--..., • ......
• • • .-

7

• •

·~

--.

~

•

.

••

---·,, •
-- .
o

i~

8
9

-~-

-----

•••••

Signaes de serviço
Chamado.................... . •.. • • • • . . • • - • - • _
Convite para transmittir. • . • . . • • . . . • • . . • - • • • • - •
Fim da transmissa.o •••·•.....•...•..•.•.•
Entendido , ••.•.•.•••••••••.••.•.••..••
Espera •. , " ••••••• " ••••••••..•••••..•••.
Repetiça.o •••••••••.••..•••......••••••.
Separação •••••••.•.•••.••·.•.•••.•.•...

.-.-.

. .. -.
.-...
··--··
- ... -

ANNEXO VII

(Ligação dos aviões com a terra)
A -

CODIGOS DE SIGNAES DO T. S. F •

.\

1 -

Signaes convencionaes

~e

.

'~i1 ~)it'

regulação do tiro

fogo •.....•.•••....•...•......

á direita .••..•••...•••......••
á

esquerda ••••••••.••••....••

curto •••••••••.•••.•......••.

longo ••••.•••••••••••••...•••.

f

- ..

d

• •• •

es

-.-.
.-..

em direcça.o • • . • •• • • • • • • • • . • . • _ • • • _ • •

c

bd

AC'I'OS

'oo

i79'

PODER EXECUTIVO

bom em alc.ance ..•...........

-.. . . -

no alvo ..................... .

-·

a

mudança do objectivo ........ .

-- ---

mo

erro .........•................

• ••• •• •• • •

vou aterrar ....••.........•..
Je tempo ..•...•.•...•...•....
2 -

. . . .. .-..

ba.

va

dt

Signacs complementa1'es 1•elativos ao tiro

(Grupo de dous lgarismos)
01 1a peça.
02 2n

peça.

03 3a peça.
04 4n peça.
05 Por peça.

Está prompta a .bateria ?
Atirou a bateria ?
08 Não vejo os painéis.
09 Diminuí o intervallo dos tiros da salva.
11 Augmentae os intervallos dos tiros da salva.
12 Atirae pela direita.
13 Atire pela esquerda.
14 Com quantas peças estás atirando ?
'15 A observação é impossível.
16 Grupamento muito irregular em profundidade.
17 Eu não estava em condições de ver.
18 Grupamento muito irregular em direcção.
19 Atira e com granadas explosivas.
~1 Não vi.
22 Cessae o fogo·.
23 O resultado foi alcançado.
24 Vejo tiros amigos cahir sobre.
25 Continuao o fogo.
~6 Feixe muito largo.
27 Atirae eom granada de tempo.
28 Não vejo tiros cahir sobre ...
29. Feixe muito ,estreito.
:j l Tiro continuo. Eu vou deixar de observar.
32 Repeti.

06
07

i80
3 -

:At:Tüs DO :t>ODER ExECQTlVo

Repetição
·

1W'1'

T. S. F. dos signaes por painéis feitos pel'l
infantarü~,

(V ide l[Ualiro dos signaes feitos pela infantaria, anncxo VII[)!

4-

Grupos de t1•es lettras

Lista n. 1 AAV

A.Pll

COT
DIR
DRC

F lt T

FSB
KUD
LIV

LST

LON

NAS
NOH

NV J

OCP
OST
PRF
SQH

SGN

S'l'A

SUD

TS'l'

vsv

Aqui aviã0 de vigilaneia.

O avião pede para regular o tiro (este signal será en-

viado depois de urna designação de objectivos cada.
vez que o observador estiver habilitado a fazer
uma regulação sobre este objectivo em boas condições).
Gota (seguido do numero tomado na carta) .
Dil:eila em .•.
Direcção (seguido de um nome de localidade imlic:mdo
o sentido da marcha) .
.Frente de. . . (seguido de um numero indicando a
frente em metros) .
Fazei-me substituir.
Cauda em ...
Livre.
A leste de ...
Longe de. :. (seguido de um numero dn metros) •
Nada a assignalar.
Ao norte de .. .
Não vejo o .. .
Occupado.
Ao oeste de .. .
.Profundo de .. .
Esquerda em .. .
Signalize (empregado :para lransmittir os pedidos do3
P. C. de infantaria).
Em estaç.ão em. . . (paradc; ,.
Ao sul de .. .
Testa em .. .
Venho sub.:;tituiL·.
Lista n. t -

.AFP
AMI
A R '1:
AVI
AVC

BAC

DCA

BGG

BOC
CAA

CAR

Termos geraes

lrtformaçõe:.;

ue

ordclll mililal'

Arame. farpado .
Amigo.
Artilh'aria.
Avião.
Avançando.
Bateria em acção.
Bateria contra avião.
Bateria contra carros de assalto.
Bateria occupada.
Carros de assai to amigo.
Carros de assalto.

. ACTOS

OVA
CAL
CBG
COL
COM

GRP
IAI
IFC
IFD
IFM
INF
INM

MTR

MAR
NRS

PAO
PTR

PBA
PCB

PCD

P CI

PRG
RTR

r_r p A
TPI
TBR
TCO
TEF
TRC
:VAT

Do

f8f

PODER EXECUTIVO

Cavallaria ..
Cavallo (em grupo) ..
Combate á granaâa em ... ,..
Columna.
•
Comboio.
Grupamento.
Indícios de ataque m1m1go em ...
Infantaria em columna.
Infantaria desénvolvida ..
Infantaria em massa.
Infantaria.
Inimigo.
Metralhadora.
Em marcha.
Nucloeo de resistencia.
Parado.
Patrulha.
P. C. do Batalhão ..
P. C. de Brigada.
P . C. de Divisão.
P. C. infantaria (destacamento) .
P . C. de Regimento.
Em retirada.
'rropas amigas.
Tropas inimigas ..
Tiros de barragem.
Tiro de concentração.
Trem de. estrada de ferro.
Trincheira.
Viatura.

Nota - 1o - As indicações transmittidas .c.om os signaes
da lista n. 2, não devem poder ser utilizadas pelo inimigo.
Todas as vezes que ellas dizem respeito a tropas amigaR,
~ão rifradas:
-ou pela utilização das coordenadas cifradas;
-ou pela substituição dos grupos de tre:; lettras já vistos por grupos de quatro lettras.
·
2" Para evitar enganos, quando "'e tratar de tropas
amigas, se fará sempre preceder a inf.Qrmação do grupo A M I
ou T PA.
Exemplo de transmissão a cifrar:
Columna de viaturas inimigas paradas em 5380
COL

VAT

I NM

P AO

5380

5 .,.-- Designações quamtitativas em metros
As distancias ·dos objectivos a pontos de referencia co-'
nhecidos e os valores quantitativos dos afastamentos ~ão dados por numeros de tres algarismos.
As distancias inferiore·s a 100 metros são precrdidaR de
um zero.
Quando o numero a enviar é terminado() por nm zrro, em
vez de transmittir este zero, rcp-ct.e-sc o primriro algarismo
significativo.
Não se faz seguir ao numero de metros a lcttra "m ".•,

•••
Exemplo:
Um afastamento de 50 metros é transtnittido
Um afastamento de 100 Ihetros é trancmittfdo
Um afastamento de 300 metros é transmittido

6 -

055 .,
!01"
303 .,

Desianação dos pontos do terreno

Os pontos do terreno são designados por numeros de ·6
ou 4 algarismos, dando suas coordenadas em relação ás qua-

driculas da carta (ou do plano director) .
Quando se emprega a designação por 6 algarismos: os
tre_s primeiros dão a abcissa em hectometros; os 3 seguintes
dão a ordenada em hectometros.
Quando se emprega a designação por 4 'algarismos : so 2
primeiros dão a abcissa em hectometros; os 2 seguintes dão
a ordenada em rectometros. Por exemplo, as coordenadas de
um ponto são em hectometrso:
~ igual a 334 .............•.....
Y igual a 282
Elias são transmittidas em T. S. F. sob a fórma: 334282
3482.
O primeiro modo fixa com erro de menos de 100 metros b.
posição d9 ponto si se conhecer o quadrado de 100 kilometros
de lado em que elle se acha.
O segundo fixa, com erro de menos de 100 metros, a posição~ si se conhecer o quadrado de tO kilometros. Isto é em
geral sufficiente. Quando o observador não dispõe de carta
quadriculada ou quando aquelle com que elle se corresponde
não a possue, elle póde assignalar a posição de um ponto i·üferindo-o a um ponto notavel da carta, sob a fórma:
- (Um nome de localidade) 505 N O R- 404 O S T.
O Q:tie <tn~r dizer:
·
500 metros ao norte, 400 metros ao oeste da 1ocalidadt:l o
o o •••

ou

' 7 - Jlodo de empregar os sigriaes de T. S. F o
No eomêço de cada vôo, o observador, utna vez chegado ã
sua zona de emissão, envia por diversas vezes utna série :le
éigrtaes formados pelo indicativo do posto receptor correspon..
dente (ou seu indicativo proprio se elle é avião de infantaria)
repPtidos uma quinzena de vezes, para permittir a regulação
dos apparelhos de recépção.
Uma Vez que a audição é bOa, o yosto de terra faz o signal: "entendido". Toda cotnmunicaçao é precedida do indicativo repetido duas vezef'!. Quando muitos signaes cifrados
são enviados uns em seguida aos outros, elles são separados
pelo signal ''separação".
B -

CODIGO DE SIGNAES POR ARTIFICIOS

6 fogos verdes - Onlle estaes '
3 fogos verdes -- Entendido.
Fumaça amarella - Ameaça de confra-ataque na dir~..
ccão que estou seguindo ..
Fumaça vermelha - O terreno, por cima do qual estou
voando~ parece I ivre.

~8i

, ~CTm1 DO PODER EXECUTIVO

'

Signaes

Por painéiS

-- ..

7. A bateria não está
prompta. 1\fais de fO
minutqs de espera.

8. A bateria atirou.

Série de (< zz >>
unidos

o.r

iO. Não se entende

nada.

Série de traços

. . --........
..

9. Vossa T. S. F. funcciona, mas vossos signaes foram baralhados - Repeti. ,

.

Por T. S. F.

DJ

• ,., ... 11111

•••••••

...-.
~..,.

i i . Sim ou comprehen-

dido ou mensagem
recebida.

D/

«

13. Tiro de salvas.
Observação. do ponto
médio. B ate r i a
prompta.

D~=~
o

D~

..

,.,.,...

Entendido »

.., -· ..,
i2. Não.

•

Série de pontos de
cadencia
precipitada

- ..... ""

-----·

Série de ((chn»
unidos

-. . .
-~

Série de «CC»
unidos

B - Si!J!iaea feltoi pela artilharia
Signaes

Por painéis

Por T. S. F.

L Ooservae o tiro do

grupo cujo painel de
identificação vos dou.
( O eixo dos painéis
d e assignalamento
balisa approximadamente a direcçllo do
grupo).

2. Estou prompto à res·

ponder a um pedido
'
de regulação.

3. Regulae o tiro sobre

o objectivo que acabaes de indicar.

4. Observae

o=
=D=

o

-..
Série de «< dd ,,
unidos

-·-

tiro sonre
o objectivo n .•• (ou)
mudae de objectivo
(seguido do numero
do novo objectivo).

Série de « kk ))
unidos

·
{ Fogo por
.;éries de i2
inferior
tiros
a 1.55.
Baieria
prompta

5. Calibre

Série de « aa ))
unidos

Fogo por
Calibre séries de 8
de i!S5 e J
tiros
maior.
Bateria
prompta.

I

~.

Esperae alguns minutos.

o=~

.- . . .

,.. _..

--

-- .... -

Signa.es

12 Umavião inimigo.
se dirige p&ra. V•

22. Signa.l postb á disposiçã-o do grupamento.

I

Por

painéis

Por T. S. F.

··--Série de «2))

... -Série de

~<3))

------------------~----------------~------------·
23. Escutao (empregado
no caso de T. S.
F. emissora p e 1 a

terra).

24. Escuto-vos, mas não
vos posso respondet·
(caso de desarranjo
do T. S. F. pela
terr~).

25. Não d i s p o nh o de
carta quadricnlada.
Empregao as coordenadas geographicas.

26. lndicae a direcçao e
a distancia do objectivo. A bateria
apontará sobre V.
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Í">or painéis

Signaes
I

14. Tiro de s a 1 v a.
Observaça.o por peça.
Bateria prompta.

15. Tiro por peça (1 tiro
por peça). Bateria
prompta.

16. Tiro por peça (3 tiros por peça). Bateria prompta.

i 7. Tiro por

~D ~
c::::=::J

D~
o

Dc=:J

de
Observação por peça. Bate-·
ria prompta.

.prompta.

19. Tiro efficaz conti-

nuo se inicia.

20. Não necessito mais
de V.

---.
Série de

«OC»

---···
Série de <<OS»

.--.

Série de «pp»
unidos

-- .....

~éries

2 salvas.

t8. Tiro por séries de
24: tiros. B a t e r i a

Por T. S. E.

Série de

Df1
D=~=

o(

«Oh»

' ....
-Sêrie de ctmh>)

·---Série de« i»

- . .Signal
. . . .«von aterrar»

AO'fu9

t87

DO PODím rotEOtmvo

Algarismos

~

b

i

~00
6

000

D~ü

2

3

4:

l

[60
7

8

w
5

n~

~
i

9

O

ANNEXO IX
SIGNAES FEITOS PELA INFANTARIA

(No inte1'ior dos

C01'1JOS

de trop·a)

..

Além disso empregar-se-hão em combate os seguintes,
que devem ser oonhecidos de todos o sofficiaes e qüe se podem
executar mesmo v.1eitado, com bandeirolas, com o gorro, o
braço,- etc.
AV

Avancar:
Alongar o tiro da nossa artilharia (quando feito da linha de fogo para a retaguarda) .
1\tUN Pede-se municão ('quando ifeito dia linha de fogo para
a retaguarda).
AJ·, 'r Segue muniç.ão (quando feito da retaguarda para a
linha de fogo).
Alto.
Vamos dar o assalto (da linha .do fogo para a retaguarda).
,ASS Oas alto está immincnt~e (da retaguarda para a linha
I
de fogo).
ATA

Estes signaes são feitos com o al1phabeto :Morse, ao transmiUil-os os expedidor deve eertificar-se de que foram perfeitamente compr.e'hendidlos e, 'Para isso, o recebedor deve responder sempre com os signaes - entendido - ou - não
entendido.
·
(Vêr rcgula~mento para os C·Xicrcicios c o combate da infantaria).
Ri ode Janeiro, 9 de junho de 192'1. - João Pandiá Caloae1'as.

Continue
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DECRETO N. 14.865

-DE

9 DE JUNHO DE 1921

Abre, ao Ministerio da Fazenda, o credito de 62:0t6$4_17, para
pagamento aos nerdeiros do ex-agente fiscal dos Impostos
de consumo no Estado da Bahia, Severo de Souza Coelho,
em virtude de sentença judiciaria. _
~

-

...

"'''~

"" O Presidente da Republica dos Estados Unidos do Br:asil,
usando da autorização contida no art. 1o ~o decr~t<? le~:psla
ti vo n. 4 . 281, de 9 uo corrente, resolve abrir, ao 1\:hmsterw da
Fazenda, o credito de 62:016$417, para pagamento aos her-

deiros ·dO ex-agente fiscàl dos impostos de consumo no Estado
da Bahia, S~vero de Souza Coelho, em virtude de sentença judiciaria.
•
Rio de Janeiro, 9 de junho de 1921. 1 ooo da Indepenneneia a 33° da Ropublica.
EPITACIO PESSÔA.

Homero Baptista.
U.li:GH.IiiTU

N. 14.866- DE 9 DE ,JUNHO DE 1921

Abre. ao Ministerio da Fazenda, o credito especial de rÓis
50:272$927, afim de serem pagos, em virtude de sentença

judiciaria de ultima instancia, GS vencimentos de Romualdo de Souza Mello, escrivão da Collectoria de Jaboticabal, S. Paulo, de 15 de março de 1912 a 30 de setembro
de 1919.

O Presidente da Republica dos Estados Unidos do Brasil,
da autorizar.ão cqntida no art. 1o do decreto le~isla
tivo n: 1. 280, de hoje dátado, resolve ahrir. ao Minü;f.erio da
Fazenda, o credito especial de 50 :272lll927, afim do serem pa-

u~ando

gos em virtude de sentença judiciaria de ultima instaneia, os
vencimentos de Romualdo de Souza Mello, escrivão da Collectoria de ~Jaboticabal, S. Paulo, de 15 de março de 1912. a 30
de setembro de 1919, período em que esteve afastado de· seu
emprego, do qual fôra demittido sem causa. Nos autos houve
o desconto do imposto de vencimentos c das despezas de expediente da collectoria.
.
;Rio de Janeiro, 9 de junho de 1921. 1 ooo da Indepeno.enma a 33° da Republiea.
EPITACIO PESSÔA.

Homero Baptista.
DECRETO N. 14.867 -

DF.

H

DF: .JUNHO DF,

1921

Abr~

ao Ministerio da Marinha o credito de 12.000 :000$000~
para attender ás despezas com a continuaçãü dos trabalho~ de r-eparaç.ão de esf}uacra. acquisição rlr nova~ unidades p, outras despezas·.

O Presidente da Republica dos Estados Unidos do Brasil,
1.1sam1o rta autorização contida no art. 8°., alinPa II. da lei

~aTOS

Do PODER!

_EXEC"l~TIVO •

u • .i.242't de 5 de janeiro do corrente anno, res"blve abrir, ~o
l\lipisterio da Mflrinha o credito de dolf mil contos de. re1s
02.000 :000$000)', para attender ás despezas com. a contm~a
ção dos trabalhos de reparação da esquadra, servly'() de aviação, substituição de boias, acquisição de no·vas umctades c de
llJéJIJcrial para o serviço de pesca.
llio de Janeiro,. H de junho de 1921, 100° da lndependene.ia e 3:3° da Republica.
EPITAOIO PESSÔA.

Joaquim Fen·eira Chaves.

DECRETO N. t4.868-

DE

H

DE ,TUNIIO DE

1921

Approva o projeeto e respectivo orçamento, !la importancia
total de 38 :952$H6 (trinta e oito e-Ontos novecentos e
cincoenta e dous mil quatrocentos c dezeseis réis), para
ampliação do armazcm de merc~dorias da estação de
Joinvillc, na linha de $ão Francisco, da Estrada de Ferro
8. Paulo-Rio Grande.
O Presidente da Republica dos Estados Unidos do Brasil,
attendendo ao que requereu a Compan'hia Estrada de Ferro
São Paulo-H.io Grande e tendo em vista o parecer da Inspcctoria Federal das Estradas; decreta:

Artigo nnico. Ficam appr-0vados o projecto e respectivo
orçamento, na importancia total de 38:952$416 (trinta e oito
contos noveeentos e cincoenta c dous mil quatrocentos c
dezcseis réis), para a ampliação do armazem de mercadoria:-;
da estação de Joinville, na linha de São Francisco, de conformidade cmn os documentos que eom este baixam, rubricado'3
pelo director geral de Expediente da Secretaria de Estado do
MiiJist.crio da Viação e Obras Publicas.
§ t . 0 As dcspezas que forem feitas alé o maxüi10 do or~~amcnto ora approvado, e verificadas em regular tomada de
contaH, devem correr por -eonta das taxas addicionaes a que se
referem as eondições 1a e .ta da portaria de 21 de janeiro do
eonmll•~ anuo.
~ ~.o O prazo para a conclusão das ohras designadas no
, m·•;anwnto terminará a :H de dezembro proximo vindouro.
. Ilio de Janeiro, H de junho de 1921, iOOo da Indopenclfm-eta e 33° da Republiea.
EPITACIO PESSÔA.

J. Pi·res do Rio.

!ÂcToS DO PODEi\ E.""ECUTIVO

DECRETO N. i4.869-

DE

H

DE JUNHO DE

1921 (*)'

1

IA(ppro;va os e.studos d8finitivos .da moldificacão di> trecho
final da segunda secção da linhà de S. Sebastião do Paraizo a Passos, da Rêde Sul-Mineira, e o respectivo orçamento, na importancia de quinhentos e sessenta e sete
contos oitenta e tres mil quinhentos e sessen.ta e cinco
réis (567 :OS:3$565)
O Presidente da Republica dos ~stados Unidos do Brasil,
attendendo ao que requereu a Companhia Mogyana de Estradas de Ferro e Navegação, para observancia do disposto no
artigo unico, in-fine, do decreto n.. 12.637, de 5 de setembro
de 1917, e tendo em vista as informacões prestadas pela Inspectoria Federal das Estradas, decreta:
Artigo unico. Ficam approvados os estudos definitivos e
respt:lctivo orçamento, na importancia dJe quinhentos e sessenta e sete contos oitenta e tres mil quinhenta.::: e sessenta e
c~nco réis (567 :83$565), da modi1ficação do tra,;ado do trecho
final da segunda secção da linha de S. Sebastião dv Paraizo a
Passoe, da Rêde Sul-Mineira, a partir da estaca 3. 599· + 6,50
do traçado approvado !pelo decreto n. 12.637, de fi de betembro
de 1i117, que· em consequencia fica augmentada de 1.688m,úo,
indo terminar na estaca 3.812, d3 accôrdo com os d 1eumentos
~ue com este baixam,· rubricado., pelo director geral de Jiixpediente da Secretaria de Estado da Viação e Obras Publicas.
Paragrapho un.ico. A despeza que for effectivamente effectuada com essa construcção, até o maximo de 316:067$433,
correspondente á dlif.f.erença entre o orçamento que com este
baixa e o anteriormente approvado pelo citado decreto numero 12.637, de 5 de setembro de 1917, devevá ser levada á
~on.ta de capital da construcção dessa linha.
Rio de Janeiro, 11 de junho de 1921, 100° da Indepentlencia e 33° da Republica.
EPITACIO PESSÔA.

J. Pires do Rio.
i

DBCJUn'O N. 14.8'10-

OE

H

OE

.tuNlio

OE

i92i

Approva o regulamento para os e:x:ercicios, o emprego e o
·
tiro de artilharia
O Presidente da Rt!publica dos Estados Unidos do Brasil, usando da autorização que lhe confere o art. 48, n. t,
da Constituição, resolve approvar o regulamento para os exerqicios, o emprego e o tiro de artilharia, que com este baixa,
assignado pelo Dr. João Pandiá Calogcras, ministro de Estado
da Guerra.
Rio de Janeiro, H de junho de 1921, 100° da lndependencia e 33° da Republica.
EPITACIO

PESSÔA.

João Pandiá Caloaeras.

!AOTOS DO PODER EXECUTI'YO

DECRETO N. 14.871 ___:_

DE

11

.

·

DE JUNHO DE

f921

'

Abre ao Ministerio da Viação e Obras Publicas um credito de
1.234:000$ ·(um mil duzentos e trinta e quatro contos dê
réis), em apolices ao portador, para a acquisição de um
prcdio destinado á Administração dos Correios na capital
do Estado de Pernambuco.
O Presidente da Republica dos Estados Unidos do Brasil,
usando da autorização constante do n. LVI do art. 83 da VIgente lei de despeza, resolve abrir ao Ministerio da Viação e
Obras Publicas um credito de 1.234:000$ (um mil auzentos e
trinta c quatro contos de réis) em apolices ao portador, para
a acquisição de um predio destinado á Administração dos Correios na capital do Estado de Pernambuco.

.

Rio de Janeiro, 11 de junho 1921, 100° da Independencia
c 33° da Hepublica.
~
EPITACIO

PESSÔA.

J. Pires do Rio .

Home1·o Baptista.
DECRETO N. 14. 872 -

DE

11

DE JUNHO DE

1921

Abre ao Ministerio da Fazendà. o credito especial de 1 :e2'5$
que se dest1na ao pagame1rto de diarias ,~chcidas em 1919
por Hermelindo Ferreira Lima, escriváo do extincto 2°
Posto Fiscal do Alto Acre.
O Presidente da Republica dos Estados TJnidos do Brasil,
•usando da. autorização contida no art. 1o, do decr.:_eto lPgis-·
lativo n. 4. 282, de hoje datado, resolve abrir, ao Ministerio
da Fazenda, o credito especial de 1 :825$, que se destina ao
pagamento das dia.rias vencidas em 1919 por Hermelindo
Ferreira Lima, escrivão do extincto 2° Posto Fiscal do Alto
Acre.
Rio de Janeiro, 11 de junho de 1921, ·100° da Indep'endencia e 33o da Republica~
:b~PlT·\CIO PEs~r)A.

Homero Bar.tista.
DECRETO !NI. 14.873 -

DI!l

!5

DE JUNHO DE

1921

Abre ao Ministerio da Viaoão c Obras Publicas o credito de
550:000$, para occorrer ás despezas com a acquisição do
terreno e construcção do edifício destinado aos 'felegraphos, Correios c Colleotoria de Petropolis, no :Estado
do Hio de Janeiro.
O Presidente da Repuhlica dos Estado::: Unidos do Brasil,
usando da autoriza.ção constante do art. 8;_~, n. LVI. da lei
n. .~. 242, dn 5 de ja.noiro do corrente anuo, n~~olve abrir ao
Ministerio da Viação e Obras Publicas o credito de 550:000$,

192
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para <lCcorrer ás despezas com a acquisição do terre!lo
eonstruccão do edificio destinado aos rrelegrn.p.hos, CorreiOs
Colleetoria em Petropolis, no Estado do Hio de Ja.neíro.
Hio de Janeiro, 15 de junho d_e 1921, t IJOo da
tlencia e 33° da Republica.

Inde!Jen-

EP1TAClO PESSOA·
;,

J. Pires do Rio·

DEOlllE'VO N. 14.87•4

-DE

15

DE JUNHO DE

19·2f

Rectiftca o decreto n. 14.750, de 30 de março da 1921

O Presidente da Republica dos Estados Unidos do Brasil
resolve rectificar o decreto n. 14.750, de 30 de março de
1921, para o fim de desapropriar as ~easas ns. 19, 19 A e 21 da
rua José Bonifacio, em ·Caçapava, Estado de S. Paulo, e não
as de ns. 19, 19 A ·e terreno baldio, como consta do art. 1°
do citado decreto.
Rio de Jan~iro, 15 de junho de 1921, 100° da Independencia e 33° da Republica.
EPITACIO PESSÔA.

I oão Pandiá Calogeras •:

DECRETO N. 14.875

-DE

15

DE JUNHO DE

1921,

Approva o regulamento para os exerclcios e o comb~te da
cavallaria
O Presidente da Republica dos Estados Unidos do Brasil, usando da attribuição que lhe confere o art. 48, n. 1.
da Constituição, resolve approvar o regulamento para os exercícios c o combate da cavallaria, que com este baixa, assignado pelo Dr. João J;>andiá Calogeras, ministro de Estarlo
da Guerra.
Rio de Janeiro, 15 de junho de 1921, 100., da Indepencia e 33° da Republica.
EPITACIO

PESBÔA.

João Pandiá Calogeras.

AcToS Do PODER IDCECiJTIVO

DECRETO N. H. R76

--~ J)(t;

H) DU:

.J ('r\ HO DE

1fl21

Autoriza o ltlin i~tro da -Fazenda a. mni ttir apoliet·~ da divida
publica, na iJHport.~rteia de ·ií.OOO:OOU:), para uLteudcr as
df'~pezas rmmltuntes da
in:novnção do eontraet.o do 'I'ho
• :,·paf. \VPsfPJ'll of Hrasil Railwa~. f:nmpany.
o Pn~~ide1t1Le da Ht\)lllibliea dos Estados Unidos do Bl'asil,
!•:tr·a execução do disposto no ~ W, da. nlausula VJ do contr·acto ·IJ. 14.:3216, de 24 de ag·osto do .anno 1i1ido, e no pa.ra~
vrapho ur11tico da c.lausula r do Lermo de <lddita.Hwnto assignado de ae•\ôrdo com o decrdo n. tiL 5:10, dn to de dei'f'lllhro rlo ntesnw an•IIO, deerota:
.\!rt. L" Fit~a o ntinisll'o da Fazenda autorizado :r emittie
:tpuliens da divida puhlil·a interna, pu,pel .• In \alnJ· de um
··oul.o de réis nada uma. dos ,juros de 5 'i~· ao auno. afl~ ·a
itnporf.aJJ('.ia dP ,J,4 .OlOO:O'lW*. pa1·a, occorrr.r :ís dPspezf'ls rom a.
Íllilo\a(:.ão do l'clllfrae".fo cl•· Tltn Hrl•.a.f, \\'u:-;ff'J'll oi' Br:l~,jJ Hail-

'" a_,-:

CoHrp;:w:v.

:\1'1.. :!." llmngarJI-~('. as disposieüns

f>llt

u)lll.r:t,Ji••.

!tio do .tanr.iro, H> dp .illnltn dP Hl:!l, Jfln'' rln
c1t'IH'Ía. n ;~:~" da Rr.publi1·.a.
I~PI'[',\CIII
llom,~l·o

DECRE~'I'O

N. 14.877

(lP,

'lf)

l11dnpt•rt-

Pt·f.l~I)A.

Ror.tido.

DE ;JUNHO IH: 1\l~l

( :oul'edc auLoriza1;ão para run~ciouar ·lla Republiea á Companhia n.aln-Ri•a,Riii~Íl'íl rfp «~Pg1lt'l}R' fi.ol'aes», (~(1111 sédP. PT}l
~- Paulo.
O Presidente da Republica du-s Estados Unidos do Bras.il'.
<lllendendo ao que pequereu a Companh~a [talo-Brasileira de
Spguros Geraes, sociedade anonyma com séde em S. Paulo, resolve eonceder-lhe autorização pai;a Junccionar na ·Rppublica
clp :u~côrdo eom as clausulas s·eguintes:
I

A Compianhia fiará no Thesouro Naci-onal o deposito de dnh~rnws rla ]P,gislacã!o vigente.

r.•mfP+> contos ciP réis. nos

TI
~'3ujeüar-se-ha a tod3Js as disposições das leis em vigor P}
que. viere'm a Her promulgadas. que regularem o nb,i'3eto d~
•:Pn ; nrnmere•io.

rrr

nu·;un approvados o;; seus

estatuto~; que com o presentr.
publicados, sou ·as seguintes condições:
11) nmquanto não forem arbitrados pela assemlJJ,;a geral,
a di redu ria não perceberá vem~imentos fixofi;

dPrr!'fn

~·erão

b Y a ~eserva a ·que .se ref.ooe.. o n. f do art. 27. devel'!á, d·epois de atti1;1gido .o terço do capital -social, continuar· a ~er aocrescida com 5 % dos luc-l'os liquidos apurados em balanço
annualmentt-;
.
C) QS VüUC.illl!entos do OOll~elllO fiscal SÚ poderão set• altet•adot; com a ap.provacãD do Governo.

IV
A Go•mpanhia sómente

tres e maritimo·s.

poder~

1Rio de Janeiro, 1.5 de ,junlho
denc.i" e 33° da R6.publica.

operar em seguros terresdr}

192.1, 100'' da Indep.en~~Pl'l'AGIO

·PES!:!ÔA.

llunwro Baptista.
DECRE1'0 N, icí.878-

DB 15 IJE ,JU!\fJO lJE

tU21

Approva as planta:'! e respectivos orçu,nwulos. na imporlancia
de 577: HH$, t·el&tivos á. couclusão e ~l•laptação de edificio ~ito á rua Visconde de Itaborah:''• J1o Rio de Ja. neir-H, P destinado ~i Dil'ectm·ia Gerf\1 tins Correios da
Rep,ulJlica.
0 Presidente da fiepubliêu dos l.í~stado":\ linídoH do Hrasil,
nttendendo ad que propuz o llirector ~Jr:rnl dol'i Correios,
decreta:
Artigo unito. t'icam approvatlas as l,lantas· ~~ r•Jsp,~ct.i vos
orçamentos, na importaneia total do 57'7: 181 !11. r1•lativos á
conc-lusão das obras c adaptat;ão do edi fiei o !"i to á rua Vi':leO'IldP- de Jtahorahy, na ddade •In Hio de .raurit·o. ininiad.)
pelo Lloyd Bràsil(liru P (lU C nra Ht~ dest int~ :i f>ir•~•~lol'ia flt•ral
dos Correios .da Rcpublica, dn eonl'nr·mi•Jadt• eom os documentos qw~ co~n este baixam rubt·icados pnlo direetor geral
de Expediente da Seerctaeia. de Estado da Vi~ção o Ohra.:;

.Publicas.

Rio de Janeiro, 15 de junho de
dencia e 33° da .Republica.

19~1,

100" da

Intlepen-

EPI fAt;IO PJ~SSÔ\.

1. Pi1·es do Rio.

DECt\ETO N. 1.4.879,--

DE

f5

DE JUNHO DE

1921

Appr~va

e manda executar o plano e regulamento de uniformes para os sub-officia~~ dos quadro~ do Corpo dl) SubOfficiaes da A;r·madn.

O Presidente tla Repuhliea dus li~staJoí'ó lTnidns do Brasil,
attendendo ao que lhe (~xpoz o ministro df' Estad() dos Negocios da Marinha sohrfl a. eonveni•~nei:.t d(~ -"'Prem alterados os
uniformes dos sub-officbeg dos quadros do Corpo de SubOfficiaes da Armada, res1•l,ve approvar e mandar executar o

'~CtoS

:l!J5

tXf·PODJSI\ ÊXECUTIVO

plano de unifo~mes para os sub-offietaes dos quadros do
Corpo de Sub-Officiaes da Armada constante da regulamento
que a esü' acompanha, assignado pelo minish·o de Estado dos
Negocios ua .Marinha; revogada~ as disposições em contrario.
Hiu dP Junf'iro. U:í de juuhu
e :33° da Republiea.

tl1~

pt~ndeueiu

ltl:.'l,

touo

da lndc-

Er>rrAt..:w l'E::;HuA .
./O(UJ'I im

Fc,.reira Cltuves.

Regulamento para os uniformes dos sub-officiaes da Armada,
a que ~e refere o decreto n. 14.879, de t5 de junho de t92t
CAPI'l'ULO l

.Art. 1. Os suh-offielaes dos quaàros tlo Corpo de SubOffieiaes da Armada possuirão os uniformes constantes deste
regulametHo, f)ue serão u~ados de aecôrdo com as disposições
nl'lle contidas.
Arl . 2. Os unifot'Illf'~ a que ~" rdcre o artigo anterior,
.com as divüms P disfinctivos correspondentes ás gmduações
e quad1·os rlos suh-of'ficiae~. serão assim designados:
0

0

1°) OU ,jaqHt'f àH;
2°) ou branco;
3°) ou mescla.
§ 1.0 Os snb-officiacs usarfío, facultalivamenf.e, um uni-

forme que St>J'tl denominado 1 o bis ou sobrecasaca, de .accôrdo
tamlwm rom o estalwlf'l~ido nest .. regulamento.
§ 2. O uniforme to l1is ~f'l'Ú lambem denominado faculta Liv o; o ao de trabalho.
§ ~1. Entender-se-Ita por uniforme de úia uma das comhinaçõ••s de pct:as dos lllliformes t" ·r :'!", indicada pt>la autoridade compchmtr. para uso ~tcssc dia.
Art. :3. Os praticos e outros civiH do serviço da Armada
(}Ue, pelos regulamentos em vigor, tiverem categoria ·de subofficiaes usarão, em serviço, os uniformes constantes deste
regulamento,· nxcepto o t <> bis, com as divisas do posto que
lliPs tiver sido designado ou lhes competil· em virtude de lei,
sem {)Spada, e de aecôrdo com o mesmo, no que lhe for applicavcL
Art. 1. Os sub-officiaes reformados nãó serão obrigados a possuir ou usar os uniformes de que trata o art. 1o,
fendo-llws. eomtndo, facultado o sen uso ou o dos que estavam em vigor na époea de ~ma rPforma; e quando usarem
algum unifot·uw, o farão de aecôrdo eom u eslabel••ddo neste
regulamento ou com as disposições em vigor naquella época.
EegUndo o caso.
Paragrapho unico. Quando, porém, os suo-officiaes reformados forem chamados a prestar serviço, usarão os uniformes de que trata este regulamento e pela fórma uo mesmo
prescripta, no que lhe for applicavel.
0

0

0

0
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Art. 5. 0 Os sub-officiaes da Reserva Naval usarã~,. -em
serviço e passeio, os uniformes i o, 2° e 3°, com as divisas,
distinçtivos, botões e emblema de bonet como adeante descriptos de accôrdo com o presente regulamento, no que lhes
fOr applicavel.
CAPITULO 11
Dj. COMPOSIÇÃO DOS UNIF'Oll.MEA

Art. 6. 0 • Os uniformes de que tratam os artigos anteriores serão compost~ das seguintes pecas. adeante descriptas:
1°) Jaquetãn, collotr az·nJ ou I.Jranco (faeulf:ll.ívo); calçi;.
azul ou branca; divisas c distin0Livos doutrados nas mangas;
honet. com capa azul ou branca.; gravata. preta dP laço ver~
tical; luvas côr dP. castanha de fio de nseossia un pelle; borzeguins de couro preto, ou bol':leguins ou sapnto::; brancos.
2°) Dolman branco; calça branca; divisas e rlisf.inctivos
dourados nas mangas; bonet com .eapa branca; Iuva;s ~rancas
de fio rle escossia; borzeg'U ins ou sapaJos traueos.
3°) Dolman e c&lça de mescla azul; divisaR c cti~stinctivos
de panno ou cadarÇo pretos, cosidos nas mangas; bo11et com
capa azul ou branca; borzeguins de eouro preto ou borzeguins
ou sapatos brancos.
Art. 7. O 1o uniforme bis (faeullativu) sm·á eumposl<.•
das seguintes peças:
:Sobrecasaca, collete azul ou branco (facultativo); divisas
e distinctivos dourados nas mangas, calça azu I ou branca;
bonet com capa azul ou branca; gravata preta com Ja(~O vertical; luvas de pellica branca, borzeguins de couro preto.
Art. 8. As camisas, punhos e collarinhos para os uniformes acima serão brancos, lisos e engommados, devendo
ser os collarinhos em :pé, iêchando direito, e os puuhos :::;em
dobra.
§ 1. Serão permittidas as seguintes varim1tes:
1o uniforme em serviço corrente iuterno ou em pal::iseio: collarinho de· pé de outros typos usuafls, collarinho
dobrado· duro ou molle; camisa molle; punhos molles.
1 o his - collarinho em pé ou dobrado de typos usuaes.
2° uniforme - em serviço corrente interno e passeio:
camisa molle; punhos molles (punhos não obrigatorios).
seio: collarinho em pé de outros t.ypos usuaPs, (lollarinho
P, punhos não obrigatorios.
Os punhos acima rpodem ser dobrados.
§ 2... .Será permittido, com os collarinhos molle.s, nos
un~formes em que seu uso for tolerado. o emprego de um
a!·fmete de ~segurança para os fixar, dr feitio simples, sem
ornato algum, de óuro ou dourado .
.Art. 9.° Farão parte do uniforme dos stt~h--nfficiaes a
P.spada, o talim e o fiador ad~ante descriptos.
Art. 10. Os sub-officiacs que tomarem pade em desenlbarque ou formaturas usarão pPrneir::ts, que "'crão de modelo estabelecido para as praças n fnrnPcidas pelos navios
ou corpos nas occasiões proprias.
0

0

0
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Art. 1 f; As roupas de agasalho para os uniformeH acima

serlo:

1. Capa.

2. Japona, de posse obrigatoria nos casos adeante mencionados.

CAPITULO UI
DO USO DOS UNJFORMF.S

·Art. 12. Nas varias circumstancias de serviço, como
uniformP de dia, e nos actos em que concorreram com offieiaes, os sub-officiacc: vestirão o '!.o uniforme para acompanhar
o 1.., to bis, 2°;, 3° e 4° do.;; officines; o 2°- para acompflnhar o
~o do verão e o 5°; e o 3° para acompanhar o 6°.
§ Lo A capa do bon<'t, a cal~a e o calçado serão tambem
u~ados acompanhanffo IJS officiaes.
§ 2. Quando os officiaes estiverem de chapéo armac!o, a
eapa. do .bonet acomnanha a do uniforme do dia.
§ 3. Nos casos -de trabalhos que sujam ou estraguP-m a
roupa, qparto nas machinas e faina de carvão, será permittide
aos sub-officiaes ._mm da roupa de trabalho denominada «ma-~~aeos- de côr amarella, f' gorro da mesma côr.
Art. 13. O uniforme "to bis ·~erá usado, facultativamente.
om passeio e actos particulares,
§ 1. o A capa e a calça serão a H eorre~pondentes á.:~ eomt,i rw(;Ões cRtabelecidas em passeio.
Art. 14. A sobreca~aca e o .iaquetão serão usados abo1oados até o 4o botão. O dolman será usado todo abotoado.
Art. 15. Os sub-officbe·s embarcados deverão ter· a "!-Jordo
r.odt~s os SPus uniformes e. facultativamente, o 1 o bis.
§ 1. Aquelles que estiverem servindo em submarinos e
navio·s de pequeno pode deverão tel--os no respectivo navio
:.-.paio ou quartel, desde que nestes existam as necessaria~ comJnodidades e que deJles não estejam Reparados.
.
Art. 16. O bonet ·será sempre conservado na cabeça pelos
sub-officiaes que estiverem armados quando em logarrs descobertos.
Art. 17. As divisas, distinctivos e botões ·serão obrig-atoriamente cosidos nos 1° e 3° uniformes. Na japona as tltvisas
e fU'stinctivos poderão ser volantes.
Art.. 18. Com 9 1° uniforme, calça azul, á noite. será
permittido usar ao mesmo tempo gravata de setim prtto, de
la·JO horizontal, botinas ou sapatos de verniz preto e luva~
.-I e peJI it'a hranca.
Arf. 19.. Rão py·ohibido:; alfíneh"H ou adornos nn~ ~~ra-0

0

0

.

vafa~.

Ar f.. ·20. As luvas devem ser trazida·s na mão ou ta lç"ada~
em amba~. quer os suh-officiaes estejam armados. quer não.
~ 1. O uso de luvas set'á obl'igaf.orio f\0111 o 1° uniformP
bi~· e hem assim. eom o·~ 1" e. 2°. estando os sub-officincs armados; c facultativo nos outros casos.
.
§ 2. 0 E' permittido Pm serviço interno, com o 3° uni forme.
ou maeaco, e occasioNtlm(lnte, com os outros uniformes, o uso
de luvas com canhão, de lona ou fazenda grossa
Art. 21. O uso de pP.rneiras, em qual9uer uniformé: rxige
borteguim~ de couro preto._
0
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Art. 22. O talim serâ usado por baixo fio ,laqnntão e rlolman. A pernada pr.qnena ficará ~ohrn o qnaflr·il P a grande
na~ ~~ostas a mPio. A pernarla pl"lCJUPna sahirá pPio rl1rte proprJO ~o jaqnef.ão, dr!man f' japona. r.ada uma {la~ pf'rnafla~
prg-ara no aro I'O.J'rf'~pondf'ntr. da r~pada.
Art.. 3~L O nso da rspada SPI'~i dP rigm·, I'Om os uniforme~
t ", 2.. f'l R" c•m aprPsPntacõP-s, foi·mal.m·ns f' outros acto~ om qnfl
os f.nb-offiriaf's ronrnrrsm eom os nfficiaP.I!, estamlo f'Rin~ I'Om
f'spada.
§ t ." Em ouf.ras 01~rasiÕPS o Sf'U wm Sl'rá I'Cg-nl~do, dP
Pf~rtH·do rom a naf.lll'1'7.fi do sPrvico " ~~irrnm~lanria~ de cwr.a-s;iio.
~ 2." A Pspnfla não ser:\ mmda enm o tn unifornw hi-., nrm
.~nn1 n ~~apntr. c•al1:a ,. ,~n~rwo imJwrmf'lflVPis riP qw• lrnta o
aT'l. :l5,.

Art. 21. A r.spada f'mhainhada sPrá mmrla:
n.) nm formatur·a, no gane h o;
b) (Jíra de formatura :
1. Caminhando, 'Sngnra pela lll'açadP-ir·a snp('rior. topos
paca traz, on or.casionalment.r>, nn ~anr.ho.
2. Parado. como no raso ant•••·im· nn r·nm a ponta dn~cari
çando no ~o lo. ~f\gura pelos rnpos.
:J. Fallando com supr1·ior, segnra pela b1·açadrira ~npc-·
riO!', c•npm; para traz, gume para fóra, pnnt~ para baixo.
~ 1." Com a f\spada no g-a1w.hn os copm; estarão par·a traz.
§ 2.° Com a P-spada desf~mbainhafla a bainha (ltJtará como
hron dito acima no n. 1 ..
Art. 2.5. O fiador .será s·e.gnro aos .copos• da e~.ada segundo o modo indicado Pm d!'srnho annexo.
G!\'PITULO lV
DO lJRO DF. MF.DALHAR F. FITAR

r\.rt. 26. o~ suh-of'ficiaes usarão sua~ mf'dalha.s nos uni~
formes 1 o e 2°, em aprP.,I('T.f.aCõf'S r nns .ac to.s rm qnr •concorram <·om os Olffiriars, ~stando est..-.~ rm alg-nm uniforme do
gala, e tam.lwm no uniformr 1o ibis.
Art.. 27. Aq nwdalhas serão nsaHas pPndf'n:t.r·s do uma
linica barrda hor.ízonl:al, ·rollnrarla no prifo, d'o lado e~qnpr..,
do, a meia distancia da .ro~t.ura do homhro para a lapf'lla cu
para .o m~io dD peito. coll'fnt•mp n ra~o.
§ 1. n A barre·ta ISP·rá fixada ·dp um nwrln invis.ivrl e if.er;'
nm ~!o- rimenfn tal .({llf' fi'qnP ludn nn•hf'l'la pf'las fit.as dag
meda as, sem nomtudo PXr.Pdrr .flp 12.clm .
. /. 2. o Si as me,daH1as -collooadas laflo a ladn não coube-.
. !'~, pP-lo sf'u numero, na harrPta de 12 rim. ella·s ·SPrão dhpost.a.s dP modo {)UP rada nma si' sobreporn.ha igualm·ent.e 1
~.egnint.f', fkando a df'
flpnfro •·nmplrtamPnh~ d'escobl:'rla.
~ 3." As fila~ aprP.~P.ntarão '•O mim .rlo alto da baTrP.ta {.
par.t.o infrrior qur rntra no aro da medalha, salvo o c'aso dP
terem passadorr.s qnr obriguPm a maior comprimento, P s.9-·
rão cosidas pr,los rx.!.remos passnnd:1 a harrr·ta por dPn:lro da~
mf'smas .fitRs.
_
Art. 28. Nos outros casos não oonsiderad!os no ar>L 2{),
.sub-officia.es usarão, no's uniformes 1 o· e 2°, :unioomente
1
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fitas iguac-R ás de suas meda.lhn:" dohradas. ~ ('n:~idag .c:;o:hrl1
qne aprPsf'n!J:lrão a hi'~!urJl..dr t.:..'mlm r• o;;r'rão fixardas enmo a11. da mednJha~.
~ I" As harrrla.s ün fita~ ~wrã1) nr.;adns et~mn a·s da8 nwnalllas, não r-:P eollncando, :pnri~m, f'm uma harreta mai·R ri~
I~·~·~ l'il as, as qnae~ ;.;f'rão .di~posta;; lado a lado.
~ ?.. " HaYPndo maif' •lr• :tr'r>i" >fi-tas :!'f'rú usada uma sa~lwla har·r·P·:.a nrn f\l'nf inwll'o ab:üxn da peinwira, n as-;im
ll~ti'l'r~ta.s

P'~~'

d'•an!t~.

•\l't. 29. A~ barre tas de medalha:o< nu de fitas (a de c i ....
ma, no t·aso de ma i~ dt\ umn). ~er:lo l•ollo.c·ada~ .na-s seguinte-.
altura:;::
.laquntão -- :i n.lt.nra do nwi() hombro:

Pnfre o 4o e n 5° bolfie,·~:
ilifl 5o ho.tão. .
Ar·t.. :w. As medalhas c fHa.s ·serão ur.,ad'ac:; na :s~guint~
nrdf'rn, dn dentro para f6ra P de cima para ha·txo: nal('ionat;~
dn f!llc>I'I'a; mi(Jitart>ts: hnmani!lari•a!-1; pr·Pmios o-í'fir.ialmento
m~l.itnhl'o~: esh·ang;eira:~ c•ujn nso fttr antor.izado.
Paragrapho nnico. A~ medalhas dP- cada uma dr·ssas· esJH•r·il's SPI'ão roHncada!4 Pm ordem de recebimento.
Art.. 31. A-; medalhas t]ue, pelos Lermos de sua r.reação,
rIverPm de ser suspensas de utn pregadOT .sem fita,· ou qu:e
nl's~ta Hvrrrm um ou mais pa.ssaflorP.,, Sf'rão, nos uniform·B~
rl.P qnn trn.fa o art.. 26. fixa na har1:et;:t pelo .prega:dor ou
JWio passador super·ior. •
1
§ t. u Nos r-asos a Qlif' ,g~ rofrre o a~·t. 2R. drver:á ser
u~a:rlo. quando trat.ar-sn dr mPdaliha ·~ntn f1f a, o pregador só,
fixado na harrefJa.
§ 2 . ., Si. no caso acitna. npparecer alguma parte da ~ar..,J
reta, ella será ahi fo.rTada :de panno azul .ferrete.

Botman branr.o -

RnbrHr~a~a1·a

-- por haix:rt

CAPITULO V
DO VRO DAS ROlTPAR DE AGi\ RALHO' r: ABRIGO

A ri.. :l~. A •rapa. pódp ser usa:d.a eorn quatqnn .rin" nni-

'~a·~o >~le frio úll ehuva.
Pnrag-ra,nho unil•o. -" c:npa, rm

fornws. em

paR~Pio. p6de ~Pr n~ada
!'Plu c·apuz.
A rt . :JH. A j aponn (~ dP pns~P ohrig-a:l nrin .í>:ÜmenJe ,.o
(·ao;n df• viagPm ou t'ommissão â paiz est:rangf•iro tlt• cHm3.
frio, nwdi:mtP. no t" !?n!'!o. dP ()r'df'm P'lpf1cial prt~YhL Póde
~ ·t· us·ada cnm (lllalquf'r dos uniformr-';, r.~ef'pl o n ·to h i~. em
~Prvi~o intPrno f> Pxterno.
·
~ 1. A .inpona é dP u~o facult.n.tivo nos outro~ easos.
~ 2. A japona g(lrá nnrmalmf'nfe mmda abotoaria. at(. o
flllarfn q1ntãn: pndPr:l !õ;Pl' \ll~arla toda ahotoarla. •'Om a g·ola lP0

0

Ynnt.ada.

Art.. ~H. Rm serviço interno á noifP íl no quarto rt'a!Ya,
tanto no porto eomo f'm viagem, ser:1 permitt.ido tra'ler com
o jaquetã.o um lenr.o bram•o de lã on s•'da. ou c]ualqnrr ontro
agasalho qemelhante para o pP.seoço.
~rt. 35. !El permittido aos súb-o:ffi'iciaes, em .Serviço interno, em occasiões de máo tempo, o uso de botas de bor-
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racha, capoLe, casaco, calca e chapéo . impermeaveis, pretos,
de typos usuaes, bem comoto de uma capa impermeavel para
o ibonet, preta, que o cubra todo, inclusive a pala.
CAPITULO VI

.

po USO DE ROUPAS CIVIS
~rt. 36. Os sub-officiaes, nos portos nacionaes em que
seus navios estejam estacionados, podem, .em terra, usar traje
civil, e bem assim os licenciados, nos lagares onde se acharem~ e os desembarcados, quando fóra do servico.
Paragrapho unico. Nos navios, corpos e estahelecimento:'
da Armada, os sub-officiaeB só poderão entrar e sahir de·
ddamente uniformizados.
Art. 37. Nos portos nacionaes de escala, no correr de
uma viagem, nos portos estrangeiros e em commissão de residencia no estral1geiro a autoridade competente resolvrná
sobre a permissão do uso de traje civil.
Art. 38. E' prohibido o mro de peças do unU:orme com
roupas á paisana e vice-versa. Não é, vorém, prohibido usar
·á paisana roupas de abrigo toleradas, que não tenham botõe:;
f:i accessorios característicos.
Art. 39. E' PfOhibido o uso de unifornw~ incompleto~.
peças combinadas por fórma não pnevista neste regulamento.
assim como o de algum uniforme ou peça de unifornw
tambem aUi não prevista ou em circumst.ancia dirfferente da'-!
nelle estabelecidas.
Art. 40. E' prohibido. com ., nnifol'me. o 11~0 df' g-uarda
ehuva, guarda-sol ou bengala.
Art. 41. }j' proihibido aos suh- ol'fieirw:-; ~'!li ttit i1fOI'lttP
tomarem parte em bailes .':J, fantrusia.
permittido o uso de traJes apropriados, com os quam; poclerãu
Art. 42. Para regatas e outrbs exr.rcieios physicos é
entrar e sahir de bordo. O honet poderá sPr l!sado f'Ont os
referidos trajes .
. Art. 43. O signal de luto com o uniforme será um braçal
de panno preto liso, de cerca de oito r.entimetros de largura,
passado no braç.o esquerdo.

CAPTTUI.O VTT
DAH PEÇMl DF. QlJg fll·! G01VH>ÕF.M OS 11!\J IPOR~lFS

'Art. -11,. As peCf<ls de que rse compõem ns tlllifnnnes nt•ima·
obedecerão áB seguintes dPscJ'ipçõPs:
a) tpeçaf'! de vestir:
. 1. .Taq·uf't.ão, de panno azul l'Prrrf.f', fnlg-a1io, IP\'Pnwnl ,,
cmtado.
Comprimento at~ o meio dedo poliPgar. ,·om o brnço naturalmente cahido. Peito de traspasse, gola dei! ada. Duas
ordens de quatro lbotões tamanho grandr>. sonde) o~ mais baixos
na altura da cintura, os mais alLos na aUut·a das cavas, e os
outros em intervallos ig·uaes: casas para os botões e mai!j
uma para e i ma. Ordens de botõe8; J'ormando linhas rectas.
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'Afastamento dos botões do par inferior 10 a H centimetros,
do par superior 12 a 13 centímetros. Tres botões tamanbo
, médio em cada punho. Tres bolsos, o.s inferiores com portinhola. Junto á costura do 'bolso inferior esquerdo, por dentro
um córte horizontal para par-;sagom da pernada peqncna do

talim.
2. Sobrecasaca, de panno azul ferrete. Peito de traspasse. Duas inglezas. Gola deitada. Costuras para receber
as passadeiras rentes com o hombro. Duas ordens de cinco
botões tamanho grande, sendo os mais baixos na altura da
cintura, os mais altos na altura corre~pondrntn ao meio do
hombro, e os outros em intPrva!los ignaes; easas na:;; lapellas
para botõe:< ~~ niais um para cima; ordens df~ hotõPs ror mando
linhas n~el a~~; afa~>tamentu dos bolõrs do pa1· inferior 11 a 1~
centimeh'O!_\; do par supPrin1· t:J a 14. 'T're~: boiões f.arnanhu
médio em cada punho. Aba:: f~ em franzido, de eompl'imnnto
~té a partr superior da rotula. Nas pregas das abas. a traz,
dnas carcella~~ com trec; bofi)pc; enda Ulii:J, eoi!IJ(•ad(l:·; nas e>: .
ll'emidadf>s P no eenfro.
§ L'' A colloca<;:,ão rlo botão superiot· nas dtta~ ultimas
ncças se rcferP a pr-ssons qur tc•nham os hombi'OS 11~ wmaes.
No caso dr- hombrm; JWI' df'tWlÍ'-1 inclinado.s ~PJ·:í fPila a t·clt'I'Pcç:ío necessaria.
~ ~~." Os forros para o~ uuiforHH::.•s aeima spr·ão prdus.
:L Dohnan branco, dP lJrim (I in h o, nwin linho 011 alg'odão), folgado. Gola em pé, folgada, fechando ,qireito por meio
de colchetes, eom aHnra não maior dP 5 c/m nrm nwnor rlP :~.
Comprimf'nto até o meio do_ derlo pollegar, com o hraf;o natuJ•almentn f'3hido. Uma orrlem de einco botões tamanho grande, sendo o inferior na altura da cintura. n superior 3 c/lll
abaixo da costura da gola, fl os outros fmt intervallos iguars.
Os hof.õPs pmlrm Sf't' diSJVlsf os r! f> morln a fi ngil· a hntoar e
lixados, nes{o caso. sobre uma prstana. por baixo da qual
haverá uma carcella, oncfp Abotoarão dissimulados. Quatro
bolsos pm· f6ra com porf.inlwla, fechada cada uma por um
botã.o tamanho mPdio. Jnnto n eostura rln bolso infnrior P~
qnrrdo, :r;or dentro, nm enrfe hm·izontal pnra pac;:;;~1g-rm rln
pernada do talim. Abas solta~.
4. Dolman d~ me-sela, igual ao hranco, devendo, porém.
c:;er invi::;iveis ns hotõrs da fl'f'ntP 0. os ela.;; portinholas dos
bolsos.
r>. C:ollt'f.f:'s para sohrecas~wn P jaquetão, de panno aznl
fr!rTOle igual ao da sobrPcasaca ou jaqnctão t·cspectivo ou dt~
urim hranr~u. Som gola. Abertnra na frente potwo maior do
que a da sohrf'r..as~~':t nn ja({uctão (•.om qne fôr usado. Ahu·lnado po1· seis bolões l:unnnho peq11enn m11 uma sô ordem.
G. Caleas para os 1°, 1 o lds, 2° n 3o uniformes: da me~liW\
rnzPIHJa cpw o respertivo .jaqnef ã.o. sobrecar-;aea on dohmm, dit·t~il as. dn f'rnnprimrnto snfficlf:int~ a cahir sobre o TH\ ~~n•n
1'0~>1 a11ns nas ~~os f nrns ~~ :;;pm hainhas visíveis.
7. Capa. de panno azul ferref P ou tcddo Íll1Pf'l'llluavPl
I'OJH a. mesma app:ll'Pnei::l, redonda. SPm homhros. ~·.om roda
igu:~.l a :~;'1 de nm cil'eulo. Compl'imen1o até r> e/m. ~baixo
da J'Olula. Fef'hamento no pesco~)O, por mPio fh• um t•olcllefn
grande, ~~. no w~ifo. na allura das cavas. pne meio de tmt
IJOUi.o f~ presilha, segundo o desenho. Oolla rP~onch.t de 1o
:t 1 ;~ 1:,'m. Capuz abotoado por ha ixo da gob f•' o nu prelo,
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Bolço~ no forro, n tiras de panno cio lado oo forro, para
W'Jlas passarmn--Sf' OS hrar,os (r~H'nlfativamente) •
• R. Japona. Dfli pannn Ililoto azrrl frt·rpf.c. folgada. Comprinwnf o a
ao ex f r·emo do dNlo m1~din, com o braço naturalmente •·ahido. Dnas ordens de cinco botões, ~emln o primeiro par 10 r./m abaixo da altura dos quadris; os superiores
na altura do. prscoço, Jlarn abotoar com a gola levantada; o~
ouh·cs em int.crvalJo.:; ignaes. Ordt'JJ~" dP botões formando linhas reí'tas (_~ ahJ·indo JigciramPnt..-• de haixa para cima.
Afast.anwnfo dos hol.õN;: dn pm· inff'I'ÍfH' t 1 a 12 ejm; do
,, .. par· 1:1 a 11 ••/n1. notõPs pr·pfns, formato igual aos dourados, tamanho grandP f~XI~Pnto ns dn pcs••oço I]IH' sPI·ão preins .- •·hatos, lodos cm;idos. Uol:l ciP 10 a l:l •·Jm. Bolsos la-

f,,

ler·aps llot•izonfaf's
pa l'f'~ d(• hof Õf•S.

1~om

porlinhnlas

~'Ill

alfllt'a

••nlrP o 1° e

~o

b) Diviiõlfl.S, tti~t.inrl ivns. ''
:1 s pP1:as de> ve~l ir:

d1•mai~ P~"Crl~

npplic•adas sobre

·t 0 , divisas jm1·a jnquctãn, sohreca~aca n japona: de fio de
robrn •lonrado, i~.ntaP~ :\s nmnstr:tf.l, enmn s1• sf\gw•:
1\ff'strf' -- tr~'s divi~as largn:.::
Saq!'ent.n-ajud'.antc -- duns divi~a!:i larg-as e nrr.a fina eui .·r dnas.
i o sar,:r.rnto duas divisas largas.
Dimrngões .da~ divi~as: larg·as 111 mim fHJ 518'': fin:1s
6, 5 .mim ou 114". A'?l divisas te·rão entre si 6 mim ·de interval·lo c o.;;e-rão encimada-s por um arco e urna r;;;trella, tudo
s~gundo o desenho, freando dentro do arco
os respectivo~
di,stinclivo~; .s·erão collo.cada.s a nwio do.s dons hraços.
2", distinctivo~ - hordn1dos a onro. de acüôrdo com cg
dB.'Hmhos;
:lo, divh~as para a R:esel"V'a Naval as div.isas l.argas <e
finas substitui.da.~ por outras de galãto onde·ado de '5 mim,
cntrelar.adas e 'Singelas;
4°, dist.in.ctivos par.a a Reserva Naval iguaes a1os
::!r·ima;
5", diviE:as e dist.ineiivos no rlolman brar11eo - a.pplicadus
sobro o fnn'Cio de pa.nno azul f.f'rrote, igua(lls á;s dt>script;n
acima, fixas em igual :poE-~i·ção 11or mrio ·dP botik~ d·f' pr·e.sS'íi.:)
nu nutra diposicãn foet.e •hlvi'litVel;
6°. divisas P dist.inctivo~ no ·dolman df' mr~rla do
radarr:o nu tiras dl> panno af}llPllas e rf'.rort.~Hift-.' rm panrno dr.
1fí ·e~fa~;:. cosidas nac; mangas~
'
0
/
•
bolõc·s - eonv.rxos, donr~.dos, ~'o:m rl'ou~.; .r•ireulos con~
cPnfrkos Am rPlevo, ·sr.ndo n d~ d 1[~nfro abrrlo na "ua IJ)arte
.suprrior. EntrP os d0ous cirr,nJos 211 estrcllas tamb~m
re-·
-~vo. Na pm'lf,p. c.entral uma ancora ,r,om amarr•a dlispos.ta ve.,,_
ti.~aimrnfe rnr1mada .por uma rstrclla tres vczr.s maior do
qnr as ouf·r~~. dispo::ola rm rircnln com Pilas r• orrnpando a
abrrtnra :~üJxada na pnrtP snpt:•ri.1r dos rircnloc:.. Toda.s a-1
partes ~abe.~tes dos_ botões ~erfio P2lida'3, 'sf'ndo o campo
fosc.l? r burilado. D1ametro dos bot.ocs: .grandes. 2101 mim~
médros. 13 mim; e pequenos 11 mim;
·
.
so, botões para :a Reserva Naval: de accôrdo com os danhos annexo:s CQID as .mesiD:ar- dimelllsões que os acimll.

·mn
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r) peç.aR go.U·as :

t. BoiJnf"l .. Armar:ão de cnnro.. P.ala inf'linada dt> 40 a
de c~ourn pl'Pio mtvPrnizadr.,i a pa·rtl' infp·r·ioJ' fol'l'ad-a d·n
mannq11 im prPI o. Oa.pa dP .panno aznl J'PTJ'I'I f' ou brim hran-..
c~n, li~o. n qual 'IPJ'á dada fl'if.io pn1· meio df' armat;ãn int.rrn:a
d.l' t'J'ina ou nnf.J•o malr.J'ial. F.mhlrma. sPgundo o ·dfl~rnho.
fixo rm uma fita de lã preta, dP 3r>mlm •fl;p Iarg-nrn. Fif'l de
r~om·o pl'eto envrrnizado dr 6 mim ,df' Im·gm'a.
'2. Boncl para a flp,sPrva Naval - Ig11rtl ao dn...; ~ll'h-:o~ ·
firian!-1, 't'nm embll('ma spgnnrlo o dí'SPnhn.
~l Calçado -- ·dP modelo u~nal.
.f -- R~;:pada. Para os. mcstreH; e~pa:da d~'· ot'fi1~ial. Par-:\
os d-Pmais: de '[)Unho pl'el o, rema I.ando rm uma ancora d'Pn-·
fro .rfp nma ·í'l.Iips:c d'c arame; gnarda f)p mf'io ,,~OP,íl a.hert.!J.
li'ia, l,(lndo na pa·rte c:dcrna uma anf'ora .dourada dP '215 ml:n
f"m rf)levo; arco da cabeça do ·punho a gn1arda; tndo ·dt' nwtal hrancn. J... amina chala fl direita com a maim· lai'gm~a do
25 mim e romprimrnto ·rl.f' 85 a !}5 c!m. Rainha ,rJ,, t•ottro .pr·t-.fn
('flVPrniz·ada ·com boccal ·rl'e 1.2 cim hraçalfl.nirn ·d'P A rim I)
pontPira rln 20 r lm, tndn •I e mPf,al hram'<~o H~o. O hnrc'al P a
hrar.adrira rom aros para nrrnrlPr o l.aJ.im.
:>. Fia!lor. par·a os mr-strr~: igual ao n. 2 dos offiei!'lPS
~nhaltrrnos'. Par•a o~ dl('mais: ·rlP flnplo cordão 1lP ~·ouro ic
!l mim df' rl'iamP·trn. , f·Prminando Pm horla. >-\ mriu dr rord1o
uma volta dP fiador. r.nm1winwniln oo fiador, Pxdui:da
prra: ?Rr!m.
.
ô. Tali.m. ·Cinfnrãn ~Ir rrudart"h dr lã. fortr, -rh~ rrr.ca de
3'0 mim. Nl<m fivnlla Pm nm PxfrPmo .f-\ o outro forrado de
ronro c ('O f i ilh·ózf"~. Pflnd'Pnt.r·s do cint:nrão duas pernada1s
~ingp)as de couro dr lr> clm dP largura, com pasSI:ldoreR de
mrt.al dour-ado, f.rrminando Pm mo'l'qnc:tõrs fJU-f' prgarão nos
arros da Pspad:a. Uma p·Prnad:a collocada •na al,tur-a do. quarl~il ·Nifl'l!Prrl'o P outra nas co~ta~, a me·io da .r.int.tu·a.. A p-ernada do qnadriJ terá um -compr:i.mento t.al que a rsparla,
JWD!durada .pelo !Sien aro superior P, .solfa, mal toque o chão.
A p.crnada. dr t.raz f'erá um comprimento •tres: ve.zes maior do
qnr a do quadril. Nr:~ta nJ.tima. ahaixo do cint.urão, nm mosqtwt'fío para f•amhPm ~Pg-nrar a P~pada
prlo <;;PlJ arn infrq~".

!' i ()f'.

Art. 45. Tortas as prças. dos uniformr~, já rP~umirlamenfe
iguaes aos figurinO'; fll(H)Plos C'

dr·~r.riptas, sPrão f'strictanwntc
tl(l'if'Ilhü 3nilf'XOS'.

'•ô.

Arf.
ÜR uniformes dos snb-offiriaPs P sna-s c·nrnhinaf>Ôf'P SPrãn rlPsignadn~ nnmPricanwnt.f' cnrnn sr>1:nw. r•m cor-l'flo;:pnndPnrin rorn ns dos nffií~iaP~:
1° nnifornw, Pal(:a ::tZlll, honrf aznl.
JdPm, rom ralça azul, honrt azul.. <>spada.
Idem, Pnm r a lca aznL honPI aznl. rPvólvf'r.
Trlt'm. rorn ralça azul, honPf azul. Pspada (' rPvôlvPr.
fdPill, nom l':tlt~a az11l. bnJH'I aznl. Pspnda " pPr...:
Iwi,J'as.
ldrm, í'Om rnlça aznl. honf'f. aznl, PSpada. revól40
ver e perneiras.Idem . com calca azul. bon.-.t branro.
41
Idem; com calça azul, bonet branco, espada.
42
43
Idem~ com r alça azul, bonet branco, revólver.
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Idem, com calça azul, bOiwf. branco, espada· ~
revólver.
4n --""'- Idem, com calça azul, bonet branco, e·spada ~ perneiras.
46
Idem, com calça azul, bonet branco 1 espada, J.'evólver e perneiras.
53 - Idem, com calça branca, calçado branco, bonet
branco.
54
Idem, com calça branca, calçado branco, t onet
branco e espada.
55
Idem, cdm calça branca, calçado branco, bonet
branco e revólver.
G6
Idem, · com calça branca, calf:ado branco, honel
branco. f'Spada (~ :·Pvólvm·.
S7
Idem, com calca hram~a. borzeguins pretos, bonet
branco.
58
Idem, com calça branea, borzPguins pretos, bonet
branco, espada.
59
Idem, com calca b.ra•H:n. honeguins pretos, bonet
branco, revólver.
Gu
Iclem, com ~alça bram·a, borz~guins pretos, l"Onf'l
branco. tspada e revólver ..
61
Idem, com calça branca, bonet branco, espaja e
pernpiras.
()~
Idem, com calça bran~a. honel branco, espad.,, I'evólver e perneiras.
73
zo uniforme. com bond.
74
Idem, com bonrt •~ r' Spada.
75
Idem, com bonet e revólver.
76 - Idem, com bonet., P.spada e revólver.
77 - H!. em, com bonet. espô.da e perneira·s.
78
Idem, com bonet, espada, rrvólver e perne;ras.
8n - 3° uniformP, COID borzeguinR pretos, bonet azul.
86 -- Idem, com horzeg-u ins pretos. bonet azul e espada.
87 --- Idem,. com borzcguins pretos, bonet azul e re-·
vólver.
·
88 - Idem, com borzeguin~: pretos, bonet azul, ~'~pada
e revólver.
89
Idem, com borzeguins pretos, bonet. azul, e::;pada
' e perneiras.
90
Idem, com borzeguins pretos, bonet azul, rev ~lw•r
e perneiras.
91
Idem, com borzeguins pretos, bonet branco.
92
Idem, com borzeguin~ pretos. bonet. branco f' es-pada.
~~:3
Idem, com horzeguins pretos, honef. bran«~o e revólver.
9~ Idem, com borzP-guin~ J)J'elus, llonPI hrancf!, ~··~-~
pada e revólver.
9!)
Idem,· com borzeg-uins {)l'r~Los. hmwl IJI'illl"fl. '-'~.
pada e perneiras.
96
fclem, com borzeguins prptos. bonPI. hr:lnr''· pq_.
pada, revólver e perneiras.
103
Idem, com eal~ado hrnneo, bon2t brr~neo.
104
Idem, com calçado br:mco, bonct branco e c:~p:-~dn.
1or;
Idem. com f~alr:ado hranro. bonel. branco f' I'P-vólver.
·I 06
Idem, com calçado branco, bonet branco. e!'lpar!a
e revólver.
44 -
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111 -Capa.
t 12 - Capa com capuz.
113
Capa sem capuz.
115 -- Japona.
CAPI'l'UI..O VIJJ
SPOBICÕES GERA·ES

Art. 47. O Estado Maior, tendo em vista oircumslancias
especiaas, estações do anno e condi:cõers do local em que
servirem os sub-offic.iaes, regulará, uniformemente coxn o que
dispuzer para os officiaes:
i", o uso da combinação Li e pecas, constante do art.igv an~~~rit'r para o serviço e passeio;
2", o uso da espada, re-vólver ou quaosquer accessoríos
i1tdi1~ativus do serviço de quarto;
:-~". a lista dos navios de pequeno porte aos llUUI!S tleve
~~·r a.pplicada a excepção feita no art. 15;
·4" o uso do correiame e outras peças de OtJ.uipameuto;
o, uso de pegas especiaes de vestuarios e accessorios
pttra. aviação, submersíveis e outros serviços.
Art. 48. Os commandantes e autoridades competentes,
;dt~m de exigirem obediencia a todos os detalhes dos uniformes, corrigirão qualquer desvio que observem na direcção e
simplicidade proprias, quanto ao uso das peoas para as quaes
não ha modelos exclusivos.

5";

CAPITULO IX
UIHPOSIÇÕES 'l'RANSITORIAS

Art. 49. O uso exclusivo dos uniformes e peças eonstanl.es deste regulamento, entrará em vigor, obrigatoriamente,
a partir de 1 de janeiro de 1923.
ParagralJho uni co. Serão, com tudo, depois dessa data,
admittidas excepções para as seguintes pecas dos uniformes
antigos, \QUe poderão ser usadas, emquanto em bom estado:
1°) A sobrecasaca, quanto ás dimensões.
2°) O capote e e cabeção separado, que poderão ser
u~adoR, em serviço interno, em actos que não sejam colle-

r.fh·os.

Art. 50. Os sub-nfif·iciaes admit.f.idos no respectivo Corpn
depois da data deste regulamento, tendo sido sargentos do
Co~po de Marinheiros Nacionaes, poderão usar, até 1 fie janeiro de 1923, as peç,a,s em bom esf.ado de seus uni formes
dn sargento, iguaes cís do uniforme de sub--officiae.s anteriMmente em vigor.
~rt.. 51. Os sub-officiaes admiUidos no respectiYo Corpo,
•lepo~s _da data dest~ regulamento, e que não estiverem nas
r:onL~Içoer:; do1; men?wnados no artigo anterior, nsarão1 exclustvamcntr, os nmfornws csf.aheleeirtos pelo me,smo rcgulartwnf.n.

20&
Art. 52. Até i de janeiro de 1923 os antigos uniformes
de dolman azul, branco e mescla serão denominados f", 2"
e 3", com os emprcgoB constantes deste regulamento.
~..<\.rt. 53. At•S l de janeiro de l9i:!3 será permit~ido o uso
dos uniformP~ alltigo~ ou o dos novos, mas não, conJUntamente, o uso ue peças dos autigos e novos uniformes, salvo:
lo, as ve..: a:-; de que trata o paragrapho unico do art. 49,
.que poderão ser usadas com uns e com outros uniformes;
~o, o lJoneL novo, que poder.á ser usado com qu~19uer
dos uniformes antigos. - Joaquirn Ferreira Chaves, m1mstro
da Marinha.
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.Abr·e. ao .i\liuif,tm·io da Falenda, o credito e.5~ecial de
47 :949$348, Mim de occorrer ao .pagamento do que é
devido á Dj•alma Ferreira, em virtude de sentença judiciaria.
O Pre~ide11Le da Hevublica. dos Estados Unidos do Brasil,
usando da autorização eolltida no art. 1o do decreto legislativo
n. 4. 283, de hoje datado. re!-iolve abt'Íl', ao .Ministerio da F·azcnda, o l'l't'dit.o espedal de n :~1.}9$~~1~{. afim de occorrer ao
pagamento, á vi:-5la de slmtew.:a judiciaria. de Djalma Ferreira, dispensado, em ,portaria do !\linislerio ela Ciiuena de G
dezembro de t 9-1 O, do JJOsto ele :?" t••nente :picado r do Exercito.
Os impostos ifiobre vendnH•nf.os, as ·mensaHdadPs d'! montepio
e u sello Ja pa lt•npnl" ftll'<llll d'•seont.ndo~; JW:-5 ·autos.
Rio liP .Janf'iro, 18 dn .innho fi·· l\1:'1, it)O" da ludependencia e 33'' da R~.publiea.
EPITACIO PESSÔA.

HIJmeru Baptista..

DEüRETO N. 14.881 -

JJE

20 DE .HINHO Dl'; HJ21

Abre, ao l\linisterio da Falenda. o rredito especial de
47 :'893$·H3. para pagamento do ({l.W é devido a FeliBberto
Brant. em virt.ude flp ·senf.t·n~a jwlll'iaria.
O Presidente da ltepubliea do~ Estados Unidos (JO Brasil,
usamdo da autorizacão cont.ida no <u·t.. 1'' do tiPcrdo legislativo
·n. 4. 284, de hoje datado. resol·ve abrir, ao :\linisterio da Fazenda, o credito ·esp·ecial de 47 :8193$443, para occorrer ao pagatinento, 'á vista de sentença .iudieiat·ia. dos vmlCimentos de
Felisberto Brant, dis·ppflsado, ·f'UJ portaria do Minislerio da
Guerra. de 6 de de;ZJembt'tJ tl11 HH O, do t[)osto de zo t.enentc
~)icador d~o Exercito. Os impos!ns e ,.,nf.rilmic;õ~'s devidas foram descontados no~ auto~.
·
Rio IIP .l•anPÍl'IJ, 20 tln .i unhn !).,. t\1·! 1. !HW da lnde'[)endencia e :~:la da. H'''Intltlku.
~~PIL\C!O PESSÔA.

Homero Ba11tista..

A:aros no
DECRETO N. 11. 88.2

~onr:n
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21 DE .JliNIIO DE 1921

1\lodifica o plano geral da~ {Juras ue melhoramento do porto
de S. Lui:z, no Estado do Maranhão, approvado pelo decreto u. t:1.f.3,3, de 7 de agosto. de HH8, e bem assim o
respectivo or1;amento. que :passa a ser de 23.~.H2 :'009$560
(vinte e tres mil duzentos e quarenta e dou~ contos nove
mil quinhentos e· setisenta réis).
O PresideuLe t.la H.e~vulJliea t.lu:-; Estados Unidos do Brasil, attendendo ao que requereu o Estado do Maranhão. coneessionariu, em virbude du eontracto celebrado nos termos do
de·creto n. 13~2·70, tle 6 d1~ novembro Lle 191~. das obrati Lle melhoramento Llu porto de ~. Luiz, uo referiuo Estado, e tendo
em vista o ,que IPI'Opoz a Iuspectol'ia Federal dn Portos, Rios
e Canaes e o disposto nu art. to, §§ lo e 2" da lei n. 1. 746)
de 13 de outubro. de 1869: urandado aPIIJlicar pelo art. 130,
n. XIII, da lei u. 3. 45·i, de 6 de janeiro de HH8 o este pelo
art. 83, n. XIX. tla lei 11. ·1. 24~. de 5 de janeiro do eorrente
armo, Llecreta:
·
Art. 1." Fica modHieado pela Jórma abaixo, de ac'Jórdo
com a-s plantas .que a este acompanham, rubricadas pelo director geral de Expediente da Secretaria de Estado da Viação
P- Obi"as Plublicas, o plano geral das obras de melhoramento
do vorto de B. Lui·z, no Estado do Maranhão, ap1provado pelo
decreto n. 13.133. de 7 de· a·gosto de 191:8, e ao qual se refere
a clausula segunda do contracto que, para a construcç:ão, uso
e goso tias nmsmas obras, foi ·celebrado com o Estado do Maranhão, •.'Hl virtuue du deereto n. 13.270, de G de novembro
de 1918:
1o, modificação do typo do molhe do Bomfim e o adiamento da constl,u.cção desta obra para depois de se ter apreciado o .effeito que o revestinwnto da margem direita exereer:.í. 11a cons(•t·vaçã.o da prufunuidade do canàJ;
zo, rPdUe(:ão da largura uo eanal de aceessu ao porto, de
360 nH~tros para 100, e aprofundamento, pela dragagem, de
tres mpft·os para ~l'i'l': modificação da l'argura ua bacia de
evolur;õf':-,, d•· n,o 111rtl'os lJara 250. dn comprimento da mesma,
de 'iOO mel rus para 6GO. " apt·ofnndamento, pela dragagem,
de tres metros para ui tu;
3' substituição do mies fluctJuanLe projcct.aou, por um
cá•Js fixo RohrP estacas de concreto armado:
4°, construcção dos armazens do porto ao longo deste
cães, em ferro eorrugado com armação metaHica; modificação
do numero dp armazcns, de seis para tres, e das dimensõ-es
dos metmws. de 1OX ·1210 metros. para 2;5 x 90 metros;
5", rnodifieação do t.ypo do rovesUment.o da margem direita c da ligPira alt.Pração introduzida IW traçado.
Paragl'apho uni eo. E' facultada a suhstit.uiç.ão do systema de construcção do molhe do Bom:fim por est.acas-pranc,has de concreto armado e com l' cáes fixo construido em concreto armado, poréw t·om a dosagem de -í30 kilogt·ammaos de
cinwnt.o por nwlro l'ubirn.
Art. :!." En1 eousequPOt'ia da HJoôi.ficac:ão atii.orizada 110
art. 1". fip,sf.e decrí'to. fica, tatubPm. mudifieado o or~~atuento approvado pelo citado decreto n. 13.133, de 7 de agoMo de 19H~.
o qual •passa a ::;e r de 23.:242 :0'09$5'60 (vinte e tres mil du0

,
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zentos e quarenta e dou~ contos nove mil quinhentos e ses,senta réis), conforme o orçamento que ora baixa. iguàlment.e
rubricado.
Art. 3.° Fica ente.ndido qup a elevação do orçamr.nto não
importa em noYa. garantia do ( ;(., t·rno Federal, além da con~'Ü'gna.da TIO rnferido COULJ'af\LO, dPtõUI'l'ülÜP. 1l0 I{Ceret.o numero
13.270, de 6 de novembro de 1918, e constituida pelos limites da t.axa dn 2 % •n1ro, al'l'f'(~<Hiad~t allnwümcntr~ no proprio
podo do S. Luiz, ClllfltWnto IlP(~r.ssario (el:ll,lflUln XXII).
llio de Janeiro, 21 de jllnho de 1\)'!J, LOO" da Judepende.neia o :~3" da. Rcpublica.
EPL'rAClO PE~HÔI\ .

.T. l'irrs d(l Jlio.

;\ppl'm a -o prq,jPcl.u c or(:.i\lllf'll{ll, na illtpol'lanei<t. de ~\l :6'7n$l6l
(oif.t'llf.a O llO\t\ t'Oill.tl:-i St~i:-it'-Oilltl:-\ P SPtenfa P t'ÍIII~O mil
c:!mlo r. Sf':'iSenl a c um rt:if;), uu1·o, apresentados JH>la. «Com-

ranhia Cessionaria daH DneaP. do Poelo da Bahia», rela1.1\·o::; 1ás obras de melhoramt;nlo e aformoseamento do tre~
cho do eáes e corresp.onrlcní.e fai-x:a de tf'l'l'enn comprehendidos entre o ·edificio da alfamlf'ga e a doea do mercado.:
O Pre6idente da ltepubliua dos Estados Unidos do Brasil',
altendendo ao que requereu a «Companhia Cessionaria das
Docas do Porto da Bahia» e tendo Pffi vista o contracto a
que se refere o decreto n. L4. H7, de 1·6 de outubro de 1920,
e o que a respeito informon a Inspcetoria Fcdel'al rlc Portos,
Rios ·e Canae6, decr·ela:
Ar L 1. J<'icam ap,provadus o rn·njedo e orliliHWllto, na irn.
porlancia de 89 :675$HH ( oit.P.nta f' novt· t•onfos sniscentos e
setenta e cil1(\0 mil confo e sessenta" um réis). tltll'n, apreReutados pela «Companhia •Cef;sionaria das Doeas do Porto da
Bahia>>, os quaes eom este baixam, rubricados pelo director
g~ral do Expediente da Secretaria de Estado da Viação e Obra~
Publicas. t•elal.ivos ás ob1·as dc mrlhor:unrnto c :1fnrmosea-ment.o do tret\110 do eáes " t'Ort·rsponrlf'n~.P fai_\:t dP tetTPnn
comprchPndidns nnlrn o rrlifir'in rla nlfnndrga ~~ a dor\a rlo mercado, de modo a adt~Apt.al-os W\1\Jusivarnrmtf' ao livre embar~
Que c desembarque de passageiro~. r~ortforme esf abelece a clausula i~ do contracto de revisão c eonsolidaç~n ~Pll"!brado com a
requerente em ·yir'Lude rlo dem·Pto 11. lí.'tl7. dr' lô rle onf.ll-·
0

bro de 1920.

Art. :?." A.~ 1iespp:r.a~ ·que :;e f':'ll'Jl~t\l.uarPtu ~~otu a.-; ~.-eferidas
obras. até ao maximn do orçamento nra approvadn 6erão lA-vad:l.s á rnnta de capital da P,Ornpl:lnhi:J, df' :H·.c·rlrrln ~·om 0 fJIII:
deh~J·mina. a eitacta rlausula 1~.
Art. 3°. Para execução das mesm;u; ''brPs ftra f.ixado 0
prazo. maximo dr t ~ r dP7ni fp' mr>;rr··;, r>·:f ip,,hrl·, '". ~ ?n rl>!
mPnt>,IOn:HJa rlau·mJa.
Rin de .J:lllPÍl'O, ~J t_lr' .iiiiÜtP d·~ 1~1'1. 11111" rh rnrlepRll··
dPnt•ia ,. ~l:i" da HPpuhlit·a.
I< I '11',\( :lt l 1 1 1~!-:lH(lt\,
.1. Pirrs do Rio.
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DECRETO N •! 14.88·Í-

DE

22

DE JUNHO DÊ

1921

Abro o credito' de 44.000:000$000, em apoliccs da divida publiea rio valor de um conto de réis cada uma, c juros do
5 o/o, ao atmo, para occorrcr ás despezas do construcção
das estradas de ferro do que tratam a innovação de con-'
tmcto c o termo do additanwnlo as"ignados com a Grcat
\Vcstct·n of Hrazil Hailway Gomvany, Limitcd
O I>rcsidenlo da lll'puhliea dos Estatlos
110 ~ (;"

Unido~;

do Bmsil,

d.a clausula VI do d~crcto
n. J.L:3:?6. de ;-2!1 do agosto de lU:!O, c nu paragrapho umco da
,~tausu la I do deeret.o n. 1-í. 530, dt~ 1 O de dezembro do mesmo
anno. amhos assignadns t!lll Yirtude ela anloriza~\ãO lPgislativa
c~onticla JJo 11. XXVI dn at·t. ;,;j da lei 11. :J. UU l, de 5 dn ,janeiro
tlu I U:-20, decreta:
Ad. 1." Fica abtwlo o credito tle quarenta e quatro mil'
contos tle rt'~is (H.. 000 :OOU$000). em apoliecs tla divida publica do valor dP. um conto de ri'is cada uma, c juros do cinco
por cPnf.o ( 5 o/o) ao anno. para ocüorrcr ás dcspczas de con:-;trucção das estradas de ferro de quo tratam a innovação de
contraeto n o termo de additamen:to assignados com a Great
'Vcstera of Brazil Hailway Company, Limitcd, ambos assignados em virtudo da autoriza(~ão legislativa contida na lei
n. 3. 991, aeima cilada.
Art.. 2 .., Revogam-se as disposições em contrario ..
llio de Janeiro, 22 de junho de 1921, 100° da Indep(mdeneia c 33" da 1\cpublica.

para nxecução d11 disposto

EPJTACIO

PESSÔA.

J. Pires do Rio.
Hom e1'·0 Baptista.
1

DEÇHET\0 N. 1 í. 885 -

lJECilETO N. 1.'t . B~ti -

NAo FOI PUULlCAUu

DE ~.'.! JJE .1 UN uo

m: I 92 t

Concede á sociPdade anonyma- Thn Caloric Company autoriza~
zação para continuat·. a funccionar na Hepublica
O Prn:-;itlPnfe da llPpuhliea uos :Estados lJniuos do Bra::-;il,
aUt>ndendo ao que requl't'en a sociedade anonyma The Calo·rie Con1pally, autorizada a funeeional' na ll•lpublica pelos deerPtos ns. B.!)l:.?, d(l 3 de abril oc HH2, c 10.021, de 2:! de janeiro tlc lUl3, c deYidamente rPprescntada, decreta:
.Al'f igo uuico. E' concPdida á soeiedade anonymu The Calol'ic Company anlm:izaç.ão para contimiar a funeeionar na
Hqrublica. com a nont alt.<Taç.ão feita nos seus estatutos para
a l'll'vação do eapilal ~ocial a ~.000.000 dullars. conforme rc~·olução adoptada l'JU as8embléa. c::;pcvial tlo~ respectivos acLcls de 1U21 ~- Vol. IV
U

!lO
cionistas realizada a 24 de julho de 1914, e sob as mesmas
clausulas que acompanham o. decreto n. 9. 512, de 3 de abril
de 1912, ficando, porém, a referida sociedade obrigada a cumprir as formalidades exigidas pela legislação em vigor.,
lho de Janeiro~ 2:2. de junho de I U21, I 00° da Jndependencia e 3a.o, da Hepub_lica.
J!:PI'fACIO PESSÔA.

Simões Lopes.

DECHETO N.

·t.í.~H'7 -- LH: 2:~ UI~ ,llJNllO UI!.:

t92t

co., Ltd., of Brasil,
hw., autorização para funecionar na Republica

Counede á sociedade anonyma Davi:; &

o Presidente da. Republica· dos Estados Unidos do Brasil,
attendendo ao que requereu a sociedade anonyma Davis &
co., Lld., of Brasil, Inc., com séde em Wilmington, Delawar~.
Estados tinidos da America, e devidamente representada, decreta:
Ar ligo unico. E' concedida á ::;ooiedadc anonyma Davis
& C"., Ltd., of Brasil, .Inc., aulorizaç.ão para funccionar na
Republica com os estatutos que apresentou· e mediante as
clausulas que a este acompanham, asignadas pelo ministro de
Estado dos Negocios da Agricultura, Industria e Commercio,
ficando a mesma sociedade obrigada a cumprir as formalidades exigidas pela legislação em vigor.
Rio de Janeiro, 22 de junho de 1921, 100'> da Independencia e 33° da Re publica.
F~PITACIO PESSOA.

Simões Lopes.

Clausulas que acompanham o decreto n. 14.887, desta data
I

_
A sociedade anonyma Davis & C Ltd., of Brazil, Inc. ~
obrigada a ter um representante geral no Brasil, com plenos
e illimitados poderes para tratar e definitivamente resolver
as questões que se susci~arem quer com o Governo, quer com
particulares, podendo ser demandado e receber citação inicial
pela sociedade.
0

.,

tT

.
Todos o actos 9ue pr~ticar no Brasil ficarão sujeitos uni(. amrmt~ ás resp~chy~s ~ets e rcgula_m,entos e á jurisdicção de
l:ieus tnbunaes Judtmarws o~ adm1mstrativos, sem que, em
tempo • algum, possa a refertda sociedade reclamar qualquer
cxcepçao, fundada em seus estatutos,_ cujas disposições nAo
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poderão servir de base para qua:lquer reélama~;ãu ~on~er
ueulc á exeew;ão da?. obras ou serviços· a que elles se referem.

lll
dt'lH'lldeutP dn aulorizat;ão uo Uovm·uo qualquer al--que a ~ueiedatlt• tenha dn fazer nos rP::;peclivos esta-

l'it~a

t H a~; à o

tn!Ps.

A sueit~dadL' Hãn poderá, tampouco, p1·a!icar uenhumà
t·!H'l'<Wi:ío tlt• hautu, llt'~ueiaJ' em t•amhiar.~ n.n operai' c-om segut·os- seu1 quP. pal'a esse fim, solicite préviamente nutorizat:ii,, nsp(~t·i:..tl ao Mini.sLt•J·io dos Negocios da Fazenda.
·
~er-lhP-ha t•.as~ada a autoriztH;ão 11ata l'nnccionar na R~
puiJiie:..t ::;i infriugiL' t>sla elausula.
IV

l,·ir.;J cnlt•uditln qtlf' '' aJJlurizat.:ú•' ~·~ dada ""'' 111 pre.nuzo do
prJltnJpio dP :whar~st' a sociPdadt· RU,init:J ás disposições de
d Jreil n qut• rt•gt'lll as st•t· it~tl:.uh·~ anonynws.

v
.\ iufr(Jt:t.:i'in d.- q11alqllel' da-:: da11sula:-; para a dual não
, ..,, t·.ia ronrminad<l pl'na Pspeeial St>rá pu11 ida r'tJill a multa de
1:111 •·nnln dP rt~is (1 :·000~) a eineo r·.ontos dP réis (5:GOO$) e,
IH• ~~aso dt• t·r~irlr'idenria, t·orn a eassa~,;ão da autorização· con'' d ida rwlL• dt~l'l'f'lo· f'tn vil'ludP do qual baixam as orasentes
rln11snlas.

Hiu d•· .lauPiro. :!~ dn .itmho de I H:! I. -

Simócs I..~opes.

t'ECHE:l'O N. l.{.8R8- DE :!2 DE Jtl.NIIO DE J921
RI3Ctiflca. o decreto n. j.256, a 14.619 da H de janeiro de 1~21
r1 Pr·l'..;idf'nfP da llepnblica dus Estados Uniun~ do Brasil
l~>rrdu l'!lt vis IH a infnrtuação ennstanto do nf'ficio do Senad~
"'' Hepublif·.a. u. ~:3. de :n de rnaio findo, resolve declarar
qw· ,; ,\nr,:rico .Jqst; Ordano e uão Amcrieo .Josr. Ordino, o
nw:<!r,· d' • cxLiuef" :\.J'sr>nal d1~ Guerra de 1\lat.t0 .l}ros:so. de
qu,~m trataw oc; 'J.>ferr·t~~s n~;. '1.:;'56 r l L6Hl, d~· 11 de ja-" (' 11'1 I

dr

J ~I c_• I ,

lt!•• dr_: .JaJw•n'. :::· dr .rl!ldJrt dP IU/1. lfiiJ" d:..t Indepentkuvw , ;1;1" da Hepnb!k.;~.
E:PITACio PEssó.\ •
.loão Prmd11i Co.loqcras.

DECRETO N. 1·1.889 -

DE

2-i

DB JUNHO DE

i92f

a adbesãa da Bulgaria a Conveu~ão da União da
Paris, para a protecção da propriedade industrial, re ..

~ublic(J.

-

vista rm Bruxellas e em :\Vashingtou.
O l'resiuentc da Itep\Ilblica dos Estado::; Unidos do B1'a.sll
faz publica a auhcsão da. Bulga.ria {t Convenção Internacional,
:~ssignada em J>aris a 20 de Março de 1883, para a proteeção
da. propriedade industrial, revista em BruxcllaH a 14 de Deze.nú,ro de 1UOO n em \\~ashington a 2 de Junho de 1911, com
o respectho protocollo de cllcerranH~nt.o, - conforme eommunieou ao .:\lini~terio da:; H.-laçõcs Exteriores a Legat;ão da
Suissa nc.st.a Gapitul, por Nol.a tle 7 tln eorrPnt•\ cuja, t.radue~:ãn offidal aeolllpanha estn deerdo.
.
Ilio d~ Janeit·u, :?·í du· ~Junho d•~ H.l!.l, 1OIJ'' da lnde.vcudt•ucia e 33., dt\ RevuJJlica.
EPn'ACto Pm:i:::)ôA •
./. M. dtJ Az,.:vetltJ .Mu.rques ·: ·

TRADUCÇ.i\0

Legacão da Suissa no Brasil

N. 1.'839/2 -

Rio dl3

Janeiro, 7 de Junho de 1921.·
Seuho1~ 1\linistro,

De ordem do meu Governo, teuno a uoura t.le infnrmar
Excellencia de que, por nota dataua. t.le 30 de Abril
de 1921, o Governo da ]Julgaria !.lotificou ao Coní'elho l~'ttleral
8uisso que deeidiu adherir á Convcução Interuadonal llo
Pari~, de 20 ,..t.lo Março de 188:J, para a pl'otecção da prupriPdadc industrial, rnvista l~m J3ruxellas tt 1 '" de [)pzt•mbro d"
1 HOO e rm \Vashington ·a ~ Jc Junho dn HJ:Il. eom o s~·u
protocotlo de eilcerramrnto (V. al'tig-o J 8 da. CfJltvew.;ão).
O· Governo ~upracitado accrcsccnta que, no quB eoncet'IH~
á ·sua contribuição para as despm;a~ rla Hevarf 1~ã•) Jntcrna-eional, :t Bulgaria desl·j~ :o;er •~ulloeada na quinta elassc.
De conf01·midade eom o artigo Hi. nlinen 3, t!a l:flnvem;ãfl
(ta União de Paris. J'{~vi.sta, Pssa adhnsfio produzir:'t pffpifo Ulll
PH'Z apó:-~ a rr•.nws:;;a da nolifieação fPit.a. Jlülo GovPrno sui~sn
nos ouf.rus paizes uni<mistaí", portanto, a partir de 13 fie Junho
Vo~sa

d" H~:2J.
ltogantlo a Vos:->a. ExcPllenein. q.twil·:t .lotuar uul,a de:-;:;a
adhcsão, aprm·,~Ho I'OHI rn·azPt' Psfa IHJVa ut'l'af'iãll, ~Puhor .1\li·'Di;-;fro, para. llw t•eitPr::tr n~ Sl'gUL'alll,'as da. minha :dta Pstinvt

e mais dist.inda

con~it.leraçiio.

-

Gcrts~h.

A Sua Ext~ellnneia o ~Pnho1· Jle .•Tu:.;t'~
1\Iarque:::~, Mini::;tro d~~ Esta<.I•J d:J:,; H+,!la•;.ür~>

l\fanm~l d·~

.r~.xf.eriurcs.

AziJverto

~ta

'ACTOS DO POOF.I\ JrXF.ClJTtVO

DECnFTO N. 1. ·i. RUO --

DB

2i

'·

DF. .Tl!NlfO

nr.; 192.1.

A.hrP, no Ministl'rio rln .Fawnda. o crPdito espPr.ial d ... réis
1 : 2779rl t :~6, para pagamcmto dn tiiffm·rnçaH do gratificação devidas ao fi1~l de armazem, (•xtineto, da AlfandPga
•ia nidadP do nio nrnndr. Eduardo Franeisco dos Ranto~
O Jlresident.n da fidmhlica cloH Esfados Cnidos do Brasil.
tJr.ando da autorização ('.ontida no art. ·l" do dN•.reto legislativo n. 4.286, de lwjn dt\tado, resolv(' ahrir no i\Iinisterio da.
Fazenda, o cr·edito especial de t :277$1:16, para pagamento de~

•1iffl'rrn.;.a~

rln

grat.it'ir.a~~ão devida~

ao

fi~l

..

Bomero Baptista~

dfl. arrnazcm, ex-

1inct.o, da nlfandcga da cidade do Rio Grande, Estado do Rio
Grande do Snl, l~duardo Francisco elo~ Santo~. n rt~lat.ivaR ao'1
c>xereicios do HH6 a HHR.
Rio rle Janeiro, 27 de junho de 192!, 100" da Indepeú..
clencia e 33° da Rcpublica.
EPI'I'ACIO PESSÔ.~.

DECRFTO N. 11.89 1 -

Appmvn.

nr: ~8 o r .Tt'NHo m: 1U21

11~

nnnrxos I, li f' III c1o N·gnlanu·nto para
Pl·c·ir i o~.• o C'rnprngo P n I iro de nrl ilhnria

o~ 3X--

() PrPRid•mtP <la nepnulicn dos Esl.artns Unidos dú BràgiJ, n~mndo da altrihuic;ão qu(• lhe cnnfcrP o ar·t. 'l8, n. 1,
da Constituirão, r•~~olvc~ npprovnr os anncxoc:; I, li c UI do
J't'gulamPnto para os cxercicios, o emprego e o tiro de artilharia, que com este haixa, assignado pelo Dr. ,loão Pandiá
CalogPras, min.istro de Estado da GueT'I'a.
Ui o de .Taneiro, 28 de junho d(' 1921, J ooo da In~Ppen ...
dencia c 33° da Republica.
EPITACIO

PESSÔA.

Joã() Pandiá Calogeras•

.D.F.·O.R'(iYl'O IN. 1 ·~.89~ -

nF

29 OF. .HT~Hú nF. Hl2t

:\ hrc ao .Minic;LPrio da GUN'J'3. o l'rnclitn P~pr.eial dt' 1 :7i3$330,
para pagamnnf.n d.-.. v:mlm!Zrn~ nn adjunto rlo Collegio Militnr· "" Por·tn t\lfl!.!;'I'I' ma.irw rí'formndt• 'lnr·io Cruz.
O Pr·op,iflPnl'f' dn. RI'Jmhlica do;;; 'E:;;fado~ enidos do Brasil,
nsando da. autorizn<.:iio con:;t.anln do cl1~cretn lr~i-.lat.ivo nu ...
mero 4. 2HO, dest.a data, rrsolve a'brir ao i\Iinist.Prio da Gu~rra
o rredito especial' de 1 :713$.330, para oeeorrer ao pagamentO
de vantagens que competem ao adjunto do Collegio ·Militai; do

~-\ai'OS DO PODF,.R, EXEÜJTIVO

Porto Alegre major re.formado, Mario Cruz, no período de 17
de junho de 19,1t8\ a 20 de novembro de 1919.
Rio de Janeiro, 219 de junho dp, 1921, 100° da Inefp.pendencia e i"l3° da Republica.
EPITACIO PESSÔA.

João Pandiá Calogeras.

DEJGRETO N. 18. 893 ·-·

DECRE·TO N. 11,894 --

NÃO FOI PUBLICADO

DE ~.'H DF JT.TNHO DE 1921

Abre ao .Ministerio da Guerra o credito de 5:731$477 para
pagamento do terço de campanha a officiaee que estiveram na defesa fixa P mov~"l do littoral da Republica

O Presidente da Ropublica dos Estados Unidos do Brasil,
rusando da autorização que lhe confero o arf.. 23. n. XI da
lei n. 4. 242. de 5 de janeiro ultimo. resolyr abrir ao l\linísterio da Guerra o credito de' 5:731$-177. para pagamc~nlo
do. terço de r.ampanha ao major Cornelio Otto Kuhn, capitães Alvaro .Toaquim do Amaranle ,, .Torge Augm:;lo SouniR
e 1° tenente Iberé Leal Ferreira. que PsliYeram em serviço
na defesa fixa e movei do littoral da Renublica. durante o
estado de guerra com a 1\Uemanha. nos pel'iodos constantPs rla
inclusa demonstração.
'
Rio de Jane-iro, 2 9· de junho d~ 1921; 1 00" da Indrpendencia e 33° da Republica.
1

Joiio Pandíá Calogemg.

Demonstração a que se refere o decret~ u. í4. 894; desta data

Major Cornelio Otto Kuhn - 30 de outubro a 20
de· dezembro de 1 1 ~H'7, como cf!,pitão, e 21 de
dezembro de 1917 a 11 de novembro de 1918
como major . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Capitão Alvaro Joruquim do AmarartfP - Torlo o
1periodo romo pt·imeiro trncnte............
Capitão Jorge Augusto Sounis - 4 de maio a 11
d~ novembro de 1918, como 1° tenente (perwdo que dP.ixou de sPr ineluido na relação
do credito aberto pelo rlrerrfo n. 1 .'1.()90, df'

2:548$365
1 ::188$418

23 de fcvereire- ultimo) . . . . . . . . . . . . . . . . .

· 8fH$147

Primeiro tenente Ibcré Leal Ferreira - :10 dB
outubro de HH7 a 27 de maio df' 1918 como
2o tenente ............... , . . . . . . . . . . . . . .

'193$54'7

5:731$477

·

JUo de Janeiro, 29 de junho de 1 P?L

lopeMs

João Pandiá Ca-

tt5
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DECRETO N. t4.895 -DE 29

DE JUNHO DE

1921

Approva as alterações dos estatutos do Banco do Brasil, feitas
pela assembléa geral extraordinaria de 18 de junho corrente
•
O Presidente da Republica dos Estados Unidos do Brasil,
tendo em vista o disposto no n. 1 do art. 29 do decreto legislativo n. 1. 455, de 30 de dezembro de 1905, resolve approvar as alterações dos estatutos do Banco do Brasil, feitas
pela assembléa geral extraordinaria de 18 de junho corrente
e constantes da acta que a este acompanha.
Rio de Janeiro, 29 de junho de 1921. 100° da Independencia e 33° da Republica.
EPITACIO PESSÔA.

Homero, Baptista .
DECRETO N. 14.896 -

DE

29 DE JUNHO DE 1921

Abre ao MinisteT'iO da Marinha o cred·ito de 30: 6-iõ$459, para
pagamento da differença de vencimentos ·dos funccionarios civis das Capitanias de Portos e Delegacias respectivas
O Presidente da Republica dos Estados Unidos do Brasil,
usando da autorização contida no art. 4°, in-fine; do decreto
legislativo n. 4. 267, d1e 15 de janeiro ultimo. resolve abrir ao
MiniRterio da Marinha o credito na importancia de 30' :646$!t59,
á conta da verba 1• - Capitanias de Portos e Delegacias Rio de Janeiro e Estados - do orçamento em vigor. afim de
attender ao pagamento da diffc::'ença rl1e vencimentos · dos
funccionarios civis das Capitania~ de Portos e Delegacias respectivas, de accôrdo com o dis·posto no supracitado decreto.
Rio de Janeiro, 29 de junho de 1921, 100° da Jndependencia e 33° da Republica.
EPITACIO PESSÔA

Joaquim Ferreira Chaves.

DECRETO N. 14.897 -

DE

29

DE JUNHO DE

1'9121

RootabeleM o e:.requattw aos consules estrangeiros de na~io
lidade allemã
O Presidente da RepubÍica dos Estados Unidos do Brasil':
Çonsiderando que cessou o estado de guerra entre o
Brasil e a Allemanha e. assim. deixaram de' existir os motivos que determinaram a expedição do decreto n. 12.7 66, de 21
rifl dez·embro dn 1917:
Decreta:
Art. 1. o Fica re'Vogado o decreto n. 12. '7 66, de 21 de
dezembro de 1917. que cassou o exequatur aos consules es1
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lrang~iros

oe

nacionalidado allemã, os quaes poderão cont!·
nuar a ·r.xercf'r com o mAsmo e:re-qnatur os <'argo~ r.m cu.1o
dnsempenho s1~ acha\'am por orcasião da P.Xi!Wdi~:ão do rPl'Prido decrr.to.
Art. :.!." Revogam-se as dispo~i'.;ves em ront.l'ario.
Hio de .Tanniro, 20 de junho· rlt> -102·1, tooo 1la Tmlr.'ppn ..

flPneia

f'

:1;1° da nPpllhlica.
EPITACIO PF.RRÔA.

DRCRR'l,O N. 1

t: &OR

-

rm :10 nr. .TTTNHn nr. ·I 9:? l

Elnva a duzPnloR mil contos dP r(ds o Jimitr dfls
da C:arf.Pira fip RrdPsrnnlos

operaçõr~

O Presidente da Re-publica dos iEslad',os Unido~ do Brasil,
usando da autorização contida no art .• 9" da )f\ i n. 4 .182, de
1il d~ novrmbro do anno proximo ·nndo, P na conformidad·e do
·ctispm~lo n art. 13 do dN·rrto n. H.ô35, dr 21 dP ,lanriro rindo,
rt~solvP:

Arl. 1:n Fica rlrvado a duzPTitos mil conto;.; de rt~is o IinitP das operações da Cartrira de RcdPscontos, as quaes não
ocvPrão rxcrdPr, Pm nm só monwnto, rssa importancia •.
Art. 2." Revogam-se as disposiçõrs rm contrario.
Rio d1e Janeiro, 30 d·c junho deo 1921, 1 ooo da Indepen..
dencia e 3-3° da R~publica.
EPITACIO PESSÔÀ.

Horn.Pro Bdptista.
DECnF~TO

N. 111. RHD ,.-

DF.

:w mo:

.ru~no DE 1 n21

Abr~>

ao Ministr·rio da Via~.:ãn r· Ohras Pnhli(':-t~ u í~redito de
177 :~00$ (cr·nt.o 11 ~ot~nt.n P ~Pt.f' rnnto~ r duzPnlo3 mil
rflis.), par·a a condu são dn Nlificio inidarlo-- pPlo Lloyd
HrasilpiJ·o na. rua Viscom)f' df' Itahorahy, .nf'st.a 'Capital, e
que ora SP. df'st:ina :í Dirrrl.nria Hrrnl rlns CorrP.ios

O Prrsi,]P.Tll 11 da Rr·pubJi.ca dos Ele:; fado~ Unidos do Bra~il_.
mmndo da aulorizaeão cOII'slanl r do n. LVT rln art. R3 da \'igPntn ~ri orr,amPntaria, rt'solvn ahrir ao Minisi.Prio da Via~:ãn ·
c ObrM Pat,Jira.s n rrPdito d~ 177:200$ (cento li SPtPnta e s:elo
cont.o3 e dG7.Pnto~ mil réi:P, pnra n conclusão do rdificio iniciado pel.o Lloyd Rrasil.-.iro. na. rua Visrondn de Itahorahy.
nPsta Capit.al, e que ora se drsl i na :í Dii·ootol'in Gr.ral doCJ
Cor·reios.
Rio dt' .Tan('iro, 30 de jnnho dP 1 92f, 1 oon da f'ndependen-

cia e 33' da Republica.

,

EPITACIO PESSÔA,

J. Pires â.o Rio.

·

AC'fOS
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DEORE'J10 N. U.900 -DE 2 DE .ÍULlio DE 1921
Approva os ost.ndos dnfiniUvm;, com a Pxt,rinsão do 164 kilomctros, da r,• secção da J~strada do Ferro do Pctrolina a
Thcrczina, B hPn1i assim o l'e~pfldinl or~.amento~ na impnrtancia do 11.285:26-1\j;·15-í (om;o mil flur.mltos o oitr.nta
e cinco ·contos Õl17.Pnt.os n !ô\rssPntn r' quatro mil cento .(\
dnroPnfa n qnatro rf>is) .,
O PrP.sidrn tr ·da llepnblira rlos Rstado~ Unidos rlo Tira..
sil, atlPndemlo ao qnn prnpoz a lw=;prrtorin Frrlrt•:'\l das Es ...
t.r·a• laR, cirPrPln:
Al'l.igo nnico. Ficam npprovados os ~sl.lHlos dofinitivos,
orgnni1.ados pela Inspf'r.toria Federal das Est.rafla·s, da 6 .. secção da F.st.rnda de Fflrro cir. P<'Ü'olina a Tlwrczina, com a ·ex...
trnsão de 16/l kilmnf'lt·os, ('Omprchcndidos ·rntrf' os kilometro~
10 (1'horPzimi), c 17'• (Amarantr-), o hrm assim o respeetivo
orçamento, na importanria dn 11.285:264$15~ (onz·P mil duZf'ul.os o oH.Pnta c cinco conto~. duzPntos f' Ressrnta -e quatro
mil cento o cincoent.a c quatro rP.is), os quaes com este bai ...
xam, rnhrirados pelo dirN·tm· gPral dí' ExpPdicnte da Secretaria. dn Estado da V iavão r. Oheas Pnhliras, constituindo os
I'r~f(~t·Idos Pst.ndos c-ontinuação do trrcho ·dA 10 kilonwtros e 60i)
mPtros, comprrhl"ndidos entre as ·estacas O A 530, da mencionada rstrada, approvado prlo drrrrto n ., 1-~. 2flR. de 12 do
agosto do 1fl20.
.

Rio do Janeiro, 2 de julho de 1921, 100° rla Inde,penderi..
via o 3::1° da Rcpublira
EPITACio PESSôA~

J;., P..ires rto Rio.

DECRRTO N. H. not

~

nB 2 nR .TnLno oF. 1n21

A'brr, ao Minist.rrio da. .Fazenda, o l'l'f'dito rle 101 :665$200,
par·a orcorrer ao paganwnto ela gratifira~.ão concedida
aos auxiliarrs de eRcripta da JmprPnsa Nacional, pelo
art. fllt. alínea V, rla Ir i n. "!. 7:-lR. dr J, dP janeiro de
HH3
O Prrsidrntc da RPpnhlica dos F.starlos Unidos do Brasil,
nsatHin da nnforizacãn conlirla no art. 1" dn dPcret.o legir~la
livo n. -i. '!fl t. df' h-o.iP datado, rPsolvc ahri1·. ao Ministorio da
FazP.nda, o rrf'd i to do 1ot :665$200, para o~eorrer ao paganwnto da gratificação' roncodida aoR anxiliarPR dr eseripta
da Imprrnsa Nacional prlo art. fl't, alínea Y, dn IPi n. 2.738,
dP ,i df' jmwiro de 1913.
Rio dP, .Janeiro, 2 dr jnlho rlf~ 1921., tonn da Independencià
e 33° da Rrpubliea ..
]~PITACIO PESSÔA.

Home1•o

Continue

Baptista.
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DECRETO N. 14. 902 -

DR

2

DR .nn~Ho DE

f 921

IAhre ao Ministerio da Fazenda o cr~d·ito especial de 2:936$,
para pagamento aos f os escripturarios do Tribunal de
Contas bacharel Waldemar .de Avellar Andrade e Candido Venancio Pereira Peixotb, por serviços de tomada de
contas fóra das horas do expediente
O Presidente da Republica dos Estados Unidos do Brasil.
usando da nutorizaç.ão contida no art. 1o do decreto legislativo n. 4 o2!l?, de hoje datado, resolve abrir ao Minislerio
da Fazenda o credito especial de 2:936$, para pagamento aos
1o• escripturarios •do Tribunal de Contas bacharel Waldemar
de Avellar Andrade e Candido Venancio Pereira Peixoto, de
divida de exercícios findos jâ relacionada no mesmo ministeria, por serviços de tomada de contas prestados fóra das
horas de expediente.
_
Rio de .Janeiro, 2 de julho de 1921, 100° da Independencia e 33° da Republica.
EPITACIO PESSÔAo

Homero Baptista.
DRr.HETO N. 11 . !lO:l --

l>R (i DE .TULHO DF.

1921

J\pprova o nro.ioéto f' respectivo orçamrnto. na importunem
de 33 :~H7$310 (t.r1nta c t.res eontos tresentos e noventa f'
seff; mil tresentos e dPr, ;·éis) o apresentados pela Compa'Dhia Estrada de Ferro S. Paulo-Rio Grande. para a const.rucção df' um des"io e posto telegraphico na linha de
Itarar1~ ao rio Urnr;uay

O Pre.si·dente da Republica dos Estados Unidos· do BrasiL
nttendendo .ao que requereu a Companhia Estrada de Ferro
S. 'Paulo-Rio Grande, em cumprime·nto da obrigação assumida
pela condif:ão 5'\ lr.ttra b, das aporovadas por portaria e:xpec:Ma pelo Ministerio rla Viação e Obras Publicas, em 21 de janeiro do correnf.e annílo e de :1ccõrdo com o qne propoz a In~
pecf.oria FE-drral da~ Estradas, decreta:
Art. 1. n Ficam approvados o proje·cto H respectivo orçamento. na importancia de 33:397$310 (trinta e tres contO!~
tresento::~ e :noventa e sete mil tresentos e dez réis). aprese-ntados pela Companhia Estrada de Ferro S. Paulo-Rio Grandt>.
os quae~ n. cst.e acompanham, rnbriradoR nelo dirertor geral
de expedirnf.o da Secretaria de Estado da Viação f' Obras PuhJicas, para a constrncção de um df'svio (~ posto telegraphieo
no kilornetro :)r:íO. 0-15. da linha dr-~ HararP ao rio Tfrugua~·.
rntro as e~.tacões de Hcrval r Rio Caninzal.
Art. 2. o As dcspr7.1fí que se verificarem com c·ssa construr,ção. atA ao maximo do orçamento ora approvado. serão leva.das á conta dac:; taxas addicionaes a que se referem as rondicõeg
1'' e .~·' r- nos termos da 10• da portaria expedida pelo Ministuio da Viação e Obras Publicas. em ~!a dE' janeiro do corrente anno.

:~d'roà DO PODER. EXECllTIVO
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Art. 3. o Para a conclusão das obras fica marcado o prazo
do 6 (seis) mezes, a .cantar da data c'm que a requerente' for

notificada do presente decreto. 1
Rio de .Janeiro, 6 de julho de· 19.21, 1ooo {la TndPpendencia
e 33° d3 • Rcrublica.
EPITACIO PESSÔA.

1. Pires do Rio.
DF.CHRTO N. t ·'t. !lfl.'J

·-

fl DR

llR

.ri ll.ll n ·nE

I !l:~ I

De-sapropria, por utilidade publica, os immOYPÍS situados !Ja
área onde deYe ser construido o Pdifi~io do f'oru m do
Distrieto Federal.
O Pre~idente da Republica dos Estados Unidos do Brasil
resolve, no uso da· attribuição que lhe confere o decreto nu-·
mero 4. 956, de 9 de setembro de 19'13, expedido om virb1lfie
da autorização concedida pelo decreto n. 1.021, de :26 í1n
agosto do mesmo anno, e na conformidade do a.rt. 5911>, ~ 2 ·.
do Codigo Civil, desapropriar, por utilida.~le publica, os immoveis constantes da rela,ção junta, assignada pelo rninisti·o
de Estado da Justiça e Negocias Interiores, e situados na área
onde deve ser construido o edifício do Fortt:m do Districto
Federal, na. conformidadP do art.. ~ • 11. n. (lll lf'Í ll. ::l. fl91' dt.•
fi de janeiro de 1 fl20.
Rio de Janeiro, 9 de julho de UI'' 1. 1noo da lndPpt•lldeneia
e 33° da Republica.
0

EPITACIO

PESSÔA.

A.l{'redo Pinto rieira de Jlellu.

RELAÇÃO DOS PREDIOS EXISTENTES NA ÁHEA DES'l'INADA AO EDIFtl.IO
DO "FORUM" DO DISTRICTO FEDERAL E IJESAPROPRIADOS N-\
f :oNFORMinA!JE DO DEI:RF.'T'II N.
1 'f. ~lfl'., 11.\ PllFSF.N'rJo: D:\T \

Rua D. l\1 ano f'! n. 1 O - Pr1~dio eorn 'i rn.rí8 ,f e fachada
sobre a nta. D. ManoPl. :•om,tifí soht·e n. t'Wl. S . .los(~ t> 'int.·.' '1
sobre a f ra,·pssa do Paço.
Rua D. 1\TanoPI 11. R ---- Pt·t>clin t•om 'im.ilf) de fa1·hada ~o
}Jl'l~ a J'ua 1•. l\la;nopl, 'im.:H> snhl'f' a lrav!·s~~a 110 P:wn ,. l!l'lll.~~~;
dn fundos. l'OHfinando eom o alltPl'ior.
Rua D. 1\'lanm~l --· 'I'C'rt'PIHJ, l'otn· fpcnto pnr·a 1•ssa rua n
fundos para n. Ir :t\'t"S.'m do Paçn. t•uufiwtndo t'lllll " da Pr·~·
teitura.

Rio de .laJJPir·o. 9 dt· julho dP I ~12·1.---.t\l(l'l'd() l'int,. \'i-?iJ a

de Mello . ..
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DRCRETO No·

1-i oun5 -

DF n oP. .ruLno tm 192.1

Approva as plunf.aR do mlificio destinado ao Fm·1on do Distrir.f.o Fr.rlernl
.
O Pef'sidnnto da llPpnhlir·a. tln~ Estado::; Unidos do HrnF~il
rPsolvr~. pm·a a PXP·enão dn clispo~ln no nt·t. :·~"o n. TI. da lf'i
ll o :~. 9 J 1, dn fJ riH ,ianüil'O dr! ·J !J!!O, Ufl(H'tl\'a!.' W~ plantas QUB
a r•stn ar~Oll1J)anhamo HSRignndas veln. ministro de Estado da

oht~f._i•:~

e Nr:gorios Interiorrs, ~~ reff'rcntf's á con~trucção dn
dPstmado ao Por·um do Distrieto ~"'.,dera!.
Rio dP .Janeiro, 9 de jnlhn de 1921. 100'' •la Indcprndcncin e :3:1° da Hepuhlir.no
·
PdtfH'JO

RP\TM!IO PRSRtl.\.

Al{Ndo PiJ&tr, Vir.ira de Mello.

DECfiETO N. 1 L 90(i -

DF. 1 ~ DE .Tlfl,no DE Hl2J

Ap-pr.ovu a planta das obra~ flf' ampliat;:ão do 'florto (lo Rio d~
.Tanniro, a sf'rcm Pxerntadas na Ponta do Ca,iú, de accôrdo
i''Om a~ disposições g-eraes do projrrto approvado pelo rle-creto n. 6. 786, de 10 de dezeinbro dr- 1907 -c• ~órna ~~~m
r\ffri•tn a modificaçãn pardal desse projP.l'•to constante. do
drerPto n. 1~L <H 3, fl~ 21 de maio de HN 9.
O President~-da Republica dos Es,farl'os TTnidos do Brasil.
nHrmchmdo a·o que expm: o mini1st.ro dP E~dado da .Vi•acão e

Ohras Puhlicas de aecôrdo eom a~ informaç.õcs, prestadas pela
In'lpcctoria Federal de Portos, Rins r Canaps~ decreta:
Ar.t.. 1o o As obras de ampliação do porto do ~io de· J<t ...
IJf'iro, aut.oriza;das prlo dr:rr.rto lrgislaolivo n. 4. 030, de 101 de
janeiro de 1fl20, srrão rxenutatla~. na. Ponta do f:n.jú do ac-·
rt,rdo rom. a planta qm~ f'om ""'P haixa ruhricada pelo dir~
cfur geral de Exprdic>nt.r da Rrrrrlaria. tlr Estrado da Viação
e Obra<:< Publicas. obs-ervnd'as, assim. aR disposições gerar~~
do .projrdo apnrGvado pPio dPcrcto n. (L7R6, de 19 rle dC'·zrmbro dr: 1907, ficanrlo Rem PffPito a modifir.ação parcial
rnnstantP do drcr~to no 1~.61:1, r}p, .':1 dP. main rtP. 1919 •.
Art. 2 o As obras n<'ima rrfPridas sf'rão rxer-ntadas d'p.n.,
tro dos Hmi1t.e·s do credito csper.ial aher1to .prlo decJ'eto numoro 14.198, de 2 de junho d~ 1920, de ac!Cürdo com o Qrça ...
mento que for approvado pelo ministro d'a Viaç.ão c Obras
Puhlicas c do qual constar{t o cace; dr :-:nnratnPnt.o <da praia
d~ S . .Chri.st.ovão .
.Art.. 3. o Ficam desapropriados, 11a fórma da legi~lação
, Yig·entt~. os terreno" nrrP.~R!Wios aos no\'os ai.Prrados. bem
remo a árf',a nccPssari·a ás novas insfal1ar:"ÕP'1 -rln porto, C'OD.-.
fr·rme consta da planta 01'& Rpprovada.
Rio de Janeiro, 12 .clr julho de Hl? l. HHl" da Ind'epf'nclen..ria e !11" da Rrpnhliea.
o

BPITACIO PESSÔÂ.

J. Pi'f'cs do Rio.

ACT.ÔS bo P.Ol>ER EXJ!CUT~V~

DE·CRE'{·O N •. i 4. 907· -

DE

13

221

DE ,JUJ..l{O DE

i 921

'Appro\a elausul:1.:4 complem~nlares das qun baixaram com n
uee.rcfo n. H.589, de 30 de •lczembr·o de 1920. •({UC
aut.oJ·izou o eontraeto l)UI'a a euncc~sfío tle ser·vicos !!
}Jr'oscgutmrnt n das ou r as ,dü saw•anll)tüo lla regrão uce.i ~
dental da uahia. de IUnanabara, na Baixada tl'luminense

O Pr·e:-;idente t..la Ilt'!)Ubliea tl•>:-í .J...:st<ttlos Unidos do Brasil,
tendo e1n vist.a n ul't.. 131, da lt>i n. :!. tl:!·'l, ,t)p ;:; dP .ianPil'"
do l!Hfi, o art. -í", dn deL'I't!lo }Pgislativo n. :.Lm~:J. tln 5 do
janeiro de HHü e o art. :J:J, lL 1, Lia loi n. :J.9Hl. dt~ 5 de
j;.uwiru d1~ 19~0. 1'. aUendend•t, oult·osillt. :J com I'Uieneia 1le
t.ormu· nwis ~·lara a redacção de algmuas das clausulas que
haixa.mllt emn o dl'(.'I'•.'In u. ti. G~!l, ~le ;jll de t.lezemhrn dt!
W'!O, df'crcta:
Artigo uuicu. l•'icam approvaLla::; ui-l ~eguínl•~" l'lau:·mla:;
do coutrudo que, cnm fundarnento HO
tia citada lei n ..: :.3.901, foi uulorir,ado pelo
referido t.lecreto n. 1-L 589'. de 30 'de dezemlJro de 19eo.
rc1ativo á uouccssão de servit;os ·e proseguimento uas obras
de saneamento .da r'egião occit.lental da. bu,hia 11~ G.nannhara,
mt Baixada l•'luuüncnsr.:
·Clau:-mla vigesirna quarta. A e::,típulação eonstanl c da
clau~ll.lla quinta deve ser. entendida da segnint c maneira:
·Para execução dos serviços do necessidade c 1ltilidade
publica mencionados na clansula quarta e na conformidade
do~ deerdos n. L 021, de 2G d0 agosto de -1903. n. -L 956, de
9 de sclC'tulJro dt~ 1003, n. 8.313, de 20 de outubro de HHO,
·lH~llt ronHJ da::; demais· .disposu~ões vigente~\ com as modificà•:ucs w.te forem neressar·ias w1s planl as P planns avprova. do~. o Uuvt'rHo com·edt~ c tran~fere ii Empr'cza o direito de
· fo!'llar dfecth'a~ as de:~apropria{;Ges j;í, dt~eretada~ c de desapropriar, vara salt!hridad•· ,. hygietw pul.Jhra. fuuchu;ão do
pnvoa~Gf's ·e far-iliuadc de eumnmnkuçües:
1", cn1 )lauguinltos, os h·rrrw);~ a a!crr'ar ou lH;neficiar
t~ bem as::;im os terren"s altos eir~.:umvisinhns que, a juizo
tHJ GoYcrno, posmlll servir para exlraeção do terra, não de' cndo exeeLlet' de cinco milhões c quinhentos mil metros
quadrado~, llCIIt srr WC!lfll' de cinrn milhões de metros :quaflra.dos a án'a total att.'ITUtla nu uencficiada nessa zuna. de
:.\1:rôrrlo eom a lf'ltra a da clausula quarta do c•mtract IJ;
~- 0 , llf.l Distri-clo Federal, an lo11go •lo nnvn eanal principal c nas bacia:;~ dos r'ios por elle ateavcssado:::, os tntTcno.:;
clcsoecupatlns e o; qu!' prrcisarem Ll<' saneamcnt.o, lwnt como
n;:, demais que sc.ja.Jn indispcnsan•is á tUPCUf~.ão flac:;- obras;
3°, 110 Estado do Hio d~ Janeiro, as nrna~ orla~; bae.ia~
l!ycli'ngt'UI1hita~ .dos rio~' :\krit.y, Sararmh~-. kua:;sú, Eslrclla,
limitadas conforme o deeruto u. 1:3.698, de ::o tle julho de
HH 9, pela curva de pivel externa de cót.a .de trinta metr'os,
~omplrment.ar,es
nrt. :G~~, n. I,

fWll!~e

a maré. média, v.u,

n~ ~alta daque!!t~

f9_ta,

pel!~S

respe-
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cLivos divisores de aguas.. e a vertemo oeei..deuLal lia bacia
hydrugraphica do riu ~uruhy, nos termo~ acima indicadct;;
-í 0 , um faixa_ de .quatrocentos metros de. 1argur'a dos
terrenos uão eomprehendidos nas zonas supmmenciouadas
e acaso nceessarws ü extensão do eanal vriueiual entre
Manguinlws c Raiz .da Serra da .l:!.:strella.
§ 1. O Governo entregará á EIUJJl''cw, iw..lependeulemenle de qualquer remuneração, 081 terrenos baldios de provrieLiade da União que nessa zona esLiYerew Gi)lllJH'ehendHios,
alagaLio::: e não aproveitados, com as resveet i va.s lllarinhas e
accrescidos, bem como os que puder'etn Juruecer aterro ou
maLeriaes que se tornarem uecessarios á exeew;ãu das obras
couLracladas; ficando obrigada a B~llpreza a rnslüuir--l;lw.
dos terrenos beneJiciad.us uo aLerradu de l\lanc; u iultus, a área
e a !~liXa t.Jelül''lUÍlUH.ias pela daUSUla dl'Glllla.
2." Ullla vez LiesalH'opriaLias !Jl'la Er1rpn~za a::J terrãs
aeiltla llteiw·iouadas e que lizerem l'a,·r e da vlartla (jUe fô1:
approvaLia, neeessarias ú excetu.;üo do ~~uHLt'<.tt·ro 1111 athtuinLlas e eunlJUisLaJas ao 1nar ou ás uwrgeu:-:; dus rios pela~
•d..H·a::; exeeuLauas. perlew..:erãu ellas de ple11a propl'ieJade · ;'L
Etnpreza, eom u un iea t'esLrie~,;ão de sua ltypoLl11:ea ao ,<.J,u\ enw, ua 1ónna uo ê:>livuladu nu clau:-;ula .\lU.
§ ~.".Nas desaprovriações levadas a elleilu lH'la l!;u1preza
llWl.IIaule aceóniu eoin us respcelivus · proprwlanus, o Govenw será representado por um .delegado junto á Empl''eza •~
aus proprwLarios da::; te nas e beulleitonas. Nas que ti verei H
de ser Jeitas judicialmente, ost raspeet i vos prut:cssos serão
utlenlados dit'eelamente pelo Uuvernu: 1ir~anLio a. Empre:w.
com o Jireilu de intervir no::; 111esmos cotJifl a:-;sisl.eute e com
a obrigaçao de fazer os necessarios depusilos e'n1 dinheiro n
Lie pagar todas as custas c despesas, 1nas J'nt:ebenuo depois
•lo L1ovenw o que vara isso lwuvet·' despettdtd~•. ~;.uulurrtll~ estipula o § 1" da c}ausula. sexta.
Clausula vigesima quinta. A csl.i pulaciw eonsf.ant.e do.
paragrapho oitavo da elansula se.x.t.a. fl;•.vf~ ser ~~nl.enrlida n.a
,.;eguinle confor'midade:
A Ernpreza só dei:x:ará de desapropriar ,,_-; t•;rrPtHlS das
zona!::'t delimitadas pela clawmla quml a t.. \ ) ptll' lllotivn dB
lorça maior justificada e rceonhecida pelo Governo; os terrenos uüu desapropriados ú madiLia ·quo l'ul'em i:iendo àttin-gidos pelos eJicitos dos ruclhoramentt~s ·~xcmltaLios ficarão
sujeito::; ao paganteulo .da taxa de mellwria a que se retere
o decreto n.· 1:.Lô9t;, de :!O de jullto Lf,~ l~IUI. T•11Los os annos
serú tJ[Jportunamente fornecida rpela I•;lllJll'f.~za a... ;GQvcrno
Federal, para que este a t'emctta ao do Estado rln \Rio ele
Janeiro, em cumprimento da aiinea. "eguwjll. .cta clausula
tereeira d.n accôrao CPlebJ·adn entrP. aullJ'J.'; t\ approvado pelo.
Liecreto rJ. l~LôV8, de 2tl de .iulh'' de 1~11~1. Ulltil J'8lação rias
propnedaLies que Pila hon,·s:-r et'l'!.;,·t iy:•nlenl•: :l-dauirido,
seguudo a lei LJ 'a uo decreto n. H. :.H:J. •li: -:n de o•ttubro de
1 ~10, assim como da{{Uellas quanl.o ;J; quaes haja_ ella celebrado aceôrdo com os resped i vos tJrttpl'l!'l a I'JIIS no sentido de reciproca .rJesisteneia dos dirf~itos r·.n~a'!los pelo
mesmo decreto, ficando neste ca.so gravadas as pl'opriedades
eomo o onus da taxa de melhoria a ·"'~'· r·t• 1·"11Jida, rie que
trata o referido accõrdo.
0

s

Actoa bo

Pobím

il:XEOUTl\'0

Glausula · v igesüna t:iexla. A esLipula~,;ão
clausula decima selüua deve ser entendida
conformidade:

com~Lanle

na

da
seguinte

Blll})rCLU não lerá isenção dos dit'eilos aduaneiros,
para. os cffeitos de outros illlposlos, quer sejam fe·deraes, esladuaes ou municipaes, as suas obras, installações
e serviços feitos . por uonta da emissão a que se refere a
clausula decima vrimeira (XI) oorão oonsiderados serviço~
fedet'aes.
~erão, enlrelauLo, sujeitos aos referidos impostos os
bem; que constituírem patrimonio da Em preza.
Clausula vigesimtl, seLima. A despesa resultante da
nxeeuçãu do contraclo currcl'á por conta da CttJissão tle apo1iees da .Jivida pulJlica que, Je eonformiuade uom o que se
achava estipulado ua ela~tsula XL do contracto de 10 de no\'CIIÜH'n de Hl19, a se. eneoul1·'a reproduzida na clausula decima
primeira do coutraetn de [> de alJril de iU~i, deverá sei~
Jeila. pelo Uoverno.
A

tua~.

llicJ de Janeiro, 1;~ .Ue jul'lw de
delleia c 33° da Hepu.blica.

Hl~l,

100''

da llldcpen-

HO'Ine1'o Baptista.

DECRETO N. 14. !:.I OH --·

m;

1:-~

DE ,JUJ.. lto DE

t!l2 t

li'az publico o deposito de ratificação, por parte da Greoia, da
Con··,encão assignada em Genebra a 6 de Julho de Hl~
O President~ da Republica dos Estados Unidos do Brasil
faz; pubUco que, em 27 de maio ultimo, o Reino da Grecia efí e-ctuou o aeposito do seu in~trumento de ratificação da C~n

'enção aMi.gnada ·em Genebra a 6 de .Julho de 1906, para melhorar a sorte dos feridos e enfermos nos exercitos err.
('nmpanha, conforme communicou ao Ministerio das Rela"ões
Kxeteriores a Legação da Suissa nesta Capital, por Nota de 28
de Junho proximo passado, cuja traducção official acompa~tha
pgf.p, àecret.o.
ltio de Janeiro, 13 de Jtuho dr. JV21, lOtJ da lndependencia
e 33° da Republica.
l!;PI'I'AUlO

.PESSÔA.

J. M. de Azevedo MarrpJ..c.J.

:(1Tra duec~o) ·
Logaç.ão da Suis3;1 no Brasil ~unho de 1921 N. 1.87312.

Rio (}e Janeiro, 28 d6

Senhor Ministro,
De cunformidadc com uma communic~{;ão (JÚc acaba rl~.
chrgar do n;eu Govcrao. o En•2anegaLlo de Negocias da Gret ia.
em Bf'rnu fpz enll·pga ao Departamento Politico Suisso, em
data de 27 d,~ l\laio uHimo, tki instrumento de ratificação, pela.
GrPeia, tia CoHVPlll;ão de (h•Ilf'hra de () de .Julho tle 1906, eoncPrncntc ao melhoramento ·da ~.sorte do~ feridos c rnfcrm'fJs nu~
{:.XPI'I~il.os

Hn

•·ampanna.

Lf'.Vai·.do o fl\11" prrcPdf" no ttouhreinwnto <I<' Vossa E.~

< l'lleuri::, lt~nho a hom·a de

.iunlat· i't JH'I'sPnte uma t·úpia e~r
lifienda c~r:nforme da acta qtw foi lavrada naquellc uccasião.
,\JtJrovPIIo com pra~cr rsla. (~ppurhtnidad<', SNi.hor :MiTiistro. para llíe reiteo~aT' as st>guranças da minhl! alta estima
e mais di~l inda eomüder·~c;.ãu. (Ass.) Gcrts~h •
.A t\ua }Jxeellcncia
u Senho1· Dt'. Jo9é Manuel de Azevedo Marques,
,~li;uistro

de Estado das

Relaçõe1.~

Exteriores.

Rio t!e Janeiro.

(Trac!ucção)'
Cópia.
O Enearrogado de Nrgocios da Grcda. entregou hoje ao
f~hef~ do Departamento Político f~derat, para ser depusHa.d@
noH Ar.chi\·o,~ da ConfP·deraf;ão ~nissa, o Acto dB ralifieação,
por Sua Mnjf'stade. o Hei dos Hrllenos, da. Convenção para o
melhurumcnto da sorte fios fPrit}o:;\ e enft'l'Htu~ uos exercito~
em r,ampánha, de () Llc~ Julho df'. 1Utlü.
Em f•~ do que foi lavrada. em um unieo exemplar, esta
reta, da l}Ual nma -cópia rcrtificada. eouform•• será transmitUda 11ela via diplomatica ús Pot:cncias qu•~ uartieipam d•~ .<:.sa

Convenção.
·
Feita. em Berna~ aos vinf..e c scl.e de Maio de mil novcccn·
tos c \·inte p um.
(Assignado) Rauul JJibiC!l Roselti.
(A~~ignado)

Motta.

Côp!a certificada conforme.
Chrf., da Divisão dos N~gqcios Estrangeiros:
Berna, 28 dCI 1\laio de 1D21.

o

'(Ags.} Poul Dinichert.
--..:-....:- ...

AãTos: bcf PODER
DECRETO N .. ÍL 909 -

txECUTIV~

DE

13

DE JULHO DE

1921

~1\utnriza

o nJ inistro da Fazenda a emiltir avolices da. dbida
J.HIUica, de um coilto de réis, até á ,imporbncia de
1. 234:000$, destinada á acquisiçii.c. de t!'n predio fJJ.l'a a
IA.dminisrf:racão tdo:s Correios na capital de )Pe-rLarnbuco

O Presidente da Republictt dos Estados Unidos do Brasil.
:r:,ara e;xecução do decreto n. 14.871, de 14 de junho findo, e
na fórma do disposto na alinea LVI do art. 83 da lei n. 4.242,
de 5 do janeiro tamb0m findo, clef'lrela:
ArL 1. o Fica o ministro da Faz~ntl:1 n•1tn:·izado a emit~ir
apolice'S da divida publica interna, do valor de i :000$ cada
uma, ao portador, jnros de 5 o/o, atE~ á importancia de
i . 2il4 :000$, papel, para a acqu isição de um predio destinado á
Admi11istr:.H;ão dos Coreeios na capital do Estado de Pernambuco.
Art. 2." Revogam-se as disposições em contrario.
Ilio 'lie Janeiro, i3 de jull!o de i9~1, 100" da_ Indepcndencia o 33° da Republica.
EPITAClO PESSÔA.

Homero Baptista.

DECRETO N. 14.910

~ DE

t4

DE J·ur.,Ho DE

t92t

Abro ao l\Iinisterio da Justiça. c Negocios Interiores os cre ...
ditos de 193:725$ e 651:900$, supplcmentares ás verbas
«Subsidio dos Senadores» e <Subsidio dos Deputados~, do
arL ~o, da lei n. 4.242, de 5 de janeiro de 1021.:
O Presidente da Republi-~a dos Estados Unidos do Brasil,
usando da autorização contida no art. i o do decreto legislativo n. 4; 296, desta data, resolve abrir . ao Ministerio da
.Tustiça o Negocios Interiores os creditos de 193:725$ c
65i :900$; supplementares ás verbas «Subsidio dos Senadores»
o «Subsidio dos Deputados», do art. ~o. da lei n. 4. 242, de
5 de janeiro de 1921.
Rio de Janeiro. 14 de ,julho de 1921, ·100" da lndependencia e 33° da Republica.
EPITACIO P~SSÔA.

Alfredo

J)ECRiETO N. f 4. 9f l -

Lds de 1921

Vol. IV

~into

Viei1·a de Mello.

NÃO FOI PUBLICÁDo

DEORETq N. 14.•9112-

DE

16

DE JULHO DE

i92i

Approva o plano de conjunto e as plantas da Exposição .Nacional Commemorativa do Centenario da Independencm
O Presidente da Republica dos Estados Unido-s do .Brasil,
resolve, para a execução do disposto no art. 1o, n. 2, do decreto n.
J75 de 11 de novembro de 1920, aptprovar o pfano
de conjunto e 'as plantas que a este acompanham, assignadott
I•elo ministro de Estado da Justiça c Nego>Cios Interiores e referentes á Exposição Nacio:nal Commemorativa do Centenario
da Indcpcndencia do Brasil.

'1.

IUo de Janeiro, 16 de julho de 119:2:1, 100" da Independencia e 33° da Republica.
EPrrAmo PESSÔA.
Alfredo Pinto Vieira de MeUo.

DECRETO N. 14.913 ,.-

20

DE

DE .JULHO DE

192t

Abre ao Miuisterio da Justiça e Negocios Interiores o credito
de 1 • 2'00 :tOOO$, supplementar á verba n. :!9 do a.rt. 2° da
lei de orÇ~amento do exercício d~ 192! .
O Presidente da Republica dos Estados Unidos do Brasil,
usando da autorização concedida pelo n. I do art. 69 da lei
n. 4. 242, de 5 de janeiro de 1.921, e tendo ouvido o Tribunal
de Contas, ·OOS termos do n. X do at~t. 32 do regulamento approvado pelo decreto n. 13.86,8, de 12 de novembro de 1.9·19,
r~solve abrir •ao Ministerio da Justica e Negocios Interiores o
credito de L 200:000$, supplementar á verba n. 29 do art. 2°
da lei de orçamento do exercício vigente, para oooorrer á:s
despezas extraordinarias já effectuadas e a effectuar, até 3'i
do dezembro proximo futuro, c.om as providencias neoessarias
ao ~Combate das epidemias que se tveem manifestando em varios pontos do territorio nacional exigindo aeção immediata,
á rlefesa sanitaria dos portos, par'à o fim de evitar a invasão
de molestias que reinam no estrangeiro e que, devido principalmente ao acbual movimento immigra.torio. constituem séri a ameaoa para o paiz.
Rio de Janeiro, 20 de julho d(' ·1~1,~1 1 100" da Ir1dependencia e 33° da Republica.
EPI'I'ACI!I

PESHÔA.

J.lt'redo Pinto \.'ieil'o de Mello.

--·-

:DECRE'fO N. 14.914

-DE

20

DE JULHO DE

1921

Abre ao l\1inisterio da Viação e Obras Publicas, o credito
de 1.000:000$, para occorrer ás despezas com a construcção do edifício destinado á Administração dos Correios
da Capital do Estado de S. Paulo.
O Presidente da Republica dos Estados Unidos do Brasil,
usando da autorisação contida no n. LVI do art. 83 da lei
n. 4 . 242, de 5 de janeiro do corrente anuo~ resolve abrir ao
l\linisterio da Viação c Ouras Publicas, o credito de réis
-1 .t'IIO :000$, pal·a uceorrer ás despczas eom a eontinuação da
ed~fieio destinado á Administração dos Correios ua Capital do
l~~tado de São Paulo.
,
Hio de Janeiro, 20 de julho de 1921, 100" da Indepen'doncia c 33° da Republica.
EPITACIO PESSÔA.

J • P.ires. do Rio •

DECRETO N. 14.915 -

DE

20

DE JllLHO DE

1921

Abre ao Jlinistorio da Fazenda o credito do 50:0008, em apolicos da divida publica, inalionavois, no valor de um conto do réis cada uma, juros do~ •J.
ao anno, para occorrer ao premio concedido á viuva e filhos monoros de
Raymundo de Freitas de Brito.
·

O Presid·ente da Repuulica dos Estados Unidos do Brasil,
:pata exeeução do' decreto legislativo n. 4.271, de 21 de janeiro do corrente anno, resolve abrir ao Ministerio da Fazenda. o credito de .50:000$, ·em apolices da divida publica,
inalienaveis, do valor de um conto de réis cada uma, juros
de 5 o/c ao annu, para occorrer ao premio concedido á viuva
c :filhos menores de Raymundo de Farias Britto.
Rio de Janeiro,. 20 de julho de 1921, 100° da Independencia e 33° da Republica.
EPITACIO PESSÔA.

Home1·o Baptista.
DECRET·O N.

u .. 91()

---: DB 20 DE JUI-HO DE 1921

Extingue o cargo vago de quarto official do Arsenal de Guerra de Porto Alegre
O Presidente da Hepublica elos Estados Unidos do Brasil,
{I f~ a~ecõrdo com o disposto no art. 15. da lei n. 3. 67 4, de 7
de janPiro de 1919, resolve ·extinguir o cargo vago dr quarto
offieial do Arsenal de Gt?-erra de Porto Alegre.
iHio de Janeiro, 20 de julho de 1921, toou da Independencia e 33° da Republica.
EPrrAciO PEosüA .
.Toão Pandiá Calo(JCI"a:L

Continue

DECHETO N. 14.917 -

DE

26 mí:

JULHO Dli:

192l

.Abre, ao i\1 itú::;terio da Fawnda, u eredilo de ~Hi~ :ü.:Zl$300,
pam oecut'l'nr ás despezas com a. inHlallaçfw da In::;pe,
turia Gc•ral dos Uancos, durante o:'; mezes l.lc .\unho a deZL'IIÜH'o do eurrente anno.
O Pl'('sideulc ua ltcpubliea dos E~ lados I Jnidus do Hl·aHil, wm11do da autol'izaçüo contida no § 3" do art. 5" do deCt'nlo )PJ:\'i!i!lativo n. 1.1H~, dt• J3 d~ Jlt)VPtnht·u <lo anno pt·o:xiuw findo, o tnndo ouvido o Teiltunal de ContaR, lli\ ft1ema tlo
t•eglll:tnH'Il(n approvado pelo tkl'l'do 11. t:J.Hf.iH, de ~~~ de no\Ptubru dt~ l~HV.

Besolve abt·ir, ao 1\linistPrio da Fazenda, por conta das
contribuições a qne estão obrigado~ os bancos c casas bau-~
c ar ias em Yirtude do decreto n. 1 L 7:?8, de Hi de março deste anno, art. U, lettra h e art. 42, o credito de 362 :621$30(),
necussàrio para OCeOI'l'ül' ás dcspezas COll\ a installação da
lnspectoria GeL'al dos Haneos, dumnte os mczos de junho a
dezembro do cutT~'nte anuo, sendo: 312 :620$, pam pessoal o
50 :001$:300, para material.
Ilio de Janeiro, 26 de julho de 19:21, 100" da lnuependen-.o:
c ia e 33" ,da Republica.
El'lTAGIO PESSÔA.

llumCI'o Baptista.

JJEUHETO N. 1 L 918 --

Dlr.

~7 DE .l t 'LHO J)E Ht?·l

llauda lltlC o dia 28 de julho do I~Ul'l'Ullll~ anno ~·Wja. Lido co ...
· 1110 dn feí:ita nadonal, 11o:-; Est~uJq~ Unido:-; do Jkasil

o Presidente da Itepubliea Jus Eslauos U11idos tlo Brasil, atlendendo a qun a Nação Peruana celebra, no- dia 28 do
corrente mcz de julho, o ·1n·imeiro centenario da proclamação da sua Independeneia, l'L'solve que, por 01~casião dess:\
data, rm toda a extensão dos Estados Unidos do Brasil, nas
repartiçóf!S publicas, forlalPza~. qum·trü:l e na\'ios de guena
se vroceda eomo nos dias de ft~sta nacional brasileira.
Il.io de .lanriro, 27 de julho de 1D21, iOO" da twiepcn•
dcucia e 33'' da llcpubliea.
:EPITAC\0 Pgl::lSÔ.\.

Al{l'edo ·Pinto \'ieirlt rle Mct.lo.
J. M. du .\.;;everlo Ma1'ques ·:

DECRETO N. H. CJit -

NÃO I•Ol I'UBUCAJJO

AcToà
TH~nRETO

00

pófJI!R EX fl'CUTlVO

N. I 't. 9-20

-

DE

.?i

TlE .TllLHO DR 19~ t

Approva o~ planos e proj~ctos das obras d~ electrfdca.çlJ.o. do trecho Jundiahy a.
f.ampma~, fla Rstrada do Ferro Pa.uhsta

O PresidPntP da Rrpuhliea dos J~stados llnido~ do Bra'>il.
attcndcndo ao quP l'Pqllel'eu a •Companhia Paulista de Estradas de Forrn. r dl' acl·twún com n tlisposf n no nrf. 2" do
dPrreto legislai ivo n. :, . :?!l:l, dP :í do eni'J'PIIÍP mnz, decl'cta:
Artigo unieo. Fieam arJprovados o;;; planos e projnclo~
das obras de -electrit'ieação du II'Pcho de Jundiahy a Campinas.
da Estrada de :Ferro.Paulista, os quaes com Pste baixam rubricadm pelo dirrctqt' p;rral de Expcd if'flf~ da SN'rPtarin fie
Estado da Viação n (Jibl'Us Publica~.
Rio de Janeiro, 27 de jtühn de 19:? J. ! OOQ da Independene ia e 3~~ 0 da Rcpub 1ien .
EPITM!IO PERSÔ.\ •

.l. Pil'es do Rio.

nBr.nRTO ?\. 1 't. 9? I -- nr. ?R nE .n:uTn DE 1!l'~ I
Concede á Companhia Paulista de Estradas de Ferro isenção de direitos dn importação e de expediente para o material que a mesma companhia adquiriu, destinado á elcctrificação do trecho das suas linhas fcrreas de Jundia.hy a Campinas

O Presidente da Republira rloR Rst:ulos 'unido~ do Brasil,
ntlcndcndo ao qur rPQtH~reu a Companhia Paulista de Estradas dr FPrro, r dr al'côrdo {'om o rli..~pnsfo no dPcreto 1~
gic;;lafivo n.
:m:~. de 5 dn cnrrPnlr. r nn drc.rrfo n. 14.920.
de ?7 do mrsmo rncz. decreta:
Artigo nnico. Fi('a ('.oncrdida :í ü1mpnnhia Pauli~la rlf'
R~f r a das de Ferro· isenciio dr direitos dR impm'ta(~fín P de
mcprdirnlr para o mnlnrial Qne a mrsma lf'.nmpan h ia adQn i riu.
dc"tinado ti rlectrifiea(;ão do lrN•,ho clP sua::; linhas ferrras
de .JumJ.iahy a Campinas P assim rspnc.ificarlos: drzr!":cis (tô)
locomol ivas clrctricas. sendo dPz de carg-as e seis de pa~sa
,twiros. r trr!'l.: (3) grnros aHrrnadorf'~, dr t.ran~fOI'mar;ãn rla
c11rrrntr~ tripltasiea rm cnrrPnff' Pontinua oc t.rrs mil Yolts.
'Rio de Janeiro, 28 de jnlhq de 1 n'? t, HlO" da Tnrlr·prndencia e 331) rla nepubliea 1

'L

EPITACIO PESRÔA.

J. Pires do Rio

Homer-o Baptista,

-

AÕTOB DO ro'DBR BDOUTIVO
DECRETO N. H. 922 -

DE 30 DE JULHO DE

1.921

Abro ao Ministorio da Fuenda o credito especial de 20:5545320, pat•a. pagade vencimentos dovidos ao ftel-thesoureiro da. Alfandoga. da Capital
. ·•·Fodoral, Dr. Waldomiro do Araujo Leite e relativos ao periodo de 5 de feYereiro do 1916 a. 7 de janeiro de 1919.

1,f~J,mento

,

O Presidente da Hnpublir-a dos' Estados Unidos do Brasil,
usando da autorização contida no a ri. 1", do de~ret.o legislativo n. lt. 300, de hoje datado:
Resolve abrir, pelo Ministm·io da FazPnda, o ~rndi Lo especial dn 20 :G51.~·3.20. rlest.inarlo a pagar os vencimrmtos a que
tem direito o fiel-thes:oureiro da Alfandega da Capital Federal,
Dr. Waldrmiro de Araujo Leite, no periodo de 4 de fev·ereiro
de 19'16 a 7 de janeiro de 1919.
Hio de .Janeiro, 30 de julho de Hl2·1, tOO<> na Tmlependencia r 33° da Republica.
EPITACIO PESSÜ.\.

Home1·o' Baptista.

-·-·DECRETO N. f 4 . 923 -

DE

30 DE .TULHO DE 1921

Approva as alterações feitas nos estatutos fla Companhia de
Seguros «Garantia~
O Presidente da Republica dos Estados Unidos do Brasil.attendendo ao que requereu a Companhia de Seguros «Garantia». sociedade anonyma, com séde nesta Capital, resolve
approvar a resolução da assembléa geral extraordinaria, realizada em 30 de maio findo, sómente na parte que alterou as
disposições dos arts. 2° r so dos seus estatutos.
Rio de .Janeiro, 30 de julho de 1921, 100° da Independencia c 33° da Republica.
EPITACIO PESSÔA.

Homero Baptista.

---DECRE'TIO N.

u. 9·24

-

nR

go

nR .ruLHo DF.

t92t

Approva a planta dê exploração c projecto da linha da Estrada:
dr Ferro de Penetrnçfio da P:uahybn. hem rnmn o perfil
elo mesmo projer.to.
O 'Prflsidente da Republica do~ Estados Unidos do Brasil:
Atlendcndo ao que prnpnz o insped.or f~dPral de Obras
t·onlra as Srecas, decreta:
Artigo unico. - Ficam approvados a planta de explora..;
('ão e projecto da linha da Estrada de Ferro de PenetraçãQ da:

23i

ACTOS DO PODEÍ\ EXECUTIVO

Parahyba do Norte (prolongamento do ramal de Mulungú em
direcção a Cajuazeira) entre as estaca~ O e 390, correspondentes aos 7,8 primeiros kilometros a partir de Alagôa Grande,
assim como o perfil do mesmo projecto, cujos documentos se
acham devidamente. rubricados pelo director geral de \Eocpediente da Secrel a ria de Estado da Viaç.ão p, Obras Publicas.

de- ~f~lh~-~d~--192{ iõo~~-~ I~d;;ct;;_

Rfo- de- .J~~eii;o~-3Õ •

r ia

P

3~ 0

da Republica.
EPITACIO PEBSÕA.

J. Pires do Rio.

DECRETO N.

t~.925

-

m: 30

DE .JULHO DE

t92t

Appr(wa as aJI.Prações feitas nos estatutos da r...ompft.nhia de
.Seguros «Minerva~.
O Presidente da 1Republiea dos Estados Unidos do Brasil,
attendendo ao que requereu a Companhia «Minerva'>, sociedade nnonyma de seguros. com séde nesta Capital, resolve
upprovar as alteracões feita-, em seus estatutos pela assembléa geral de sete de março de mil novecentos e vinte e um,
eontinuando a referida compannia sujeita integralmente~ ás
disposi~ões das leis em vigor e que vierem a ser promulgadas
"~Obre o ob.]ecto do seu negocio.~
Rio de Janeiro, 30 de julho de 1921, tono da Independencia e 33° da Republica.
EPITACIO PESSÔA.

Homero Baptista.

DECRET:O' N. 14. 926 -

m;; 30

DE .nn~Ho DE t 921

Çreando um consulado honorario na. cidade de Chia.nri; no Reino da lta.lia.

.

O Presidente da -Republica dos Estados Unidos do. Brasil,
usando da autorização concedida pelo paragrap~1Q a, do art. 4°,
do decreto n. 14: 058, de 11 de fevereiro de 1920, resolve:
.Art. 1. iFica creado um consulado honorario em Chiavari, na Italia, antiga ~édP rlo vice-consulado honorario.
Art. 2.'' Revogam-se a~ disposições em contrario.
Rio de .Janeiro, 30 de julho de 1921. 100° da Ind'epen(}encia e 3~ da R('puhliea.
0

0

EPITACIO PESSÔA.

Azevedv Marques.

ACTOS DO

PODE~

DECRETO N. i 4. 927 -

EXECUTIVO

DE

S

i ~21

DE AGOSTO DE

'AhrA ao Ministerio da Viac;ão e Obras Publicas o credito
especial de 97:725$763, destinado ao pagamento das
despezas do distdct:o radio-telegraphico do Amazonas.
O Presidente da Republica dos Estados Unidos do Brasil,
usando da autoriza.ç.ão legislativa constante do . decreto nur:tero 4. 301, desta data, resolve abrir ao Ministerio da Viação
e Obras Publi.cas, o· credito especial de 97:725$763, para attender ao pagamento de despezas, realizadas nos exercícios de
1.915 a 1916, pelo district:o radio-telegraphico do Amazonas,
{~0m os seus telegraphistas, operarias e fornecedores .
.Rio de Janeiro, 3 de agosto de H'l21, 100° da Independene:ia e 33° da Republica.
PESS.ÔA.
J. Pires do Rio.

EPI1'ACIO

DECRETO N. 14.928 ---·

TlR:

:-l DE M":OSTn DR 1921

Proroga até 31 de outubro proximo futuro o prazo marcado á
Companhia Estrada de · Ferro São Paulo-Rio Grande
para a conclusão das obras de alargamento da P.latafórma em frente ao armazem da estação de Cur1tyba, .da
Estrada de Ferro do Paraná.
O Presidente da Republica dos Estados Unidos do
Brasi1, utt~ndendo ao que requereu a Companhia Estrada cte
Ferro São Paulo-Rio Grande c de accôrdo com o que prepoz a Jnspectoria Federal das Estradas, decreta:
Artigo nnjco. Fica pro rogado até 31 de outubro proximo futuro o prazo marcado á Companhia Estrada de Ferro
São Paulo-Rio Grande, pelo artigo 3° do decreto n. 14.ü51, de
27 de janeiro do eorrente anno, para a conclusão das obras
de alargamento da platafórma em frente ao armazem da estação de Curityba, da Estrada de Ferro do Paraná, cujo projecto e orçamento foram approvados pelo referido decreto.
Rio de .Janeiro, 3 de agosto dr. 1921, 1000 da Imlepenàencia n 33° fia Republica,
EPITACIO

PESSÔA.

J. Pires do Rio ..

DECRETO N. 14. 929 -

DE

3

DE AGOSTO DE

192 i

Rec.tifica o decreto n. 14.894, de 29 de junho de 1921
O Pr~s~dent.e da R(lpuhlica dos Estados Unidos do Brasil,
tendo em vista a informação n. i03, dr ?3 do mez findo, da
~a suh-direr.toria da Directoria Geral de
Contabilidade da

AcTOB

23~

bó PODÊR EXEotJTIVO

Guerra, resolve declarar que o credito de 5 :731.$47'7, aberto
pelo decreto n. t.4.894, de 29 de junho de 1.921, para pagamento de t.erco de campanha a diversos officiaes do E:x:ercit!O,
lica reduzido a 5 :6'31$477, com a suppressão, na demonstraçiío annexa ao mesmo decreto, de 100$ na parcclla de 793$547
rPlativa ao 1" tenente Iberê Leal Ferreira.
Rio de Janeiro, 3 de agosto de 1 ~21, 1ooa da Independen -·
c ia e 33' da Republica.
EPITACIO PESSÔA.

João Pandid Calogeras.

DECRETO N. 14.930 -·

l>R :l DE AfiOSTO DE

1921

Concede á sociedade anonyma "Universal Film Manufaoturing Company" autorização par& funocionar na nepublica
O Presidente da Repünlica dos Estados Unidos do Bra-

sil, attendendo ao que reouereu a sociedade anonyma «Uni-

versal Film Manufaoturing Company», com séde em Nova
York, Estados Unidos da Amcrica, e devidamente representada, decreta:
Artigo unico. E' concedida :i sociedade anonyma «Universal Film Manufacturing Company» autorização para funccionar na Republica com os estatutos que apresentou, e me(~iante as clausulas nue a este acompanham, assignadas pelo
ministro de Estado dos Negocios da Agricultura, Industria e
Ccmmercio, ficando· a mesma sociedade obrigada a eumprir
as formalidades exigidas pela legislação em vigor.
Jlio de Janeiro, 3 de agosto de 1921, 100° da Independr·neia e ~33o da Rcpublica.
EPITACIO PESSÔ.A

Simões Lopes.
Clausulas que acompanham o dl!creto n. 14.930, desta data
J

A sociedade anonyma «Universal Film Manufacturing
Company» é obrigad!l a ter um representante geral no. ~r~sil,
com plenos e illimttados poderes ·para tratar e deftmtiVamente resolver as questões que se suscitarem, quer com o Uoverno, quer com particulares, podendo ser demandado e receber citaçfto inicial pela sociedade.
li

Todos os actos que praticar no Brasil ficarão sujeitos
unicamente ás respectivas leis e regulamentos e á jurisdiccão de ~eus tribunae~ ,1udic.iarios ou administrativos, sem
rp:e, em tempo algum, possa a referida sociedade reclamar

Aat'OB DO PODER

mouTivo

qualque~ excepcão, fundada em seus estatutos, cujas dispd-r
sições n§.o poderão servir de base para qualquer reclamação
rc ncernente á execução- das ohras ou serviços a que elles se
.,.,<.ferem.

IIT
Fica dependente de autorizaç;:io rlo Governo qualquer alt.eraJçã.o qne a sociedade trnha de fazer nos respectivos estat ntos.
.
A sociedade não poderá tampouco, prat.icar nenhuma
operação de banco, negociar em cambiaes ou operar em segtlros sem que, para esse fim, solicite préviamente autorizaçã.o especial ao Minfsterio dos Negocios da Fazenda.
Ser-lhe-ha cassada a autoriza.çã.o cpnra funcr.ionar IH\
flppnhli(m. si infringir est.n clausula.

IV
Fica entendido que a autorização é dada sem prejuízo elo
Pl'incipio de achar-se a sociedade sujeita ás disposições de
dieeitn que regem as suciedades anonymas.

v
A ínfracção de qualquer das clausulas para a qual não

<'~f.<'ja

comminada pena especial será •punida com a multa de
um conto rle réis (1 :000$) a' ·c_inco contos de réis (5 :OtOO$)
c, no caso de reincidencia. com a cassação da autorizaçãt•
concedida pelo decreto em vi rtudP do qual baixam· as pr~
sr•nfes clausulas.
Rio rle .Janeiro, 3 de agosto de 1921. - Simões Lopes.

D'RCRETO N. 14. 931 -

DE

:l DE AGOSTO DE J 9'21

Concede á sociedade a.non~ma «The English Electric Company,
Limited~ autorização para funccionar na Republica
O Presidente da Republica. dos Estados Unidos do Braattendendo ao que requereu a so.ciedade anonyma «The
English Electric Compa,ny, Limited», com Réde em Londres.
Inglaterra, e devidamente representada, decreta:·
Arti.go unico. E' concedida á sociedade anonyma «The
English Electric Company. Limited autorização para funcciona.r na Republica. com os estatutos que apresentou e mediante as clausulas que a este acompanham, ·assig.nadas pelo
Ministro de E'stado ·dos Negocios da Agricultura. Industria e
Commercio, fica.ndo a mesma socirdadp obrigafla n cumprir as
formalidaqPs exigidas pPla legislação em vigor.
Rio de .Janeiro. 3 dP agosto de 10•21. tooo da Tndependcncia c :13° ·da Repu h lir-a.
~il,

'EPITACIO

Simõe.~

PESSÔA.

'Lopes

ACTOS DO PODER BXKOtJTlVO

Olau~ulas que acomt\ànham o decreto n

i4 '93i, desta data ·

I

A S(Wif'd:::td(' anonymn. «The EngliRh El('ctric Company.
Limiled» é obrigada a ter um repreHentante geral no Brasil,
tom plenos n illimita,dos podereR para tratar e definiti\lamente resolver UH questões que se suscitarem, quer com o
\1-overno, quer eom part.icula,res, podPndo ser demandado P l'f't•PhPJ' ~·ila(:i'in inieial pf'la RociPrlade.

11
Todos m; :tetos que praticar no Br.asil ficarão sn,jett.oH
unicamente ás respectivas leis e regulamentos e á ,jurisrlicção
cJt~ seus 'l'ribunaes jndicia.rios ou administrativos, sem que,
em tempo algum, possa. a referida sociedade reclamar qualquer excepção, fundada em seus eRtatutos, 'cu.las disposições
não podf'rão servir de base para. qualquer reclamação concernente ft execução das obras nn servi<;:.os a qnP. Plles se rel'erem.

IIT
Fir,a drprndenfc de aulorir.ação do Governo qualquer aiferacãn qtw a soeiedade tenha de fazer nos respectivos nst.a.-'
tnt.os.
A sociedade não poderá, tampouco, praticar nenhuma
operação rle .banco. negocia.r em cambiaes ou operar em seg:nrns. sf'm qtw. para esse fim. solicite previamente antorir.a~;fí.o especial ao Minish~rio dos Negocios da Far.enda.
Ser-lhr-':í 6assada a autorização para funrcionar nn ReJ.uhlirn. si infringir Pst.a. elamm1n.

IV
. Fica. entendido que a autorização ú dada sem pre.iuizp do
principio de achar-se a sociedade sujeita ás itisposiçõrs rh•
di.rrito .qur rr~em m; Rociedades Anonymas.

v
A infracção de qualquer das clammlas para a qual não
0sf.0ja comminacta pena especial snrá puni.da rnm a multa de
nm cont.o rh• r ris (i : 000$000) a cinco contos de réis
(r.: 000$'00m "· no caso oP rPinciclr•ncia. com ~ cnssaçfio rla
antorizru~ão conerctida pPln Drerrtn Nn virhHlP do f11l:ll hnixnm as presentes dansulas.
l1in rlr .Tanrirn. :l rlr ngo-;tn df' Hl'2l - Simfif'.<:~ ~npn:.

ACTO& DO l>OD&n EXJ!!C.tJTfvo

DF.CRE1'0 N. 1-'1. !l~? ---- m:

!) nr·~ AGOR·rn n~<:

1!)~4

Cn-nrPde auforizaç.ão :í. Colnprmhia <<NPgtrrnttr;a Tnclustrinl»
ttpPJ':ll'

f'nl

."PgiJI'OS

I.Ptt'J'f'sl.r·p..;

f'

Jllll':l

ltlal'il ÍJilO<.;,

O Prl'~idt'lltt' da RPpnhLir·a
att~ndendo ao qtw. requeri'U a

dus Estados Unidos do Brasil,
r·nmpanll ia dr~ srguros solJrr~
acCJdentes do tnbalho « 8eguranca Industrial», soeicdade ano-hyma com séde na Capital Federal, resolve conceder-lhe autorização para operar em sPguJ'ns tene~trr•-; r• maritimos, ~oh
as sPgn i nt(ls enud i~\Õ!'S:
l
O capital fia nova·l(·arleira spr(t de 7r>0:000~800.

li

As op_crações da nova carteira serão escriphu·adas separadamente, sendo organizados distinctamente os Tespectivos
balanços. demonstração dP c·ontas dl' lueros r> perdas ,. respe-

cf ivas reservas.

·

IH

A' nova carteira serão ered i tadas as receitas p!'ovcn i entes
do emprE·go das respectivas operaçõrs, reservas e ,,·apitai e debitadas as despesas propriamente ditas da cartf•ira t> a parte
que á mesma couber das qnP HtP rorr•m enrnmuns ú~ eartciras
f•xplornrlns pPla Gnmpanh ia.

IV
Além da reserva de que ti·ala o art. ~9 do rngulamenlo
n. ·14. 593, u Companhia constituirá uma resnrva dr prev~
df'iWia alimentada pela poreentagl:'m dP 10 % dos lucros lJquidos verificados mn cada balanço até attingir um terço do
capital da nova .carteira e dahi em dranle uma quotn. de 5 o/o
sobre os ditos lucros.

v
A Companhia operará flm seguros terro~lrrs r marítimos.
e sujeitar-se-Ita a todas as disposições das leis vigentes e que
YiPI'f~m a vigorar sobre o ob,~ccto do seu negocio.
Rio de .Janeiro, 5 de agosto rlr I H21, ! ooo da In depr.ndrneia o 33° da Republica .
EPITACIO PESSOA.

Homero Baptista.

:\C'l'OS DO PODER EXECU'l'lVO

DECRET<O N. 1 L 933 -

rm r>

DE A<WSTO DE

1tl:! 1

Autoriza n ministro da FazPnda a eulitliL· apolices da. divida
publ iea, do valor de 1 :000$, até á ilÍlportancia Ide ti12 :OOü$,
, papl'l, pal.'u. a~quisição de um predio dPstinado á Arl.min istrar;An dos Cot·rpios ua capital do Estarlo cto Amazona~.
() Pre~idcnlu da llepublica dos EstadoH Unidos do JJy·asil,
ua fünna do disposto no al't. 8~1, n. LV[, da lei n. 4. 2142, de
:> dn .iancil'o findo, e para execução do decreto n. 1 L H72, de
J li dn fPVPl'Pir·o subsf~.C]Ufmf.t\ ll(~«~eeta:
Al'l.. t. '' FiM~a o miui.;;lm da Fawnda aulol'izado a elllittiL'
apoli«'.t'l'\ da divida puhli1m inlcma 1 do ,·alor de 1 :00()$, juros
dn 5 (J,, ao auno, at.t~ a importanetn, dn lii2 :ooo~. papel, para
acquisição cte um predio de~tinado ú .Aidministrar,fio dos CorI'Pios nn. capital do .Estado do Amazonas .
.\r L. :!. . o Ht'\·.ngam/Hc as disposiçõt'S P-lll eontrat'io.
!fi.io de .TanPiro, 5 de agosto de i!t? l, 1 00" da Iutlrvendeneia.
o :33' da Hermblica.
EPI'I'ACIO PESSÔA •

llonwro Baptista.
J)EC ItETO N. H. 931 --

og

5

tm AGOSTo DE

19::! 1

Appr·nva o pt'ojreln c rm;atimlLo .('lpresentados pela Gompailllia ce·ssionaria das Docas do Porto da Bahia para a

consU·ucçãn da linha ferrea provisoria a que se refere
a dammla VITI do tonliracto celebrado em virtude do Juct'«'f o n. 1 í. H 7, de 16 do outubro de 1 92'0

O

PI'P~idPHifl

da Jl4)publica dos Estados Unidos do Brasil,

alLeudenuo ao que requereu a Companhia Cessionaria das
Uo1~as ·do Porto da Bahia e ao qao info.rmou a ln·spectoria Fe!.ll'I·al do Porln;;, Hio.s o Canacs, decreLa:
;\I·fi~o

ort~aniPnLo,

unil'(l. • Ficam npprovados o projcdo c respectivo

na importancia ·de 51 :015$360, ouro, para a con-

:s!·l'UC<:·fio .da linha ferrea provisoria do cáes do porto da Bahia,
i.l qw• :-;n rdrrc a eLausnla VIII do contracto cnlebr.ado ern

virtude do fleeroto n. H.H7, de 1ô do outubro de 1920, de.
ar:eôrdo eom o::; documentos que com este baixam, rubricado3
pr:lo dirrclor grt·al de Contabilidade da Secretaria do Estado
{!a Viação P ObraH Publicas, devendo a despeza correr po1·
cont.a ~lo ~aldo da verba de 355:555$555, ouro, do orçamento
approvado pelo· dcc!:'eto n. 7.119, de 17 do setembro de 1908,
des·tinada a vias ferrea.3, guindast:es c outros ·serviços do a{)-parelhamento do cáes, ct qual não pódo se:r excedida.
Hio de Janeiro. 5 do agosto de 1g.21, 100n da Indrpr~ndcn
cia c 33'' da R c publica.
EPITACIO PESSÔA.

J. Pires do Rio.

Continue

DECRETO N. 14 . 935 -

DE

1. 0 . DE

AGOSTO DE

i 92t

Abre ao Ministerio da Viação e Obras Publicas o credito de
1.150:000$000
(mil cento c cincoenta contos
de
réis), em apolices da divida publica, para attender a dcS··
pczas da Estrada de J\erro São Luiz a 'fherezina
O Presidente da Hepublica dos Estados 'Unidos do Brasil,
usando da autorização constante do art. 82 da lei n. -1.242,
de 5 de janeiro do corrente armo, L"esolviJ abrir ao Ministerio da
Viação e Obras Publicas o credito de 1.150:000$000 (mil cento
c cincoenta contos de réis), em apolices da divida publica, para
attender a despezas de construcção e de trafego da Estrada de
FeiTO S. Luiz a Therezina, linh.a que resultou da annexação da
Estrada de Ferro Caxias a Cajazciras á Estrada de Ferro São
Luiz a Caxias.
Rio de Janeiro, 10 de agosto de 1921, 1000 da Independencia e 33° da Republica.
EPITACIO PESSÔA.

J. Pires do Rio.

DJiJCRE'J'O N. 11. 93(j -

I>E

lO

DE M.JOSTU DE

1921

Abre, ao Ministerio da Fazenuu, o credito ~~special de
21 :084$145, para occorrcr no pagamento devido a D . .Maria Paulina Cartier da Silva Pinto, em virtude de sentr.nç(t •
judiciaria
·
O Presidmite da H.epublicà uo:-J Eslados Unido.s do B1·a~1l,
usando da autorização contida no art. 1" do decreto legislativo n. 4. 3ült, de hoje da ta do, resolve abrir, ao Ministerio da
Fazenda, o credito especial de 21 :084!)445, pará occorrer ao
pagamento devido a D. Maria Paulina Carticr da Silva Pinto,
em virtude de sentença judicial'ia.
Rio de Janeiro, 10 de agosto de 19.21, 100° da lndepcnllencia e 33° d~ Republica.
EPITACIO

.PESSÔA.

Hornero Baptista.

DECRETO N. 114.937 -

DE

io

DE AGOSTO DE

i92·1

.~\pprova

a enoampação da sociedade anonyma de peculios "A
Amp•aradora ", pela companhia de seguros "A Mundial"

O Presidente da Republica dos Estados Unidos do Brasil,
altendendo ao que requereu "A Mundial", sociedade anonyma
de seguros de vida com séde nesta Capital, resolve approvar
~ encampação feita pela mesma de "A Amparadora", sociedade anonyma de peculios, com séde tambem nesta Capital,
de accôrdo com a esoriptura lavrada c assignada . em 7 de
abril· do corrente anuo e com este publicada, cujas clausulas
a "A Mundial" obriga-se a cumprir, sob as seguintes condições:

I

'A Mundial" pagará integralmente· todos os credores de
;\ :Amparadora ", po~ hypotheoas ou outros quaesquer titulos,

ACTOS

no PPDER EXEc[M

i:uclusive todas as apolioes sinistradas ou ·venoidas aos beneficiarias, devidamente habilitados; manterá e cumprirá todos
o& contractos de seguro em vigor, nas condições dos planos·
que serviram. de base para os referidos oontractos e relevará
.qualquer decadencia dos rnutuarios de "A Amparadora", no
periodo de 8 de dezembro de 1919 até seis mezes após a data
dn presente decreto.
·

n

"A Mundial" integralizará no Thesouro Nacional, dentro

,de 30 dias da data deste decreto, o deposito de 200 : 000$, para •

garantia de .suas operações, sendo para tal fim transferidas do
dPposito effectuado pela sociedade "A Amparadora" as apol.ices necessarias ao complemento dessa caução.

m
":A: !Mundial" continuará sujeita a todas as disposições
das leis em vigor e que vierem a vigorar sobre o objeo~
das suas operações.
IV

O deposito de 63:000$ já realizado pela "A Mundial" não
IJOder.á ser levantado emquanto não sejam definitivamente liquidados, a juizo da Inspectoria de Seguros e do Ministerio
da Fazenda, todos os compromissos de . "A Amparadora".
Rio de Janeiro, 10 de agosto de 1921, 100" da Independencia e 33• da Republica.
EPITAOIO PESBÔA.

Homero Baptista.
DECRETQ N. i i. 938 -

DECRE'l'O N. 14.•fr39 -

UE

NÃO FOI PUBLICADO

lO

m~ ~Gos•ro DB

1921

Appmva o projecto e l'etllpiectivo orçamento, na importancia
de 38: &812$G69 (trinta ·e oito contos seiscentos e oitenta e
tl.ous mil c:~eiscentos .~ sessenta c nove réis), de um muro
de barragem a ser con~truido na nfltafm 1.371R do ramal
ferrPII ·dP Urussanga.
O Pr·esidenLe da Republiea doR Estado.s Unidos do Brasil,
aLtcudendo ao que reqner.e·u a· Companhia Carbonifera de
Uru~f5anga. er'3sionaria, nm virtudP do d~ecrtn n. 13.627. de
28 <h' maio dP 1919. do eontracto eelehradn na ,·onformidadr
rln deerefo n. 1:J.Hl2, dê H de oSntmnhro de HHS. •p·ara a eon-

strneção ÜP um ramal cnw. partindo da esta~ão ·do kiJ,Jmeleo
'E:::trada ~~(' .FcrTo rlc Tubarão a Arara.ngu{t " passando
pda umrgPm dtrf'JLa do rio Urus.sanga até a hurra du CaPth•~
f~ pc~o Yalle deste· rio, vú atlingir a uma carbonifera das 'ealH~Cfl.tras daquf'lln: P de ·accôrdo t'IHll n qur prcq 1nz a TnspP''Ll'l'Jn. FcdPral 1Ja.;; Estradas. decrnta:
·
Artigo unieo. Para a construcção de um muro de harr::tgl"m na est.aea 1.37,8 do ramal fPrreo de Urussanga, acima
:~ft da

ACTOS ilO PoD!R RXECUTl'VI1

citadó, ficam approvauos o projecto organizado· na Inspeetoria }'ederal das Estradas, em substituicão ao a·presentado
pola rrquerente, o o orr;amcnto por esta organi.zado, na ir~ ...
vortaneia. de :.JH :tiiS2$tH19 (trinta e oito eontos -:;m-scentos c otLtmta
dou:-1 lllil seiscentos e sessenta e nove réis) conforme
os docunwnf os que com este baixam, rubricados peln dirc-·
dor gera I' de Expediente da Secretaria de J•~stado da Via~.:.áo
e Obra~ PulJlieas.
Rio do .Janeiro, l!O do agoslo tle 10~1. ~00" da Intlepcndcnciu c 33" da Republica.

e

EPl'l'ACIO

PESSOA .

.f. I~ ires ·rto
()J<:Cll'l~:T:U ~.

I LUíO ---

IJE

10

lJE .\üO~TO IJE

lU o.

l!121

Prr~rnga

n:-; prazos fixados :i 1\lan:los Harbou r, Limiteu, para
inieio r ronelusão das obras do qne trata a· segunda parte
do nrf. ~o rln deeref.o nnn11•r·o 10·Rfl:~J, de 6 de Jllain de HlH,
a. exccnt.Q,r llt • purto .de l\Ian:íos-

0 Presidellto da Rcpubliea dos Estados Unidos do Brasil,
attendendo afl que requereu a ~lanáos Uarbour, Limitcd,
oesa:ionaria das obras de melhoramento do porto de Manáos,
no sentido de serem prorogados os :Prazos fixados para inicio
c conclusão de parte .das obras previstas no ,proj ooto approvado pelo decreto n. 10.883, de 6 de maio de 19i·i, e tendo
em vist.a as informações prestadas pela Inspcctoria •Federal
de Portos, Rios e Canaes, decreta:
.
Artigo uni co .. Os prazos de que Lraf.a m '()S a rf.s. 1'' c 2", do
decreto· n. i:L 526, di~ 2H do marr~o de Hli!l, para inicio o
conclusão das obras a .qúe se refere a segunda vartc do art. 2",
do decreto n. 1.0.883,. de 6 dn maio do 19f!i, a exe-cutar no
porto de i\Ianúo~. de accôrdo com o projooto c orçamento approvados pelo mesmo decreto, ficam ·Prorogados, pPlos prazos
que opportunarncntc forem fixados pe•lo Governo .•quando, a
juizo deste, as condições do trafego daqucllc porto exigirem
taes obras de ampliação; fieanclo, porém, mantidos todos os
demais• prazo~ contractuaes, quer para a conclusão de outras
obras, quer para o uso c goso da concessão por parte da com~
panhia.
Rio de Janeiro, 10 do agosto de Hl:! 1, 1UO'' da. Inuependeucia e 33° .da Republica.
EPITAOIO PESSOA •

.T. Pires dfJ Rio.
DF~CRE'l'O
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Abre ao :Ministerio da Justi~,;a c Negocios Interiores o credito
especial de 3 :OG1$.10H, para pagamento de pensões aos
g·uardas civis quo se invalidaram em serviço, no anno do
lfl'l!l, on ás Ruas viuyas c filho9, em r·aso do fnllccimcnto.
. O Presidente da Hcpubl ica dos Estados Unidos do Brasil,
usando da autorização concedida pelo decreto legislativo numero 4. 305, desta data, resolvo abrir ao 1\finistcrio da Justiçà

e Negocias Interiores o credito especial de 3:064$406. para
pagamento de pensões aos guardas civis que se invalidaram
em servi~~o. no anuo de 1919, ·OU ás suas viuvas e filhos. em
caso dn fallceinu~nto, dr. aeeôrdo com a lei n. 3. 005, lle t1 de
dezembl'o de HHS.
llio do .laneiro, 'll de agosto dn HJ:21, 100') da In~lcpendcncia c 33° da llcpublica.
·
EPI'l'AClO PESSÔA.

Alfredo Pinto Vieira de Mello.

llEORETü N .· 1· j. !)·.U Appruva

41

DE

li

DE AO()STO IH:

I !f!l

rpg·ulamenlo da ln~P•.•el.ol'ia de Vehieulus

O Pre~idPnte da Rt>pnhli•~a •lo•; E•dadn~ llnid11s do Bm~.;il.
u<:andn da auforiza~.:ãfJ entwl'dina rwlo decrrlo
lngislativo
n. lt..Oil3, dn 7 ctc jannirn dn 1U~!O. rnsolvn dPf't'f'lar· qtte a
In~pel'!oria de Vehicnlo<.;, annexa :\ Pnlieia do DisiTic.Lo l!.,cdcral, seja rf'g;da pf'ln 1'f'grt1anHml.n qnn a esl e acnmpanha,
ac;signado pcl•J ministro de E<.;l.adn da Jusl.ica c Ncgoeios IniPI'illt'cs.
Rin df\ Jan<~iJ·o, J 1 dt' ag·osln de 1921, tono da Imlcpen-dcneia e 33" dh llepulJliea.
Epi'l'.\CIO

PEHSth.

,\l['l't'do l,i11fu Vieira de Jlcllo.,
\

\

Regulamento da lnspectoria de Vêhiculos do Oistrlcto Federal
PRIMEIRA ·PARTE

CAPLTULO I

Da organizaçã.o c seus fins
Art. 1 o. O Rerviço da inspecçáo c liscalitação do transito
publico no Distr~c~o Federal é co_nfiadC? á admi~istraçáo superior
ao Chefe de Pohc1a, que a exercera por mtermedto do 1° delegado
auxiliar e da Inspectoria de V ehiculos.

CAPITULO li

Do pessoal
Art. ~o. A Inspectoria de Vehiculo~ é constitui da do seguinte pessoal administrativo :
1 inspector geral ;
sub-inspector ;
... escreventes;
Ll'is
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auxiliares ;
fiscaes geraes ;
fiscaes.
CAPITULO III

Da organização administrativa
Art. 3°. Os s~rviços da Inspect?ria ticarao a cargo de um
Gabinete, tres Secçoes e um Almoxanfado.
Art. 4°. Ao Gabinete compete superintender :
a) o serviço do transito publico, sua inspccçao c tiscalizaçao ;
b) os trabalhos da administração em geral ;
c) a correspondencia da lnspectoria ;
,{) a applicação das multas, sua justificação e recurso ;
e) a dtstribuição dos serviços pelas diffcrentes secções ;
f} os assentamentos do pessoal, confecção do boletim c fiscalização do ponto ;
g) a conferencia das folhas de pagamento e de outros
documentos.
Art. 5o. Para encarregado do expediente do Gabinete o inspector designará um dos dois escreventes do quadro, c tantos
fiscaes quantos forem estrictamentc nccessarios ao serviço.
Art. 6°. A' Ia Secção, composta de um escrevente, como
encarregado, e de cinco auxiliares, compete:
a) a notificação dos infractorcs do regülamcnto;
b) o processo para cobrança das multas;
c) o recebimento das multas e a remessa das importancias
respectivas á Thesouraria dá Policia ;
d) a fiscalização dos vehiculos e dos respectivos documentos ;
e) as diligencias sobre apprchcnsão de vchiculos;
f) a fiscalização de garagcs ;
o) a aferição de apparelhos registradores ;
h} a estatistica das infracções e dos accidentcs.
Art. 7°. A' 2a Secção, composta de um escrevente, como
encarregado, e de cinco auxiliares, compete:
a) a inscripção de candidatos a exame de motorista, motorneiro, cocheiro,. carroceiro, etc.
b) a expedição dos titulos de habilitaçao ;
c) o registro de vchiculos c a matricula dos respectivos
conductores ;
d) a matricula de carregadores;
c) a estatística de vehiculos c dos conductorcs c o archi ":' ~
dos respectivos documentos ;
f) a confecção das folhas de pagamento.
Art. 8°. A' ;)a Secção, a que é subordinado o pessoal de
fiscalização do transito, composto de 10 tiscacs geracs, 170 tiscacs
c dos reservas que forem admittidos, compete:
a) a órganização do, quadro do pessoal e das escalas respectivas para os differentes serviços ;

ÀCTOS DO PODER EXECUTIVO

b) a instrucção c disciplina do pessoal ;
c) o ponto do pessoal;
~t) a leitura do holetim ;
c) a fiscalização do serviço externo;

f) a organização do mapp<J diario e da rd<wao
serviço.

da~-; t~dlas

ao

~

Art. c)". O inspedor desig-nará, com approvaçâo dn I 0 delegado auxiliar, um dos auxiliares para encarregado da 3a Scc~:áo,
bem comh o numero de fiscaes neccssarios ao serviço.
Art. 10. 1\o Almoxarifado, que será dirigido por um dos
liscacs ~~craes, designado pelo inspc<.:tllt:, compete:
a) o rccchimento, guarda c conservação do armamento, cquiIXUllento, dos artigos
expediente, material rodante, etc.;
b) a arrecadação e remessa á Secretaria dos objcctos que, encoJtlrados nos vchiculns, não fórem redamados no prazo de cinco
Jias.
.
' Art. 11. Nenhuma acquisição de material será !Cita sem prévia
autorização do Chetc de Policia.

de

CAPITULO IV

Da ordem e tempo de sct·viço
Art. 12. A Inspectoria funccionará todos os dias, durante
seis horas consecutivas, e o expediente começará ás I 1 horas.
Art. I 3. QuandêJ-h.ouver accumulo de trabalho c em casos
urg-entes ou extraordinarios, poderá ~ inspector prorogar o expediente para todos ou parte dos funcc10nanos.
Art. 14. O tempo de serviço para o pessoal da fiscalização
do transito, quer diurno, quer nocturno, sera dividido em quartos
de seis horas.
Paragrapho unico. Nos postos signalciros de grande movimento, a juizo do inspector, o fiscal trahalharú tres horas consecutivas, sendo as tres horas seguintes destinadas ao serviço
de vigilancia nas immediaçôcs do seu posto.
Art. 15. l >o r occasião de grandes festas ou movimentos populares, poderá o inspector prorogar o tempo de serviço comn
vJI,!..!'ar con venicnte.
· · Art. 16. Para proceder ú arrecadação das multas c outros
valores na Ia Secção, será designado pelo inspector, mediante
approvaçao do Chefe de Policia, um dos auxiliares do quadro, a
cargo dn qual ficará o livro de renda, com a obrigaçan de prestar
cnntas á Thcsouraria, c recolher diariamente a importancia que
arrc(·adar, :tcompanll~H.la de uma guia visada pdo in~;l)(', tnr llll, na
l~tlt~t

deste, pelo suh-inspcclor .
.\ tt. 17. 1·\\ra das hnr~1t:; dc~.;tinadas a1 1 c\ I'•'• lic·nlf', I• ,d, 1 '1 inlr;h·l• ,r, que tiver St'.IJ \'l~hiculo ou documento :lpprdll'ndtdo, pndn:'t dcpnsitar na luspcctoria <t importancia da mulla imposta, c,
nesse caso, receberá um talão asstgnado pelo fiscal ele s~rvi<;o,
valido por ~::q horas c com o qual continuará o seu trabalho.
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" Paragrapho. unico. Para ~sse fi~n haverá 11~ 3a Secçáo um
talao de •'Deposito de multas , rnhncado pelo mspedor ,_o qual
será exhibido diariamente ao rccchcdnr, para a ncccssana rre . .
staçáo de cot11:as.
.
Art. 18. Esgotado o prazo a q uc se refere o artLgo precedente,
sem que tenha o infractor usado dos recursos regulamentare~,
será a importancia da multa em deposito recolhida ~\ Thesrmrana
da Policia, como renda da Inspectoria.
·
Art. 19. O serviço pe plantao na 3a Sccçá(J será regulado
pelo inspcctor !~·eral.
Art. 20. 'A distribuição do pessoal · para o serviço externo
será feita pclu sub-itispcctor, de accôrdo com os mappas c escalas
respectivas.
.
Art. 21. De conformidade com as exigendas do serviço, po ..
derá o inspector designar tantos fiscacs quantos forem n~cessario3
aos trabalhos das secções.

CAPiTULO V

Da cscripturação
.Art. 2:: • Além dos mappas, partes diarias, tal6es, f4)lhas de
-vencimentos e outros papeis inherentes á cscriptu.ra~~ão, adaptará
a Inspectoria os livros que forem neccssarios ao serviço, os quaes
deveráo ser rubrkados pelo

I')

delegado auxiliar.

CAPITULO VI

Das notncaçõcs
~
Art. 2~~. (_? cargo de fnspector. geral será ~ic im01cdiat~1 confiança e nomeaçao do Chetc de PohcLa e podera ser exerctdo em
commissáo por qualquer funccionario da policia civil ou militar.
Paragrapho unico. Os demais funccionarios scrãr) igualmente
de livre nomeação do Chefe de Policia.
Art. ~4- O cargo de sub-inspcdor será ~xercido pnr um dos
escreventes do quadro, ou por pessoa estranha ú lnspcct0ria, de
reconhecida idoneidade, a 1uizo do Chetc ·de Policia.
Art. :!5. Os escrevctites serão nomeados dentre os auxiliares,
por proposta do inspector, c a juizo do Chefe de Policia.
Art. :z6. Os auxiliares c tiscacs geraes serão nomeados dentre
os d~~ais funccionarios effccti vos, qli.<~ preencherem os seguintes
reqm~ttos

:

a) exemplar comporlamen to ;
b) dois annos de serviço eflectivo na Inspcctorb;
c) exame de portugucz (composi~âo, analysc g·ranunatical e
]ogica de um trecho l~tci1), de arithmctica até a thcoria das proporçôcs indu~ivc, e dos regulamcn1os l'l11 vi~or, tdtu p':-nnte uma
commi~são composta do inspector, como presid1:ntc, e de doi;
funccionariqs da Sçcrctaria de Policia de~;ignad1)g pel1J Chefe de

Policia.

Art.

27. Para nomeaçâo de fiscal serão

guinte~ requisitos:

neceH~arios

os se-

·

a) ter rcsidencia cffectiya por mai~ d~ um anno no Districto
Federa];
b) ser brasileiro;
c) ser maior de 21 annos e menor de 40;
d) ser de reconhecida moralidade ;
e) rcui1ir condiçóeg de absoluta robustez phygica;
f) não ter sido condcmnado por crime infamante, nem estar
r.ujcito a processo crime;
·
·
g) ser v~ccinado;
Tl) ter pelo menos ím,65 de altura;
i\ apresentar carteira de identidade c carteira de l'L':~l:tTiR-ta ou
ccrtifi~ado de alistamento militar;
· f) demonstrar, perante uma co~missâo composta do sub~
'inspector e de dois funccionarios da.Im:;pedoria. designados pelo
inspector, conhecimentos elementares de portugucz (leitura l~ re-·
dacçâo) e das quatro operações fundamcntae~ Ja arithmctica.
Art. 2fL Os pretcndenteg ao logar de fiscal dcvcrrto soHcitar
ao Chefe de Policia a su:t nomeação, por meio de petição instruida
com documentos em qnc provem ter o~ requisitos exigido~ no
artigo precedente.
·
.
J 0 • Ouvido o inspcctor, \'Oltará o requerimento, competen~
temente intormado c acompanhado da acta do exame a que se refere
a letra j do art. 27, a despacho do Chcfo de Policia.
~ 2''. A validcz physica será verificada em inspccçrw medica
~ :) 0 • A prova de que trata a letra .f do art. 27 constarú de ccr.
tict'ío neg-ativa ~o Gabinete de Identiflcaçâo,
~.r As ptjiVas de portugucz c de arithmetica, ck que tratam
as letras c do arr. 26 c .f do art. '27 s~rão cscriptas c oraes.
§ ,') 0 • Sempre que se verificar uma ou mais vagas de auxiliares
ou de fiscal geral, o inspc<..:tor solicitarú do Chetc de Policia, dentro
de tres dias, autorizaç:iQ. p~ra abrir o respectivo concurso.
~ 6•>, A ab~rtura cbs inscrip<;(,cs scrú communicacla aos interessados por meio de boletim da Jnspectoria, com antecedencia,
pel<, menos, de oito dias do inicio das provas.
Art. 29. ·Terminado o concurso, será sujeita ao Chefe de Policia a 1:cspcctiva cla!-;sificaçáo, acompanhada daR prova~ de todo3

s

..

<tS

candidatos.

·

-

Art. :)O. Os titulos de nomeação serão expedkios pela Se~
cretaria de Policia e visados pelo inspcctor depois de competentemente registrados. A posse dos funccionarios da Inspectoria
·
se cffectuarú perante o secretario da Policia.
Art. 31. O concurso scrú valido por dois annos.
Art. ;p. Na contagem de tempo para c, cHeitl) das nomeações
não serão inc1uida'3 as licenças gozadas pelos fuucciouarios Ílcm
as faltas constantes das fólhas de pagamento r~;>mcttidas ao The~ouro.

2~6

CAPITULO VII

Das demjssões e penas disciplinares
Art. 33. Os funccionarios effectivos serão livremente ciemittidos pelo Che1c de Policia, quando commetterem faltas graves ; si
contarem mais de 10 anno~ de servi~·o na Tnspectoria, ,precederá
inquerito a<.lministrativo.
'
Art. 3t1· São consideradas transgressões disdpliÍlares, sem
prejuízo de , outras que possam ser julgadas pelo Chefe de
Policia iucon venientes ú ordem e ú tunralicladc da corporaçUo 1
ou do servi~·o:
a) ta.It:lr cum o rc~peito devido a quakjuer :wtr,ri~ladc civil uu
militar;
b) apresentar--se fúra do unif(.H'lliC e~talwkcido, 011 ~~e111 o uccessariu asseio ;
·
,·
c) deixar, sem permissão., o post1 ,, ou quakJIIer outro servi<.;o,
antes de ser nelle substituído;
d) Jormir, sentar-se ou não guardar a devida compo~tu:·a,
quando no posto 1de serviço, ou diante de seus superiores ;
e) encarregar-se de requerimentos ou negocios de partes c interessados juuto c perante a repartiçáo ;
j) praticar qualquer ado que atlêctc a moralidade da corporação;
·
g) promover ou assignar petições collecti va c; 'em nome c sem
permissáo de seus companheiros;
.
h) publicar pela imprensa, em avulso, ou ~~oh qualquer fúrma,
correspondcncia ou documentos otlkiaes;
i) usar do direito de queixa em ternw~ inconvenientes, censurar seus superiores ou tratar L'OI11 rispidez a<H LJLIC estiverem sob
suas ordens ;
J) taltar ao serviço sem motivo justificado;
k) embriagar-se no serviço ou fora delle ;
l) provocar discussões, quando em serviço;
. m) deixar de apresentar-se, finda a licença ou dispensa do serVIÇO;

.

'

n) apresentar-se para o serviço á paisana;

,
o) reclamar contra o serviço para o qual esteja escalado, ou
mostrar-se desidioso o,u incoml?etente;
·
. p) dirigir-se a ·seus supenores, sem o fazer por meio dos tramites regulamentares;
q) cxtraY.iar ou inutilizar propositadamente artigos da Fazenda
Nacional, que lhe forem confiados;
. r} effectuar negocias c transacçúcs com os demais funccwnanos.
Art. 35· As fahas, conforme á sua Q"ravidadc·, ser:ío punidas
com as seguintes penas discipliuarcs:
·
a) simples advertencia ;
b) reprehensão ;
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c) suspensão até cp dias com perda de todos os Tenci·
mentos;
d) exoneração.
..
§ I 0 • As duas pr~eiras penali~ades podem ser imposta~.pelo
mspector ; a de suspensao, ate 30 dta~, pelo I o delegado auxiliar e
e as demais pelo Chefe de Policia.
~ 2°. Da suspensão imposta pdo I 0 delegado auxiliar cabe
recurso para o Chefe de Policia, dentro de tres dias.
Art. 36. As faltas commettidas pelo inspector c peJo subi nspedor serão punidas pelo Chefe de Policia.
CAPITULO VIII

Do ponto- Da~ faltas ao serviço -Das licenças
e das recompensas
Art. 37. Todos os funccionarios da InsRectoria, com excepção
do inspector, estão sujeitos á assignatura âo ponto de entraâa e
sahida da repartição. ·
~ 1°. Haverá dois Jivros destinados á assignatura do ponto,
um no Gabinete e outro na 3a Secção.
§ 2°. O livro existente no Gabinete servirá para os funccionarios do G1binete, da I a c 2a Secções e do Almoxarifado, e será
encerrado ás 1 I horas pelo sub-inspector ou, na sua falta, pelo
escrevente ou auxiliar mais antigo, que estiver presente.
§ 3°. O livro da 3a S·.:cçáo será encerrado pelo auxiliar encarregado do serviço á hora exacta da substituição das turmas, de
cotdonnidade com as escalas de serviço.
~ 4°. Setá com;iderado em falta o funccionario que compa·
reccr depois de encerrado o ponto, ou que se retirar sem licença,
·
depois de o ter assignado.
Art. 38. O funccionario perderá tantos dias de vencimentos
quantas forem as faltas que tiv~r durante o mez.
Art. 39· As faltas não excedentes de tres dias serão justificadas
perante o inspector, que poderá releval-as, si tiverem por fundamento as causas seguintes:
· a) molestia, provada com attestado medico ou visita domiciliar ·
·
.b) molestia grave em pessoa da familia, provada com attestado
mcdtco;
:
c) nojo;
d) casamento. •
~ To. Da re~olução do inspector caberá recurso para o Chefe de
Policia.
§ 2°. As !altas que excéderem de tres dias só poderão ser
relevadas pelo Chefe de Policia .
. . Art. 40. Quando qualquer funccionario se distinguir no exerctcto de suas fuucções ou na pratica de acto meritorio, o Chefe de
Policia poderá re~ompensal-o da maneira seguinte:
a) louvor em boletim da Inspectoria;

Continue

b) dispcn~a do serviço até quatro dias, com vencimentos intcgraes.
Art. 41. As licenças aos funccionarios da In~pectoria serão
concedidas de accõrdo com a legislação em vigor.
·Art. 42" Aos funccionarios gue se invalidarem em conscquenda de ferimentos ou lesões soffridas em conflictos com infradores, quando em perseguição destes ou em actos fu.nccionaes de
que resultem desastres, ou em consequencia de mo]estta decorrente
das cxigeucias do serviço diun1o ou nudurno, a que são obrigados,
uma vez provada a sua invalidez, será conccdid:t uma pcnsrto
igual a 2/3 dos respectivos vencimentos.
'
Paragrapho unico. Será concedida igual pensão á viuva ou
filhos menores e filhas solteiras do funccionario que fallecer nas
condições estatuidas por este artigo.
Art. 43· Aos funccionarios que em diligencia soffrerem lesões
que detcrmmem impedimento do serviço activo dar-se-á o necessario· tratamento medico ou cirurgico, sendo-lhe abonados os
vencimentos integraes.
. ,
Paragrapho unico. No caso de f..1llecimento, em consequencia
destas, lesões, os funeraes serão feitos a expensas da Policia.
CAPITULO IX

Dos vencimentos
A.rt. 44. Os vencimentos dos fuuccionarios da Inspectoria de
V ehiculos serão os constantes da ta beiJa annexa c o pagamento
realizado á vista da respectiva folha, competentemente visada pelo
Chefe de Policia, em dias préviamcntc designados pelo thesoureiro
da Repartição Central da Policia.
Paragrapho unico. No caso de extravio de fardamento,
equipamento, armamento, ou de qualquer artigo pertencente á ~a
zenda Nacional, será a respectiva importancia descontada de uma
só vez dos vencimentos do funccionario responsavel, ou i'ntimado
o sel1 fiador para, no prazo de 48 horas, recolbel-a á Thesouraria
da Policia, si os vencimentos não comportarem o desconto.
CAPITULO X

Das attribuições dos funccionarios
Art. 45· Ao inspcctor geral compete: ,,
. Cf) propor a? Chefe d~ Policia, po~ intermedio do 1° delegado
auxthar, as medtdas que Julgar utcJs a boa ordem dos serviços;
b) dirigir c fiscalizar
serviços, de modo que o trabalho das
respectivas secções seja executado com zelo~ perfeição e· brevidade ;
. ~) corresponder-se com o Chete ~<: Policta e com o 1 u delegado
auxthar sobre assumptos da reparttçao, ou com as autoridades
federaes e municipaes no interesse elos serviços a seu cargo, q·uando
não o tenha de fazer por intermcdio claquellas autoridades;

os
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d) impor multas am~ infractotefl do regulamento, no~ casos
expressamente declarados ;
e) presidir as commissües de exame de candidatos a motoristas, motorneiros, motocyclistas, cocheiros e carroceiros e assignar, com os demaü~ membro~ da cômmissâo, os respectivos
títulos de habilitação, que seráo visadüs pelo 1° delegado áu~
xiliar ·
assignar m~ carteiras de matricula;
!!) ~u:;si~nar as f()lhas de pagamento ;
~t) pumr os cmpregaLlos de accúnlo com o regulamento;
i) dar conhecimento ao Chete de Policia, por intcrmedio do
1° delegado auxüiar, das faltas graves commettidas pelos funccionarios, cuja puniçáo escape á sua compctencia:
f) enviar mensalmente ao Chefe de Polida o mappa da receita
da I i1spectoria ;
h) fiscalizar, como julgar conveniente, os livros de registro de
entradas e sahiclas de automoveis nas g.:rraf!cs;
l) enviar ao Chetc de Polida, até o cha :)l de janeiro de cada
anno, um relatorio circumstanciado de todo o movimento da Jnspcctoria, acompanhado de dados e mappa~ estatistkos;
111) dar conhecimento ao Chctc de Policia, por intcrmedio do
1° delegado auxiliar, de todos os bctos importantes relativos á
repartição, c tomar as medidas, de caracter urgente, que s.e tizercm
ncccssarias ;
·
n) tazcr apresentar ao 1o delegado auxiliar os conductores de
vehiculos, que se portarem mal para com os funccionarios (ht
Jnspectoria;
o) transferir, por conveniencia de serviço, os auxiliares c
demais funccionarios de uma secção para outra ;
.
· p) enviar ao Chefe de Policia os pedidos do material necessario, acompanhados, sempre que não se trate de artigos de
contracto, de propostas especificadas, que devem ser solicitadas
no mínimo a tres casas commerciaes idoneas. .
Art. 4(>. O inspe~tor serit substituído nas suas faltas e impedimentos pelo sub-inspector.
Art. 47· Ao sub·inspector compete:
a) cumprir c fazer cumprir, em todas as modalidades do
serviço, as ordens que forem emanadas do inspector ;
.
b) ~scalizar a 3a Secção c velar peb ordem, disciplina e
mstrucçao pratica dos fiscaes em g-eral ;
.
'
c) auxiliar a fiscalização do transito publico c communicar ao
inspector as irregularidades que verifica;: ;
d) dirigir os serviços cxtraordinarios na via publica, por
occasiâo de festas e solemniJades ;
e) não consentir que o fiscal trabalhe fora lll) uniforme cstabc~
tecido, ou sem o nccessario asseio ;
f) tiscalizar o serviço lle rondantcs c o dL· pnsto~~-'-'.irrnakiros;
g) fiscalizar a escola de signaleiros ;
·
h) tazer organizar,as escalas do pessoal, de modo que attenda
fis conveniencias do serviço ;

.n
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i) apresentar diariamente ao inspector, até ás 12 horas, part-e
das occurrencias havidas com os fiscaes e das irregularidades que
·
verificar no transito de vehiculos ;
f) communicar immediatamente ao inspector qualquer facto
grave que chegue ao seu conhecimento ;
1 k) prestar ao inspector todos os esclarecimentos concernentes
aos serviços e que lhe forem solicitados.
Art. 48. O sub-inspector será substituído em suas taltas e
impedimentos por um dos escreventes, mediante proposta do
inspector e approvaçao do Chefe de Policia.
Art. 49. Ao almoxarif~ compete :
a) cscripturar os livros de entrada c !=mhida do material e
ohjcctos de expediente ;
b) ter em dia a carga c descarga d~s ohjectos que lhe forem
confiados;
c) confeccionar os pedidos de material e do mais que for
neccssario ;
d) prestar informaçúes sobre extravio c deterioração de ma·
teriaes;
e) requisitar concertos, quando necessarios.
Art. 50. São deveres communs aos escreventes :
a) dirigir, fiscalizar o serviço da Secçao e envidar esforços
para que os funccionarios dcem cabal desempenho ás suas
funcções;
.
b) cumprir c fazer cumprir as ordens c instniL\'Óes emanadas
·
do inspector ;
c) prestar ao inspector todas as in f( •rmaçóes que se relacionem
com os serviços da Secçáo ;
d) processar c remctter ao Gabinete todos os papeis que
dependam de despacho ;
.
e) conferir e subscrever as certidões extrahidas na Secção;
f) velar pela boa ordem do serviço c distrihuil-o pelos ftlilccionarios;
g) levar ao conhecimento do inspector as irregularidades, que
porventura encontrem nos scnriços sob sua dirccção:
h) tomar conhecimento c dar scitncia ao inqpcctor de todas
as reclamações ou queixas que lhes sejam apt csctltadas pelas
partes;
i) cmittir parecer sobre papeis relativos ú sua Secção e informar, nos respectivos processos, todos os pontos indisl1cnsavcis'ao completo esclarecimento do assumpto:
j) a~thenticar as cópias extrahidas dos livros c papeis. da
Secção, depois de conferidas por funccionarios diversos daquc1leR
que as tiverem extrahido.;
1
/.:) representar ao inspector sobre quacsqucr blta:> commet- ,
tidas pelos funcciouarios;
/) trazer em dia, rt~gubnnentc cscriptm aLlt •s, tod,Js os Iiwos
de ~ma Secção;
111) n~~:pondcr peJa exactiJão Jc tndos os papeis que subam a
rlcRpacho ;
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n) propor ao inspector a transferencia do funccionario que
não se mostrar zeloso no cumprimento de seus deveres c apontar
as faltas pelo mesmo commettidas.
Art. 5 r. Os escreventes serão substituídos nas suas faltas e
impedimetitos por um dos auxiliares da respectiva Secção, a juizo
do im:;pector.
_
·
Art. !)2. Compete, cspcchJlmente, ao escrevente da Ia Secção:a) visar a guia de remessa á Thcsouraria da Policia de
quantias provcniéntes de multas c outras taxas;
h) receber, devidamente relacionadas, as partes de infi-acçúes
do regulamento, que, <.:ommettielas pulos conductores de vehiculos,
f(_~rcm remettidas péb 3a Secção e passar o <.:ompetcntc recibo;
c) distribuir aos auxiliares en<.:arregad~ 1S Jo registro c processo respectivos as partes de que trata a letra b, c exigir dos
mesmos o competente recibo na rcJação que as acompanha ;
d) illlpor multas, nos casos que não dependam de decisão
superior;
e) expedir ordens sobre apprehens~to de vehiculos c intimação
de comluctores sujeitos ú acção da Inspedoria;
.f) fiscalizar o processo de cobrança de multas;
~) .fiscalizar ou fazer fiscalizar a escripturação das garages
e lhir conhecimento ao inspector das irregularidades encontradas·
h)' receber c distribuir pelos funccionarios os documentos
apresentados pela turma ele apprehensão;
t) proporcionar aos encarregados das turmas de apprehensao
c correh;ão · os meios de conferencia, que forem pelos mesmos
julgados necessarios ao desempenho de suas funcçõcs;
j) dar conhecimento, sem demora, ao inspector, da apprehensão de vchiculos que t~nham de ser recolhidos ao Deposito
Publico.
Art. 53· Compete, especialmente, ao escrevente da 2a Secção:
a) fiscalizar a arrecadação do sello e das demais taxas cobradas
pela Secção;
b) assignar as averbações feitas nas carteiras dos conductores
de vehiculos e communicar, por escripto, ao inspedor os casos de
duvida que occorrerem.
Art. 54: Ao auxiliar, encarregado da ;)a Secção, compete:
.
a) ..dirigir c ?istribuir os fiscaes pelos diffcrentes serviços de
mspccçao de veh1culos ;
·
b) entender-se com o sub-inspector sobre tudo quanto interesse
ú disciplina do pessoal c á boa ordem do serviço;
c) pass;u em revista os fiscacs, antes ele seg-uirem para os
seus postos ;
·
d) velar pda disciplina e instrucçâo profissional dos ilscacs;
e) organiz.ar, para serem apresentadas ao suh-inspedor, as
escalas de serviÇo;
. j) fiscalizar a eSLTipturacão dos Jivros c dos talíic'~ de pc~
d1dm~;
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i o) arrecadar aR partes diarias referentes ás infracçõcs do

Jame~to, relacional-as em duas vias c rcmettcl-as á
h) assignar

()S

pedidos de material ;

1a

rcg-u-

Secção;

.

i) velar pela fiel obscrYancia das ordens e instrucçõcs emanadas

ãa Inspcctoria

;

j) não pcrmittir que os flscacs assignem o ponto, quando não
sç apresentarem devidamente uniformizados ;
k) rcmctter ao inspcctor, até o dia 5 de cada mcz, a escala
das alterações occorridas com os fiscaes ;
/) enviar, diarimncntL\ ao ~mh-insj1cctor um:t parte das
occurrcndas havidas com o pessoal ;
m) organizar c ter em dia a rcla~ão de residenl'ia de tcKlos o~
. funccionarios ;
n) cnéaminhar ao Gabinete todo o expediente da Secção;
o) encerrar com ,a maxima pontualidade o poi1to dos fiscaes;
p) prestar ao inspector todas as intórmad)cs l(UC ~e relacionem com u serviço da Scc,;ão ;
q) levar ao conhecimento do suh-inspcl.tor as irregularidades
que encontrar no serviço :
r) distribuir o serviço pelos empregado:::, tiscnlizar a sua
marcha c corrigil-o no que for conveniente ;
s) representar ao sub-inspcctnr Robrc qnac::;guer faltaR commcttid:.ts pelos fiscaes ;
t) trazer em dia, rcg·ularmcntc L'S1.:ripturado-;, todos os livros
da Secção;
'
u) attcndcr com presteza ás rcquisiçGcs de pessn:1l, fci tas pelas
Secções, com o Visto 'do sub-inspcctor.
. Art. !);). O auxiliar encarregado da ;)a Secçrto será su bsti!UK!o, nas suas t~1ltas c impedimento~, pr>l· um d<J~ fis,_·ac~ p,-craes,
mdtcado pelo inspcctor.
Art. !)(). Aos auxiliares cflectivos c em commissao compete :
a) desempenhar com diligcncia c zelo u~ serviços que lhe~
forem distribuídos, cumprir com pontualidade as ordens que
receberem e guardar sobre ellas o maximo sigillo:
b) coadjuvar-se mutuamente. no desempenho de suas obri~
gaçóes, de mo\.lo que o scrvi<;o seja feito com ordem e presteza.
Paragrapho unico. Aos auxiliares poder~í o inspector com·
metter outros serviços na fiscalização do transito, mas, neste caso,
serão substituidos na Secção por tiscacs devidamente habilitados.
Art. 57~ Aos fiscaes geraes compete:
.
a) percoi-rer os postos ·signaleiros e de rnndantes c 11scali·
zaJ-os con1 criterio c exactidão;
.
b) cumprir e fazer cumprir fielmente todas as orden~ referentes ao serviço ;
c) al?rescutar ao auxiliar encarregado cb :; ' Secs:~o parte cir·
cumstanctada dos servil;os que fizer ;
d) instru~r os liscacs sobre a c.xeeuçito dn.-; ~crviço'> c velar
pela sua pcrfctta regularidade ;
e) fazer substituir, sem perda de tempo, o fiscal que não se
portar com a devida compostura no seu posto e mandai-o apre..
sentar-se ao sub-inspector;
_
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f) dirigir e fiscalizar, de accôrdo com as ordens que receber,

os serviços extraordinarios ;

g) dirigir as turmas de fiscalização, corrciçáo e apprehensáo,
orgamzadas pelo inspector ;
h) effectuar diligencias que se relacioucm com o serviço de
inspec\ao e fisc·aJizaçáo de vchiculos ;
i) fazer o serviço de plantão na 3a Secr;âo, de accórdo com a
·
escala approvada pelo inspector ;
j) dar conhecimento immediato á Inspectoria dos casos de accidentes on de interrupção do transito, que não possam por si
mesmo rcsohcr.
ArL .sH. Ao tiS<.:al geral encarregado da turma de correição
compete, de modo especial:
cl) cumprir com severidade as instniC(Õcs emanadas do in~
spector, retercntes ás attribuições da turma ;
b) apresentar, diariamente, ao chefe da 1 a Secção parte das
r}ccnrrencias havidas, acompanhada de uma relaçâo, em duas vias,
dos inlractorcs, bem como dos documentos apprehendidos.
Art. 59· Ao fiscal geral, ~ncarrcgado da tnrma de <1-pprehcnsúo, cqmpetc, de modo espcL:tal:
a,) conduzir ou fazer conduzir á Inspectoria todo o vehiculo
qpc, contrariamente. ús_ disposições do regulamento, tr~msita~ sem
placa on com placa talsa, sem licença ~m sem o ~c~cssar~o rcg1stro,
hem como tudo o condu~tor de veluculo que nao estlvcr legalmente habilitado;
b) fazer, igun.lmcnte, apresentar ú lnspectoria todo o lonductor
sobre o qual pese accusaçâo criminal, ou o que, de qualquer modo,
pcrsi~tir em burlar a acçâo fiscalizadora da repartição ;
c) apresentar· diariamente ú Ia Sccçâo parte circumstanciada
dos trabalhos da turma, com espccilicaçâo das apprchcnsõcs effcctuadas.
Art. (Íu. Aos I iscacs compete :
,
tt) occupar os postos que lhes lorcm Llcsignados c não o5
abandonar sináo por motivo imRcrioso;
~
b) lúcr com perl\.~ição o serviço de signalciro, de modo que
nâo offereça duvida alguma aos conductores de vchiculos;
c) l~lzcr conduzir ú 1 a Delegacia ~\uxiliar on á delegacia dislrkt"l todo o conductor de vchiculo, que se rebcllar contra as
'ordens da lnspcctoria, ou que lhe faltar com o devido respeito,
e dar immcdiato conhecimento ~to inspector ; .
d) tornar cffectiva a tahcJia de alugucl.approvad~t pela Polida;
e) attcnder ás reclamações procedentes âos passagejros e transeuntes c obrigar os conductores de vehiculos ao rigoroso cumprimento do regulamento em vigor ;
.f) l1 roviclcndar para que s~ja tónwcída conduc~ão aos passa:,~tiruH no c~1so de apprehcnsão do vchiculo;
·
g) ordenar incontinenti, no caso de interrupção dn transito
por.tn(Jtivo de excesso de carga, qne fieJ.a a m~sm~t alliviana, de
modo que se restabeleça promptamcntc a ctrculaçao, f1cando soh sua
vigilancia, f'mquanto nâo tiver destino, a parlc da carga retirada;
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h) conduzir á Inspectoria o conductor de vehiculo, que cobrar
·ao passageiro taxa superior ú que for approvada pela Policia ;
i) conduzir á delegacia districtal, juntamente com os passageiros c testemunhas, para ser lavrado o respectivo flagrante, o
condnctor que consentir em seu vchiculo a pratica de aLtos ~ttcn
tatorios á moral publica, hem como o que for achado em estado
de embriaguez na direcção dos vchiculos ;
j) apresentar á 3a Secção \1arte das infracçt>es1 notificadas
durante as suas horas de serviço ;
k) não pcrmittir, soh prctcxtn algum, interrupç:ío do transito na via publica, tomando incontinenti, para esse lim, as
providencias ncccssarias ú regularidade do mesmo c solicitando
sempre que tôr preciso, o auxilio do policial de scrviçn, que o não
podcrú rl!cusar ;
l) dar immediato conhecimento ú lnspectoria dos casos de interrupção do transito, des<.k que u:ío p()ssa d~..: prompto, rcgularizal-o ;
m) communicar immediatamentc ú lnspcctqria pelo modo
mais rapido os accidcntcs de vchiculos occorridos na via publica;
n) lazer as intimaçócs aos inrractnrcs deste Regulamento, na
fórma do art. 373·
_
o) cumprir, com o maximo rigor e fidelidade, as disposições
do regulamento c instrucçóes, bem como as ordens emanadas
de autoridades superiores.

CAPITULO XI

Dos mcdicos c suas attribuiçõcs
Art. 61. Para proceder ao exame de sanidade p~riodico nos
conductores de vehtculos c nos individuos que forem candidatos á
profissão, o chefe de Policia contractará dois ou mais mcdicos,
com a remuneração que arbitrar, por conta da renda da lnspectoria.
Art. 62 .. Aos medicos compete :

a) inspeccionar nos dias marcados pelo inspector os ~andi
datos a exame de motorista, motornciro, motocvclista, codwiro c
carroceiro ;
·'
b) examinar em suas rcsidcncias os funccionarios que, com
parte de doente, faltarem ao serviço, c communicar por cf;cripto
ao inspcctor o resultado do exame;
c) inspeccionar a vali dez physica d• 1s prct,~n· k11h s ao lngar de
fiscal, nos termo~; do art. ~::, ~ '2".
Paragrapho unic• 1. Os nwdic()~; 11:i•, s:i' 1 . ohri·.~.d, r-; ú vi si ta
domiciliar sinão para os fins previ"ltos n:t letra b dcsk artigo e
em cas~s urgentes de ferimentos recebidos pdus funcdonarios
em scrvtço.
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CAPITULO XII
Do uniforme
Art. 63. O uniforme da Inspectoria obedecerá a um plano,
que será adoptado pelo Chefe de Policia, com approvaçâo do Mi. nistro da Justiça e ~egoctos Interiores.
.,,
§ I Serão obngados ao uso do umlormc, quando em serviço, os Hscacs geracs, os fiscacs c os reservas.
~ 2°. O inspectcr geral c o suh-ins~ctor usarão distinctivo semelhante ao dos delegados de pohcia, sendo, porém, a
esphera azul turqucza c nclla gravadas as lettras '' I. V." em ouro,
c, num semi-circulo, a inscripção "Segurança Publica".
~~o. Ficam d_ispcnsados do uso do unitorm~,.em virtude da
natureza das suas tuncçõcs, os escreventes c os auxthares.
~ 4°. Não são obrigados ao uso do uniforme de panno de
lã os fiscaes, cmquanté> permanecerem na categoria de- reservas.
Art. 64. Os empregados da lnspcctoria serão unilormizados
á sua propria custa.
Art. 6s. Nomeado o nscal, terá ellc oito dias para Sl~ apresentar devidamente unifixmizado .
• ~ 1 o. No caso de não poder unilormizar-se á sua propria
custa, apresentará iiador idoneo, que se responsabilize pelo valor
··do uniforme c armamento que lhe forem entregues, até completa
indcmnização dos mesmos.
§ 2°. Ainda que o nomeado declare uniformizar-se á custa
propria, deverá apresentar fiador idoneo, quanto ao valor do equipamento e armamento que lhe forem confiados.
§ 3°. Todas as caitas de fiança deverão ser averbadas no cartorio de Registro de Títulos e Documentos.
~ 4°. A responsabilidade do fiador será executivamente exigida, si no prazo de 48 horas da notificação do inspector geral de
vehiculos rleixar de recolher á Thcsouraria da Policia a importancia debitada ao fiscal remisso.
"
Art. 66. O Chefe de Policia poderá contractar, si julgar conveniente ao interesse dos funccionarios e do serviço, o fornecimento
de peças de fardamento c equipamento, de conformidade com as
instrucções que expedir.
0

•

CAPITULO XIII

Da escola profissional e de signaleiros
Art. 67. A lnspcctoria manterá uma escola destinada ao
preparo conveniente do seu pessoal, a qual será dirigida por um
aos respectivos funccionarios, ou por pessoa de reconhecida aptidão,
proposta pelo inspcctor, c de nomeação do Chefe de Policia. .
Art. ô3. O curso da Escola Profisstonal c de Si~naleirns tcrit
a duração de trcs mezes c obedecerá ao programma seguinte :
a) con hccimcntos gcracs da profissão de motoristt ;
b) leis c regulamentos J)oliciacs ;
c) topographia da cida c ;
d) regulamentos e jnstrucções sobre transito de vehiculos ;
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. e) codigo de posturas municipaes, no que diz reepeito a
vehiculos ;
f) serviço de signalciros ;
g) manejo c utilizaÇão de caixas de avisos polidaes; h) devei~s disciplinares dos tiscacs para com os seus superiores c para com o pu hlico ;
i) policiamento em geral..
Art. 69. P'!ra cumprimento do que cstatue- a alinea "'l do
artigo precedente, será observado o programma exigido aos candidatos a exame de motorista amador.
Art. 70.0 curso será dividido em duas partes, uma theorica
c outra pratica.
1°. Na parte pratica dn curso, os fiscaes de reserva poderão
acompanhar no serviço os fiscacs cflcctivos c terão prdcrencia na
snbstttuiçâo dos que faltarem.
'
~ 2°. Na aula de motorista serão ministradas aos fiscacs,
concomitantemente, instrucçõcs sobre o motor, a dirccção do automovcl c outros detalhes.
, § 3°. A Escola funccionarú regularmente nos dias c horas que
forem determinados pelo inspcctor.
Art. 71. Os exames do curso serão cffcctuados de tres em
trcs mczes, perante uma commissâo de tres membros, presidida
pelo inspcctor ou pelo sub-inspector c composta de funcciona't:ios
da propria inspec~oria.
, Art. 72. As provas de exame serão oracs e classificadas, por
gráos, de o a 10, que corrcsponderão: o, reprovado; de 1 a 5,
simplesmente; de 5 a 9, plenamente; IO, distincç~o. A rracção
maior de 1/2 será contada a favor do examinando ..
Art. 73· As notas obtidas em exame serão publicadas em
' boletim da Inspectoria c constarão, para os devidos fins, dos
assentamentos dos fiscaes.
Art. 74· Os certificados passados pelas escolas constituirão
requisitos indisiJensaveis á promoção. .
Art. 75· Nenhum fiscal de reserva poderá ser nomeado
cffcctivo no corpo dos fiscaes, sem ter o curso da Escola Prolissional e de Signaleiro. ·
Art. 76. A escola procurará organizar uma hihliotheca,
que vise o adestramento do pcs..c;oalno serviço de transito {lUblico,
a qual poderá ser franqueada aos guardas civis c mais funcctonarios
da Policia, que se quizcrcm dedicar ao assnmpto.

SEGUNDA P.A.RTE
CAPITULO XIV

Da inspecção do transito c da circulação
SECÇÃO UN lCA

Dos w;lz icu los em geral

Art. 77. Nenhum vehiculo, quaesquer que s~jam sua natureza
e ttactor, poderá trafegar nos logradouros publkos do Districto
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Federal, sem estar devidamente licenciado pela Prefeitura Municipal
e registrado na Inspectoria de Vehiculos, exceptuados, tão sómente quanto á licenÇa, os que pertencerem ás repartições publicas
federaes ou municipaes e ás embaixadas ou le~ações estrangeiras.
Art. 78. São communs a todos os vehtculos as disposições
relativas ao transito em geral na via publica.
CAPITULO XV
SECÇÁO

UNICA

Do transito em geral
Art. 79· Todo o vehiculo deve ser conduzido, quanto possi~
vel,junto á guia do passeio direito, e só transitoriamente ROderá
deixar esse lado, quando tiver de passar á frente de outro vehiculo
ou obstaculo.
Art. 8o. Nas ruas em que houver passeios muito estreitos,
os vehiculos caminharão com o afastamento que for necessario
para não incommodar ou atropcllar os pedestres.
Art. 81. Nenhum vehiculo de qualquer natureza poderá
estacionar, ainda que momentaneamente, sem ser de fórma que
fique com a sua direita junto ao passeio, salvo nas ruas de mão
determinada, nas quaes será permit~ido o estacionamento junto
ao passeio esquerdo, para deixar ou receber passageiros, ou para
a carga ou descarga. Em nenhuma hypothese, porém, poderá impedir ou interromper o transito de bonds ou de outros vehiculos.
Art. 82. Nenhum vehiculo poderá parar nas curvas e nos
cruzamentos de ruas, nem mesmo para receber ou deixar passageiros, mas senipre a tres metro~ antes ou depois da curva ou
do cruzamento.
Art. 83. Nas ruas, cuja largura for inferior a nove metros de
um passeio ao. outro, é prohibido parar o vehiculo ao lado de
outro que já esteja parado.
Paragrapho unico. Em taes ruas todo o vehiculo caminhará
lentamente, e deverá observar essa marcha principalmente ao passar
pela frente das escolas, nas horas de sahiâa dos alumnos,. e pela
frente das estações ferro-viarias, na hora da chegada dos comboios,
nos logares em que houver reuniões ou divertimentos publicos
e sempre que houver perigo para o transito.
Art. 84. Qualquer vehiculo que tiver de atravessar ou
entrar em ruas que tenham trafego de bondes, só poderá fazel-o
com marcha senstvelmente reduzida, usado antes o signal regula~
mcntar da manobra que vae fazer.
Art. 85. E' prohibido o estacionamento de vehiculos junto
ao meio fio, nos logradouros de grande movimento, salvo o caso
de espera do passageiro, a cujo serviço se achar, emquanto não
perturbar o transito. Em nenhum caso, porém, será permitttdo o
estacionamento junto aos postes de parada de bonds. ·
Art. 86. E' terminantemente prohibida a circulação de vehiculos de qualquer natureza, para angariar passageiros, nos lograLl'ic; <.lc 1921 Voi. I V
rJ
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douros prlblicos designados pelà tnspectoda de, Veliicrilos. Os
vehicWos sem passageiros, que tiverem de transitar em hies pontos,
só poderão delles percorrer os trechos hecessarios para attingir o
local de seu estacionamento e deverão trafegar na mesma marcha
dos demais vehiculos com ~assagciros.
Art. 87. Nhs proximtdades dos theatros, ten1plos, estações
de ,estradas de ferro ou ferro-carris, cáes, etc. , a Policia designará
a ordem a que devem obedecer os vehiculos de toda a especie, de
modo a evitar o embaraço da circulação.Esta ordem será igualmente estabelecida pela Policia em qualquer ponto da cidade, por
occasiáo de corsos de carruagens, paradas ou festejos publicos.
Art. 88. Todos os vehicufos são obrigados a parar, afim de
dar passagem ao vehiculo que conduzir o Presidente da Republica,
em qualquer occasião ;, ao Corpo de Bombeiros, no caso de incendio; á Assistencia Publica e aos carros de transporte de tropas,
aos de soccorro, .e aos. das autoridades policiaes, em serviço.
Art. 8g. Os vehiculos que conduzirem passageiros terão
precedencia sobre os que trafegarem vazios.
Art. go. Qualquer yehiculo que tiver de. passar á frente de
outro, ou transpor qualquer obstaculo, só deverá fazel-o pela
e~uerda, diminuindo a marcha e dando o aviso regulamentar

(Flg. I).

:>

~~

Ffg.

1

Art. 9i. Quando se tratar de bonde e1ectrico, em 1J10vimetito,
e houyer sufficiente esP.aço, o vehiculo poderá passar á frente, entre
o trilho e o mpio fio êtà direita.
.
Art. 92. E, éxpressamehte ptohibido passar entre o meio fio
e o bonde parado, nos po~tes, para receber ou deixar passageiros.
-Art. 93· Qúalqtier vehicu~o que tiver de cruzar com outro
que venha.~iil direcção oppostà o fará sempre com o desvio para
a direita (Fig. Ii).

~

~*~!
------~
Fig. u

Art. 94~ Todo o v~hiculo que dobrar uma esq nina á direita
deverá conservar-se junto ao passeiq da mão dircit:1, pr0.ced·_·ndo
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fa-

o stgnai reguiamentâr, .. diinipúi,rido seilsivê;Íinerite â ihatcha e
zendo o r~spedivo coriductor rima curva apertada (Fig. üi).
.

FJg.

III

Art. 95· Todo ~ vehlculo gue dobrar umà esquina il esquerda só poderá fazel-o depOis de attingir o ponto central
do. cruzamento com as cautelas constantes do artigo anterior
(Fig. IV).

Fig.

IV

Ar~. ()6. Nenhuni conductor poderá . parar o vehicuio ou
mudar de direcção sem que com o braço dê o signal do que vae
fazer, de accôrdo com os signaes .conveqcioiiaes de circulação de
que trata o Caj)itu1o íxvii deste Regulamento. .
Art. 97. ~ualquer vehiculo, que tiver de se desvhir de pessôa
que caminhe á sua frente, só poderá fazel-o, si o respectivo conductor der a sua direita á pessôa., depois de diminuir sensivelmente
a marcha do vehiculo e de avisar pelos meios regulamentares, e
á distancia suffi.ciente para .evitar accidentes.
Ait. 98 .. Nenhum vehiculo, qtiando hbuver interrupção do
transito e estiver incorporado á fila de outros vehiculos, poderá
recuar para dar volta.
Paragrapho unico.. Quando o vehiculo / estiver isolado e
depender o seu prosegmmento de marcha atrás, esta só será permittida, si houver espaço, e na distancia maxima de 10 metros.
Art. 99· Nos casos de interrupção oú de difficuldades do
transito, os conductores são obrigados a dar a seus vehiculos
a direcção que lhes for indicada pelos encarregados da fiscaliu~o.

.

.

Art. 1 oo. A mão e contra-mão serão determinadas por edital
da Inspectoria de Vehiculos e entre sua publicidade e execução
mediará prazo nunca menor de 30 dias.
.
Art. 101. Teem transito livre nas solemnidades e festas ofliciaes
os vehicu1os que conduzirem commissóes 4o Corpo Legislativo,
Ministros de Estado, Membros do Corpo Diplomaüco, Presidentes
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da Camara dos Deputados, do Senado, do Supremo Tribunal Federal e da Côrte de Appellação, Prefeito, Chefe de Policia, Chefes
db Estado Maior do Exercito e da Armada e outras autoridades
superiores.
Art. 102. Os pontos de estacionamento serão determinados
pela Policia, bem como o numero de vehiculos para cada logar.
Art. 103. Nos ,POntos de es~cionamento os vehiculos guardarão entre st distancia nunca inferior a dois metros, de modo que
permittam a livre circulação dos pedestres e as manobras necessarias ao proprio v.ehjculo.
Art. 104. Os conductores, cujos vehiculos. estiverem na frente
de um honde, deverão retiral-os ao signal dado pelo motorneiro
desde que o local o permitta.
Art. 1 os. Qualquer vehiculo em movimento deverá parár,
todas as vezes que a sua direcção fôr cortada por qualquer cortejo
de vehiculos, de pessôas a pé, formatura ou prestito.
Art. 1o6. Todos os vehiculos licenciados para trafegarem á
noite deverão trazer accesas duas lanternas na parte dianteira, uma
de cada lado, e na parte posterior uma outra de luz vermelha
e reflector com luz branca, que illumine o numero de matricula.
Art. 107. O uso de pharóes é terminantemente prohibido,
. excepto na zona ,rural, ou em ruas sem illuminação pubhca. ·
Art. lo8. E igualmente prohibido, mesmo nos vehiculos officiaes, o uso de seretas, buzinas, trompas, ou quaesquer outros instrumentos, cujo som .estridente perturbe o socego publico, ou .
espante os antmaes de outros vehiculos.
Art. 109. São rigorosamente prohibidos nas vias publicas
da capital os jogos de frontão, "foot-ball ", peteca, "dtavolo '',
malha, pião c quaesquer outros, que possam perturbar o socego
publico e o livre transito de vehiculos e pedestres.
Art. 'I 10. É prohibido fazer exercidos de patinação nas calçadas e nos leitos âas ruas.
Art. 1 11. Pela~ calçadas das ruas ou praças da capital, além
dos pedestres, só é permtttida a circulação de carrinhos de crianças,
enfermos ou paralyticos.
Art. ·112. Nas ruas e praças da capital nenhum material para
construcção poderá permanecer; o mesmo deverá ser recolhido, á
medid~l que for descarregado.
Parawapho unico. Tratando-se, porém, de volumes que, por
sua especte e peso, tenham necessidade de ser descarregados na rua,
sua collocação será na calÇada, comtanto que deixe livre uma parte
desta, do lado da guia, para o transito de pedestres.
Art. II3. Nas ruas e praças da capital em que houver excavaçóes, ou em que se façam obras que acarretem perigo para o
transito, quer de vehiculos, quer de pedestres, os respectivos empreiteiros ou responsaveis são ()brigados a assignalal-as, durante o
dia, por meio d~ taboleta co~ a inscripção "Impedido o transito'',
e, durante a nmte, com pharoes vermelhos em numero sufficiente.
Paragrapho unico. Os transgressores do preceito do artigo
supra ficarão sujeitos á multa de 2oo$ a 500$, sem prejuizo àa
responsabilidade civil e criminal, nos termos da legislação

ACTOS DO PODER EXECUTIVO

vigente, quando, da inobservancia do alludido preceito, resultarem
accidentes. que produzam lesões corporaes ou damnos materiaes
de qualquer natureza.
Art. I I4. Os musicas e vendedores ambulantes e os camelots
e reclamistas não poderão estacionar nas ruas e praças por tempo
que provoque impedimento de transito.
Art. I,I5. Em todos os casos especiaes nãó previstos neste
Regulamento, em épocas anormaes ou em casos de calamidade
publica, compete á Inspectoria de Vehiculos regular as que~tões
relativas ao transito em geral~ expedir e publicar as instrucções
necessarias por edital da Ia Delegacia Auxiliar.
CAPITULO XVI
SECÇÃO UNICA

Dos t•ehiculos em especie
Art. I 16. De modo geral os vehiculos serão de duas especies:
I a, vehiculos para passageiros ;
2•, vehiculos para cargas ou mercadoriás.
Art. II7. Estas especies subdividem-se em:
a) vehiculos de tracção automatica;
b) vehiculos de tracção animal.
Art. I I8. Os bicycles, bicycletas, tricycles, tanders e similares, bem como os vehiculos puxados á mão, constituirão um
grupo á parte, sendo as disposições peculiares aos mesmos tratadas em capitulo especial.
Art. I 19. Os vehiculos de·tracção automatica subdividem-se
nos seguintes grupos:
,

aib .motocycletas
automoveis ;
;

·
c bondes electricos e omnibus.
. . Paragrapho unico. Os vehitulos de · tracção animal subdividem-se em : •
a) carros de pra~, tilburys e similares;,
b) caminhões, andorinhas, carroças, carrocinhas e similares.
Art. 120. Nos termos do art. I I8 farão parte de grupo
especial os carros de mão e carrocinhas' (carros baixos de duas
ou tres rodas), para o transporte de bagagens, frutas, doces, sorvetes, distribuição de leite, etc.
Art. I 2 1.. O mappa annexo ao presente regulamento consignará as diversas especies, com suas divisões e sub-divisões, e
nelle poderão figurar quaesquer outros typos de viaturas que
appareçam de futuro.
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CAPITULO XVII

Dos vehiculos para passageiros
GRUPO

SECÇÃO I

Dos automoveis
,Art. I 22. Os automoveis para passageiros dividir-se-ao em
publicas, particulares e officiaes.
Art. 123. Serão considerados automoveis publicas aquelles
que estacionarem em gara~ ou em via publica e forem postos á
disposição do publico, meaiantc alqguel ou passagem ae preço
.
·
fixo (omnibus).
Art. I24. Serão considerados automoveis de garage aquelles
que estacionarem em garage; c cuja sahida dependa de prévio
ajuste.
. Art. I25. Serão considerados at.Homovcis de praça aquelles
que estacionarem na via publica e estejam ·á disposição do publico,
mediante remuneração calculada pela marcação do taxímetro ou
tabella approvada pela Policia."
Art. I 26. Serão considerados automoveis particulares aquelles
que se destinarem ao· serviço exclusivo de seus propr.ietarios, os
quaes não poderão trazer taximetro, nem ser alugados.
Art. I 27. Serão considerados ·automoveis officiaes os perten·
centes ao serviço publico dos departamentos da administração federal ou municipal e os das embaixadas ou legações estrangeiras.
Art. 128. Nenhv.m automovel registrado como particular ou
de garage poderá passar ~ automovel de aluguel, ou vice-versa,
sem ex~ibição da I~ceqça da Prefeit~ra, sujeita a novo registro.
Paragrapho unico. Nenhum automovel registrado como de
passageiros poderá fazer o serviço de traÍlsporte de cargas, salvo
o caso previsto no art. 1 53·
SECÇÃO Il

Das

p~acas

Art. 1 29. Os automovéis officiaes terão placas especiaes, com
o emblema da Republica, letras designativas das tepartiçóes a
que pertençam e respectivos qumeros ele ordem.
Art. I 30. Os atttomoveis de garage ou de praça terão placas
uniformes, de fundo negro com algarismos brancos, com om, 15 de
altura, de accôrdo com o modelo existente na Inspectoria de Vehiculos. Esses algarismos serão precedidos da letra '' G ,, ou
"P ,, separada por um traço~ conforme se trate de automoveis
de garage ou de praça.
.
Art 131. Os automoveis das embaixadas e legações terão
placas com o escudo das respectivas nações c com as dimensões
que forem estabelecidas pela Inspectoria.

Art. 132. 0$ autompveis particulares.terão placas cle 111et~ qe
fundo negro com algarismos de metal pr~nco, em relevo, çom
om, I 5 de altura, de accôrdo com o modelo existe~ te na Inspectoria.
Art. 133· Cada deposito, garage, offi.cina de reparação on
estabelecimento de venda de automoveis poderá ter uma ou mais
placas especiaes para expcriencia destes vehiculos, comtanto que
exhibam as respectivas licenças e as registrem na lnspectoria de
Vehkulos.
Art. I 34· Os automoveis com a pl~c~ '' Experiencifl,'' ~6
poderão trafegar s9b a dtrccção de q"!lem estiver devidamente
habilitado, e ·a experiencia não p,odera exceqer das I 8 hor~s.
E' prohibido ~esses vehiculos o servicro de transporte de carga
ou de p~ssagc1ros.
I35· As plqcas cle experiencia serãq qe fundo 11egro, cçn;n algarismos brancos, que tetih~m om,25 de altura, encimadas pela
palavp1. '' Expcricncia", em caracteres tambem brancos ..
Art. I36. Constitue infracção ()uso qe placas que coptenham
numeres inutilizados ou propositadamente occultos, bem como o
de placas falsas ou trocadas.
SECÇÃO III

Do registro de automoveis
Art. I 37. A exhibição da licença dos vehiculos não dis·
pensa o seu registro.
Art. I 38. O reg1stro será feito depois da verificação na In.
spectoria de Vehiculos.
·
Art. 139· Esta verificação terá por fim garantir a identidade
absoluta dos característicos dos vehiculos e o preenchimento d~
todas as condições para a sua identificação immediata em quaesquer
emergencias.
Art. I4o. Si o vebiculo nao preencher todas as condições exigidas neste regulamento, ser..:lhe-á negado o registro.
Art. 141. Nenhum vehiculo, registrado como de carga, ou de
transporte de mercadorias, poderá pagsar a vehiculo de passageiros, sem prévia liceJ1,ça e verifi~ação, e vice-versa.
Art. I42. Nos casos de accidente de que resulte qamnificação
que interesse os dispositivos e mecanismos essenciaes <!o vehiculo,
dever:á este, após os reparo~, ser apresentado á Inspector~a, afim
de se verificar si preenche as condições precisas de segurança c
perfeito funccionamento.
SECÇÃO IV

Da velocidade dos automoveis
Art. 143. A velocidade dos automoveis serú sempre dctcrmi~
nada pelas circumstancias especiaes do local ou do momento em
que. trafegarem, de modo que não constit!Ja perigo par~ os demais
veh1culos c para as pessoas que transitarem pelos logradouros
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publicas, devendo ser reduzida mesmo annullada sempre que
essas circumstancias o exijam, bem como no cruzamento de ruas e
na passagem por curvas apertadas.
Art. 144. A velocidade dos automoveis, será no maximo de
40 kilometros por hora na zona urbana e 20 kilometros no centro da
cidade, dentro do perímetro comprehendido pela rua Teixeira de
Freitas, largo da Lapa, rua Maranguape, avenida Mem de Sá,
ruas Riachuelo, Frei Caneca, Sant'Anna, General Pedra, praça da
Republica, ruas Visconde da Gavea, Senador Pompeu, Camerino,
Saude, praça Mauá, e dahi pelo litoral até a praia da Lapa, em
frente á rua Teixeira de Freitas; ná. zona rural, a velocidade será
no maximo de 6o kilometros.
Paragrapho unico. Aos caminhóes-automoveis é prohibido
desenvolver velocidade superior a 15 kHometros por hora, quando
carregados, e a 20 kilometros, quando descarregados.
Art. 145. A verificação do excesso de velocidade, emquanto
nâo existir um typo de velocimetro approvado e mandado adoptar
pela Policia, será feita pela observação directa.
Paragrapho unico. Serão, sempre que for possível, adaptados
os meios comparativos de verificação velocimetrica pelos motocycles de servtço, que acompanhem os automoveis, ou pela medida
do tempo gasto pelo vehiculo para percorrer um espaço conhecido
entre dois postos de aviso consecutivo.
SECÇÃO V.

Das tabellas de preços e ta.ximetros
Art. 146. Os automoveis de praça deverão ter fixada na
parte destinada aos passageiros, bem exposta á vista destes,
esmaltada, com caracteres bem legíveis, a tabella de preços appro..
vada pela Policia, quer para transporte á hora, quer para o, transporte em razáo da distancia marcada pelo tempo, ou taxímetro.
Terão, outrosim, uma placa com o numero de matricula, acima da
tabella dos preços.
Art. 147. Os taxímetros serão collocados do lado direito do
vehiculo, em p<:>siçâo elevada, de modo que permittam a facilleitura
pelos passageiros, mesmo quando sentaaos.
·
. A.rt. 148. Taes afparelhos serão sempre examinados pela
Policia, e será passive de multa o conductor que os viciar, que
violar o sello da Inspectoria nelles collocado, ou que os tenha em
condições de permittir que sejam viciados.
Art. 149. Os taxímetros poderão, outrosim, ser examinados
immediatamente, a requerimento da parte interessada, quando esta
.
se julgar ·Jesada.
~ 1°. Si do exame a que se proceder nos termos deste artigo
se verificar a perfeição do taximetro, ficará a parte obrigada
á indemnização das despesas, de accôrdo com a respectiva marcação. No caso contrario, além da multa respectiva, fica o infractor
obrigado á restituição immediata da importancia indevidamente
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cobrada, e o veliiculo será retirado do serviço, afim de ser convenientemente reparado.
§ 2°. Feito o reparo do taxímetro, será este verificado
pela Inspectoria antes do vehiculo começar a trafegar.
Art. 150. Em hypothese alguma poderá ser mterrompido o
serviço de conducção de passageiros, salvo desarranjo Irremediavel e imprevisto do motor ou do vehiculo, caso em que
deverá pagar a importancia até então devida pelo serviço prestado,
de accordo com a respectiva tabella.
Paragrapho unico. Si, não obstante o desarranjo, o passageiro resolver espontanea.mente aguardar no local outra conducção
ou o reparo do vehiculo, nenhuma importancia será devida
emquanto ahi permanecer, ou durante. o tempo requerido para
o reparo.
Art. 151. Os automoveis de praça não poderão recusar passageiros, salvo maltrapilhos, ~brios ou os que soffrerem de molestias
1nfectuosas visíveis, ou quando o vehiculo estiver com qualquer
defeito, caso em que deverá ser recolhido immediatamente ao
respectivo deposito.
Art. 152. As tabellas de preços, quer horarias, quer em virtude de distancia marcada pelo tempo ou pelo taxímetro, serão expedidas pela Policia e vigorarão emquanto corresponderem, a seu
JUÍzo, ás necessidades e aos interesses recíprocos do publico e dos
proprietarios de vehiculos.
Art. I 53. Os motoristas não são obrigados a transportar
em seus vehiculos qualquer bagagem ou volume superior á que se
possa conduzir a mão, salvo ajuste prévio.
Art. I 54. Para os trajectos de longo curso, excursóes pelas
estradas interiores do Districto Federal, Gavea. e Tijuca, accesso
aos morros, ·bem como para os festejos e corsos carnavalescos,
etc. , a Policia organizará tabellas especiaes e expedirá as instrucçóes neccssarias.
Art. I 55. Para uniformidade e regularização das questóes
attinentes aos preços, guer horarios, quer pela distancia marcada
pelo tempo, ou pelo taxtmetro, será a cidade dividida em zonas,
publicando-se as respectivas tabellas e affixando-se :jlS mesmas
nos lo~ares que forem convenientes. As zonas serão de tres
categonas = urbana, suburbana e rural.
Art. I 56. Constitue infracção, punivel com multa de go$, que
será elevada ao dobro na reincidencia, a cobrança a maior da
tabella organizada pela Policia ; · o infractor será obrigado a
restituir o excesso, a juizo e por despacho do I o delegado auxiliar.
SECÇÃO VI

Da praticagem
Art. 157. Ou primeiros trabalhos de praticagem de automovcis
serão feitos fóra das zonas populosas da cidade com o vehiculo
vasio, e o instructor legalmente habilitado e matriculado, e precederá licença do I 0 delegado auxiliar.
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Art.
Quàndo a praticagem fôr f~ita por turma de aprendizes, como acontece com a instrucção dos mo~oristas militares e
do Corpo de Bombeiros, terá logar em vehicules especialmynte
destináaos a e&se fim, os quaes deverão conduzir o instructor
legal~ente ~abilitado e matnculado.
SECÇÃO VII

Do

escapam~Jnto

livre, apparelhos. de lubrijicaçtío e concertos
ligeiros

Art. 159. O es~pamento livre é terminantemente prohibido
como usp continuado ou systematico; é, entretanto, tolep~do
nos casós de imprescindfvel necessidade, quer como substituto
rapido do signal de aviso, guer como auxilio de descarga em
.
determinadas situações do trafego em rampa.
Art. IÓO. Serão retirados da circulação os vchiculos, cujos
apparelhos de lubrificaçâo produzirem permanente desprendimento
de fumaça, ou nuvem espessa e consecutiva.
Art. l6I. Constitue infracção o extravasamento de oleo e graxa
nos logradouros publicos.
Art. IÓ!:Z. Os concertos em consequencia de· parada dos
motores e a substjtuição de pneumaticos e camaras de ar na via
publica far-se-ão de modo que não impeçam· a circulação, e são
terminantemente prqpib~da~, no _local designado para os estaciona:memos, ~s exp~nenctas de machmas, que produzam fumaça, estampidos ~u descargas.
GRUPO li
Dal

motocrcletas

Art. 163. São communs ás motocycletas todas as disposições
constantes qo Capitulo xv~I, Secções 1, u, m e IV, bem como tudo
qu~nto se refere ao transito em geral no Capitulo XV.
'
Art. 164. As placas relativas ás motocycletas deverão ser
q~ fundo negro, co~ algaris~os brancos,' que tenham o,o6 de
altura, de a,ccôrdo co~ o modelo existente na Inspectoria de
Vehiculos.
.
·
·
Ar~. IPS. ~ rraticagerp. de motocycletas far-se-á fóra da
zona Ul,"pana corn
presença e responsabilidade de instructor
lllatriculado, para o qqe precederá licenÇa do 1° delegado auxiliar.
Art. 166. Os co~ductores de motocycletas não, poderão con·
duzir pessoas em numero superior á sua lotação, tenham ou não

side-car.

GRUPO 111
Dos bondes e vehiculos de tr,msporte de ptzss.1geiros em commum

Art. 167. São extensivos aos bondes, omnibus e demais vehiculos de transporte de passageiros em commum os preceitos
relativos á hyg~ene, asseio, conforto e segurança exigidos para os
automoveis, bem como_ tudo quanto se relacione com o transito em
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geral e os s~naes çoqvéncionaes para a circulaçâ.o dos demais
vehiculos, no que lhe8 fôr applicavel.
'Art. 168. São igualmente extensivos aos .motorneiros dos
vehiculos acima os aeveres e obrigações prescriptos. para os
conductores de vehiculos em geral em tudo quanto lhes fôr
applicavel.
Art. 16<). Os conductores não serão obrigados à conduzir em
seus v~hiculos passageiros que excedam a lotação consignada em
suas licenças.
GRUPO IV
UU:)

vcr.ÍC!Ilo:f

de trJCÇâO attimal f':tr:t pasS,lgcirOS

Art. 170. Aos vehiculo~ desta ~tcgori~ applicam-sc as disposições relativas á sua classificação geral em - puplicos, parílcuhueEJ
e officiaes, os preceitos regulameptares attinentes ao tr~nsito, e aos
elemais vehiculos de tracção animal, na parie qric lhes fOr appli·
cavei.
·
Art. 171. As tabellas de preços para os vehiculos de praça
pertencentes a esta categoria ser~o expediclas pela Policia.
Art. 172. O~ carros, tilburys e similares, publi~os, particulares ou officiaes, usarão placas. especiaes, corri Càracteristicos
iguaes ás dos automoveis e co111 algar~SlJIOS q~e tenham o, 10 de
altura, collocadas na parte posterior do vehiculo.
Paragrapho unico. Usarão por igual lanternas illurninativas
:
lateraes e po~terior.
Art. 1 73. Os carros, tilburys e similares formarão em linha
separada nos pontos de estacionamento, ségundo determinação da
autoridade competente.
Art. I 74. Os cocheiros de carros de aluguel ou particulares
são obrigados ao uso de ~niformes decentes.
Art. 175. Os arreios e rédeas ou guias deverão est~r ~empre
em bom estado de solidez e não podem ter ernendas ou hllsos con- ~
certos, qqe maltrMelll os anima~~Art. 176. Os signaes sonoros, os tympanos e outros. Qleio~
de aviso deverão ser usados côm opportunidade e intelligençia,
de moqo que se evite, pela sua repetição, incommodo ao publico.
·.
·
Art. 177. Os chicotes dev-ér~o ser fabricado~ de tal modo que
não co~stituam instrumento de máos tratos ~98 animaes.
CAPITULO X VIII
SECÇÁO UNICA

Dos vehiculos de cargas
Art. 178. Aos vehiculos de cargas, quaesquer que sejam su~
natureza e tractor, são applicaveis as disposições attincntes ao transito em geral, licenças, registro e matriculas de seus conductores.
Art. I 79. Nenhum vehiculo de carga poderú ser utilizado
para conducção de passageiros, mesmo por occ:asiao de festejos pu-
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blicos, sem prévia licença da Prefeitura e registro na Inspectoria
de ,V ehiculos.
Art. I8o. Aos vehiculos de carga de tracção automatica applicam -se todas as disposiçóes relativas ao registro dos automoveis
para passageiros, bem como ás placas distinctivas, que terão á es·
querda do nYmero respectivo e delle separada por um traço a
letra'' T ".
Art. 181. E' prohibido o transito de vehiculos de cargas e
mercadorias nas ruas e logradouros publicas da cidade, antes das
6 e depois das I 8 horas, exceptuados os casos previstos no àecrcto municipal n. 1.959, de 30 de julho de 1918, e bem assim
os que trafegarem em serviço publico,· por ordem das autoridades
competentes.
Art. I82. E' prohibido fazer trabalhar animaes doentes, feridos ou enfraqueciaos.
·
Art. I 83. E' prbhibido na zona urbana o transito de carros
destinados a adestrar animaes, bem como as baldeações ou lavagens de cárros ou animaes nas ruas e praças, e o reboque de
um ou mais vehiculos, salvo caso de accidente.
Art. I84. Os vehiculos de carga de qualquer natureza trarão
em logar bem visivel a indicação correspondente á tara e ao peso
que podem transportar.
§ 1°. No caso de excesso de carga, o guarda de serviço
ordenará que seja incontinenti alliviada a mesma, cujo excesso
ficará sob sua responsabilidade até conveniente destino.
Art. 185. Os vehiculos de transporte de mercadorias, de
duas ou quatro rodas, qualquer que seja o fim a que se destinem,
devem ser construidos de conformidade com as posturas municipaes,
quanto ás condições de dimensão, segurança, peso e capacidade.
Art. I 86. Não podem ser atrelados ao vehiculo animaes em
numero superior ao que lhes for proprio e permittido pela respectiva licença.
Art. 187. Os vehiculos de tracção animal destinados ao transporte de cargas e mercadorias estão sujeitos aos mesmos requisitos
aos carros de aluguel, para passageiros, na parte referente ao uso
de chicote, solidez dos arreios e emprego dos signaes de aviso.
Art. 188. Todos os vehiculos de boléa deverão ser providos
de capotas e obrigados a ter um freio de mão em condições de absoluta garantia, para as manobras de transito e parada rapida.
Art. 1 &J. As carroças de duas rodas, carretões e caminhões
poderão usar uma só lanterna, collocada ao centro c ao alto~ visível
ae todos os lados.
Art. H)O. Em caso algum poderão ser transportados em um
Tehiculo materiaes, que, chocando-se, façam rmdo incommodo
para os transeuntes.
Art. I<]I. Os vehiculos para transporte de materiaes explosivos só poderão circular em marcha lenta c só pararão no local de
seu destino. Essa especie de transporte será regulada por instrucções especiaes da Policia.
Art. I92. As carr(_)Çtl.s destinadas ao transporte de areia,
terra ou qualquer material que possa cahir nas ruas, devem ser
construidas de mGdo que se evite tal inconveniente,
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Art. 193· As carroças destinadas ao transporte de esterco ou
materias nocivas á saude publica, devem ser forradas de zinco e
providas de tampa.
Art. 194. Nas carroças de duas rodas será obrigatorio o uso
do descanso, afim de evitar que, quando parado o vehiculo, o peso
da carga recaia sobre o animal.
Art. 195. E' prohibidaa circulação de vehiculos destinados ao
transporte de cargas ou mercadorias, e bem assim o de carros funebres (de tracção animal) pelos seguintes logradouros: partes macadamizadas das avenidas Beira Mar, Lauro Müller e Rodrigues
Alveg, parte asphaltada do canal do Mangue, rua Joaquim Nabuco (Passeio), no trecho comprehendido entre o largo da Lapa c
rua Luiz de Vasconcellos e em outros, a juizo da Inspectoria, excepto para os vehiculos que tenham de carregar ou descarregar
nesses trechos, das 7 ás 1 5 horas.
Paragrapho unico. Os vehiculos a que se refere o artigo
precedente, que se destinarem a pontos das referidas avenidas, em
que não haja ruas lateraes calçadas por outros systemas, poderão
percorrer as ruas macadamizadas sómente nos trechos necessarios
para que attinjam o seu destino. Aos carrinhos de mão será permittido o tràfego nas horas regulamentares pela rua Joaquim
Nabuco.
.
Art. 196. No espaço de tempo entre as 8 e as 21 horas, fica
prohibido o emprego de gado vaccum na tracção de qualquer
vehiculo dentro da zona urbana do Districto Federal compréhendida
entre o littoral e os· seguintes pontos: largo do Pedregulho,
Collegio Militar, Portão Vermelho e praia de Botafogo.
· CAPITULO XIX
GRUPO 1

Dos bicycles, bicycletcts, tricycles, tândcrs e simil.7n:s

Art. 197; Aos conductores de vehiculos a q_ue se refere o
presente grupo e aos quaes cabe observar as dispos1çóes communs
aos demais cond.uctores, no que lhes for applicavel, é prohibido:
1°, apoiarem-se nos ba1austres dos bondes ou de qualquer
outro veliiculo ;
2°, percorrerem a via publica em marchas acceleradas ou em
aposta de velocidade.
Att. 1 g8. A infracção do artigo anterior será punida com
multa de 10$, elevada ao dobro na reincidencia.
Art. 199. Os cyclistas que forem empregados de firmas commerciaes, como agencias de rapidos ou de estafetas, padarias,
tinturarias, etc., são obrigados á matricula nos referidos vehiculos
e usarão traje decente, ou uniforme e bonnet, com os dizeres e distinctivos de suas profissões.
Art. 200. Os bicycles, bicyc1etas, tric,-cles, tanders e similares
serão numerados por meio de placas e so trafegarão munidos do
signal de aviso (buzina ou campainha), lanterna e brcak (freios).

· Atlros rio
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. . AJt. 201 •. As ,plâCàs ~erao .~s ~racteristicos coniniuns, .ais-a~
nsmos com o,o6 de altura e serao parafusadas na parte postenor
do vehiculo.
.
..
Art.. 202. Os infractores do disposto· no artigo ántecedentc
serão punidos com a multa de ro$, elevadá ao dobro ná reiilcidencia, e a machlna será recolhida ao Deposito :Publico, neste e
nos outros casos previstos neste regulamento pará os demais
vehiculos.
GRUPO 11

Dos comttlctores de mrros cie mão (carros baixos de duas ou trcs rodas), bagagctts,
truta$, sorvetes, distribuição de leite, etc.

Art. 203. 86 p6derá exercer a profissão de conductor de
carro a mão quem estiver devidamente autorizado por licença
municipal.
.
.
.
. Art. 204. O conductor é obrigado a trazer comsigo, além
da. licença, devidámente registrada, sua carteira de identidade bem
co~o um distinctivo de fundo preto .com, o respectivo numero,
em panno encarnado, collocado ao lado esquerdo do peito.
Art. 205. Sob pretexto algum poderá o conductor negar-se a
apresentar a licença, 1quando esta lhe seja exigida pela autoridade
ou por quem pretenda utilizar-se de seus serviços ..
Art. 2o6. Toda . a vez que ao conductor não for possível
encontrar. o destinatario, entreg~rá na Policia os volumes que lhe
forem confiados, recebendo um documento comprobatorio da
entrega.
·
Paragrapho unico. Os volumes não serão entregues a quem
de direito, sem o pagamento do que for devido ao conductor pelo
seu trabalho.
Art. 207. Os carros de mão ficam sujeitos ás mesmas
obrigações dos velúculos ·de tracção animal, na parte referente
ao registro e matricula e aos preceitos relativos ao transito em
geral.
Art. 2o8. Hàverá pontos de estacionamento destinados aos
carros de ín~o. cujo~ conductores . devem guardar a devida
compostura ; rtão. poderão dormir sobre os referidos vehlculos,
nem abandonai-os ria via publica, sob pena de serem os carros
immediatamente recolhidos ao Deposito Publico.
Art. 209 As carrocinhas de distribuicão de leite, doces,
frutas, sorvetes, etc., e similares, ficam sujeitas ás exigendas
das posturas municipaes e . do Regulamento do Departamento
Nacional de Saude Publica que lhes são proprias e á circulação
~ob a fiscalização policial da Inspectoria, sendo obrigatorias a
Q:latricula dos respectivos conductores, a identificação e a organização do seu promptuario.
Paragrapho umco. O trafego desses vehiculos obedece ás
mesmas regras do transito em geral.
Art. 2 ro. Ficam estabelecidas as seguintes multas : de 5$
para o conductor de carros, de que tratam os arts. 203 e se
guihtes, Etue, embota licenciado, for encontrado sem a respectiva
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licença; de

20$ parâ o que não estiver licenciado; de 20$ para
o que for encontràdo com licença falsa. A fal~a de. registro ou de
ma t:dcula será plinidá com a multa de Io$ooo. Estas multas serão
applicadas .em dobro nos casos de reiilcidencia. Para todas as
demais infracções regulamet,ihires, Ser-lhes-ao applicadas as multas
constàntes dà tabella comrimm, com a reducçâo de 6o 0 / .,.

CÀPITULO XX
SECÇÃO UNICA

Dos animaes de trato ott de .carga
Art. !JI 1. Os animaes destinado~ á montaria ou conducçâo de
carga, para poderem c~rcular rias ruas e praças da capital, devem
ser sadiOs, adestrados e mansos.
Art. 212. É prohibido amarrar animaes nas arvores, ou em
quaesquer colulllnas ou po~tes collocados na via publica.
Art; 213. E prohibido a uma mesma pessôa conduzir pelas
ruas e praças da capital mais de dois animaes, arreados ou não.
Art. 214. Os antmaes de montaria só poderão permanecer na
via publica, sem os respectivos cavalleiros, quando seguros por
alguem.
.
Art. 215 .. Os cavallos, animaes de trato ou de carga, arreados
ou não, hão poderão ser.ensinados ou exercitados na via publiGa.
Art. 210. Os exercidos. de aprendizagem e de equitação deverão ser realizados em picadeiros ou logares ermos, fóra do pe•
rimetro urbano.
Art. 2 17. Os cavalleiros deverão conduzir as suas montadas
a trote natural ou a passo e procurarão transitar pelas alamedas
que lhes são reservadas ao longo das avenidas.
Art. 218. O galope não é permittido na zona urbana sinão
aos militares, em serviço urgente das corporações armadas e da
Policia.
·
Art. 219. Os .infractores das anteriores disposições serão
punidos com a multa de ro$, e os animaes e arreamentos serão
recolhidos. ao Deposito Publico e a multa elevada ao dobro, no
caso de reincidencia .

CÀP1TULd XXI
SECÇÃo' UNICA

Dós proprietarios; gerentes e àirectores de estabelecime17ttos de
transporte e 4 4 garages ''
Art. 220. Nenhum particular ou director de empresa de transporte poderá entregar a direcção de seus vehicnJos a indivíduos
que não estejam · habilitados pela Policia e devidamente matriculadoR.
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Art. 221. Os proprietarios e directores de empresa de transporte deverão apresentar, ~Ivo motivo de força maior, o conductor de vehiculo que lhes for requisitado, dentro de 24 h,oras,
sob pena de multa àe 20$000.
Art. 222. Nos depositas de: automoveis, nas garage_s, suas
agencias ou succursaes, ·será collocado em Jogar oem visivel e
cscripto em caracteres bem legivei~ um quadro visado pela Inspeetoria de V ehiculos, que contenha a relação dos automoveis, devidamente separados os de praça dos de garttge, com indicação dos
numeros respectivos.
.
Af!. 2~3· As garages terão um livro espec~al, es~ripturado
em devtda forma, sem rasuras, emendas ou borroes, v1saào pela
nspectoria de V ehiculos, no qual serão registrados o numero âos
veliiculos e hora de suas sahidas e entradas, bem como os nomes
dos motoristas que os conduzirem, livro este que estará sempre
franqueado á inspecção immediata da autoridade.
Art. 224. Os lançamentos relativos aos nunieros dos vehiculos
e á hora de sua sahida e entrada serão feitos pelos proprietarios ou
seus gerentes, e no acto da sahida, authenticados com ·as assignaturas dos motorist;as que os conduzirem.
Art. 225. As garages remetterão semanalmente á Inspectoria
de Vehiculos, ás segunàas-feiras, a relação detalhada das alterações soffridas, quer em seus vehiculos, quer no seu pessoal, bE!m
como a relação·es~cificada das exigencias do art. 222.
Art. 226. O disposto nos arts. 222, 223, 224 e 225 é extensivo aos depositas de vehiculos de qualqqer natureza.
Art. 227. A mudança do local onde é guardado o vehiculo
deve ser communicada á Inspectori~ dentro de 24 horas, sob pena
de multa de 30$000.
.
Art. 228. A pintura do vehiculo, quando se lhe alterar a côr
com que estava registrado, deve ser communicada a Inspectoria
dentro do prazo de 48 horas, sob pena de multa de 30$000.
Art. 229. Os proprietarios, gerentes ou responsaveis pela
direcção de gara,Res, depositas, officinas de reparação ou locaes,
onde sejam guardados vehiculos de qualquer natureza, que derem
asylo ou guarida a vehiculos ou seus conductores, perseguidos
pela Policia ou pelo clamor publico, em consequ~ncia de crimes,
accidentes ou atropellamentos na via publica, ficarão sujeitos á
multa de 200$, elevada ao dobro na reincidencia.
Paragrapho unico. Derimem a responsabilidade das pessoas
enumeradas no artigo anterior a immediata communicação do facto
á Policia e a prisão do delinquente com a sua entreg-a á autoridade.
·
Art. 230. Nos casos de venda ou transferencm de vehiculos,
o adquirente deve exigir do vendedor certidão negativa da Inspectoria, sob pena de, si o não fizer, assumir a responsabilidade
pel? pagamento das multas por infracções do ex-proprietario, antenores ao contracto.
Art. 231. A Inspectoria de Vehiculos fornecerá aos proprietarios que o queiram, ou aos proprios conductores, certidão dos
assentamentos relativos a estes, afim de lhes servir de attestado
de comportamento e idoneidade profissional. Taes certidões
p~garão 2$ de taxa c o sello legal.
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Art. 232. Os vehiculàs encontrados sem licença, sem registro,
ou com falta total de documentos, serão recolhidos á lnspectoria
por 24; horas; findas as quaes, si não forem exhibidos pelos proprietanos os respectivos documentos e si não for satisfeito o pagamento das multas, serão remettidos para o Deposito Publico,
com guia da I a Deleg-acia Auxiliar.
Art. 233. Considerar-se-á com falta total de documentos todo
o vehiculo que for encontrado em trafego, não obstante estar com
s respectiva licença apprehendida regulamentarmente pela Inapectoria.
Art. 234- Serão tambem recolhido3 á Inspectoria os vehiculos
encontrados em abandono na via publica, e dahi remettidos ao
Deposito Publico, nos termos do art. 232.
Art. 235. Nenhum vehiculo que conduza passageiros será,
porém, apprehendido na via publica, sem que a estes seja dado
outro meiO de conducção.
.
Art. 236. Os proprietarios de g~.u'ages, officinas ou dcpositos
serlio responsaveis pelas multas dos conductores dos vehiculos que
lhes pertençam ou sejam ahi guardados, todas as vezes que os
assentamentos nos livros respectivos forem falsos ou viciados,
contiverem emendas, borrões ou rasuras, ou quando não exhibirem
os livros exigidos por este Regulamento.

CAPITULO XXII.

Dos ámduclores de ' vehiculos
. \ rt. 237; ·Só poderão ser matriculaqas cmi1o cond uctores de
vchiculos as pessoas devidamente habilitadas pela Inspqctoria.
Art. 238. Para poderem habilitar-se como ·conductores de
vehiculos accionados por motor mecanico de qualquer natureza, os
candidatos provarão préviamente :
a) que sabem ler e escrever ;
b) que são maiores de 2 I arihos ;
c) que não soffrem de molestia transmissível por simples
convi vencia transitaria, nem de mal que os possa privar suhitamen té do governo do vehiculo ;
d) que têm os orgãos visuacs c auditivos em condições de
fnnccionamento, que lhes permittam o exercício da profissão.
Art. 239. Os conductores de vchiculos deverão cxhihir car·tcira de identidade e folha corrida .
. \ rt. 240. A' excepção do disposto na letra a do art. 23H,
com relação aos conductorcs de carros de mão, todas as demais
condições exarada~ nos artigos anteriores são communs aos
condnctorcs de velnculos de qualquer natureza.
Art. 241. As taxas para exame de habilitação, bem cómo
para registro ê matricula, são as constantes da tabelln anncxa,
lettra " A ".
Lei~ de Hl21
Vol. IV
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A.rt. 242. Os conductores de vehiculos são obrigados a trazer
comsigo:
a) a carteira de identidade ; ·
·
·
'b) a carteira de habilitação, com a matricula do vehiculo qnc
conduzirem ;
c) a licença do vehicu~o.
Art. 243. Nas carteiras dos conductorep, de vehiculos serão
registradas não só as matriculas nos vehiculos em que trabalharem
c todas as infracçõcs e faltas que commctterem; como os elogios de
qnc se tornarem mcteccdoreg.
Art. 244. Cada vehiçulo pudcrú ter dois conductorcs matri.;.
culados. Nos de garage ou empresas de transporte será admittída
a matricula indistincta dos conductorcs legalmente habilitados.
Art. 24S· Para a observancia integral elo disposto nas
letras c c d do art. 238, e como medida de segurança publica in·
dispensavel, os condnctores de vehiculos são obrigados a submcttcr-se á inspccção medica na Policia, de dois em dois annos.
Paragrapho unico. O prazo de que trata o artigo anterior serú
contado da data do presente regulamento, salvo o caso do artigo
seguinte.
Art. 246. Nos casos de accidentc de que resulte lesão pessoal ou damno material, não será concedida nova matricula ao conductor do vehiculo, sem que se submetta á inspecção de que trata
o art. 245, afim de ser verificado si pódc continuar a exercer a
profissão.
Art. 247. Aos conductores de vehiculos julgados incapazes,
bem como aos que não se apresentarem ú inspccção, será cassada
a matricula.
Art. 248. São obrigações communs a todo conduétor de vchiculo de passageiros :
a) tratar com polidez os passageiros ;
b) nao confiar a outrem a direccão do vehiculo em que C3tivcr
matriculado, nem emprestar seus documentos;
c) conduzir o passageiro ao lugar do seu destino, sem atrazar
intcnciónalmente a marcha, ou alongar o itincrario;
d) entregar ao passageiro um cartão com o numero do vchiculo, sempre qüe isso lne for exigido ;
e) trazer sempre accesas á noite as lanternas do vchiculo' que
conduzir;
. .{) não pennittir no vc~iculo algazarra, q11c perturbe a trauqmlhdadc ou o socego pubhcos;
·
. g) não fazer corrertas na via pnhlka, pnra angariar passagetros;
h) não promover ~untamcnto nem lazer assuada c vozeria
nas ruas c praças ;
i) aprc~cntar-se ~cccntcmentc vestido c de bonnct, obrigações
essas cxtensrva~ aos aJudantes;
j) não dormir dentro do vchiculo, quando em descanso;
1?.) não consentir que nos automovcis sejam accesos fogos de
bengala, archotes, etc.;
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l) obedecer sem reluctancia ás .ordens e signaes dos encarregados do serviço de inspecção e fiscalização de vehiculos, bem
como aos dos signaleiros nos postos respectivos ;
m.) não permitt:il no vehiculo a pratica de actos attcntatorios
á moral ou prejudiciaes ás cousas publicas ou particulares ;
n) trazer o vehiculo em estado de rigoroso assei0 c hygiene ;
o) não disputar corridas, sem licença.
Art. 249. Aos que aggredirem ou tentarem agrrrcdir os fiscacs
ou encarregados do serviço será imposta a multa de 100$ a 500$,
sem prejuizo da acção criminal que no caso couber.
Art. 250. O disposto nos artigos antecedentes é extensivo
aos proprietarios de vchicu]os, quando na direcção dos mesmos, ou
quando o respectivo conductor tenha agido por sua ordem c, nesta
hypothese, a multa recahirá sobre ambos até o limite maximo
traçado para, .cada um ·delles.
Art. 251. Aos conductores de vehiculos de tracção animal
para passageiros ou cargas, alén~ das .disposições enumeradas neste
capitulo, no que lhes forem apphcavets, cumpre :
a) dirigir os animacs sem castigos immodcrados ;
b) guiai-os nas ruas da cidade a trote curtó, ou a passo ;
c) não se afastar do vehiculo, sem que esteja o nwsmo travadü
ou guardado por pessoa que vigie os animacs ;
d) não o guiar sentado, a menos que tenha o mesmo boléa fixa; ·
e) não baldear os animaes nas ruas e praças da cidade;
.
f) não se sentar nos varacs do .vehiculo;
g) apresentar-se decentemente vestido.
Art. 252. Os conductores de vchiculos deverão dir~il-os
sempre com o maximo de attcnção c de cautela c em condiçocs de
dispor promptamente, para mais ou para menos, da yeJoddade
levada pelo vehiculo, de maneir-a que éi. augmentem, diminuam ou
annullem, sempre que as circumstancias 'o exijam, c toda vez que
ella possa constituir causa de accidentc a pessoas ou consas, transtorno ou obstacu]o ú livre circulação.
Art. 253. Os conductorcs de vchiculos, especialmente os dos
accionados por motor mccanico, são obrigados a prestar a maxima
attenção ás pessoas que transitem pclos logradouros publicos, c
regular a velocidade como determina o artigo antecedente.
Art. 254- O conductor de Ychiculo de qualquer natureza deverá prestar soccorro imll)ediat6 á victima em caso de accidente a
. que tenha dado causa voluntaria ou involuntariamente, directa ou
indirectamente.
Paragrapho unico. A intracção do disposto no artigo supra
importa na imposição da multa de 20!~ a 2oo$ooo.
'
Art. 255. No caso de impossibilidade absoluta de prcstaçáo
de soccorro, o que só é admissivel quando houver amea~·a acompanhada de perigo imminentc, o conductor do vehiculo deverá apresentar~$~ ao districto policial mais proximo do local do accidente,
s_ob pena de nn;Ilta igual á comminada no paragrapho unico do artigo precedente.
.
Art. 256. E' prohibido ao conductor parar ou estacionar o
vehiculo nas ruas e estradas, sem tomar as precauções necessaria~
c
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para evitar qualquer ac'tidente. Esta~ precauções referem-se ao travamento dos freios do vehiculo, ao desligamento das machinas,
travamento por meio de corrente, etc.
Art. 257. Nenhum conductor de vehiculo de qualquer natureza poçlerá abandonai-o na via publica.
§ I 0 • Não se comprehendem na disposição supra os carros
particulares, quando dirigidos pelos seus proprietarios nos pontos
que forem estabelecidos por edttal da Inspcctoria de Vehiculos.
§ 2°. Entende-se por abandono a ausencia, sem ju$tificaçáo,
do respectivo conductor.
Art. 258. Justificam a ausencia do condudor dn vchiculo os
seguintes casos :
a) refeição de almoço ou jantar nas horas geralmente adoptadas;
b) mo ti vo de força maior devidamente L:om provada.
Art. 259. O tempo permittido para essa auscnc.:ia terá a duma:;dma de 50 minutos, c os conductores terão o cuidado
de collocar o vehiculo fúra de rampa, com as precauçôes constantes
do art. 256.
'"
Art. 260. Sj o. vehiculo tiver ajudante matriculado ou mais
de um homem na boléa, este permanecerá na auscncia de seu conductor.
.
Art. 261. Não se acceitam as justificações de ausencia do
conductor do vehiculo no momento em que os fiscacs ou autoridades policiaes executarem serviços ou instrucçóes especiacs para n
transito cxtraordinario dos corsos, carnaval, revistas militare~;,
finados, etc., em que todos os conductores são ol?rigados a
manter-se em seus postos, salvo caso de extrema necessidade, devendo, porém, o vchiculo ser retirado do local.
Paragrapho unico. Nestes casos, a Inspcctoria iará recolher
immediatamente o vehiculo ao Deposito Publico, por abandono vnluntario do seu conductor.
Art. 262. A direcçao de qualquer vchiculo será exclusivamente confiada ao conductor, cujo numero de matricula lhe íC>r
correspondente, salvo caso de impedimento ou falta r(·pentina c
imprevista.
Paragrapho unico. Neste caso a substituição do impedido
será feita por conductor igualmente habilitado c por espaço
nunca maior de cinco dias, com avh~(i prévio ú Inspcctoria de .
V ehiculos.
.
Art. 263. Ab conductor que, por ter damnilicado o vchiculo,
o abandonar na via publica, scrú imposta a multa de 2(X1$oou.
Art. 264. Scrú dispensado o uso de. honnet aos proprietarios c
amadores, quando na dirccção dos proprios vehkulos, si se tratar
de viaturas nfto destinadas a alug;ucl.
Art. -z6;;. E' expressamente prohibillo ao conductor amador
trabalhar como ..prqlissional, salvo si prestar o respectivo exame.
Art. -::.66. Os conductores de vchiculos são obrigados a
entregar na Inspcctoria todos cs objcctos encontrados
seus
carros.
ra~·ao
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Art. 267. As carteiras dos conductores conteráo, nos termos
do art. 243, os assentamentos elogiosos de que se tornarem merecedores nos Reguintes casos:
a) exercido da profissão, durante à anno, sem infracçao de
qualquer especie;
b) comprovação de perlcia ou acto de humanidade em caso
de accidente na via publica.
Art. 268., O assentamento do elogio dá direito á relevação da
primeira multa e,it reducção de 50 ~/o nas subsequentes duralitc um
anno, contado da data daquelle assentamento.
Paragrapho unico. O assentamento do elogio ün··se-ú: nos
..:asos da letra a do art. 267, em principio de cada anno ; nos casos
da letra b, em qualquer época.
_
Art. 269. Salvo os casos de urgencia, nenhum carro, avtomovcl ou outro qualquer vchiculo de praça ou de cocheira,
parti..:ular ou publica, poderá remover enfermos, sem que rc..:cba
. do medico assistente documento esaipto~ em que se dedarc não
·estar o doente affectado de qualquer das doenças mencionadas no
art. 261 do decreto n. 14.;)54, de r.5 de setembro de 1920, c nas
condiçoes alli estabelecidas. sob pena da multa de 200$ (art. 274
do referido decretu;.
L

CAPITULO XXIII
SECÇÃO V~ICA

Dos exam,es dos motoristas, 1notorneiros e mntocycltslas
Art. 270. Sú poderão conduzir vehiculos accionados por
motor mccanko os individuas que demonstrarem a neces~aria llabilitação em exame prc3tado perante uma commissão constituida
pelo inspcctor geral de vehiculos; como presidente, e por dois
profissionaes, nomeados pelo Chefe de folicia c designados por
escala para cada mesa examinadora.
Art. 271. Si houver affiucncia de candidatos, a juizo do
Chefe de Policta, poderá este nomeaP tantas commissoe.q examinadoras quantas se tornarem nel:essarias, presididas por funccionarios
da Ttíspectoria.
'
Art. 272. O cándidato ao exame deverá requerer ao J 0 dele·
gado auxiliar a sua inscripção, c juntar os seguintes documentos :
a) carteira de identidade ;
b) folha corrida :
c) prova de que é maior ele 21 annos c de que sahe lrr c escrcYer:
,/) recibo de recolhimento ú Thesouraria da Policia (.b importancia t:orrespondentc á taxa de inscripção :
c) laudo favorave1 de exame medico.
Art. 27~. As guias para recolhimento de taxa de inscripção c
P?ra exame medico serão .fornecidas pela Jnspectoria de Vclnculos.
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Art .. 274. Depois de despacho elo. 1 o de~egado a~xiliar, se~âo
o requerimento e documentos que o mstrmrem envwdos ao mspector geral de vehiculos para o devido cumprimeeto.
Art. 275. O exame re:alizar-se~á em loaar, dia e hora préviamente designados pelo inspector g-eral de vehiculos, mediante publicação de edital no Diario Official ~ boletim affixado na Inspectoria, ~ será de caracter essenCialmente pratico. .
,
Art. 276. O edital de convocação dos candidatos observara
rigorosamente a ordem das resp~ctivas inscripçôes.
.
Art. 277. No caso de admmento de exame por motivo de
força maior, Rerá marc:llln outro dia para sua rcalizaçâo, c publicar-Re-á novo edital.
Art. 27B. A chamada para exame far-se-á em duas turmas,
uma effectiva c outra supplementar; a primeira scrú composta de
To candidatos c a segunda de igual numero.
Art. 279. Os candidatos da turma supplemcntar Rcráo obrigadm; a comL?arecer a,'chamada e substituirão, peJa ordem de collocaç..1o, os candidatos da turma effectiva, que faltarem ao exame.·
Art. 280. Os candidatos da turma supplemen1ar, quando não
examinados, f:1rão parte da turma de exame do dia immediato.
Art. !::81. O exame serit effcctuado em língua portugueza
c constará de tres provas :
.
a) eral, ou de machinas, em que o candidato demonstrará
conhecin;tentos rudimentares de mecanica, de funccionamento do
motor, das avarias communs c meios de evitai-as ou remedial-hs, c
de tudo mais que se relacio9-c CQm o mecanismo do vehiculo;
.
b) pratica, ou de dirccção, em que o candidato executará o
man~jo de todas as pc~as essenciaes de conducç.ão do vehiculo e
manobras communs na sua direcção, e pela qual devem ser cuidado~ame?te apreciados não só o grau de dcsemharaç_?, mas tambem
as qualidades de calma, prudcncb c golpe de vtsta por cllc revelaaos durante a prova ;
·
c) regulamentar, em que o candidato demonstrará conhecimentos topographicos da cidade e dos preceitos geraes da circulàçao na via publica, bem como do regulamento policial relativo
ao serviço de vchiculos e instrucçõc.s em vigor.
Art. 282. Ôs candidatos a motocyclistas profissionaes teráo
a prova de machit1a reduzida aos conhecimentos praticos sobre o
funccionamento c emprego das diversas alavàncas, pcdacs ou manetas. operações prcparatorias pad tomada de marcha c meios de
remediar as avarias mais commuÍls.
Art. 283. Para a prova pratica·, os candidatos apresentar-se-ão
no local, dia e hora designados, com o vehiculo com o qual
tenham de ser examinados, em condições de lotação, qnc permittam
a presença da commissão examinadora em todo o percurso da
prova. Quando se tratar de provas de motocydistas, a commissão
determinará o local para as evoluções, ús quac~ assistirá, c um
dos seus membros ~e utilizarú do side-rar, quando o vchiculo o
tiver.
Art. 284. Para a prova oral nu de machinas, além da parte
geral obrigatoria para todos, a commissão organizará pontos para

ACTOS DO PODER EXE.QUTIVO

27\:J

exame, que serâo tirados á sorte pelo candidata na óccasilo da
respectiva chamada. Esta prova será sempre feita em chassis
fornecido pela lnspectoria de V ehiculos.
Paragrapho unico. Os pontos de exame de que trata este
artigo só poderão ser modificados .por propo8.ta da commissão
examinadora e approvação do Chefe de Policia.
Art. 28s. Ao candidato a motorista portador de titulo d~
engenheiro pelas escolas officiaes da Republica ou a cllas equipa·
radas, ou de. machinista pelas escolas profissionaes officialmentc
reconhecidas, será dispensada a prova oral ou de machinas.
Art. 2&6. E' considerado candidato amador o individuo
que nr10 desejar seguir a profissáo de motorista, mas, apenas, estar
habilitado a dirigir automovel proprio.
.
Art. 287 . ._O candidato a motorista-amador só prcstarú as
provas regulamentar e pratica.
Art. 288. A inscripção para motorista-amador só será concedida a pessôa de reconhecida idoneidade moral, a juizo do
1 o delegado auxiliar.
Art. 2&). O candidato a motorista-amador só será inscripto
depois que satisfizer as exigencias previstas no art. 272, letras a,
h, c, d, e, deste Regulamento.
Art. 290. A habllitação do candidato em cada uma das trcs
provas sera reconhecida por maioria de votos, e se designará o
resultado do exame com as notas de habilitado ou inhabilitado.
Art. 291 . O candidato que satisfizer qualquer das provas do
exame fic:1rá nclla approvado, e· cabeM lhe o direito de nova
inscripçâo para as restantes,. de conformidade com as condiçt">cs
cRtipuladás neste Regulamento.
Art. 292. A inhabilitação no exame de machinag é climinatoria, e não se pcrmittirú ao candidato inhahilitado prestar a~
demais provas.
Art. 293· O candidato inhahilitado no exame de machinas, ou
no de dirccção, só poderú pre~tar novo exame 90 dias depois do
primeiro. O candidato inhabilitado no exame regulamentar poderú
prestar novo exame 30 dias depois do primeiro.
Art. 294. O candidato que faltar ao exame sem causa justi-:
ficada, ou que for inhabilitado em qualquer das provas dos exames
de machina ou de direcçao, perderá o direito á taxa de inscripção;
si a in habilitação for, porém, na prova regulamentar, ser-lhe-a permittido novo exame, sem o pagamento de nova taxa, por uma só vez.
.
Art. 295. As faltas ao exame serão justificadas a juizo do
mspcctor geral de vehiculos.
.
_
Art. zg6. O candidato que, pot; motivo imprevisto,a Juizo da
commissáo examinadora, não tiver carro para prova pnitica, ou
cujo vehiculo por occasião da prova vier a soifrer avarias que
determinem impossibilidade de continuar o exame, fará a prova de
direcç~o "em dia que lhe for novamente designado pela rclerh.la
comnnssao.
·
Art. 2q7. Ao candidato inhabilitado apenas na prova regulamentar poderú o 1 o delegado auxiliar conceder, a requerimento •
do interessado, que será informado pela Inspcctoria de VchicnloR,
licença provi~oria para trabalhar, peJo prazo de 30 dias.

'
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Art. 2<)8. Ao canwaato naouuaao em todas as provas será
expedido o respectivo titulo de habilitação, assignado pela comnnssão examinadora e visado pelo 1° deleagdo auxliiar, no qual
constará a especie de vehiculo que irá conduztr.
Art. 299. A commissão e_xaminadora lavrará, em livro
rubricado pelo 1 o delegado auxiliar, a acta circumstanciada dos
exames, por todos os Jl'lembros assignada, sendo os respectivos
resultados publicados no Diario Oificial para conhecimento dos
interessados.
Art. 300. Da taxa de inscripção cobrada a cada examinando
será paga, ao presidente da commissão e aos dois peritos, a quota
de 5$ a cada .um
Art. 301. A Policia do Districto Federal promoverú a accci;..
tação dos certificados de capacidade dos motoristas em todos os
Estados da Republica.
,
·
Art. 302. Os candidatos a exame, que apresentarem ~o
cumentos de habilitação, com certificados au~henticos de exames
prestados dentro ou fóra do paiz, depois desses titulas serem
visados pelo 1° delegado auxiliar, poâerão ser dispensados da
prova de machinas, sendo obrig-ados, porém, ao pagamento dos
emolumentos respectivos, ao reg1str9 official de seus documentos e
á prestação dos exames de direcção e regulamentar.
Art. 303 .. Os exames de habilitacão para os officiaes e as
praças ~e pret do Corpo de Bombeiros:Brig~d.a Polic!al, Ex?rcito
ou Mannha e para o pessoal da Guarda Ctvll e Inspectona de
Vehiculos obedecerão aos preceitos communs e poderão ser
dispensados do pagamento clãs taxas pelo Chefe de Policia.
Art. 304. Aos candidatos legalmente habilitados expedir-se-á,
além do titulo de habilitação, a carteira de matricula, q_ue deverão
trazer sempre comsigo para os effeitos e fins previstos neste
Regulamento.
Art. 305. As carteiras de matricula terão as folhas numeradas
e rubricadas relo funccionario para esse fim designado pelo
inspector gera . O conductor de vehiculo, que inutilizar ou
arrancar folhas de sua carteira de matricula, será punido com a
multa de 20$ e obrigado a tirar nova carteira.
1
Art. 3o6. Aos motoristas habilitados por qualquer dos Es,
tados da União será permittida, mediante exhibição dos rcspe~
ctivos titulas e a juizo do 1° delegado auxiliar, a concessão de
· licenças provisorias de matricula, su bmettidos préviamente aos
exames medico e pratico. As taxas para exame desta natureza
serão as cobradas para o de motorista-amador, e as respectivas
Hcenças vigorarão pelo prazo de 90 dias.
Paragrapho unico. A concessão de titulos definitivos de:profissional ou de amador só poderá ser feita de accôrdo com o estabelecido neste capitulo para os demáis candidatos, reduzidos porém
ú metade, as taxas c emolumentos do segundo exame.
'
. ~rt. :)07. ~ão prohibidas terminantemente as licenças para a
dtrecçao de vchtculos de qualquer natureza a pessoas não habilil.!ada_s: s~ poderão ser conc~didas .licenças cspcciacs nos ~asos de
mutthzaçao; furto ou extrav1o de t1tulos c docnmentos registrados
na lm;pectoria de~Vchiculos.
·
oi
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• CAPITULO XXIV
SECÇÃO

UNICA

Do exame medico
Art. 3oR. Os candidatos á profissão de conductores de vehiculos serão previamente submettidos a exame medico.
Paragrapho unico .. O exame terá por fim verificar :
a) si o pretendente tem em perfeito estado os orgãos da visão
e da audição e seu funccionamento ;
b) si soflre de molestia contagiosa ou repugnante, ou de
qualquer lesão funccional ou organica, que comprometta o systema
nervoso; .
.
c) si se entrega ao alcoolismo ou a outro qualquer vicio que
altere a sua capacià.ade physica ou mental.
Art. 309· O exame será procedido por uma commissão de
dois medicas, sendo um delles encarregado do exame de sanidade
physica e mental e o outro do exame dos orgãos visual e auditivo.
Art. 310. Nos exames medicas a que estão sujeitos, de dois
em dois annos, os conductores de vchiculos, a commiss!\o verifiçará
si o e~aminando contrahiu qualquer molestia ou vicio, que o impossibilite do exercido da profissao. Verificada esta hypothese, serú
suspenso do exercido da mesma, até complêto restabelecimento, o
que será verificado em exame posterior, procedido pela mesma
com missão.
Art. 311. O candidato pagará no acto da inscripçao a taxa de
10$ para o exame medico. Para os exames biennaes a taxa será
de!)$.
Art. 312. O medico encarregado do exame do , orgão vismal deverá proceder a exame externo e ophtalmoscopico do
examinando, medir sua força visual, comar o respectivo c.:1mpo,
apurar com cuidado o senso chromatico e verificar a respectiva
n;fr~cção. peverá sempre ter em vista uma possivel simulação ou
dLqslmulaçao.
·
Art. 313. Toda vez que no exame for encontrada qualquer
doença ocular passível de cura, a commissáo medica dará ao examinando um prazo razoayel para seu tratamento, findo o q nal
deverá, si quizer, apresentar-se a novo exame.
Art. 314. Quando o examinando for portador de vicio de
refracção (myopia, prcsmyopia, astygmatismo) poderá ser admittido
ao exercicio da profissão, sep1 a obrigação do porte de vidros
correctores, si o vicio da refi:acçâo não lhe reduzir a acuidade
vhmal a mais de Z/3·
Paragrapho unicó, Quando o vicio de rcfra~áo attingir grau

mais eJevado, o motorista s6 poderá exercer a sua profi~1-dlo obr.i-

gado ao uso de lunetas correctoras em servico. Neste ca~o cont:ltrtl'Ú
ele sua carteira a obrigação.
·
Art. :)IS. Serão excluidos:
a) os estrabicos, ou os que náo tiverem visão em um dos
olhos, seja em consequencia de um lcucoma espesso, lesao do fundo
elo olho ou ausenda ao globo ;
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b) os quesoffreremde vicio de refracção(e, por isso, sua visão
seja inferior a 2/'J da normal, sem corrccção;
.
c) os daltomstas e os que tiverem diplopia;
d) os que soffrem de surdez.
Art. 316. A comniissão medica registrará em Jivros especiaes
a qualificação do candidato ou do motorista e a observação de sa~
nidade; juntará, quando necessario, um graphico do campo
visual e a medida clã acuidade visual, e assignalará nessa observação
qualq_uer defeito organico ou moléstia de que seja portador o
exammando.

CAPITULO XXV
SECÇÃO UNICA

Da matricula de afudantes de conductores
Art. 317. Não poderá trabalhar como ajudante de conductor
quem não estiver préviamentc matriculado na Inspcctoria de
Vehiculos.
Art. 318. O candidato á matricula apresentará ao 1° delegado
auxiliar a sua carteira.· de identidade, folha corrida, prova de que

é maior de 18 annos, e uma declaraçâo do proprietario do vehiculo
em que vae trabalhar, da qual conste ter sido o referido ajudante
contractado para o seu serviço.
Art. 319. A mudança de conductor do vehicul'.l nrto importa
averbação na matricula do ajudante.
Art. 320. Os ~iudantes de conductores são obrigados, toda
vez que se desempregarem, a apresentar, dentro de 24 horas, a sua .
guia de matricula á Inspcctoria para a respectiva baixa, e devem
renovar immediatamente a matricula, desde que voltem ao exercido
da profissão.
Art. 321. A matricula conterá:
a) o nome do ajudante de motorista;
____ ~ sua .residencia;
.
.
r
c o numero de sua carteira de identidade ;
~) o nome do proprietario do vehiculo ;
e) o local de sua gzJrage ou cocheira ;
f) o numero do vehiculo (ou numeros quando o ajudante
· trabalhar em mais de um vehiculo do mesmo proprietario) ;
·g) as horas de trabalho, quando se tratar de matricula para
horas determinadas.
.
. Art. 322. Não poderão s~r aiudantes de n_1~to~ista~ os indi~
v1duos que soffrerem de molcsttas mfectuosas vtstvcts.
Art. 323. Feita a matricula, a Inspectoria de Vchiculm~
expedirá uma guia que, junta ú carteira de identidade, dcvcrú
acompanhar o matriculado, sempre que esteja em serviço.
Paragrapho unico. Esse documento serú exhihido aos encar~
regados da fiscalizaçáo, toda a vez que o exigirem.
r
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Art. 324. O ajudante de motorista não póde abandonar o seu
carro para angariar passageiros.
Art. 325. Os ajudantes de motoristas, ~las faltas que commetterem, serão punidos pelo inspector geral de vehiculos com a
multa de 5$ a 20$, e, na reincidencia, poderá ser applicada pelo
I 0 delegado auxiliar a pena de cassação, temporaria ou definittva,
da respectiva matricula.
•
Art. 326. O conductor do automovel em que trabalhar o
ajudante sem matricula, ou com matricula cassada, na fórma do
artigo anterior, fica sujeito á multa de 30$o00.
.
Art. 327. A infracção do art. 320, relativamente á baixa da
matricula, dá lagar ao cancellamento desta, que só será restabelecida para obtenção de nova guia, mediante req,uerimento.
Art. 328. O ajudante não poderá dirigir o vehiculo, nem
mesmo ao'Iado do conductor legalmente habi1itado. A infracçâo do
disposto neste artigo importa na imp<?sição de multa de 20$ em
q nc incorrerão, indivi~ãlmente, o conductor e o ajudante.
Paragrapho unico: Si o ajudante for achado na direcçâo do
vehiculo, desacompanhado do respectivo conductor, scrú multado em 30$000
Art. 329. Os motoristas, quando empregados como ajudantes,
faráo a devida averbação em sua carteira de matricula.
CAPITULO XXVI
. SECÇÁO UNICA

Do e.tame para cocheiros e can·oceiros
. Art. 330. Para conduzir vehiculo de tracçao animal, quer
dcsttnado a passageiroR, quer ao tran~porte de cargas, pertencentes
a particulares ou a- repartições publicas, é preciso que o conductor
tenh_a o competente titulo de habilitação passado pela Inspectona.
Art. 331. Para alcançar o titulo de habihtação de cocheiro ou
carroceiro, o candidato sujeitar-se-á a exame pratico, perante
commissâo composta do inspector geral, como presidente, e de
dois profissionaes, como p~ritos. nomeados por escala, dentre
os designados pelo Chefe de Policia.
Art. 332. O exame para cocheiro e carroceiro será realizado
nos primeiros c terceiros domingos de cada mez, em logar c hora
designados pelo inspector geral e constará de uma prova de dirccção do vchiculo, tirado a um, dois ou quatro animaes, c outra
prova ele nomenclatura dos arreios. O titulo, passado nessa confor~
midade, deverá declarar o examinando apto para cocheiro de boléa
ou de fiador e si se destina ús zonas urbana, suburbana ou rural.
Art. 333· O candidato a exame de cocheiro c cawroceiro dcyerú. di~ig1r ao inspect~::>r geral de vchiculo:~ seu rcqur·rimento de
m~cnpçao, provando:
a) ser maior de 21 annos c menor de 50 ;
b) saber ler e escrever ;
·

.
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c) ter-se su~mettido' ~ exain~ ~edico e ~ver sido julgado !_láo
soffrer de molestla que o Imposstbihte de exercer a sua profissao ;
d) residir durante seis mezes, no minimo, no Districto Federal;
·
.
e) ter boa conducta, attestada por pessoa de reconhecida
idonetdade, de preferencia da casa ou firma a cujo serviço tenha
·
estado durante os ultimas seis mezes ;
f) ter carteira de identidade ;
g) ter folha corrida.
Art. 334· O c~mdidató recusado pela ·iunta medica lcvantarú,
mediante petiçao, a quantia depositada, deduzidog IO$, que ficarão
para as despesas de expediente e a quantia devida pelo exame
medico.
Art. 335· Preenchidas as formalidades do art. 333, c depositada na Thesouraria da Policia a taxa correspondente ao titulo
que se propõe alcançar, será o candidato,inscripto no livro competente da In~pectoria de Vehiculos, afim d-e ser admittido ao
exame respecttvo.
Art. 336. Das taxas de exame de cada candidato será deduzida a importancia de IO$, destinada á remuneração devida á commissão examinadora, sendo 3$ a cada um de seus membros e I$
ao manobreiro de boléa. O restante será recolhido, como renda
aos cofres da Policia.
Art. 337. A lnspectoria fará a acquisiçao do material rodante,
preciso ás provas de cocheiro, si assim julgar conveniente, ou contractará os vehiculos com qualquer empresa de transporte, todá a
vez que se tenham de realizar essas provas.
Art. 33.8. Approvado o pretendente, ser-lhe-á expedido o titulo de habilitação, com o qual obterá a sua carteira de matricula
na Inspectoria de Vehiculos, da qual cqnstará o seu nome, idade,
estado, nacionalidade, residencia e o numero da sua carteira de
identidade, bem corno a qualidade e o numero de vehiculo ou vehiculos que dirigir, nome .e residencia de seu proprietario.
Art. 339. Os candidatos que faltarem ao exame, logo que
justifiquem as faltas, poderão ser novamente chamados, independente de pagamento de nova taxa, desde que não tenham decorrido 6o dias da data do exame medico. Passados os 6o dias,
pagarão a taxa de IO$, correspondente a novo exame medico, a
que serão submettidos.
Art. 340. O conductor que mudar de estabelecimento,, ou de
vchiculo, deverá apresentar a sua carteira dentro de 48 horm~, afim
de Rer feita a competente averhaçao.
Art. 341. Todos os conductorcs e proprietarios de vehiculoR
ficam sujeitos aos emolumentos, constantes de tabella A.
Paragrapho muco. Os conductores de vehiculos de tracçao
animal, que se destinarem á zona rural, pagam metade dos emolumentos em dinheiro constantes da mesma tabella.
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CAPITUL_O XX VII
SECÇÃO UNICA

Dos sign.aes convencionaes da circulação
Art. 342. Todos os conductores de vehiculos são obrigados
ao conhedmento do codigo de signaes, adoptado pela Policia, segundo forem empregados bandeiras, balisas, luzes, casse-tête ou
apitos.
Paragrapho unico. Os signaes de aviso se dividem em duas
ordens:
a) signaes em postos fixos ;
b) signaes em movimento.
Art. :)43. Os signaes em postos fixos serão utilizados pelos
encarregados do serviço de transito, inspccção c fi~calização dos
vchiculos.
Art .. 344· O signal de parada em. qualquer ponto da via publint é intimado por meio de dois apitos; a permissão para seguir é dada por meio de um só apito .
._
Art. ~45· As bandeiras ou luzes de côr vermelha obrigam os
conductores de .vehiculos á parada, J?Or interrupção do transito ;
as bandeiras c luzes de côr verde mdicam que o transito está
desimpedido.
.
'
Art. ~46. As balisas ou postos collocados na via publica indicarão, por meio de caracteres ~em legíveis, a manohra a que
deve obedecer o cbnductor do vehictllo.
Art. :)47. Os postos de signaes collocados nos cruzamentos
das ruas indicam, por meio da côr vermelha, transito impedido, c,
da verde, transito livre.
·
·
Art. 348. Os signaes de aviso, usados pelos fiscaes ou encarreg-ados do serviço são os constantes do annexo sob letra E.
~ Art. 349· Os signaes em movimento serão utilizados, obrigatoriamente, pelos proprios conductores de vehiculos, quando
hajam ·de exercer quacsquer manobras regulamentares, variar de
direcção, diminuir a marcha ou parar o vehiculo, c consistem em
estender o braço horizontalmente c para fóra do vchiculo, afim de
indicar a manobra que pretendam fazer.
Art. )!)O. Para a segurança da circulação das estradas, principalmente' das percorridas por automoveis c motocycles, devem
os respectivos motoristas dar aviso por cscripto á Inspcctoria elos
trechos que se encontrem em mau estado, para que esta avise,
mensalmente, ú Directoria de Obras c Viação da Prefeitura Municjpal.
Art. :~St. A lnspcctoria de Vchiculos tomará a iniciativa de
estudar c mandar posteriormente co1Jocar· nas estradas as inscripçõcs para l~tcilidadc do transito. Por sua determinação ex·
dusiva, nu com o concurso das associaçóes desportivas, automobilísticas ou motocyclisticas, a Inspcctoria tará affixar as indicaçóes
de passag-ens de uivei, viragem, obstaculos, ondulaçócs, cruzamentos, 'distancias, ct<.:.
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CAPITUli,O XXVIII
SECÇÃO I

Das irtfracçóes
Art. 352. Conforme a natureza da infracção, as multas serão
impostas aos proprietarios de vehiculos, aos conductores, ou a
ambos, e serão exigíveis independentemente da· acção criminal ou
civil decorrente da lesao de direito a que tenham dado causa.
Art. 353· As multas serão fixas ou moveis c impostas em
dobro nos casos de reincidencia.
Art. 354· Reputar-se-á reincidencia toda violação não justificada do mesmo preceito regulamentar. A reincidencia prescreverá,
um anno decorrido, a contar da data da ultima infracção.
Art. 355· Aos proprictarios, afóra os casos expressamente
enumerados c taxados no texto deste Regulamento, caberá sempre
a responsabilidade pelas infracções attinentes á prévia regularização
e preenchimento das formalidades e condições exigidas P.ara o trafego do vehiculo na via publica, conservação c inalterabilidade dos
característicos e fins a que elle se destina, habilitação de seus conductores, horario de trabalho, sanidade dos animaes c cscripturação dos livros regulamentares.
Art. 356. Aos conductores, afóra os casos expressamente
numerados e taxados no texto deste Regulamento, caberá sempre
a responsabilidade :pelas infracçóes decorrentes de actos praticados
na direcção dos veluculos que conduzirem, quer violem os l?receitos relativos ao ~ransito em geral na via publica, quer iJ.1frin1am as
disposições regu1amentares, que lhes cabe observar.
Art. 357. Serão impostas ao proprietario c ao conductor as
multa..q de qae trata o presente regulamento, toda vez que houver
simultaneamente infracção elos preceitos que lhes cumpre observar.
Art. 358. Em todos os casos de responsabilidade commum,
cada um dos infractores pagará a multa correspondente á infracção.
Art. 359. Poderão ser punidos pelo 1 o ddc:gado auxiliar,
por meio de admoestação ou censura simples, quando não de. monstrarem contumacia ou rebeldia da parte de seus autores, as
infracçóes seguintes:
a.) lanterna apagada;
b) uso de descarga livre ;
c) avanço de signal;
·
d) excesso de fumaça ;
e) derramamento de oleo e graxa;
j) falta de traje decente e bonnct.
Art: 36o. Poderão ser matriculados, sem exhibiçrto de folha
corrida, c mediante exhibição da carteiht de identidade, os conductores de vchiculos,. que tiverem soffficlo apenas uma condemnação
pelos crimes enumerados nos arts. 297 c 'i06 do Codigo Penal; mas
lhes será definitivamente cassada a carteira de matricula em caso de
reincidencia por sentença passada em ju!gado.
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Art. 361. Aos conductores, que derem em seus vchtculos
fuga a criminosos de qualquer especte, no acto de serem perseguidos' pela Policia ou pelo clamor publico, será imposta multa
áté 200$, sem J)rejuizo do processo criminal a que fiquem sujeitos.
Art. 362. Os que forem encontrados em estado de embnaguez
na direcção de vehiculos de gualqucr natureza serão conduzidos ao
districto policial mais proxuno e ahi devidamente processados,
c o respectivo processo deverá ser remettido ao juiz competente,
por intermedio da Ia Delegacia Auxiliar. Serão multados em 100$,
c terão definitivamente cassada a carteira, em caso de reincidencia.
. Art. ;,63. A's autoridades pqliciacs, que presidir~m a inquentos por atropcllamcnto ou acctdcntcs na via pubhca, cumpre
requisitar da Inspectoria, logo que elles se verifiquem, a penda
profissional nos vehiculos, que os tenham motivado, afim de
ficar averiguado si, por occasião do atropellamento ou accidente,
unccionavam regularmente os respectivos mecanismos, motores,
reios, travas e apparelhos de aviso c de direcção.
Paragrapho unico. As autoridades, a que se refere este artigo,
deverão, outrosim, remetter ao 1° delegado auxiliar, dentro do
prazo de cinco dias, contados da data do atropellamcnto ou accidente, o relatorio preciso dos factos, com a synthese das provas
colhidas no inquerito.
SECÇÁO II

Do processo das inft·acçóes

Art. 364. As multas por infracções deste Regulamento scráo
cobradas executivamente no Juizo Federal, todas as vezes que não
forem satisfeitas na Inspcctoria de Vehiculos, consoante o disposto
neste capitulo.
· ·
Art. 365. Toda a infracção scrú notificada ao conductor, por
meio de dois apitos; o mesmo deverá parar immediatamente o
vchiculo c certificar-se da infracção em que haja incorrido.
§ 1°. A intimação neste caso é immediata c feita por escripto,
mediante a entrega do talão que a consigna.
.
§ 2°. Si o conductor não parar o vehiculo ou si se recusar a
receber a intimação, esta será feita por edital publicado no Dia rio
Official e conterá o nome do infractor, o numero do vehiculo c a
natureza da infracção.
.
Art. 366. Quando o vehiculo pertencer a gm·age ou empresa de transporte, o edital conterú apenas o numero do vehiculo,
o nome da garase ou empresa e a natureza da infraccão, em face
da matricula ind1stincta dos respectivos conductorcs. ,
Art. 367. Qualquer infrac~·ão pódc ser trazida ao conheci mcnto
cb Iuspectoria :
a) pelo interessado ou lesado, por qualquer a~Rociação, pessoa
idonca, verbalmente, por cscripto, ou por intcrmedio dos guardas
c fiscacs de serviço ;
'
b) por offic10 das autoridades policiaes ou repartições publicas.
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Art. g68. A Inspectoria de Vehiculos terá um livro especial
destinado ao registro das queixas, e as declarações serão tomadas
por escripto, ou transcriptas de documentos que as contenham c
que mcrecam fé.
.
Art., -:,69. As queixas serão lançadas pelo proprio punho do
queixoso, se comparecer pessoalmente, e authenttcadas com sua
·assignatura, data e declaração de residencia.
Art. 370~ Quando o queixoso não souber ler e escrever,
serão as queixas lançadas pelo auxiliar de dia e por este subscriptas com duas testemunlias, estranhas ou não ao serviço. · Art. 371. Os documentos, para merecerem fé, deverão_
trazer o nome do queixoso, sua residencia, data e assignatura, com
a narrativa do facto c de quem seja seu autor, ou o numero do
vehiculo de que se haja utilizado.
Art. 372. Os guardas. e fiscaes deverão receber todas as
reclamações que forem trazi~as ao seu conhecimento, providenci~r,
acerca das mesmas, e levai-as ao conhecimento da Inspectona
.
para os devidos fins.
Art. 373· Em todos os casos .enumerados nos arts. 367 c
seguintes, a mtimação do infractor será feita por um fiscal, reservista ou effectivo, mediante ordem t;scripta da Inspectoria, endereçada á garctge ou local onde fôr guardado o vehiculo.
Paragrapno unico. O fiscal encarregado dessa diligcncia
certificará a intimação, ·feita pessoalmente ao infractor ou ao
proprietario, preposto, gerente ou encarregado da garagc ou local
a que este artigo· se refere.
\·
.
Art. 374· Intimado o infractór, deverá este comparecer á
Inspectoria de Vehiculos, dentro do prazo de 4IJ horas, afim de
asstgnar o respectivo auto de infracção .
. · Art. 375· O prazo. a que se refere o artigo precedente começará a correr da hora, que fôr mencionada na certidão do fiscal.
§ 1°. Nos casos de intimação pessoal, art. 365, § 1°, do dia c
hora da entrega do talão.
. § zo. Nos de intimação por edital, art. 365, § zo, :q horas após
sua publicação no Diario Official.
.
Art. 376. O guarda ou fiscal, que verificar a iniracção, assi...
gnará sempre o respectivo auto, que serú lavrado pelo funccionario
para esse tim desi~nado, c o intractor tambem o assignará com
'
,
duas testemunhas, estranhas ou não ao serviço.
Paragrapho unico. Em caso de não comparecimento ou de
recusa do infractor, o que será consignado, assignará por elle
qualquer funccionario da Inspectoria, com duas testemunhas, estranhas ou não ao serviço.
Art. ':)77. Em todos os casos em que a infracção lor trazida ao
conhecimento da lnspectoria, nos termos do art. 167 c suas alíneas
o auto de intrácção será assignado pelo fum:_cionario que receber-~
parte ou pelo auxiliar de dia ao serviço, c proceder-sc-ú conforme o
disposto nos artigos precedentes, logn que o infra~.:tor se apresente
ou que se esgote o prazo do art. '?,74·
Art. 378. Autuado o infractor, ser-lhc-ão cutH.:cdidas 48 horas
para o pagamento da multa ou para o respectivo deposito, caso
queira justificar-se perante o 1° delegado auxiliar.
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Art. 379· Nos càsos em que este Regulamento não. estàbelec.e
multas fixas, mas em que as mesmas vanam entre maxuno e mtnimo, deverá o auto de infracção, logo depois de lavrado, subir ao
I 0 delP-gado auxiliar que arbitrará a quantia a ser paga ou deposi...
tada, para os fins previstos no artigo pre~edent~.
Art. 38o. As justi~cações serão feitas por escr!pto e ins~ruidas
com o talão do depostto das multas na Inspectona de V ebtculos.
§ 1 o. Si as justificaçóes forem julgadas ptocedett~es, serão
devolvidas aos justificantes as quantiâs depositadas, selll desconto

jul~adas

algu§. 2o. Si'·as iustificaçóes forem
improcedentes, poderão OS jUStifiC~itlÍC~ recorrer dcJ despaChO do 1° delegado auxiliar
para o Chefe de Pohcta, dentro do prazo de 24 hotàs.
Art. 381. Desde que não seja interposto recurso, ou interposto,
mas desprezado afinal,.serão as multas .recolhidas á Thesourarià da
Policia, como renda da Inspectoriâ.
Art. 382. A apprehensão da licença do vehiculo. a da carteira
de matricula, ou ambas; serão legitimas para a garantia do pàga•
mento das multas, sempre que o infràctor ou infractores não as
paguem ou não as depositem, rta conformidade do que estatue este
capitulo.
.
Att. 383. Fei~a a apprehensão, serão as licençás e carteiras de
~~tricula depositadas na I!!~pectoria de ehic~los, á jis_P.osição do
JUlZO fedetal, e os te~J?ectrvos autos de tttfracçao rettletttdos trtlmé...
diatamente áquelle jtliZó, por intermedio dos procuradores da
Republica, para a competente ácção executiva.
Paragrapho unico. OA doc-umentos ~pprehendidos ficam te•
tidos na~ In~pectoria até o Jtttegral p~g~mento das ntúltas e e~olu
mentos JUdtciaes e só serao devolvidos aos interessados medtattte
certidão de quitação, extràhida dos respectivos autos.

y

CAPITULO XXIX
SECÇÃO UNICA

Das zonas
Art. 384. Para os effei~dS deste Regulamento,' o territorio do
Districto Federal fiCá dividido, na fórma estatuída pelo decreto mu ...
nicipal n. 1.185, de sdejaneiro de 1918, em tres zonas: -urbana,
suburbana e rural.
Art. 38.:;. A zona, urbana será, por sua vez, dividida em tres
sub-zonas e comprehenderá a região da cidaáe limitada pelo seguinte .
perillietro: A partir da foz do rio da Aba, na ponta do Vidigal, ao
longo do Iittoral comprehendido pelas praias : do Leblon, do Harpoádor, de Copacabana e a ponta do Lente ; as praias : Vennelha,
aa Fortàleza áe S. João, da Saudade e de Botafog-o ; a avenida
Beira~ Mar, a praia dG Santa Luzia c a pont:t do Calabouço ; os
cáes : Pharoux, dos Mineiros e do Porto ; as praias : das Palmeiras, de S. Christovão, do Cajú e do Retiro Saudoso, até a foz
dos rios Faria e Jacaré; por ésie ultimo rio até ~ ponte situada
Ld~
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na avenida Suburbana; dahi, e por esta avenida, até á rua José
dos Reis ; por esta rua e pelas ruas Dr. Bulhões c Venancio
Ribeiro; do fim desta ultima seguindo em direcçáo á garganta
fronteira á mesma rua, no morro lgnacio Dias; deste ponto,
subindo até a altitude de. 400 metros (para o lado leste) ; dahi,
descendo em linha recta até cruzar éom a estrada dos Tres Rios os
do Matheus, atravessando-a na altitude de 330 metros ; deste
ponto subindo novamente na mesma dir~cção até a altitude de
400 metros; seguindo pela curva indicativa dessa altitude, contornando a serra Cla Tijuca; atravessando a estrada da Cascatinha,
sempre naquella altitude, até o ponto fronteiro ao Lampeão
Grande ; desse ponto descendo em linha recta ao referido Lam~
peão, no fim da rua Boa Vista ; da h i subindo ainda na mesma
direcçtto á altitude de 400 metros, Reguindo pela curva indicativa
dessa altitude, contornando. a vertente norte da· serra da Carioca,
o morro do. Corcovado, a vertente sul da serra da Car.ioca, atravessando a estrada de D. Castorina abaixo da. Vista Chineza, na
altitude de 400 metros, seguindo pela curva indicativa dessa altitude até o ponto fronteiro· ú garganta da Boa Vista, na Gavca;
dahi, descendo em direcção á referida garganta e atravessand0-a
no ponto de encontro da rua Marquez de S. Vicente e da estrada
da Gavea; deste ponto subindo em direcção ao pico do Morro dos
Dous Irmãos ; descendo pela vertente deste morro (em direcção á
praia da Gavea) até o valle que forma o riacho da Aba; finalmente,
seguindo por este riacho até a sua foz, na ponta do Vidigal.
Paragrapho unico. As tres sub-zonas em que se divide esta
zona ficarão limitadas pelos seguintes perímetros : ·
a) xa Sub-zona- A partir da avenida Beira-Mar, em frente á
, rua Teixeira de Freitas, junto ao Passeio Publico, lado sul;
seguindo por essa rua, pelo largo da Lapa, ruas Theotonio Regadas e Joaquim Silva, pela praça dos Arcos, ruas: Riachuelo,
Frei Caneca e Estacio de Sá ; largo Estado de Sá e pela rua de
S. Christovão, praça da Bandeira, rua de S. Christovão até a muralha da linha elevada da Estrada de Ferro Central do Brasil;
seguindo por esta muralha até o eixo do canal do Mangue ; pelo
referido canal até o littoral, no éáes do Porto ; seguindo por este
cáes, pelo Arsenal de Marinha, cáes dos Mineiros e Pharoux,,
ponta do Calabouço, praia de Santa Luzia e a avenida Beira-Mar,
até o ponto fronteiro á tua Teixeira Cle Freitas, junto ao Passeio
Publico, lado sul;
r
b) 2a Sub-zona - A partir da ioz do rio da Aba, na ponta
do. Vidigal, seguindo pelas praias : do Leblon, do Harpoador, de
.Copacabana e ponta do Leme, as praias : Vermelha. da Fortaleza de
S. João, da Saudade c de Botafogo; a avenida Beira-Mar até o
ponto fronteiro á rua Teixeira de Freitas, junto ao Passeio Publico,
lado sul ; seguindo por essa rua, largo da Lapa, rua Theotonio
Regadas, rua Joaqmm Silva, praça dos Arcos, ruas : Riachuelo,
Frei Caneca e Estado de Sá; pelo largo Estado de Sá, rua de
NOTA Para interpretação pratica do prc'scnlc capitulo, vcja-:il! o anncxo,
sob lettra D.
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S. Christovao, praça da Bandeira, rua de S. Christovão .até a
muralha da linha elevada da Estrada de Ferro Central do Brasil ;
seguindo dahi pelo eixo do canal do Mangue ; ·por este canal até o
littoral, no cács do Porto; deste ponto seguindo pelas praias: das
Palmeiras, de S. Christovao, do Cajú, ponta do Cajú, praia do
Retiro Saudoso, rio Jacaré, até encontrar a avenida Suburbana;
seguindo por está avenida até a rua José dos Reis; por esta rua c
pelas ruas Dr. Bulhões e Venancio Ribeiro ; qo fim desta rua seguindo até a altitude de 8o metro:;; sempre nessa altitude c contornando o morto Ignacio Dias, as serras: da T1juca, da Carioca e
da Lagoinha, os nwrros: de Santa Thercza, de Nova Cintra, do
Ing-L·z, do Mundo Novo, do Corcovado c Dons Innfto:~, sempre na
altttude de 8o metros até encontrar o riacho da Aba, na ponta de
Vidigal. São exclmdos desta sub-zona todos os ponto2 situados
nos morros isolados da zona urbana e cuja altitude exceda de
Bo metros.
c) 3a Sub-zona- Comprch~nderá todos os ponto3 situados
acima da attitude de 8o metros r abaixo da de 400 metros (limites
da zona urbana). Fazem tambem parte desta sub-zona os morros:
do Pão d'Assucar, da Urca, da Babylonia, do Leme, de S. João,
da Saudade, dos Cabritos, de Cantagallo, Santos Rodrigues e do
Telegrapho e a serra do Engenho Novo, nos pontos de altitude
superior a 8o metros.
Art. 386. A zona suburbana comprehenderá regióes isoladas
constituídas pelos seguintes perímetros : ·
I. Do littoral da bahia de Guanabara a Bangú e Jacarépaguá
- A partir da foz do rio Jacaré pelo littoral da bahia Guanabara na direcção Norte até a foz do rio Merity, seguindo por
este rio até um ponto á montante da ponte da Estrada de Ferro
Leopoldina sobre esse rio (ponto esse fronteiro ao prolongamento,
através do .Mangue, ~a rua lzidro Rocha); por esta rua até
encontrar o alto do morro em que está prqjectado esse logradouro;
seguindo pela rua Fernandes da Cunhá, estrada do Vigario Geral,
largo de Irajá, estradas Marechál Rangel e 1\lonsenhor Felix até
Pavuna, por esta estrada até o rio Sapopemba ; seguindo por
este rio até a confluencia dos rios dos Affonsos e Marangá,
seguindo por este ultimo até a confluencia do rio Piraquara ;
dahi em linha recta, até a casa do Dr. Aristides Caire ; desta
ultima e contornando varias colinas que existem nas proximidades
da Estrada de Ferro Central do Brasil nos fundos do povoado
de~wminado Villa Nova, entre os morros de S. Bento e .Monte
Alegre até á estrada de S. Bento ; da h i pelas estradas de S. Bento
c do Retiro; rios Sarapuhy c Viegas até o ponto fronteiro ao
prolongamento da rua Rio da Prata ; seguindo por esta rua até a
praça onde se acham uma. caixa d'agua e uma usina hydroelectrica; dessa praçà seguindo pela explanada das serras do
Barata e dr) Bangú na cota correspondente ú da pédreira do
Sr. José Maria Mendes, no fim da rua Azcredo Coutinho;
seguindo por essa rua até o rio Piraquara; por este rio até
o ponto existente no encontro das estradas de Santa Cruz c
'!illendcntc Magalháes; dahi c por esta ultima estrada at~~ (11-
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contrar o caminho hoje denominado estrada do Macaco ; por
esta estrada até encontrar a rua tlaroneza, no canto da rua Parintins (antiga Honorina ); por esta ultima e o caminho Sem
Nome, que passa. ao lado da chacara do General Lauro Mü1ler,
nté encontrar a rua Florianopolis (antiga Emilia) ; por esta ultima
rua até encontrar a rua Candi.do Bemcio ; rua Candido Benicio
até a rua Albano ; rua AJbano até seu extremo na colina denominada morro da Chacara; morro da Chacara ; morro do Matto Alto
até a vertente deste ao ladó da rua Candido Benicio ; novamente
a rua Candido Benicio até encontrar o caminho do Sapê ; caminho
do Sapé e estrada do Cafundá até encontrar a estrada do Rio
Grande ; estrada do rio Grande até a ponte do rio Taqrtara ;
estrada do rio Grande, entre a estrada do Cafundá e o largo do
Tanque; largo do Tanque ; estrada da Freguezia e rua Carlos
Peixoto até a esquina da rua projectada e conhecida pelo nome de
. rua Laura; por esta ultima até o alto da colina existente no seu
extremo, ca.minho Sem Nome, que dessa colina desce para a
estrada da Tendiba ; ·estrada da Tendiba até encontrar o caminho
denominado Campo das Flore~; caminho Campo das Flores até
encontrar a estrada da Banca Velha; estrada da Banca Velha até o
predio n. 538. Partindo novamente do ponto em que o caminho
âo Campo das Flores encontra a estrada da Banca V clha, continuará a ser limitada pela estrada da Banca Velha até encontrar a
estrada da Freguezia; estrada da Freguezia até encontrar a ladeira do mesmo nome ; ladeira da Freguezia ; largo da Porta da
Ag-ua; estrada do Urusganga até encontrar a estrada dos Tres
R10s. Partindo novamente do largo da Porta d'Agua continuará
com os seguinte~ limites: estrada da Freguezia até encontrar a
estrada do Capenha; estrada do Capenha até encontrar a rua Jo~
Silva; por essa rua até encontrar novamente a estrada da Freguezia ; estrada da Freguezia até o Jargo do Pechincha ; rua ou
estrada ·do Campo da Ar~ia até encontrar a projectada rua No·
gueira, pouco adiante do predio sem numero, h ;go depois do numero· 6 A, antigo ( de propriedade de José Rangel Junior ) ; rua
Nogueira até o morro da Covanca ; morro da Covanca, onde ter·
minam as ruas Monsenhor Marques e Anna Silva; rua Anna Silva
até a estrada da Freguezia ; estrada da Freguezm até a projectada
rua Pereira Guedes; por esta ultima e a estrada da Covanca até
, encontrar a rua Virgínia Vidal ; rua Virgínia Vidal até encontrar
a estrada da Freguezia ; estrada da Freguezia até o largo do
Tanque; deste largo subindo em direcção ao morro da Caixa
d'Agua até á altitude de 8o metros; seguindo pela curva indicada
dessa altitude e contornando os morros da Caixa d'Agua e do Maranguá, a serra de Ignacio Dias até o ponto frcmteiro ao prolongamento da rua Vcnancio Ribeiro ; por esta rua e pelas ruas
Dr. Bulhões e José dos Rds até encontrar a avenida Suburbana
( antiga estrada de Santa Cruz ) ; seguindo por esta avenida ( exclusive ) até a ponte sobre o rio Jacaré; sLguindo por este rio até
ú sua foz, no littoral, na bahia de Guanaba1 a.
li. Povoado de Santa Cru.z- A partir do edificio do Matadouro, canto da estrada Victor Dumas; por esta, estrada até a
rua Macapá (antiga Assumpção); por C$ta ultima rua até a ave-
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nida Areia Branca (antiga rua Linha de Bondes de Sepetiba); pôr
avenida até a rua S. Benedicto (antiga Araujo); por esta rua
até a estrada da Cruz das Almas; por esta estraJa até á de Sepctiba, pela estrada de Sepetiba até o Curral Falso, dahi pela es-:.
trada de Santa Cruz até a rua Prim 'ir2, na parte que limita os terrenos aforados ao coronel Dr. Continentino ; rua dos Limites até o
leito da Estrada de Ferro Central do Brasil; por este leito até a
rua Passo da Patria (antiga Paysàndú); rua Passo da Patri~, rua
Francisco Belisar~o (ant1ga Princeza do Grão Pará); praça Benjamin Constant (antiga Quinze de Ne1vembro); praça do Gado,
praça Senna Madure ira (antiga Marechal Floriano) ; rua Campeiro
Mór, rua do Imperio (antiga Sete de Setembro) até o seu extremo;
dahi por uma linha recta até encontrar a face occidental do Matadouro ; por essa face e a face sul até encontrar a estrada Victor
Dumas.
Povoado de Campo Grande - Estrada da Caroba, a
.
partir da estrada das Capoeiras; estrada de Santa Cruz até a estrada do Joary ; por esta estrada até o denominado caminho dos
Defuntos; por este caminho até a estrada de Santa Cruz; por esta
estrada até á do Monteiro ; por esta ultima até o kilometro 2 da
Ferro Carril existente nessa estrada; morros que nas proximidades das estradas do Monteiro e Santa Cruz flanqueiam essas es·
tradas até defrontar o Cemiterio; pelo denominado caminho do
Cemiterio até a estrada de Santa Cruz ; ainda por esta estrada até
á do Rio do A ; por esta ultima e-;trada até á das Capoeiras;
por esta ultima até o ponto de pattida acima mencionado.
IV. Povoado de Santíssimo -A partir da estrada de
Santa Cruz, no trecho cornprchendido entre os prcdios n. e 358
(antigo), proximo á e~trada do Santíssimo, e o de n. 255 (antigo),
proxímo á estrada denominada do Lameirão, abrangendo todas as
ruas que ficam entre a estrada de Santa Cruz e as montanhas que a
franqueiam do lado sul ; pela estrada conhecida pelo nome de Lameirão [que parte da estrada de Santa Cruz, defronte do predio
n. 255 (antig) ] ; pelos morros e colinas que, mais proximos do
leito da Estrada de Ferro Central do Brasil, lado norte, vão da
estrada do, Lameirão á estrada do Santíssimo; dahi ao alto do
morro do Traste e da colina em que se acha a casa do fallecido
coronel Gomes Teixeira Campos ; dahi ao leito da Estrada de
Ferro Central do Brasil até defrontar os fundos do predio n. 358
{antigo), da estrada de Santa Cruz.
V. Povoado junto á estação Ricardo de Alb!!querque A partir da estação Ricardo de Albuquerque, da Estrada de Ferro
.. Central do Brasil ~ estrada de S. Bernardo até o alto da colina
do mesmo nome; colina denominada S. Bernardo até suas vertentes do lado da rua denominada de Sapopemba; rua Sapopemba
e seu prolongamento, atravessando o leito da Estrada de Ferro
Central do Brasil até a denominada rua Lobo; ruas denominadas
Lobo c Viliela; estrada de Nazareth até encontrar a rua conhecida
pelo nome de Arany ou Arahy; por esta ultima e as denominadas
Pedro Lima e S Venancio até o largo chamado do Camboatú;
estrada denominada do Camboátú até as divisas com as terras do
. Ministerio da Agricultura; ruas, tambcm ainda não acceitas, dos
~sta
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Coqueiros e S. João até encontrar a denominada rua Borges de
Freitas ; por esta ultima e a denominada da Boa Esperança e seu
prolongamento a encontrar o leito da Estrada de Ferro Central até
fechar no ponto de partida na estação.
VI. Povuàdo de Anchieta - A partir da estaçáo pela
estrada de N azareth; ruas denominadas Sargento Rego c Borges
de Freitas até encontrar a estrada da Pavuna; rua denominada
Manoel Vieira e seu prolongamento até o rio da Pavuna; rio Pavuna até o ponto em que elle corta o extremo da rua Leopoldina
Borges; por esta ultima rua e as denominadas Tenente Lassance,
Carlos Gouvêa, Natalina Borges, Emília Borges, até encontrar a
estrada do Engenho Novo; estrada do Engenho Novo; travessa
conhecida por Justino de Sá; rua denominada Borges de Freitas
Filho até encontrar novamente a estrada do Engenho Novo, proximo á estaçr10; novamente a estrada do Engenho Novo, até seu
extremo em direcção a Ricardo de Albuquerque.
VII. Povoado da Pedra~ A partir da Estrada da Pedra no
predio n. I 13; estrada da Pedra; estrada da Ponta Grossa até o
mar ; praia da pedra até a Capella de Nossa Senhora do Desterro ;
caminho da Capella, em terras do Dr. Raul Barroso, até encontrar
a rua Belchior da Fonseca (antiga da alegria, no largo existente
em frente á casa do Dr. Raul Barroso; rua Belchiorda Fonseca;
estrada da Pedra até fechar no ponto de partida (predio n. 1I3)·
VIII. Estrada da Tijuca e na Gavea -~Os terrenos e propriedades nos alinhamentos das estradas das Furnas ; da vjsta Chineza
(excluindo a parte desta ultima· comprehendida da zona urbana),
o morro do Corcovado até seu cume ; e o perímetro constituído pela
estrada da Gavea, o canal da barra da Gavea, a ponte do Marisco,
a praia da Gavea e o cabo Dois lrmãm; até o vali c formado pelo rio
da Aba, no limite da zona urbana.
IX. Ilha do Governador- Nesta ilha a zona suburbana
será constituída pelos tres perímetros isolados seguintes :
a) abrangendo as praias do Galeão e de S. Bento, entre as
pontas do Galeão e do Engenho Velho ; pela estrada de .Maracajá
{antiga do Areal); estrada denominada do Carico até defrontar o
morro do Engenho Velho e pela linha de cumiada deste morro ;
b) abrangendo as praias da Bica, do Mattoso, Brava, do
~acco dojequiá, da Ribeira, do Zumby, das Pitangueiras, da Tapéra, do Sacco da Olaria, do Cocotá, da Estação, da Freguezia do
Quilombo e da Moça, entre a ponte da Conceição e o Sacco do
Valente, os limites serão constituídos pelas linhas de cumiadas dos
morros existentes nos fundos da prata da Bica até encontrar a
estrada do mesmo nome ; pelas estradas da Bica, denommada da
Grata Fuqda, do Cacuia, pelas linhas de cumiadas aos fundos do
Sacco da Q)laria, até o cruzamento das estradas de Paranapuan
(antiga da Freguezia) e do Dcndê, pelas estradas de Paranapuan e
das Pedrinhas, rua de Cima, estrada de Ouilombo até o Sacco elo
V~oo~;

~

c) abrangendo a praia das Flecheiras, entre as pontas da Mãi

Maria e da Gambôa. Os limites serão constituidos pelas linhas de
cumiadas dos morros ao fundo.
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X. Ilha de Paquetá- Todo o territorio desta ilha fará parte
da zona suburbana.
XI. Outras ilhas- Os territorios das ilhas Bom Jardim, Bo 8
Jesus, Cobras, Enxadas, Ferreiros, Fiscal, João Damasceno, Plnheiro, Pombeba, Santa Barbara, Sapucaia, ilhotas Grande c Pequena, farão parte da zona suburbana.
·
Art. 387. A zona rural ficará constituída pelo restante territorio do Districto Federal não comprehendido nos perímetros estabelecidos para as zonas urbana e suburbana.
CAPITULO XXX
SECÇÁO I

Das multas fixas

Art. 388. Aos proprietarios' serão impostas as seguintes
multas fixas :
§ 1°. De I00$000 :
a) por não estar licenciado o vehiculo, infracção do art. 77 ;
b) por USO de placa falsa OU trocada, infracçao do art. I 36 Í1t-

jine ·
. ~) por utilizar vehiculo de carga para a conducção de passa·
geiros por occasiáo de festejos publicos, sem prévia licença,
.
mfracção do art. 179 ;
d) por passar o vehiculo de carga para o de tran5porte de
passageiros e vice-versa, sem prévia licença, infracção do art. I4I ;
§ 2°. 50$000:

a) por não estar registrado o vehiculo, infracção do art. 77 ;
b) por passar o ~utomovel particular ou de garage para de
frete. e vice-versa,, sem prévia licença e registro, infracção do
.
.
art. 128 ;
c) por fazer trafegar automovel com a placa de- Experiencia
- depois das I 8 horas, infracçáo do art. I 84 ;
d) por não preencher dentro do prazo de 30 dias as condições
, '.
exigidas pelo paragrapho unico do art. 245 ;
e) por infracÇão de qualquer dos arts. 222, 223, 224, 225 e 236;
§ 3°· De 30.$000:
a) por uso de placas com algarismo$·inutilizados õu propositadamente occultos, infracção do art. I g6, P parte ;
b) por não apresentar o vehiculo á' segunda vistoria nos casos
de accidcnte, infracção do art. I42;
c) por alterar os característicos do vchiculo, infracção do
art. 189;
d) por entregar a direccão do vehiculo a conductor nrw habilitado, infracção do art. 220;
·
e) por intracção dos arts. 146 c 147, ou si ror encontrado o
vehiculo coll? o taxímetro viciado.
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Art. 389, Aos oonductores de vehiculos serão impo,tas ns seguintes multas fixas:
§ 1°. De 40$0~!
a) por excesso ele velocidade, infracção do art. l44;
b) por passar entre o meio fio e o boncl parado, nos postes
para receber ou deixar passageiros, infracção do art. 92 ;
§ 20. De 30$000 :
a) por andar contra a mão, infracção do art. 100;
.b) por viciar o taximetro, violar-lhe o seBo, ou tel-o em con·
diçóes de permittir que seja facilmente vicjado, infracção do
art. 148;
§ go. De 20$000:
a) por não parar o vehfculo á passagem dos que conduzirem
o Presidente da RepubJica, Assistencia, Bombeiros ou Policia, infracç~o do art. 88 ;
b) por estacionar na via publica ou transportar passageiros ou
cargas em vehiculo com a placa - Experiencia, infracção do
art. 134.
•
§ 4°. De Io$ooo:
a) por infracção de qualquer dos preceitos relativos ao transito em geral na via pubJica, Cap. xv, e para os quaes não estejam
expressamente taxadas em outros textos do Regulamento as multas
respectivas;
.
{J) por infracção de qualquer dos preceitos relativos ás suas
obrigaçoes individuaes, Cap. xxu e para as quaes não estabeleça
o Regulamento outraR multas.
Art. 390. Reputar-se-ão infracções de recusa de passageiros a
falsa aUegação d~ f<1lta d~ combustivel evidentemente provada e o·
e~igir o conductor do vehiculo, antes da sua utilizacão, preço maior
que o da tabella org~nizada pda Policia.
·
.
·Art. 391. Os proprietarios ou conductores pagarâo !O$,
a, titulo de indemmzaçâó, pelo reboque dos vehiculos que hajam
de ser trazidos á In1peçtorla, em virtude de infracções regulamentares ou de reluctancta em obedecer ás ordens dos fiscaes e encarregados do serviço.
' .
· •
Ar~. 392. Incorrerão na multa de soo$ o proprietario e conductor ràrt. 357), que infringirem o disposto n<' art. 248, letra p.
SECÇÃO li

Das multas
Art. 393, Aos proprietarios de vehiculos ~erao impostas
multas de IO$ a so$ nos seguintes casos:
a) por uso de pharoes na zona prohibida, infracção do
art. 107;
b) por falta total de documentos do vehiculo, infracção do
art. 233;
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c) por uso. de businas, trompas ou signaes de aviso prohíbidos, infracção do art. 1 oS ;
d) por infracçáo de qualquer dos preceitos do art. 355·, para
os quaes o Regulamento não estabelece outras multas.
Art. 394. Aos conductort$ de vehiculos serão imp9stas
·
multas de I o$ a go$ nos seguintes casos:
a) por não tratarem com polidez os passageiros ,art. 248~
letra a.
b) por confiarem a outrem a direcção do vehiculo ou por emprestarem seus documentos, art. 248, letra b;
c) por atrazarem intencionalmente a marcha do vehiculo ou
alongarem o itinerario, art. 248, letra c ;
d) por permittirem no veh~culo algazarra que perturbe a
tranquilhdade ou o socego pubHcos,. art. 248, letra f;
e) por fazerem correria na via publica, para angariar passageiros, art. 248, letra g;
f) por promoverem ajuntamentos, ou fazerem assuada ou vozeria nas ruas e praças, ~:r:t. 248, letra h ;
g) pela recusa de passageiros, arts. 248, letra k, e 388 ;
h) p~la reluctancia em obedecer ás ordens e signaes dos fiscaes
e encarregados do serviço de inspecção e fisc~lização de vehiculos,
bem como aos dos signalciros nos postos respectivos, art. 248,
letra tn;
i) por permittirem érn seus vehiculos a pratica de actos attentatorio3 á moral ou ao decôro publicas, art. 248, letra n;
j) por infligirem aos animacs castigos barbaros ou innooderados, art. 251, letra a;
k l por se afastarem do vehiculo, deixando destravado, ,ou sem a
guarda de pe~soa que vigie os animaes, art. 251, letra c, e art. 256;
l) pelo abandono do vehiculo na via publica, art. 257.
Art. 395. Aos motorista.s amadores que forem encontrados
a trabalhar como profissionaes (infracção do art. 265), será imposta
multa de 50$ e suspensa a matricula até prestação do respectivo
exame.
Art. 396. Os conductores em cujos vehiculos forem deixados
objectos e que delles se apropriarem, além do processõ criminal
a que ficam sujeitos, serão multados de 20$ a 2oo$ooo.
Art. 397. Aos conductbres habilitados sómente para a zona
suburbana ou rural e que forem achados na direcção de vehiculos
fóra das mesmas_, será imposta multa de so$ooo.
CAPITULO XXXI
SECÇÃO UNICA

Disposições geraes e transitarias
.
Art. ~98. A renda da Inspectoria de Vehiculos será reco.:
lhida á Thesouraria de Policia para ter o destino previsto
no decreto n. 4. 003, de 7 de janeiro de 1920.

Continue
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Art. 399· De conformidade com as exigencias do serviço,
poderá o Chefe tle Policia nomear até 100 reservas· de fiscaes, com··
a diarja que arbitrar; as despesas correrão por conta qa renda
da Inspectoria, bem como pelo saldo verificado mensalmente nas
folhas de pagamento e que resulte do desconto por falta de comparecimento ao serviço dos fiscaes effecti vos.
Paragrapho unico. Para essas nomeações será observado o
disposto no art. ?-7·
.
Art. 400. As vagas de fiscaes serão preenchidas pelos reservas
1
e -ter-se-ão em vista a conducta e a assiduidade no servico.
Art. 401. Os reservas poderão ser excluídos a juizo' do Chefe
de Policia.
·
Art. 402. A Inspectoria manterá uma Recção de motocyclistas
para o serviço de fiscalização de vehiculos, dirigida por mecanicomotorista, nomeado livremente pelo Chefe de Policia, e que ficará
tambem encaerrgado do exame de vehicu]os e seus motores e da
aferição de taxímetros na época competente.
Art. 403. Junto ao Gabinete do inspector geral de vehiculos
organizar-se-á um serviço topog1aphico do Districto Federal, sob
o ponto de vista da viação, o qual terá por base as plantas do ca..
dastro Municipal.
Paragrapbo unico. Para esse serviço, que ter~ por fim o
estudo das questões de transito publico em geral, poderá o Chefe
de Policia contractar um profissional, m,edtante a remuneração
que estipular.
Art. 404. Para auxiliar o serviço de fiscalização de pessoal
e outros, poderá o inspector elevar á categoria de fiscal geral
graçluado até 15 fiscaes, dentre os de melhor conducta e aptidão.
§ 1°. Os fiscaes geracs graduados usarão as insigmas dos
cflectivos, mas perceberão vencimentos de fiscacs.
§ 2°. A graduação de fiscal geral poderá ser cassada, como
medida de disciplina, a juizo do inspector geral.
·
Art. 405. O Chefe de Policia expedirá as instrucçõcs necessarias para a boa execução deste Regulamento.
Art. 4o6. A observancia dos arts. 130 e 131, relativamente
ás placas designativas do numero de matricula dos a.utomoveis e
demais vehiculos, só se tornará exigível no exercicio de 1922
para os vehiculos já registrados até a data da publicação do
presente regulamento.
Art. 407. As primeiras nomeações para fiscaes de vehiculos,
depois de aproveitados os actuaes, serão feitas dentre os guardas
civis de reconhecida moralidade e competencia e dentre os cidadãos que tiverem servido, effec~iva ou interinamente, como 'commissarios de Eolicia, e desempenhado satisfactoriamente esse cargo
de policia civil, a juizo do Chefe de Policia.
Art. 408. Para os lagares de fiscaes geraes serão aproveitados os actuaes auxiliares, e ter-se-á em vista a equivalencia entre
as funcções constantes do art. 224 do Regulamento, que baixou
com o decreto n. 6.44<?, de 30 de março de 1907, e as definidas
neste Regulamento.
·
·
Art. 409. Para os logares de· auxiliar poderáo tambem ser
aproveitados aquelles dos actuaes auxiliares e tiscacs, que demons-
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trarem as habilitaçóes exigidas no art. 26 e suas alineas ou
estiverem em commissáo por mais de cinco annos, nas Ia e 2a
Secções da Inspectoria, de comportamento exemplar e que tenham
demonstrado competencia no desempenho de suas funcçõcs.
Art. ·410. Os lagares de fiscaes geraes, vagos com o aproveitamento de auxiliares, de accô.rdo com o artigo antecedente,
seráo preenchidos pelos actuaes fiscaes, de comportamento exemplar e que reunam as condições de habilitação exigidas no
art. 26 e suas alíneas.
Art. 411. -o presente regulamento entrará em vigor em 15 de
setembro do corrente• anno.
.
·
Art. 412. Revogam-se as disposições em contrario.
. Rio de Janeiro, em

11

Vieira de Mello.

de agosto de

192 L -

·

Alfredo Pinto

T.ABELLA A
Vencimentos a.nnue.es a que se refere o art. 44 ao presénte reg\'tla.mento

ORDENADO

CARGOS

GRATIFICAÇÃO

YENCIMENTOS

TOTAL

I

lnspector .

s:6oo$o~o

2:8oo$ooo

8:400$000

8:400$()(11)

I

Sub-Inspector

4:000$000

2:ooo$(loo

6:000$000

6:oon$ooo

2

Escreventes

2:8oo$Qoo

1:400$000

4:200$000

8:4onSooo

10

Auxiliares.

2:400$000

1:200$000

3:6uo$ooo

3Ó:OOO$OOO

10

Ficacs gemes

2:()()0$000

I :000$000

3:000$000

30:ooSooo

r:8oo$ooo

<)00$000

2:7oor,ooo

459:000$000

.

170 Fiscaes.

547:8oo$ooo

Hio de janeiro, em

li

de agosto de l<J:H.- A{{redo Pilzto Vil!ira de Mello.

T.A.BELLA

E

Classificação

lnscripção p~ra exame de motorista amador
Idem para exame de motorista profissional ..
Idem para exame de motocyclista protlssional
ou amador. • • . . . . .
Idem par~ exame previsto no art. 306.
Idem para exame de cocheiro, ~ 1, 2 c 4
ammaes .

Em dinheiro

roo$ooo

5o$oon
:=;o$()00
roo$t)()()

Em sello
adhesh·o

ioo
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2o$ooo

Idem para exame de carroceiro • • • • .
Registro de titulo de habilitação de motorista,
motorneiro e motocyclista • · • . • •
Idem de livros de assentamento de garage e
cocheiras • .
Idem de licença • • . . • • . • .
Carteira de matricula de conductor de vehlculo, qualquer especie . . . • • •
Matricula de ajudante de motorista. . • •
Guia de m!ltricula de ajudante de motorista •
Averbação de matricula ou de habilitação em
geral. . • •
Taxa de certidão •
Exame medico • • •
Exame medico biennal. • • •

Rio de janeiro, ém

de Mello

11

de agosto de
.

19 r r.

2o$000

5$()()0

~$ooo

4$ooo

5$ooo

5$o00

2$ooo
~$ooo

2$ooo
Io$000

5$ooo
- Alfredo Pinto Vieira
,

'.ç.·.

.AN"N'EXO .A.
MODELO DO AUTO DE INFRACÇÃO
Aos .•. dias do mez de ... do anno de mil novecentos e... nesta In·
spectoria de Vehfculos da Capital da Republica dos Estados Unidos do
Brasil, foi lavrado o presente auto de infraccção do art ... do Reg. n ...
de 1920, contra F ... (proprietario ou conductor do vehiculo (declarar a
especie), residente á rua ... , por haver~declarar a natureza, a hora e
o local onde foi a infracção commettida . E para todos os effeitos de
direito, vae o presente auto assigna o por F ... (Guarda, fiscal ou
funccionario) . ·
(Em caao de recusa ou de não comparecimento do infractor dirse-á em seguida): e por F .. ~, por haver recusado o infractor, a
assignar, ou por nAo haver comparecido, apesar de regularmente
intimado ...

E eu, F ..• , funccionario designado, o fi;.r; e assigno com as duastestemunhas F ... e F ...

.MODELO DO T ALAO DE INTIMAÇÃO
O ••• conductor ou proprietario do vehiculo ... (declinar a especie)
n. . . . fica intimado pelo presente a comparecer dentro do prazo de 48
horas á lnspectoria de Vehiculos, afim de pagar a multa ou assignar o
auto respectivo pela infracçc1o de (declarar a n.1tnreza da infracção)
em ... (declarar o local).

Entregue ás (horas e minu:tos) de

(dia) •.. do .•• (mez) de J9 ...
O fiscal, F ...

MAPPA
Automoveis.

Tracção automatzca • • . • . • lVlotocyclettas.

PARA l)ASSAGEIROS. •

I

.

{

-

Bonds electrioos e omnibus.

Carros de praça.
Tracçãa animal. • • • . • • •{ Tilburys e similares (aranhas, charretes,
·
etc.)

Vehiculos em especie.J

PARA CARGA.

·

.

I

Automoveis-camihhões.

CaminhOes.
Tracção automatica ou animal • Andorinhas.
•
Carroças.
Carrocinhas e similares.

zo Grupa
Bycicles, Bycicletas, Tricicles, Tenders e similares.
2°

~

o>

à

~

1:1

o

z
trJ ,

;g
1:1
~

H

o

~

>4

~

o

~-

Q ~

Grupo

GRUPO ESPEClAL . . . .

Carrinhos e carrocinhas de mão (carros baixos de duas ou tres rodas,
p~ra o transporte de bagagens, fructas, doces, sorvetes, distribuição de
\
lette, etc.). ,

<;.,:)

o
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AN"~E:X:O

D

Interpretação pratica da· di11isão do Districto Federal
em :zonas e sub~:z:onas; de que cogita o presente
Regulamento
Para facil caracterização no terreno das zonas c sub-zonas,
emquanto não se fizer a demarcação respectiva, os interessados
se poderão orientar pela interpretaçao que vae a seguir. A interpretação se refere ao arruamento actual e é feita apenas para a
zona suburbana. A' medida que for augmcntando o trafego nas
zonas suburbana e rural e á medida que se fúr modificando
o actual arruamento, o Chefe de Policia fará publicar novas interpretações.

1a Sub-zona
Comprehendc a parte propriamente commercial da cidade,
a parte plana do bairro da Lapa, a Cidade Nova, Villa Guarany
e os bairros da Saude e Gambôa. A descripção clara do penmetro dispensa outra qualquer interpretação.
2a

Sub-zon~

Comprehende a parte plana (ou em declive até a altura de 8o
metros acima do nível do mar) dos bairros S. Christovão, região
dependente da Estrada de Ferro Central do Brasil, desde a estação
Central até Engenho de Dentro, Andarahy e Villa Isabel, Tijuca,
Engenho Velho, Rio Comprido, Lapa (parte alta), Gloria, Cattete, Laranjeiras,\ Botafogo, Leme, Copacabana, Ipan.ema, Gavea
e Leblon.
Pelos lados de. S. Christovão, Estrada de Ferro Central,
Andarahy e Tijuca, é circumdada pelo rio Jacaré, avenida Suburbana (antiga estrada real de Santa Cruz), a partir da ponte sobre
esse no, ruas Dr. José dos Reis, Dr. Bulhões e Venancio Ribeiro, Serra do Matheus ou dos Pretos Forros, até a Tijuca.
Todo o arruamento que vem ter ao morro pertence a esta subzona, em parte ou na extensão total. Vão a seguir citados os logradouros que são interceptados pela linha perimetrica que divide
esta da 3a sub-zona :
Rua Maria Luiza, ou caminho de Ignacio Dias, no Engenho
de Dentro - excluida a parte além da curva proxima da passagem
do braço formador do no Jacaré ;
Rua ~a Saude- excluída a parte além da juncção com a rua
Dr. Ferreira Pontes;
Rua Conde de1 Bomfim toda- até o entroncamento das estradas Nova c Velha da Tijuca (estas cxcluidas).
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Do lado de ·s~nta Alexandrina, Rio Comprido, Catmpby c
Paula Mattos :
Rua Paula Ramos -excluída a parte além do cotovello formado da rampa da montanha, parte que acompanha o curso do
rio Comprido ;
.
.
.
Rua Santa Alexartdnna- exclmda a parte acuna da curva em
forma de S;
·
. Travessa dos Prazeres- excluída a parte além da volta que
fica junto ao pequeno mamelão formado pelo morro do Hotel
Internacional ;
.
·
Rua Barão de Petropolis- excluída a parte acima da entrada
do tnnncl do Rio Comprillo;
.
T'ravcssa Navarro- excluída a parte acima da garganta ;
Rua Cruzeiro- excluida a parte acima da garganta que fica
entre o morro te e o massiço de Nova Cintra ;
Rua Ermelinda- excluída a parte acima da volta em forma
de S;
Ruas Miguel de Paiva e Concordia- excluídas as partes em
r.ampa recta, que entroncam na rua Oriente;
Rua do Progresso- excluída a parte acima do entroncamento· da rua Costa Bastos.
Do lado de Riachuelo e Lapa :
R na Monte Alegre- excluída a parte acima do entroncamento
·da rua Mauá ;
Ladeira de Santa T)lereza - excluido o ultimo trecho em
linha recta, que entronca na rua Cassiano.
Do lado da Gloria, Cattete e Laranjeiras :
Rua Cassiano, ou Chefe de Divisão Salgado- excluído o
ultimo trecho, recto, que entronca·na rua Cassiano;
Rua Senador Candido Mendes- excluído o ultimo trecho
além da grande curva etn S ;
Rua Santa Christina- excluído o ultimo trecho acima do
fim da travessa desse nome ;
Rua Pedro Amcrico- excluido o ultimo trecho acima da
curva em fórma de U ;
Rua Tavares Bastos - excluído o trecho acima do Zig-zag ;
Rua Alice- excluído o trecho acima da passagem da sanga
ou corrego, que a atravessa;
Rua Senador Octaviano- toda, excluídas a ladeira do
Peixoto e a rua Indiana ;
'
Ladeira dos Guararapes - excluída a parte acima da primeira
inflexão ;
Ladeira Cerro-Corá- excluída a parte acima do ponto
médio, entre o inicio c o entroncamento da ladeira dos Guararapes;
Ladeira do Ascurra - excluida a parte acima do escoadouro
do reservatorio do fnorro do Inglez;
Rua Cardoso- excluída a parte acima do entroncamento
com a rua do Mundo Novo.
Da parte de Botafogo, Gavea e Lcblon:
Hua do Mundo Novo- excluida a parte ~cima da garganta
entre o morro deste nome c o morro de Nova Cmtra;
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Rua Faro - excluida Apa~~ alta, a partir de mais ou menos
so metros além do entroncamento da travessa ;
Estrada de D. Castorina - exclnida a parte que continúa
pela montanha, além dos fundos do Reservatorio dos Macacos ;
kuà Marquez de S. Vicente- exduida a parte além do inicio
da grande curva em S que a rua descreve antes de ter inicio a
estrada da Gavea;
Avenida Niemeyer - excluída a parte além do pequeno afllu..
ente do rio Aba, que a corta.
.
Da parte dos morros de S. Carlos e Sal}.tos Rodrigues:
Rua Laurindo Rabello- excluido o ultimo trecho que vem
ter á caixa d'agua ;
Rua do Morro - exCluída a parte alta desde meio caminho
até o fim.
3a Sub-zona
Comprehende as partes ein rampa das vias publicas excluídas
da interpretação feita para a 2t suO-zona, bem como as ruas,
caminhos, etc., localizaClos sobre a montanha, dentro do perímetro
descripto.
1
·
Abrange a parte alta dos bairros de Andarahy, Tíjuca, Rio
Comprido, Catumby, Paula Mattos, Santa Thereza, Curvello,
Lapa, Laranjeiras, Aguas Ferreas, Gavea e Leblon e altos do
morro de Santos Rodrigues.
São estes os principaes logradouros. interceptados pela linha
perimetrica que separa esta da zona suburbana ou da zona rural:
Estrada dos Tres Rios- ex.Juida a parte além da garganta
situada entre a serra daquelle nome e o contraforte do morro de
Jgnacio Dias, ponto onde o rio Porta-d'agua tem uma de suas
nascentes;
Estrada da Cascatinha- excluída a parte além da garganta, ponto onde o rio que acompanha a estrada recebe um
pequeno ·corrego;
Estrada da Barra- excluída a parte além do entroncamento
com a estrada das Furnas e excluída tambetll esta estrada (lado
da Tijuca);
·
Rua Marquez de S. Vicente - de~;de o inicio da grande curva
·
em S até a estrada da Gavea ;
Avenida Niemeyer- desde a travessia do pequeno affiuente
do rio Aba até esse rio ;
·
Estrada das Paineiras- excluída a parte além do primeiro
braço do rio das Caboclas, estando excluídos portanto o hotel das
Paineiras e o caminho do Corcovado dahi para cima.
Zona suburbana
Na parte que tnais se approxima da cidade destaca-se a estrada
das Paineiras, desde o primeiro braço do rio das Caboclás até o
hotel e o caminho do Corcovado desde o hotel até o pico do
Corcovado.
Estrada das Furnas- toda.

305

AC'l'OS DO PODER &.""\:ECUTIVO

, Estrada da Vista Chineza- até a cota de 400 metros, ponto
que fica pouco além da Vista Chineza (vindo da Tijuca).
Estrada da Gavea-desde o fim da rua Marquez de S. Vicente até o canal da Barra, junto á ponta do Marisco.

Suggestões apresentadas, pelas classes interessadas, ao novo
regulamento da Inspectoria. de Vehiculos, approvado pelo
Decreto 11. 14.942, de 11 de agosto do corrente anno, na
·parte referente ao transito, · com especificação das que foraHJ
acceitas, como das que o não foram.
FEDEUAÇÃO DOS 'fRABALUAUORES

EU TRANSl'OilTF.S 'fEltnESTRES

Art. 81. l\Ioditicaçfto proposta -- Depois da palana, t<passcio>•
acct•esconte-sc: «salvo nas ruas de mão dctet·minada em quo será
pcrmittido o estacionamento, .i unto ao passeio esquerdo. para carga
ou descarga. Justificação: <<O intuito dcs::-;c accrescimo á. rcdac<~ão do
dito artigo é defendm·, on mclhot·, resguardar o conductm· do velliculo
c seus auxiliares de possíveis de:-;astres, que, com a travessia frequento
da rua, com carga::~ á cabeça, seriam· constantes; bem como evitar o
embaraço do transito pois que assim esse &erviço do carga on descarga será feito com brevidade.
Acceita com rcstl'icções.
Art. g;j, Modilicaçào proposta- Suppl"irnam-se as palavras: a
juiw da Policia. Justit1caçã.o: <d'ara evitar o arbitriv dos funccioual'ios
incumbidos da fiscalização de vehiculos c queixas de passageiro.,, em
face de desigualdades que possam. sugirll.
Acceita com ligeiras rcstricções.
Art. 92. l\lo1lifica<;ão ,proposta.
Foi acceita.
At·t. \)8. Modificação pt·oposta. Acct·escente-se depois das pa·
lavras t<recuar para. dat· voltasn o seguinte: salvo quando conduzir no
vehiculo o medico on uma parteit·a..
Não foi acceita. Para attender a qualquer doente uií.o ó preciso
exceder a velocidade commum, que, aliás, a pedido do;:; redamautes;
oi elevada.
Al't. iOL Modificação pt'oposta - Accrcscente·se depois das pa ... ·
lavras <<dado pelo mo torneiro, o seguinte:
·
<<desde que o local o pel'mitLal).
Aecoita.
At·t. -12H. Modificação proposta-- salvo o caso previsto no
art. f!j:l ••Justificação: (<Não é funcção do automnvol a frete transportar sinfw passageirosn.
Não foi aeceita. Em toda parte o~ auto moveis do passageiros mediante convenc~ão, púde,1n transportar bagagens. Havendo, em alguus,
por cima da eapota, logar proprio para conducçã.o de malas e emiJL'ulhos.
Art .. uo. l\Iodifieaçã.o proposta- Será cumprida a ui,.;posi(;ã.o
desse art1go quando se opera r a reforma das licenças municipaes no
anno vindouro. Justifieação: (<Não se comprohende que quasi ao
tiudar do corrente cxercicio, se exijam mais dispeudios aos proprictarios tle vehiculos •>.
Aceei ta, dilatando-se para o exerci cio vindouro o prazo para
observancia dessa disposição, como se verá do art~ 406.

I
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A L't. 14Jí.. l\lodificaçrw proposta, - Ao em vez de 3;) kilomctros
na. :t.ona urbana, diga-se 40, para os de frete (passDgOil'os) c até :30
par<t os auto-caminhões.
Aceei ta com rcstricções.
Art. H~. Modifica1;lo pt·oposta - A verilieaçiío do exccs::-:o de
velocidade será feita pot· ntel'mcdio das motocyclcttas munidas de velocímetros a-; quaes só poderão transitar na velocidade regulamentar.
Justificação: <(Nio é possivel confiar-se a vcr·ificaçã.o dessa infracçã.o,
que importa om uma tão elevada pena pccuuiaria, ao simples calculo
a olho, do~ liscaes de vohieulos.
Não foi accoita.-Soria ucccssario um l'ot·po do 80 motocyclist:ts pelo monos. O excesso de velocidade é um facto de t'aeil obsot'vação. Aléni diss::> o vehiculo que excede a velocidade regulamentaL· o faz tão inconvenieutemnntc que a i!lf'J·acçü.o é fneilrnento
vcl'ificada pela. comparação de momento eom outt·os vehicnlos que
seguem a mo::; ma àirecção.
.
Aet. !50- Modificação propoata- Depois da palavra uvelticulo,,,
substitua-se o restante, pelo seguinte : ucaso em que deverá pagar
a impor·tancia até então devida. pelo serviço presta,do, de accôrdo
eom a. tabella ou taximetl'o.-Acceita.
Art. 15! - l\lodific~l;ão propo<;ta-·Depois da palavt'a (<visiveis,,,
aacrescen te-se; bem corno a individ uns sn:;pcitos,.
Não foi acceita. -Seria dar ao eonduetor do vcllieulo um at·bitl'io que conduziria fatalmente ao abnso e como consequencia de-.
sintclligonaias e rixas. Si o conductot· tivct· razões para desconfiar
que o individuo que feeta o seu vehiculo é um malfeitor' o procnra-o
para facilitar um cl'ime. ou a pratica do aetos ropt·ova.dos, devt~t·t'L
recorrer á policia para que esta rlê as providenehs !eg:w~.
· At·t:. ·15:{-~[oditicação proposta -- Fieará a~:,im redigido : Os
motol'istas nftu poderão transpol'tar em sons vohiculm sub. pretexto
qualquer bagagem ou volumo snperi'H' a quo so pos;a eondnzit• a
mio como: malas de mão, (valise:-;) e pc,tncnos ombt·ulllo;;. JIJ:Stifica.ç1Q: A modificação dos-;o at·tigo é dict:~da em defesa dos fH'Opl'ios cunductorcs de vebieulos (conductot·c; de bagagem, cal'l'egarlot·es c motol'ista.s) que, por causa de intot·csscs ferido.;, se desavinham, dando causa a ü·eqncntcs de.,intclligellcia3.
PrejuQ.icada com a resposta ao artigo 12d pa1·agrapho unico.
1
Art. 15:}. Modificação proposta-Supprima-so osso artigo.
·
Não foi aceoita. A divjsã.o em zonas obodcee ao texto da loi quo
· autorison a reorganização do scrviÇo da In:-poctoria..
Art. !69. Modificaç.ão propo:Sta-Substitua-se pelo seguinte: O~
oonductoees de vehiculos não serão obrigado3 a conduzir nos seus
carros maior lotação do quo a consignada em sua liccnr,a.

Acceita.

•

Art. 17~. Modificação proposta-Depois das palaHas ((som prévia
licença,, substitua-se, o restante, pelo seguinte: da Prefeitura depois
de teita a competente transforoncia de carga para pass::tgeit·os.
Acceita com restricçõos.
Art. 183. l\IoditiealiàO proposta-A este :1rtigo acercscente-se o
seguinte pal'agrapho: «é pcrmittido o tran:--ito de carros destinados a
adextrarem animaes na ;~,ona ueiJana., até chegarem aos locaes apropria.(los quando a coeheil'él. estiver situada naquclla :~,onan.
,
Não foi accoita. E' expor a populaç;w a um perigo do conscqucncias imprevisíveis. Os carros destinados a Rdoxtl'ar anirna.es devem ser
conduzidos por parelhas mansas até o limito da zona interdicta, devendo ser conduzidos até ahi, á mão, os animaes que se destinam ao

adextramento.

~01

Art. 18i. Paragrapho segundo-.Moditicaçã.o proposta-Suppl'ima-sc.
Aceei ta.
Art. Hl:i-- -Modificação proposta-Exclu9,·sc n rua .Joaquim Nabuco (Passeio) em que será permittido, om ambas dit·ccc~ões, o transito ele vchiculos de cargas o funebrcs.
Inacecitavel. A rua do Passeio, hoje Joarplim Nahtrco, ó o escoadouro de toJos os bondes da Jardim Rota:üieo. Fóra da.s hot·as pormittidas no artigo 195, das 7 ás ia horas, o tl'atcgo por osso logradout·o publico é de tal int~nsirlade que, se por ello admittirmos o de
vnhknlo;; de carga po.;ados c os de tracçio animal para cortejos funohre:;, itH:otTCt'etuos uas mais justitica.das cúnsm·as, criarulo mais nm
obstaculo -insnpcravel ao doscougestionamento do tt·afogo da e idade.
Fica, entretanto, coneedido o trafego aos cal·rinlws a mão. Aliás. o
dispositivo t•cvigont, apenas, uma medida já. cxistoutc e cpie não
dovc sm· revogada. em favor dos vehieulos de outras cspccics.
Art. 20L Modificação propo~ta- Substituam-se as palaVI'aS
<c chapas de metal amarcllol), pelo Eeguinte: um tli~tinctivo de pau no,
de fundo preto.
Acccita.
A l't. :!Oô. Mocii fica(;ão proposta-Acct·cscentc-sc, depois da palavra t<conliados•>, o seguinte: sendo-lhes passado um recibo discriminado, rcl'orindo-se á cspocie e estado das mercadorias entregues.
Acceita em termos.
:\L't. 2t:L l\lodit1eação prop~sta-Suhsl.itua-se pelo seguinte : As
carl.eit·as do conduetoros do vchJculos servirão somente pat'a ncllas
serem averbadas matriculas, nos vchiculo:.; em que tJ·ahalharem ..lustitica.<~ão: n rcst.o do artigo deve set· snppl'imido, pois acatT:~ta essa
medirla despesas ao chaulfeur, obl'iga.ndo-o, · con--ta.uto ncntc, a adquil'ir novas eat·teil'<ts.
Niío foi acccit.a-A providencia. de quo tt·ata o artigo é ga'bwtidora da conducta do conductot· de vehiculos. t\ecrcsce quo se,·ve
ella aimla de iuccutivo para que o conducl.ot· evite transgredir os devm·cs c obri;;açõcs quo lhe sio impostos pela. lei c pela moral. E' dcvo:·as lamcnta.vcl que os cowlnctorcs do vclticulos :-e opponham a urna.
medida quo só lhes vem beneficiar.
Art. 216- Supprima-sc <<E' ncccssat·io, em vit·turlo flo exame poriodieo cogitado no al't. 21.a)).
Nã.o roi aecita. E' mctlida. do segurança. publica. indisponsavol. O
oxarnc pcriodieo é bicnnal ; entretanto o conductor podo ser attingido por molcstia. qnc lho nlo peemitta o exc~cicio Qa pl'olissão, o
rtne só, e não l'aro, so verifica doante de acchlentes c desastres, cuja
explicação só pode ter aqtiella origem.
Art. 248-Lettra K- Motlificaç;\o propostà--Supprima-sc pot· set· a.
repetição do art. 151.
--Acccita.
Art. 2~~n-Suppl'ima-sc : .Justir1cação : Em vi~ta do Co<ligo l'eual,i{t
cogitar do assumpto c pela delicadeza ele ser feita a sua prova., dando
logar a. pct·seguiçõcs. -NJo fui acceita.. O Codigu l'cn1~l nftn cogita
de penas administrativas.
· Art. '2:)0-Suppl'irna-sc pelo mesmo motivo.
N<lo foi igualmente acceita pcloan10tivos acima expostos.
Art. 2:i 1-Lettm E-1\lodificação proposta.- Accrcscentc-sc «salvo
em casos do art. 183)). Já na. justificação referente ao adextramento
de animacs ficou demonstrada a impossibilidade de attondcr á mo ..
di fie ação pt•oposta.

Continue
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Art. 2;v.. --Suppt·ima.-so por cstav a ma.tcria affecta ao .huw Criminal e porque c;;sa disposi1{1i.O pú:lc levat·, muitas vcze.:;, ao absuedo de
sen infractor ser julgado livre de culpa no .JuiwCríminal, nãoohstallte já. ter pago a multét na lnspcctol'ia de Vclliculos.
Acceita.
Art. 255- Supprirna-se pot• estar regulada a hypothcse no Codigo Civil.
Acccita.
Art. 25 i. Supprima.-se cin face das razÇJOS addnzidas 110~ aL't:igos
anteriores.
Acecita.
Arts. 258 c 2:>~. Snpprirnam-se porque as hypothose:; fle aeeidontos c snas consequcncias estão sujeitas, dil'cetanwnto, á juri~di1~ã.o
eriminal.
Não foi acceita; vide commontarios, já. adduzidu ...;, soiH'e pouas
administrativas.
Al't. 2ü3. Modificação proposta. Substitua-se «tct'á du1·ação maxima de 40 minutos>~, pelo seguinte: o tempo nccessal'io para refeição
o outras necessidades.
Não foi acccita. Entretanto como a maiot· parte dos vohicnlo~
tem ajudantes de conductot· fica o pl'azo para a<; refeiçüns elevado a
50 minutos.
Art. 26~. Supprima-so . .Justificação : Se prevaleecr o3to a.l't.igo o
tempo das refeições sel'á dobt'alio, causando gL·andc; pt·ojuiws aos
conductores de vehiculos.
Attendido, em parte, cóm a altm·açã.o do artigo antcL'iOL'.
Art. 265. Modificação proposta. Accl'csccntc-se: •<salvo caso de
extrema necessidade>>.
Acccita ,com restric<;ões.
Art. 267. Suppl'ima-~·m pot·quc t<tl in[r·acção já é punida com a
rcmo~ão do vehicnlo para o Deposito Publir~o. Inat:ceitavel.- A l'e·
moção do yohiculo para o Deposito Pl~blico attingo, sómcnte, ao propl'ietario, isto é, sod. ellc o unico punido, pecnnia\·iamcnte, ao passo
que o conductoL', respon~avel, In hypothese, pola. d<tmniticar;ão c
pelo abandono, nada so!frel'i- é intolligente e necossa.ria a. pcnali ...
dade contida no dispositivo.
Arts. 27i c 272. Suppeimam-sc. Justificação: Os reclamantes se
reportam ao commentario feito no at•t. 2-í3.
--Não foi a.cceita..-A providenda cstatuida no3sc~ artigos é um
estimulo e a suá suppeesslo importat•ta em coltocat· em condit;ões de
igualdade os bons e os máos conductorcs.
Art. 27L Modificação proposta-Accrescente-se um parag1·apho
a este artigo assim redigido: «fará parte da mesa. cxaminádora, em
materia de direcçã.o, um profis~ion:!l requisitado pelo Chefe do Policia
ás Associações de classes.-- A meJida pleiteada õ contr[lria ao espírito
da lei c do regulamento.
Art. :309. Modificação proposta.-- Supprima-so a pat·te final do
mesmo, que começa «O conductoe de volticulo, etc. n.
Justlfica<;ão: essa snppeessto é recornmonda.da pcl.ls dilficulda.dcs
naturacs para se fazer a prova, se a folh<t cahiu p0t' si, extraviou-se.
ou foi aerancada pl'opositalrncnto. - Nii.o foi acccita. E' uma medicla
de alta. mondLiarie e oppor·tuua Heccssida.dc. E a pt·ova de tc~r clla
sido pt·opositadamento arraucatla púclc scL' feita facilmente.
Art. 312. l\lodificaçã.o proposta-Substitu~m-se as palavras ((protende a matricula» ·por «pretende fazer examc,..-Acceita. ,
.
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Art. 315. Modificação proposta-Snbsti tua-so pelo soguit~tc:
Os exames mcdicos sm·ão pagos pela renda da. inspcctoria.-Não
t~m cabimento a modificação proposta. O exame medico é pago em
toda a parte pelo candi<lato á ·profissão. As taxas são, rcspoctivamcnto. de 10~, para o exame do candidato i pt·olissão e de 1)$, para
os exames bionnaes. Aliás, a de 10S é deduzida da taxa do inscl'ipt~ã.o.
Aet. ::\~1. Modificação proposta--Substituam-se as palaVl'a.-;; «ajudante de motorista>> pelas ((ajudante do con<luetoi' de rehicnlos>>.Aecdta.
Art. 32·~. Modificaç'ío peoposta.-Diga-se 48 hot·as, em yez de 24
c substitua-se ((ajudante dn motorista>> po1· «ajudante do condu~l:or de
vchieulos» (esta snbstitniçün devo ser feita tambcm no titulo da secção
nuica do capitulo XXV).
·
Acccita na parto J'efcrcnto á sub'\Htuição de «ajudante do \110torista», etc.
A1·t. 325. Lottra E-Modificacão proposta--Accrescentc-se a palavra «garagen ou <c cocheira».
•
Accoita.
Art. 333. Mortificação proposta-Snb=;titua-se pelo seguinte:
. Os conduetorcs de vehiculos poderão tmba.Hw.r como ajndantes,
independente de matric.nla especial.
Não foi accoita .-E' uma medida. 'le ordem e que muito directamente entende com a respon~abilidadc da dirocção do vchiculo.
A!·t. 33t;. Modificação proposta-Accrescentc-se ((a profissionae~
como peritos» o seguinte: requisitado pelo Chefe de Policia, da respe·
e ti va As~ociação ~le Classe.
Não foi acceita.-Os peritos devem ser exclusivamente da confiança da autoridade n qnem cabo a snpcrir\tcndencia do serviço.
- Trata-se da exploração de nm serviço publico feito por particulares;
conscquentemente, as condiÇões de capacidade c de idoneidade devem
ser rigorosamente apuradas pelo poder publico, sem nenhuma intervenção dos intm·cssados.
Art. 3i)6. Modificação proposta -Substitua-se esse artigo pelo
seguinte: ((As multas serão impostas aos propriotarios do vchicnlos on
seus couductores, conformo a natureza das infracções •.
Pelos motivos já expostos, é inadmissível a substituição proposta.
Art. 358-Modificação proposta- Em vo1. do <tum anno» diga-se
seis mezes».
-Não é possivel admittir os seis mezes podidos, porta aberta
para incalculavcis c innumeravois abusos.
Arts. 361 e 362-Snpprimam-se. Jnstificaçã.o: «Não havend'o
nexo entre as duas infeacções não. se ju~tifi.ca a applicação em dobro
da multa, caracteristiea. para os casos do reincidoncia» ..
- A ttcndida com a nova redacçã.o dada ao aetigo. ·
Art. 3ü4--Suhstitua-se pelo seguinte: Poderão ser mn.t.riculallos
sem exhibição de folha corrida e mediante oxhibir.iio de carteira de
identidade os con<luctores de vehiculos QIIC provarem ter cumprido as
penas imposta~ pelos ct•imes dos arts. 287 c ilOô do Codigo Penal.
--- Não pÓ'le soe modificado o al'tigo, redigido, que nstá, em obedinncia :'t loi quo :llltOl'izon a reorgani?.aç:l.o tlos sei'vi•:os da in~
pneturia.
Art. :~82- Substitua-se pelo seguinte: Autoarlo o inft•actor sel'lhc-fio concedidos JO dias de prazo para justificação on pagar a multa,
findos os qnaes serão remcttidos incontinente, os autos
iufracção,
ao Juizo competente para seu processo e julgamcitto.
(I
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Art. 383-Supprima-se o final do artigo, depois da~ palavras:
tiser pago».
·
Art. 384: - Substit~a-se pelo ~guinte: As justificações ser:Lo
feitas, por escripto, acompanhadas das neccssal'ias provas, ao Dr. 1°
delegado auxiliar.
Art. 38~- Paragraphos io e 2°- Substituam-se pelo seguinte:
Paragrapbo: Si as justificações forem julgadas procedentes serão c:m- ·
<~clJadas as multas a e\las relativas, em caso contrario obscrvar-sc-ha
o disposto no art. 382.
.
·
·
Art. 385. Supprima-so por estar projudieado em vista das modificacõos apresentadas nos al'ligos anteriores.
·Não fora1:n acoeitas as modifica~ões propostas aos arts. 382, 383,
384: e 38;) acima referidos: Todos os-regulamentos da administra1~.ão
pt~lica federal consignam .. medida adoptada nc:;;tas disposi~ã.Ps. f 1
deposito da multa. é uma mcdi1la do precnnçãn pal'a olfcctivhlado .de
eobran1;a.
Arts. 38() e 387. Supprimam-sP-. Jnstifieaçlío: E' jurisprudencia
pacifica dos Tribunaes Federacs e Locacs ser illegit.ima a apprehensflo
das carteiras para garantia do pagamento das multas, por contrariar
o dispositivo constitucional Que assegura o livre ~xct·cicio dos profissões (habeas-c01·pus ns. ü. 332 c G. 422, de mil novecentos c vinl<').
Não foi acceita. Não é exacto que os Trihunaes Fcdcraos c locnes
~cnham firmado a doutrina r.e quo a approhen>;ão da carte!I'a é inconstitucional. O que o Supremo Tribunal deelara é que apprehendida
a carteira no regjmem do r<'gnlamento anterior deveria olla sar·
romcttida ao juiz que tivesse de julgar a infracção dentro do prazo
legal. A exploração da indust"ria de transpol'te é um serviço pt:blico,
e, portanto, ao Estado é facultado estabelecer as providencias quo
julgar acertadas no ~entido de assegurar a or-dem do serviço. A apprehensão tcmporarla da carteira, até a satisfação da multa, em quo•
incorre o infractor é um~ medida garantidora do Estado para o reco·
lhimente prompto do cjue lho é devido. Tendo o regulamento actual,
pot· disp~Jl~i<:ão legislativa, o cat·ar.tcr exclusivamente administr·ativo,
dcsappal'oce 21. ra1.ão dàquelles quo viam na imposir.1o <la ntnlt::t o n<t
apprehensão da carti)ira uma dupla pena.
·
Art. 302.• Lettra C. Suppt•ima-se á \ista ào conunentario foito ao

art. HHl.

Não hn loga.t· a appt•chcnsão, pois, em couti·aril) 1 não haveria
sancçiio para a infrac1;ão a que alludc o dispositivo.
Art. 403. Shppl'lmam-so os sous cll'cito:::, manifestamente retroa·ctivo3. _
1
-Acccita a supprossão.
-.Art. 4!2-Stipprima-se. Repetimos o commcntario feito aos artigos i30 o .13!.
-Acceita--A obsenancia dos arts. i30 c 131, relativamente às
placas designativas do uumem de matdcula dos nutomovei~;, o domai~
vehiculos só se tornará exigivol no ox<wddo do 1<J-.!2 para os vehiculos já rogistrados at~ a data. da JHtblicaçio do pro:-:Pnte l'<'gnlamento.
As avm·baçõcs pagam apenas o sello a\lbe:-;iro, do ::<~c(mlo eom a
lei, bem como as earteiras de matriculas.
O regulamento apenas taxou ;)g para rr..!dsli'O da'i licenças.
Atteudcndo-so ao cxtraordinario teah;\lh'J <Jll\~ detll:l.ll<la cs..,c s0.rviço, essa tax~ precisa sct• mantida.
Art. 368-SuiJstitua-so pelo seguinte: As multaR por infracções
desse regulaauouto serão colJradas em JuiJo Federal, observando-se o,
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rito processua.l do decreto municipal n. L 945, do i7 do setembro do
~!)08.

-Não foi acceita. O regimen 'adoptado pelo presente regulamento é outro.
'
-0 decl'eto citado trata de infracçio de po::;turas e o actual, segundo a regra obset•\'ada em todos os outros regulatnentos do Govcmo
Federal, considm·a as multas uma pena ad!llinistrativa.
At·t. 371 lett·a A-~lodHicaçi.o propo.-ta-:\ccrescentc-so ao final
--«devidamente te-;temnnhado».
-~ão é pos:;ivel a,dmittir:.se o addenrlo que vil'ia burlar [HH' completo a medida que o dispositivo contém. De commnm, o facto so
passa com pm;qcms que chegam a esta Capit.al, ou em horas n locao~
itllpl)s-;ivois <lo sm·cm testemunhados.
Ar I;. 377-1 ,aragt·a pho uni co. -'lodit1cação proposta-Supprimasc a parte quo se segue á pa.lavl'a «inft·actol',,. --Não foi accoitaA suppt·osslo pm1Ua sú tea.l'ia. C'):no resultado, nn a nflo in tima.ç'io do
inl't'a<~tor on a sua pt·om·astinaçfío, hdofcnida. Em ~or~l os infractoros re~idem em h~bit;açuos collcctivas, onde dilficilmonto slo cncon·
t.l'ados p:wa a intimação. O dispositivo eonsolida, apcna~, a. p1·axe
sempre seguida desde a organisação da Inspoctoria c não pú<le s<w
altem<la.
ASSOCIAÇÃO

AUTOJ\lOBILlST:\

RI\ASIJ,EI1U

Art. 17 e sNts paragraphos; · artigo 369 e sens paragl'a.phosMotlificaçã.o proposta-Annulação do primeiro desses -artigos e a rcmotlel ação <lo segundo.
' --A al'gtllilcntaç;:-w apresentadà não procede. As disposições do
artigo 1.7 não poJcm, no caso, sct· annulada-; nem substituídas pelo
aet.i~o :J()!) c seus pa.l'agt·aphos, corno se pt'otendo. A sua. applicaçlo
m impõe nos casos em que a inspcctoria, depois de ns~otados todos
os rl}cnrsos previstos na secção ~egnnda do capitulo XXYill (Do pro<~c~;so das iul'qu.·çücs), n<1o consegue o conrparccimento vclunt.ario
do in fra<~tor c ordena a apprehcns:lo de sua carteira, com o fhn de
compelil-o ao pagamr.nto da multa, o que aliás se verifica, não
raro, fóra das horas destinadas ao expediente c nos dias feriados,
improprios para possivd-;justificaçõcs, por parte do inft·aetor.
Art. 8t-Acceita a modificação proposta.
Art. :1.34 c 135-Hcferente á plaea «Expericncian.
--Não foi acceita a modificação proposta. Pelas Postur~s 1\funicipae:::, o ccmmercio da nossa praça abre suas portas, nos dias
utcis ás 7 horas e as encena ás 19, lapso de tempo snffideBte para
as demonstrações das quaes dependem a .compra e venda de nu1omoveis, não se jmtificando, portanto, a dll.atação do tempo provisto
no artigo 13L
Sobre a instituiçf~o da placa denominada «Demonstração)) só pode re~·olvor o Con!'e}ho l\Junieipal, considenmdo que ~~. li<'cnça rcsp~
dha, :-<'> pod0 ser dada J cl<.~. Pt•efcitura.
A et, 2 :H-A morlifie:lc;ão propo::-:f a foi 1l('C'0-ila eom rcstricçl•!'s.
Art. :2~-lr-- Snpprillta·sl~.
- Nilo foi :H'l'<'ita a !=upprcssfio pedida.
-- Trata ndo-:-:e de tnafrkula · indistiuc t.a dl' muf.o; isf a, ( m :wtomoveis de garnge, són)('ntn <\OS propl'ictarics dest:ls t~abr. o dever do
mdicat· c fazer aprese11t:tr á lnspcctrria o condnetor q11P- dil igia o
vehieulo, 110 :teto da notifiea~iío da ~11fracçllo, eumprindo-lltns no cn~o
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de recnsa do motorista, dar scicncia, inimediata, á Repartiç§.o, para
fins convenientes.
A argumentação das disposi<(ões do arL 223,no tocante aos pt·oprietarios de automoveis particulaecs não procede, porque, em virtude
da emenda acccita no art. 224, dos garagistas e não dos proprietario~
referidos, se exige o lançamento nos livros competentes. ·-- Assim se
procede, com as emprezas que go~am da faculdade de mantcl' matrlcnlã inclistincta paL'a seus motoristas.
Nas garages particulares não ha matriculas indistinctas, permittincto-3e, apenas, a matricula de motorista profissional, como effcctivo
c do proprietario do vehiculo, como reserva, sendo responsavel este,
pelas infracções que fot•cm notificadas, toda ver. que nfío fir.er aprcseutar o seu empregado, como rcsponsavnl.
Art. 22fl - .Modificação pt•oposta.
-Nilo foi acceita. --O qno, não ram, se dá, em casos de atropelamento, de conscquei1cias funestas é a fuga precipitada c~o motorista, em demanda do uma garagc, seja aquclla. pot· onde registt·on o
seu vehicnlo, on qualquer outra. -Em taos caso~, ó claro, nunca
pódc o delinquente occultar a snpe1·cxcit.a~ã.o ncno;:.;a, m,)rmonte pee~
seguido pelo elamor publieo.
Raras vezes, pot·tanto, porlcrá passat• dosperee!Jida., pelos garagistas. a int.ranquilidade do delinquonte, ao apresentar-se.
· Nií.o se comprehende, t.ão pouca, qne um gara5ista roeolJa, on dto
guarida, por momento, embora, na sua garago, me'llllO mediante pagamento, a um automovel que nil.o tenha alli, estadia e a cujo motorista. não conhece, sem se· preoccnpar com as rar.üos que dotm·minam
o inesperado recolhimento do vehicnlo.
Do exposto vê-se claramente o fundamento das di.:;posições contidas uo artigo que se pretende eliminar.
Art. 227. Aeceita. a modificaÇão proposta.
Art. 232. Nü.o foram acceitas a.s modifica1~ões propostas, referentos á apprcbensão dos vchiculo~ encontrados sem licença, sem registro ou com falta total de doeumentos, etc.; pois que, concedida
que fosse a licença para trafegarem por 24 horas, essa medida iria
annullar a essencia do art. 77.
Art. 236. A alteração que pretendem n,as disposições do at'tigo 23G, quant@ a. responsabilidade do proprietario da garage, na
escripturação do Jivro respectivo, fica prejudicada com a emenda já.
acceita, ao art. 224.
Art. 244-. Não póde ser acceita a modificação proposta, porque
iria prejudicar o serviço e sua fiscalizaçrw.
.
Quanto as emendas aos arts. 24t; c 247 compete á Inspectoria,
expedir' instrucções em época competente.
Art. 2ôi c seus paragraphos- Modificação proposta.
Acceita com restricções.
Art. 4!2. Modificação referente á obsorvancia dns disposições
contidas nos arts. 130 e i3f .
- Acceita, vide art. 40G.

•
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SOCIEDADE DRASILF.IRA PROTECTORA DOS ANIJ\IAES

Pedindo a inclusão de uma disposic;ão que di! autoridade aos 11
memlJI'os 1l:t sua dircctol'ia para exer.cnrom a sua acçã.o do fiscalb:ação
das posturas c leis existentes, em tl:I(:.;:L :w sntJ ohj<~(~fivo social, do
protceçào aos animam;.
Não pódc sm· acecita, porque a pt•al.ic:t t.em demonstrado a in·
conveniencia do intervirem elementos extranhos á lnspectoria, om
assumptos que a mesma comp(~te, como departamento da Policia.
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Entretanto, poderá. a S. B. P. dos Animaes utilizar-se das disposições do art. 37i e suas alinea.s do regulamento e oficiar á. Inspectoria sobt·ê todas a.s questões que se preridam ao seu ohjcctivo social;
no qnc sed. a.ttcnclida. em tel'mos.
THE RIO DE JANEIRO TRAl\IWAY, LIGHT

AND POWF.R C0 • I.TD.

Art. 90--Acceita com restt·icções.
Art. 9i-A modificação proposta, não procede porque, na hypothesc, o caso está previsto nos arts. 252 o 2:;4 c constitue acto de
im pru<lencia, passível de pena.
Art. lOô--Niio foi acceita a modificaçãq proposf:J.
Art. 189--Acceita a.modificação proposta.
Art. H)!;-Não foi acceita a morlificação proposta.-Concederse o transito de vchiculos de carga ou ele carros funebrcs pela parte
nspba.ltada do Canal do Mangue, seria eoncoerm· pal'a a destruição
do calça. monto do suas alamedas. sobrecarregando-lhes o transito,
já bastante intenso, de vehiculos de passageiros.-lloma.is, correm
parallelas a estas alamedas, as ruas Senador Euzebio c Visconde de
fta.una, bastante amplas c ,calçadas a pat·allelcpipedos, tmico calçamento que, ató aqui, teni resistido ao transito de vehiculos pe:::~ados.
STANDARn OIT. CO\\li'ANY OF

BRA~lJ,

Petlindo sejam incluidas, nas exoopções da Lei Municipal numero
L 959 de 30 de junh.o de {9.18, os vehieulos dessa emp1·esa., que transportam gazolina e kerozene.
NiLo é possivel; em casos exccpeionacs c plenamcnto jnstifi caveis, a Inspectol'ia,concederá licen<;a. e~pccial para o trafego desses
vohiculos depois das 18 horas.
CENTRO SOCIAl. F. BENEFICENTE

DOS CARREGADORES DO DlSTJUCTO FEDERAL

Art. 195-Pedindo para trafegarem os carrinhos á mão, pela
rna Joaquim Nabnco, até ás 15 horas.-Acceita.
SOCIEDADE ANONYMA T.A.VANDERIA CONFIANÇA

Pedindo sejam incluidas nas excepções da Loi Municipal numero
L959 de 30 do junho de 1918 os vehiculos de sua propl'iedade, qno
eon<lnzem 'roupa. lavada ou por lavar:
Não foi accóita: em casos excepcionaos c plenamente justificavais a Inspectoria concodet•á. licença especial para.
t1·a.fcgo desses
vebiculos depois das 18 horas.

o

l'RClPRlETARIO DA GARAGF. CELESTE

Pedin,to pa1·a. que og lan«amento,:;, nos livros de garages, referidos no al't. 22~. sejam feitos pelos proprietol'ios das mesmas e seus
gerentes o authent.ieados com a a.ssignatnra do~ eondnctot·l.'~ dos vchienlo~, qne condnr.ircm .~Acceita.
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.Abre, pelo IMinisterio da Guerra, o ctedito espc'cial de 1 :000$,
para pagamento ao sargento ajudante reformado do
NX1creito João Baptista Junior.
O Presidente' da Rcpublica dos F.sl.a1los Unidos 1lo Brasil,
usando da autorização que lhe confere o decret.o legislativo
.n. 4.307, desta data, resolve abrir, pelo l\linistcL'io da Guerra,
o credito especial de 1 :OüO$, para pagamento ao sarge·nto
a.iwlantc reformado do 'E.:xcrcito .João Bap~ista Junior, com<~
I'~mnncrnção de qnc trata o art. · 10 da lm n. 2. 556, de 2h
dn ~dPmh1·o !10. 18'7 1, pelo:.. .:.:il'l'Vitns prcsl a!]os 110 mrsmo K'\~>1'
eiln durante 20 annos.
Rio de Janeiro: 12 de agosto de 1!J·:~t. 100° lla Tn<lcpcnrlPneia c :13° da Hepublira.
EPITACIO PESSÕ.\.

João

DE(;RETO N. t~.f1H -

DR

1J

Prmdiá

Caloae1'as.

DE AG0!7'l'O DR

1921.

Abre ao 1\linistcrio da Q\u.erra o crmlilo especial de rMs
2n :389$975, para pagamento de vrmr.imrmlns dr>vi1lo~ a
f11nccionarios de dons hospit.acs mililarrs.
O Prcsidrnte da Republica dos Estados Unidos do Brasil,
usando da nut.oriz.ação que lho con fcrr o drr.reto lc1-!is.lnl ivo
n. ·L~lO.(;, dr!"la.' dal.n, resolv1~ nbrit· ao l\linisfcl'io da nucrra
n errdilo rsprcial llc 2fl :3Hfl~\~;lr>, para ori'OI'I'(\J' ao paganwnt.o de vénriment.o~ drvidos a funceionarios dos hospil aes
militares de S. Paulo c .Juiz. de F<Jra, alé 31 dn dPzcmhro
do nnno findo, ~endo H: :l-72$?G3 dPst..inadm; ao nll imo clPSSt~s
ec;l.altl'lreimrnlm; r 1 R: O1ilJ;7~2 ao primeiro.
Hio uc .Taneiro, 12 dP agosl n dP Hlll. I oon ria TwlPpendrneia
~l3n tla Brpnblica.

c

EPlTACIO PERS!)A.

Jotio ·Pandiá

DECRETO N. 14. 9l5 -

DE

1j

Calogera.!l.

DE AGOSTO DE

t !)21

Concede autorizaçfio :'i Companhin «'El F4~nix Sudamrricanm>
rnm st~rlc em ·nuenos Airf's, Brpublira Ar·grnlina. par~
funecionur no Brasil ern todos ns ramn.~ rlP .~•'gnros: r rr!"rg:nros dir·t>r·tns dt~ tr:msporf•·~ m:trifimn--:, flmi:~rs f' trrrestrPs.
O Pr·esidenl:c 1la Rcpnbli·ca rlns Eslatlns TTnidos 1lo Brasil,
nltrndendo ao que rcqucre11 a. Companh ir~ /(F. I F•}ni-x Sudamc-
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ricano,, 'com séde em Buenos Aires, Rcpublica Argentimt, resolve conceder-lhe autorização para funccionar na Republica em todos os ramos de , segurDs, e rescguro~ directos de
tr~nsportf's marítimos, fluviaes e terrestres, com o capital d,a
H50 :000$, sujeita ao J'P,gimen de legisla~fío vig~·ntc e da qur.
vier' a ser expedida sobro as operaçües a {lllC se rr-ff'rc a pre:;;nnh~ ~~onc·l'"são c medianto á ohrigaeã" de fazee, dPufro de sPssr·nta diai'!, I) deposito de duwntns contos de r1~is (200 :000$)
e dr, rPalízar o sen capital Jl{) Bra~.il, de arr(wdn ~~fllll n nrt.. 'ti,
~ J'> do decreto n. 13 ~. de .'{ do .iulhn dr- I H!ll .
Hio do Janeiro, 15 _.de agosto df' 1 fi:? I, I 00" da fnilnpPn-·
llf'Jll'ia e :t3u da Rcpuhlka. ..
EPITM:IO PERRii:\.

JlomrJ'n ll11Jifi'slo.

f)"Rf.:nETO

N.

U. 016 -

DE

'15

DE AGOSTO DP.

1 02l

Antoriza o ministro da Fazenda a r,mif.f.ir ohrigaf:ÕCF; d11 Thesour·n Nacional

alt~

ú

~omma

rl~

200.000:000$. q)atwl

para ocenrrcr ít Iiflllid:J(;fío <lP comprom issns do HH~smo
Thr.;;ouro, conlrahido~ durante a prt'-:~nf.e r·eise rrmndial.
O Presidente da nepublira clm: Esf.ndos Unidos lln Brasil,
. no u~n da faculdndP contida nn lei n. " ..2:10, dP. :H do dcZt'mhro dn annn findo, art. 2°, n. X. c para o fim de
ncrorTf'r ú liquidação cl~ rom1womi:.:;sos do T!Jnsonro N:wionnl
f1f'f.ernlinados pela forte pertnrhnçfin qu~ a prescnfr, crise
mundial fpm causado em tnclas a~ l'rlatões rnm Sf'nsivPl de-·
J)I'Ci'isfín flas renda.;; Ol'<;adas,
nrsnlvc :
,\rf. 1." Fica o ministro d~ Estado dns Negocios da Fn-

7.rnda antori?:arlo a rmittir obrigações do Thesnueó Nacional,
até Ú som ma de 200.000:000$. papel, as quars Vf>nrerão o
jnro de 7 ~{, ao anno, pago· snmrsf.rahncnfr, Pm mar~1o e
setembro.
Art. 2." Essas obrigações serão ao pol'fador c lf'rfin os
Yalnres nominaos de 5:000$ e 10:000$000 .
.~rt. 3. A amortização será feita em d0z annM, nwctinnfo
rP~gafe,. a 1o de setembro de cada anno, por colTtpra on sorteio
ria dcctma parte da snmma nominal emiltida.
0

Art. 4. 0

Essas obrigações serão emitt.idas no Thesouro

Nacional, fiio de .Janeiro, e por elle pagos os juros e operados
os rí:'.!;!pect.ivos resgat.es.
Art. n.o O Ministro de Estado -dos Ncgncios da Fazenda
poderá collocar e~sa~ olbrigaçõeR ao. typo mini mo de- 98 o/o.
Art. 6. Esses t.Itulos gosarãn da i!=lcnc:ão rlc imnostos ou
outros qunPsqnrr onns e não sPriio dados em soluç:ft11 df' rlividao; dn Tlwc:nnro Naciona!.
Arf. 7. nrvogam--"f' as disposicõrR 0m rnntrnrio.
~li o de .Tanriro, 1 !i de agosto cl!' 1!1:? I. 1000 cb Tndt'{H'ndencla c 33° da nepublica.
0

0

EPITACIO PERRriA.

H o mero Bnpt ista,

DE;QJl:F.TO N.

1/1. 9117 -

DE

1 ()

DE AGOSTO DE

1n'21

Abre ao l\Jini:=-lerio da Via1.~ã11 f' Obras Publicas o credito ele
G50 :OOO$ (qninlwnl.os P eillCIH'nla eontns de r!'·is), para
oeeorrer· :'t:-; rlespnza:-:. com a acq11 is ição dn I PrTcno c constr·uc1:ãu do cdificio dPst inadu aos Telegraplws e Ct.HTeio~
dr. PPiropoli~, no tl~stado do !tio dr .Taneiro.

'

O Presidrntn da RPpuhlica dos Estados Unidos do Brasil,
usanclo da autorização ennsl antn do ad. ft~. fl. LVI, da lei
n. ·'t. 2.'i?, dn 5 de .i anr iro do ~eurr1~nte armo, resolvo abrir ao
l\lin islnrio da Viação e \Obras ·Publicas o credito· de 550:000$
(quinhPillos o eincoenta contos· de r(·is), para occorrer ás
despesas com a acquisiçil.o do terreno c constrnccão do edificio dnstinado rios Telcgl'aplros P Correios de JIPI.ropolis, no
E si a do do Hio de Janeiro.

IR.io de JanHiro, '16 de agosto de
,dcncia e 33° da Republica.

19~1,

100° da Indepen-

~PITACIO PESSÔA.

J. Pires do Rio.·

DECRETO N. i L

~MS

-

DE

17

DI~ i\GOS'TO DR

1921

Resr.indc, por accôrdo, o contracto celPbrado com a Navegação
Bahiana, em virtude do deerl'to n. 1;?.• ORS, dP 31 dr maio
de 191G
O Pre~i·dente da Republica dos Estados Unidos do Brasil:·
Attendendo ao quf' soHr.itou o Estado da Bahia, por ~cu
procurador, decrf'ta:
Ar( 1.n Fica rescindido o contracto de 24 de novembro
de 1916, para o scrvic.o de navegacão costeira entre S. Salvador e Reeife, S. Salvador c !Belmonte e 8. Salvador e Mucury, celebrado com a Navegação Bahiana, de propriedade do
E·stado da Bahia, em virtudr do rleneto n. 12.088, de 31 de
maio do mPsmo anno.
Art. 2. Não s~ndo a prcsentP resrisão decretada como
pPnalidade. mas sim por mutuo aceôrdo entrn ambas as
partes eontractantes, ao Estado da Bahia serú rrstituida a
canção de 2i :·000~. a .que sP- refere a clammla XVIII do contraeto, depositada. para garantia da sna rxer.uçfi.o, no Thesouro Naeional.
llio de .Tnnr(ro. 1i de agosto tln' 19':.'1. 100" fla Tndcpondt·nr~ia f' :1:1" da Hrpuhliea.
0

J. PiJ·P.s rln llio.
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DECllETO N. 14. 9-H>' -

DE

17

DE AGOSTO DE

311

1921

I

.Appl'ova o :•: '- .!f:Clo e respectivo o":"g:unento, na impol'f.uncia
de 20 :Oú'ili'l~O (vinte contos quat·cnta c sele mil cr.nto e

v iuto rt~i~·), para u eunstnwção de um 2° gradil no
de San!.Gs.

p~rlo

O Presidente da llepubliea t.los Estados Unidos tln Brasil, attendemlo ao qtw requereu a Companhia Docas de Santo::;
c de accôrdfJ com o que propoz, a Inspectul'ia Federal de Portos, llios e Carmes, decreta:
Art. 1 . u l'am a eonstrucção de um 2° gradil acompanhando a }JUrte cxl.nrna do 3° ronque de armazens externos do
porto de Rantos; ficam approvados o projccto c respectivo or'"'
çamento, na importancia de 20 :Oj7$1;W (vinte contos quarenta e sete mil cento e vinte ré~), apresentados pela Companhia Docas de Santos, os quacs com este baixam, rubricados pelo dircetür geral de Expediente da Secretaria de Estado
da Viação c Obras Publicas.
Art. 2. o Serú lentda á conta de capital da l'dcridu eoru}>anh ia, opportunamen te, na fôrma do decreto n. 7. 578, uc 4
de outubro do 1~wn, a despeza que, até o maximo do or~\amcnto
ora approvadn, for cffcct.uada com a cunslnrcção de que se

tnüa.
e ia

H i o de .Janeiro, 17 de agosto de 1921, 100° da Independeuda HevulJJica,
EPI'rAcw PEssôA.
J. Pires du Rio.

t' 3;:!u

DEGlU~TO

N. 1 L !)50 -

DE

17

DE AllOSTO DE

1021

RectiJlca as clausulas ns. III, VII, IX e XIV das quo baixaram corn o decreto
n. 14. 712~ de 7 do março de 1921, pelo qual foi concedida permissão á
Companhia Radiotelegraphica Brasileira para installar c trafegar estações
radiotelegraphicas ultrapotentes.
·

O Prcsidnnln da Hepublica dos Eslad(I.S Unidos do Brasil,
attcndcndo ao que reqw•reu a Companhia ltadiold~gi•aphica
Bra-;ilcira o' tendo em vista a dPeisão do Tribunal de Contas,
em sPssão de G di' maio .proximo passado, sobro o contracto
de 13 de abril d!o eorrentc anno. ccl'cbrado nos lermos do deereto n. 1i,.7J.:.?, de 7 de março· do mesmo auno, bem como o
aecôrdo conduido entre o's 1\linisterio€ da Viação e Obras
Jlublir,as, l\Jarinha _,e Guerra, nos termo'5 do paragrapho unico
do ar L. ,:!" (lu decreto lcgislat.ivo n. 3. 2!Hi, de 10 de julho de
HH7, modificado pelo decreto n. 4,262, ele 13 de janeit·o
do corrente armo, dccrcl.a:
Artigo unh-o. Fkam l'l'l'lificadas as f'lansulas 11s. Hr,
VH, IX e XLV, das quo acompanharatú o der~t'elo n. 1·L7'1'!,
de 7 de março do corrrmte armo, pelo qual foi conc·edida permissão á Companhia Radiolclegraphica Brasileira para instai~

Continue

lar .c trafegar estações radiolelegrapllicas ultrapot.e.nlcs, as
quaps clausulas eom este baixam, assignadas pelo ·ministro de
E:;;Lado da Vi a(.'ão e Obras Publica,r:;.
llio de Janeiro, 17 de' agosto de Hl:! 1, 100° da Imlependencia c 33° da Hepublica.
EvrrAcio PEssoA.
J. Pires ú"'IO Riu.
1

Clausulas a que se refere o decreto n. i4. 950, desta data

IH
..:\ coll~essionaria cstabwect•t·á a,;; suas tluas priml'iras Psta<;ÕI'S 'nas cidades do Rio de Jarwiro c Belém do Pará, ou
suas cercanias, conforme, a tcchnica i.ndicar. Caberá sem pro
ao Governo Federal aporov·ar a escolha do15 locaes em quo
as e~ta1:õPs hajam de ser inslalladas, nwtlianln accürdo prévio entre os l\linisterios da Viação c O.hras Publicas, ~Marinha
e Guerra, nos termos do varagrapho unieo do art. :2o do decreto legislativo n. 3. 296, de 1n de julho de 1917.
VII
guat·l!PI'Pl' as s11as PsLatolegraphistas nacionacs, com cerlifieado de ltabililaçfío,
de accôrdo eom o disposto na ultima parte do pat·agraplw
unico do art. 7° do decreto n. 3.2~)(3, dn lO clr julhn de lUI7:
e, em igualdade de condiçõi·S, a ,juizo do Oo\·l~t·n" F.-.d•'l'al, dar;í
prrfere11eia não sô n pessoal nauinnal pal'a us 'kmais servi«;os,
como a maLc"rial tambcm nacional.

('Úc~.

.:\ ronecs.sionaria s1í admillirá, a

IX

A eonee·ssionaria pagará ao Goverúu dnz ( 10) ecntimos
por palavra dos radio-telcg-rammas particulares.
XIV

Na oecupa1;ão Lla.s esLa\;.ões da- t\Oneeso;ionaria. pelo Governo, .em caso de guerra ou revolta, t:ieri1o observadas as
dispositõ~s Icgae~ que no momcuto regularem a materia.
Rio de Janeiro, 17 de agosto de Hl21. ~ J. Pires do llio.

JJEUHE'l'O N. 1 í. U50 A 'Aht·,~

lJJo~ 1'7

IJE

.\(jO~To

DE

H)~21

ao \1 ini:-:;ll'rio da, Yia«:ão " ~ J.ht·a:-; Puhl i1·a:-: o 1\l'«•uilo d1•

'i!l 1 ::..'!!:::)$, para or.('.OITI't' :ís d1•sp!'zas en111 os f rabalhos
pal'a Cllltl'lu:"fio da Esll'adn de Ft•JTo du l'iq1u;lc a Haju]J;l.

O l'rcsidcnle da Republica dos Estados Unidos do Drasi1,
U$audo da autorização constante do n. VL do art. 83; da lei

A:cfros
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n. 4. 242, de ::; du janeiro -do emTeul e anuo, resÕlve aurir a11
Ministerio da Vi ação e Obras Publicas o credito· de il'éb
7~H :29G$, para oueorrcr ás despesas com os trabalhos para
ctmdusão da Estrada de Ferro de J.1iquetc a l~ajubá.
fiio de Janeiro, 17 de agoslo de 1921, 100° da Iudopcndeneia c 33" da Rcpublica.
EPIT.\l:tO PESSU.\.

J. }Jires do llio.

DECRETO N. 14. 951 -

DE

17 ug

.\GOSTO DE

1U'~ 1

AutoJ·iza o l\Jinislerio da Fazenda a emillir apnlit~t~s da divida
pulJlica interna, do valor de um conto de róis, altS a imvorta'ncia de 14'í. 000:000$, para OCCOl'l'CI' IÚS despezas de
construcç.ão das estradas de feri· o contracl a das 1~om fl'he
Great \Vcstern of Brasil Uailway Company, Liiuih~cl, c d:i
outras providencias.
O Presidente da Republica dos Estados Unidos do Br·asil,
autorizado pelas disposições contidas no art. 2", n. X. da lei
n. 4. 230, de 3•1 de dezembro do anno findo, e art. U5, n. 4,
OU )pj il. 4 .'~1.;.?, de 5 ue jallCÍI'O Ultimo, decreta:
Art. 1." :F'ica o ministro da Fazenda autorizado a cmillir
apolices da di~ida publica interna, papel, -do valor de Ulll conto
de dlis raua uma, juros do 5 l(o ao armo, ató á. importancia
de -11.000:000$, para occorrer •ús dcspezas de Cfmsti·ucçfio da~
estradas do ferro de qno tratam os dcerctos ns. l'í. 3~G, de 24
de agosto, c 1 í. 530, de 10 de dczemln·o do anno findo, pormulgados ambos em virtnrlc ele autorização )e;!islativa r.ontida. no
n. XXiVf, do art. 53 da lei n. 3.9D1, de 5 ·de janeiro do anno
passado.

Art. 2.° Fica abc·rlo o crcdi to de IJ -í.OOO :000~, pai'U altt~rt
del' ú.s despozas decorrentes do § G", clausula G"', do contrae.to
e § 2°, elausula 3", do termo de additamento, assignadns ·com
'l'he Grcat Wcstern of Btasil Railway Company, Limited, c antor·izados pelos alludidos decretos ns. 1.-1. 326, de 21 de agosto
c 14. 53"0, de 1 O de dezembro do anno passado.
Art. 3 ... Ficam sem effeito os decretos ns. 1·í.87ü, do 1-5,
:C n. 88,1, de 22 de junho do corrente anuo.
Art. ·L" Rcvog-am~se as disposições em cantrado.
Rio de Janeiro, 17 de agosto de 1921, 100° da Indcpcntlcncia e 33° da Rcpub~iua ..
EPITACIO PESSÔA.

Horncro Baptista.

DEcn.E·ro N. 1 i. D52 -- tm 11

nE .\.aos·J\' DE 19.'21

Abre ao i\liu i si e r in da Agrieull.ul'a. Jndusl.ria c Commercio o
cl'edifo de :2.. 000:000!r,, para at.lcmlcr ú~ dtY"IJCzas com o
reeenscamcnto, no ,éoncntc anno:

uos

uo

O Pt·esidente da 1Repuhli-ca
L~~sl ad11" Uuidos
Brasil,
usand9 da autorizaçã9 cqntida no. decreto legislativo n. 4. 017,

ACTo'S
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àe. 9 de janeiro do armo proximo passado, o tendo ouvido o
Tribunal .de Qontas, na fórma do disposto no 'Il'.. JII, § 2°, du
art. 30, do respectivo pegulamento, resolve abrir ao .l\1 in isterio da Agrwultura, Industria e Commreeio o ct·edito rh~
2. 000:000$, quo se toi·na ncccssario para aftpnder {ls dP::-:pezas com o recenseamento :no col'l'cnl.c armo .
.Río de Janeiro, 17 de agosto de. 10:21, 100" da frHlcp;.mdencia ·e 33° da RbpuhUca.
EPITACIO ·PEssíb.
Si!mõcs lA/JJe:s.

DECin~To

N. t .; • ~i=~:: --. nE 11

.

m~ ,\rioH'r'o nE

10:2 r

.

Dcelam dupelJ(JI'BII' do lruhilita(;ão em coucm·~o h nomeaçãtl·
pura o offieio do interprete commercial
O Presidente da Republica dos Esl.ados Unidos do Bra ·
si!, attendendo :í. w~ePssidaclo ri<~ sn exigirem dos eandidatos
ao officio de intrepr..te commert'ial provas cabacs de qne
possuem o nccessario conlJCcimento 11ãn só do idi~ma_ ~slran
geiro, mas f:unhPm do Yernaeulo, e u~ando da attnbtuçao que
lhe confere o art. 48, n. 1, da Com;Lituição, decreta:
Ar L. 1 . o O officio de interprete eorumereial será provido
mediante COil,CUI'SO.
Art. 2. o Hesolvida a e reação de um novo offieio ou d'f1clarada a vaga de algum dos existentes, a .Junta Commcreial
fará publicar edital, com prazo não inferior a~ DO dias, declarando aberto o concurso e tornando conhecidas as condt.
çõcs para a inscripção dos candidatos.
§ 1. 0 O pedido de inscripção serú instruido com doeumontm; que comprovem:
a) ter o reqtteL'entc a qualidade de cidadão hrasileir:o,
nato ou _naturalizado;
b) idade maior de 21 armos;
c) não ser ücgociante fallido irrehaiJilil.ado;
d) não estar sendo processado nem tm· sido eondemnado
por crime cuja pena importe em destituição de cargo publico
ou inhabilitação para o exercer.
§ 2 ·." _E!lcerrada a inscripção, será, trcs dias a pôs, mar ..
cado o mtcw das provas, com a devida Jluhlicidado.
§ 3. o O eoncur:;o comiH'C'henderá:
Jo~ prova esel'ipta, c'onstan<.lo de traducç.ão, no iuioma estrat)gCiro, de um trecho de 30 ou mais linhas dn prosa em
vcrnacnl(), de hom autor, c, no vernaculo de um tl'ccllo do referido idioma;
'

2", prova oral, consiBI.indo em kittu·a n tradueção, bem
C'OHI arguir,:ão, no idiorna esl rang-eiro o no
vcrrmeul~l. que fJ(~rmit.l.am verificar si o eandidato- possue o
n?ccssarw conhccunenlo e cornprchensão das subtilozas o dif:fiCuldadcs de cada umá das línguas •.

como <'rn paleslea,
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Art. 3 . o A commissão examinadora, presidida pelo presidente da Junta Commercial, será composta de pessoas ido..
neas, que conheçam bem o vernaculo e o idioma cujo officio
se pretenda prover.
·
·
Art. 4. o A classificação dos candidatos será submettida á
approvação do ministro de Estado dos Negocios da Agricultura, Industria e Oommercio, ao qual serão juntamente remettidas as provas c demais papeis ,do concurso.
Art. 5. o Cada concurso valerá pelo prazo de um armo.
Art. (i. o E' perrnittido a um só individuo ser interprete
para mais de uma lingua.
Art. 7. o O numero do interpretes, no Dislricto Federal,
para eada lingua, poderá, sob proposta da .1unta Commerciat,
ser augmcntado pelo ministro de EsLm.lo dos Ncgocios de Agricultura, Industria o Commercio. Si, porém, se tornar nece3sariã a sua diminuição, esta se effectuará na mesma confor·midade e á proporção que houver vaga.
Art. 8. o Hevogam-se as disposições em contrario.
Rio de Janeiro, 17 de agosto de 1921, iOOo da Independencia c 33° da RC~publica.
EPITACIO PBBSÔA.

SimiJea Lopes.

DECRETO N. 14.954-

DE

18

DE AGOSTO DE

1921

Publica as adhesõcs da PolCmia e da Cidade Livre de Dantzig
á Convenção Internacional Radiotelegraphica, de Londres
O Presidente da Republica;..dos Estados Unidos do Brasit
faz publicas af! adhesões da Polonia e da Cidade Livre de
Dant.zig á Convenção Intornacional Radiotelegraphica, assi ..
gnada em Londros a 5 de Julho de 1912, conforme communicaçfio do Ministerio dos · Negocios Estrangeiros da GrãBretanha, dalada de 12 de .Tulho ultimo, transmittida a11
Ministerio da~ 11claçõcs Exteriores pela Embaixada Br.itannica nesta Capital, por Nota de 8 do corrente, cuja traducç~o
.official acompanha este decreto.
Rio de Janeiro, 18 de Agosto de i 921, 100° da lndependencia e 33° da Republica.
EPITACIO PESSÔA..

J. M. de Azevedo Marques.

Leis de

~921

-

Vol. IV

-
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...
.(TraducciQ) : ·
Embaixada Britannica, Rio de Janeiro, 8 de :Agosto de
t92t.
. -

N. U5.
Senhor Ministro,
' Com referencia á Nota de ·Sr. Chilton 'a Vossa Excellencia, n. 99, de 3 de .Novembro ultimo, tenho a honra de
transmittir a Vossa Excellencia, em annexo, por ordem dn
meu Governo, uma nova lista de paizes que adheriram á
Convenção In~ernacional Radiotelegraphica, desde a remessa
da Nota acima referida.
Aproveito esta oppm·t.unidade para
reiterar a VoSS:l
Exccllencia as· seguranças da minha mais alta consideração.
(Ass.0 ) John Tilleu. ·
/ A Sua Excelleoia o Dr. J. M. de Azevedo Marques, Mi ..
nistro das Relações Exteriores, etc., etc., etc. - Rio de Janeiro.
(Lista a que allude a Nota acima)

(Traducçlo) :
f.7.
CONVENCÃO INTERNACIONAL RADIOTELEGRAPHICA.

Assignada em Londres, a 5 de Julho de 1912
Desde a anterior notificação, de 8 de Outubro de 19201
fôram communicadas ao Governo de Sua Majestade Britannica. nas data~ abaixo mencionadas, as seguintes adhesões á
(~onvencão, Pr•Jtocollo Final e Regulamento de Serviço:
ADHIBÕES

Polonia . . . . . . . . • . . . . . . .
Dantzig . . . . . . . . . . . . . . . .

7 de Juneiro de t92L
22 de Junho de t 921 •

* Esta adhesão está sujeita ás seguintes reservas:
«1. Em vista da possibilidade de iniciativa particular na

exploração de estações radiotelegraphicas de uso publico, o
Governo Polaen reserva-se liberdade de acção relativamente .
aos paragraphoR e annexoR da Convenção que dizem respeito
á elevação das tarifas internas polacas pa.ça a radiotelegraphia.
«2. Até que o Tratado de Paz com a Russia seja ratificacio. as estações radiotelcgraphicas polacas estarão sujeitas
aos regulamentos em vigor durante o tempo de guerra. A este
respeito, a estricta applicação da Convenção só será possível,
~ eonseguinte, após o restabelecimento de um estado de paz
~nt.re a Russia e a Polonia~
For'eion Of(ice, U de Julh() de f921.

.
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DECRETO N. 14.955

-DE

18

DE AGOSTO DE

1921

Abre 1pelo Ministerio da Marinha o credito especial de réis
1. 763:950$, destinado aos adeantamentos devidos aos
officiaes da Armada para pagamento de novos uniforlOes.
O Presidente da RepubHca dos Estados Unidos do Brasil,
usando ela antorizar:ão cont.iela no decrPt0 1eg-is1ativo n. 4.313,
ctPsfa dat.a, rcsQlve ahrir. pelo Minisf.crio da Marinha, o credito especial ele 1. 76~ :950'l~. afim fie attr.nder ao adeantaJllf'nfo rlr. t.res mflzes dr. soldo a que teem direito os officiaes
da Armada, vis~o ter sido alterado o plano de seus uniformes,
por decret.o n. 14.180, de 26 de maio de 1920, adeantamen~o
c;nç t.em de ser indemnizado dentro de 15 mezes, como é de
Ir1.
Rio de Janeiro, 18 de agosto de 1921, 1ooo da Independcneia c 33° da Republica.
EPITACIO PESSÔA.

Joaquim Fer1·eira Chaves.

DECRETO N.

14.956-

DE

30

DE AGOSTO DE

1921

Desapropria o preelio n. 77, e respectivo terreno, situados no
flanen direito do quartel do t~o batalhão de cacadores, n~
rua Alfredo Pnjol, na capital do Estado de S. Paulo
O Presidente da fiepublica dos F3stados Unidos do Bràsil:
üonsidcrando que o Ministerio da Gurrra tem absoluta
necessidade, para completar as obras do -1° batalhão de cacadores, do predio n. 77, e respectivo trrreno, situados no flanco
direito desta unidade, na', rua Alfredo Pujol. na • capital do
Estado de R. Paulo, dos qnaf's f>, proprietario Francisco Bon;
Consi.dP-rando quR o immovel foi lam~ado em 1920 pelo
valor locativo annual de 1 :400~. pag-a.ndo de jmpost.o e addicional 110!fi88'0, l('Onforme consta na RPcnlwdoria do R0ndas de
S. Paulo;
Considerando que o aJ]ndidn propriehrrio rc1msou a
offerf.a que lhe foi feita ]Wlo dito Minüd.Prio, como preço de
acqnisif::ão do immovel;
Resolve, no uso ·da aUribnição ryuc lhe confere n art. 5°
do rPg-ulament.o approvado p~lo decreto n. 4. 956, de 9 de
setembro de 1903, expedido em virtude da. autorização contida na lei n. 1. 021, de 2)6 de agosto anterior e de conformi-
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oade com o' art~ _590,' § 2~. n. 1, ,do Codfgo Civil, desapropriar
.o predio c terreno acima citados.
Rio de Janeiro, 30 de agosto de 19:21, 100., da Independencia e 33., da Itepublica.
EPITACIO PESSÔA.

João Pandiá Calogeras.

DECRETO N. 14.957 -

DE

31 DE AGOSTO DE 1921

~~bre ao Ministerio da Fazenda o credito de 23 :328$248, parà

oocorrer ao dP.bito da t:Jnião á Prefeitura de Bello Horizonte, proveniente de taxas de agua e esgotos.

O Presidente da Republica dos Estados Unidos do Brasil.
usando da autorização contida no n. XIII do art. 96 da lei
n. 4. 242, de 5 de janeiro findo, e tendo ouvido o Tribp.nal
de Contas, na fórma do regnln.mento approvado pelo decreto
n. 13.868, de 12 de novembro de Hl19, resolve abrir ao Ministerio da Fazenda o credito de 28:328$2 í8, para occorrer
ao pagamento do debito da União á Prefeitura de Bello Ho.. rizonte, proveniente de taxas de agua e esgotos. , ,
Rio de Janeiro, 31 de agosto de 1921, tooo da Independencia e 33• da Republica.
EPITACIO

PESSÔA.

Hom.ero Baptista.

DECRETO N. u.n5s-

nE

31. nB AGos'T'o DE 1921

Abre no MinistPrio da Ag-ricnlfura, Indtlstria e Commercio o
credito de 110:000$, para aHendrr, no corrente anno, ao
custeio da Ruperinhmdencia do Ahast~cimento e ás dtlspezas pr~vistas nos nrt.s. 3° e 9" do regulamento annexo
ao decreto n. f/1.027, .de 21 de janeiro de 1920.
O Presidente da Republica dos E~tados Unidos do Brasil,
de accôrdo com o disposto no art. 2. lrt.tra (1, do decreto numero 4. 034, de 13 de janeiro rlo 1920. e tendo ouvido o Tri;bunàl de Contas na fórma do n. UI, § 2°, do art. 30 do respectivo regnlnmcnt.o, resolve 'abrir ao Mini!=lff'rio da Agricultura, InduRtria e Commercio, o credito de 110:000$, para attender, no rorrcntn nnnn, ·ao custeio dn Snpcrint.endcncia do
AbastecimPnto e ás dcspezns prcvist:'1s nos nrts 3° e 9° do
régulnmcnto nnncxo ao rlccrPfo n. 11.027. de 21 de janeiro
do anno passado.
Rio de Janeiro, 31 de ngosf o de 19?1: f ooo da Independencia e 33° da Republica.
0
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ACTOS 00 PODJJR ExECUTivo

DECRETO N.

j •• D59

-

ftlú FOI PUJLICADe

DE.CRETO N. 14.9&0- oÉ 31

DE AGQSTO DE

1921

Resolve abrir ao i\Hnisterio da Guerra o cr~dito especial da
\Í: 150$000, para .pagamento ao major Art hm Xavier Mo-reira e ao cnpiLão .José ctc Lourdes Guunarães Padilha:

'n Prcsidnnt~ da r[,~pnhli<~a do~ E:-;l.ados Ct1idns uo Brasil,
usando da autorização que lhe eonfpr·e o d'·t~rl'lo ll'gisla.tivu
n.

'L :H8,

desta data,

n~~olvc

abrir ao l\linish·t·i,, da Uuerra

o crcdil.o especial de ·'1:: 15():f000, para oee,rrPt' an pagamcato
de vantagens, nos cxercicins àe H.l1U a HJ:.?O, tJIII~ ~~~~lnpnl.t~m :ti).
majorl\.rthur Xavier .Moreira e capitão Jost· do J.,,urdcs Guimarães Padilha, físeal c ajndanl.e da Est!o!a Miiltar, para alu-guel de casa nas proximidades do Hwsnlo ~~sU•.lwl,·einu·Hto.
.
'
fiio de Janeiro, 31 de agosto de 1S21, A Oü" da lndcpenécncia e 3S" da Républica.
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1921
Pags.

N.t 14.9G1 -

AGRICUL'rURA, INDUSTIIUA E COM.MEHCIO - Decreto de 1 de setembro de 1921
-- Concede autorização á Companhia GuanaJ:lara para se organizar e: approvn. eom aHeraÇÕl':•, os respccti vos estatutos. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
N. 14. 9ô2 -- VTAÇ.t\.0 E OBHAS __ PTJBLICAR - Decreto
de 2 de setembro de 1921 - Approva o project.o
da estação inicial da Estrada de Ferro Bahia
a .Toazciro, a ser cons•truida na parte commeriCial do porto da Bahia, e rcspecth·o orçamento
na importancia de vinte c dois mil franco:-;
(frs. i22. 000), vinte c um mil c ·quarenta dollars n oitnnta {'.entavos $21.040,HO). e mil
quinhentos e vinte e um eontos setecentos t~
c.:tcnta e d'ois mil quatrocrntos c cincoenta n
cilieo n'i:: :(1.521:7'82$455), ~m moeda corrente nacional. . , . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
N. 14.963 - YIAÇ,\0 E OBRAS PUHLIG~\8 - Dcercto
de :! de setembro de 1921 -- Declara definitivos os estudos approvados prln decreto numeTo 11. 309, de 17 de agosto de 1920, da estrada de ferro, de .que (~ concrssionaria a «Companhia do Ganrlal'n1J.a», n approva n orçamento
dos
membros,
na
importancia de
réi.-;
13.705 :063$026.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
N. 14.964- VIAÇ.~O R OBRAS PUBLICAR-- DPr-rnto
de :! de ~(·lC'nílJrn de Hl21 --- Aufl)riza a Th~
C:t'Pllt. \Vr'.·:-;tfH' of Brasil Railway Colllpany. LimifPd a adquirir um torno o insLallal-o nas
·offieinas de consl'rvação, na estaçfio inicial da
Estrada dn Ferro Central de Pernambuco. c
appr·ova o respeef ÍYO orçamento, na importancia de 15:276$730 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1

2

3

3

lV

ÍNDiCE DOS ÁCTOS

Paga•

.V1IAÇÃO E OBRAS PUBLICAS - [)e;creto
de 2 de setembro de 1921 - Proroga até -3 de
outubro proximo futuro o prazo marcado ~·
Companhia Estrada de Ferro S. Paulo-Rio
Grande para a conclusão das obras de abastecimento de agua á estação de Curityba, da Estrada de Ferro Central do Paraná. . . . . . . . . . . .
N • i -í. 966 - V JAÇÃO E OBRAS 'PUBLICAS - De0reto
de 2 de setembro de 1921 - Approva o pr""jeeto e respectivo orçamento, na importancia
de 45:014$897, para construcção de nova es~a(,;ãu em Ipamery, na Estrada de Ferro Goyaz
N. 14.90'7 - VI.~ÇÃO E OBRAS PUBLICAIS- Decreto
de :? de setembro de 1921 - Approva o projecb

N. 14. 965 -

"

{I

P:-'nr·C't~vo

\or1çanwnt.o, jna.

\imlJor~;;tnc.ia

nrts. . . . . • . • . . . • . . . . . • • . . . . . • . . • . . • • . . • . •

N. llt. n70- VU\Ç.iO E OBflAS PUBLICAS- Decreto
de ~~ de setembro de 1921 ~ Ahre ao Ministerio
da Viação P .Obras Publicas o credito de réis
2;) :000$000, -para attender ás despezas com a.
conslrucção de um ramal telcgraphico da cidade dn Vianna ú Villn da Vieforia do Ba·ixo
I\J narim, no Estado do l\Iaranrhfío. . . . . . . . . . . .
N. I i. 9iJ - F.\ZENDA - 'J)pr·r·pfo riP :~ de Sf'tembro
flf' 1 ~)21 ---.: Approva a tahella dos vencimentos
dos cmprngados da Caixa Eeonomica FcdcTal
de S. Paulo.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
F:\Zl•~NIJH

.i

de

:25:437$001, para construcção de uma ponte
eom supcrstruct.ura de madeira ,sobre o rio
Cocal, na estaca .690+ 12,50 do ramal ferreo de
(J r·ussanga. . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . .
N. H. 968 - V:IAÇÃO E OBRAS PUBLICAS - Decreto
ili~ 2 de· setembro de 1921 Appro:va o projecto apresentado pela Conwanhia Estrada do
Forl'o S. Paulo-Rio Grande, contendo o plano
completo dc)s ~me]fuoramentos a executar 1na
r~da1:ão União da Victoria, da linha de Itararé
ao rio Uruguay, e autoriza a execução, desde•
.iú. de alguns dest~s melhoramentos, orçados em
214 :221$500. • . . . .• ..•.....••..•••.•.•...•• •1
N. 14.969 -.JUSTIÇA E NEGOCIOS INTER~ES - - Decreto de 3 de setembro de 1921 - A:pJH'OYa o regulamento para a entrada,. no paiz
das suhstancias toxicas, penalidades impostas.
aos eontravPntnres c sanatorin para toxicoma-

:\. H .. B7? --

oi

5

'

~

71

1'1i

15

-·- Ü!''el·f'fn dr• :J de sotumiH'll Ün

1921 - Abre ao 1\liuir::lt~l'io da Fazenda o eredito esprcial úe Li ::..'i!t)$9-íO, para attender ao

nagamentn do que é devido a Jn'ão Ilha, em Yir-

t udc rte sentcnç.a judiciaria. . . . . . . . . . . . . . . .

N .. H. 9i:l -- FAZENDA - DPcreto oc 3- de setrmbro
de 192! - Ahrc, ao 1\linisterio da Fazenda, o
·CI~ed9tn ~cspc~.<ial' f,d'e fl í :657$ií;)lf para 'paga ..
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v
Paga.

mento do :que é devido .a Pedro Carlos d'C' Andraflr, em virtude de sentença ,judicial......
N. t 4. n7 4 - RELAÇõES EXTERIORES - Decreto de
3 de S'etembro de 1921 - erêa um .consulado
honorario em San Remo, no Reino da Italia.
N. 14: .1'975 - GUERRA - Decreto de 5 de setembro de
· 1921 - Abre ao MirHsterio da Guerra o eredito especial de 4:065$400, para pagamento aos
primeiros tenentes Guilherme Pere.ira de Mesquita, Oscar J'qrge Perei:va .cabral :e Miguel
!Souto MariaVh, todos da 2a linha. . . . . . . . . . . . . .
N. 1·1. 976 - Decreto de 5 de setembro de 1921 Abre ao Ministe·rio da Guerra o credito especial
de 3:236$557. para pagamento dr VPnüimenf.o~.
ao Dr. Carlos Affonso Chagas. . . . . . . . . . . . . .
N. 14.977 - Não foi publicado.
N. H. 978 - GU!ERRA - Decreto de 6 de setem·bro de
1921 - Extingue o cargo vago de chefe de sceção flo ATscnal de Guerra do Rio de Janeir11
N•. 14.979 - AGRICULTURA, INDUSTRIA E COMMERCIO - Decreto de 6 de setembro de i 921
-·- Goncedc á Società per l'E·sportazione c prr
I.'Tndust.ria ,Halo-Americana autorização para
conf inuar a funccionar na Republica. . . . . . . .
N, 11 . 980 - MARINHA - Decreto de 6 de· setembro
de Ht21 Crêa as incumbencias de «Encarregado do Pessoal:. e «Envairregado do Material» a bordo dos navios t.ypo Minas Geraes e
dá fJU tras providecias . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
N. 11.981 - FAZENDA - 'Decreto de :n de setembro
de 1 D21 -- Autoriza o ministro da Fazenda a
Bmillir apolices da divida publica no valor· de
um e1l1lf.o de réi:.;, al.1~ á. importancia de r•qs
1. 300 :000$, para attrnrlcr :\~ drspPZU!4 eorn a
consl.rucção da Estrada do Ferro PPtrolina a
Therrzina. . . . . ....................... ,. . . . .
N. 11.~8'2 ~ IV'IAÇÃIO E OBRAS PUBLICAS -- :nneretn rle 6 de setembro de 1921 - · Approva ns
planos e projectos das obras de clcrtrifieaçãn
do ramal ferreo de Sorocaba á villa de Votoraul im, da Sociedade Anonyma Fabrica Voloranl.im, no Estado de 8. Paulo..............
N. 14.983 - "\'liAÇ.\10 E OBRAS ·PUBLICAS - Decreto
de 6 de setembro de 1921 - Concede A Sc)()iodadr Anonyma Fabrica Votorantim isenção dP
direitos de importação e de expediente para o
material que a mesma adquiriu. destinado ,J,
electrificação do seu ramal ferreo de Sorocatl'h
á Yilla de V.otorantim. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
iN. 11.984 - GUERRA - Decreto de 8 de setembro de
1921 - Altera os aTts. 96 do regulamento arprovado por deocreto n. 14.085, de 3 de maren
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lNDiéE POS ACTOS
Paga•

e- 39 do que baixou 'com o de n.

14.633~

de H
do dezembro de 1920. . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . .
N. 14. 985 - GUERRA - Decreto de 9 de setembro de
1921 - Addita no capitulo 5°, ~ispos.icões diversas», u. 24, do regulamento approvado por
decreto n. 14.797, de 5 de maio de 1921, a disposição que menciona. . . . . . . . . . . . . . . . • . . .
N. 14.986- FAZENDA- Decreto de 10 de setembro
de 192'1 - Abre, ao l\linisterio da Fazenda, o
credito especial de 1 :606$970, destinado a
pagar o ,que é devido ao Dr. Militão José de
Castro Souza, em 'virtude do sentença jtidiciaria. , . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
N. 11.897 - GUERRA - Decreto de 1 O de Reteinbro de
1921 - Modifica divers>Os artigos do regulamrnto que baixou ;com o decreto n. 10.783, de
25 do fevereiro de 1914. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
N. 1L 988 --VIAÇÃO E OBRAS PUBLICAS E FAZENDA
- Decre'io de 10 de setembro de 1921 - Abre
ao l\1 inisterio da Viação e Obras Publicas o credito de 1.000:000$ (mil eo,iltos de r~is), em
apolices da divida publica, para attender a despezas com a construcção da Estrada de Ferro
Central do Piauhy. . . . . . .............. _...
N. 14. 989 -- AG,RICtJI/tURA, INDUSTRIA E OOIMMEIRCTO - Decreto de iO do setembro de 1921 Abro ao Mihisterio ·da Agricultura, tndustria e
. Commercio o credito de 396:840$, para stthvehcionar, no corrente annn, o Servico de Defesa
do algodão mantida pel11 Estada. da Parahyba
do Norte. . . . . . ................... ,; ...... ,
N. '14. 990 - F A.7.ENDA -- Decento d~ 1 O de setembro
rlc 1921 -- Abre ao Ministerio da Fazenda, .o
crfldito de 300:000$, sbpplementatr á verba. 5a
«l'nft:cti:V~s», p,cnsi01ni~.ta?i. leJ..c.. tohs'ign:ú,}'ã:O:
b) Aposentados «Novas concessões» do vigente
orçamertto. do mesmo ministcrio. . . . . . . . . . . . .
N. 11.091 - F,AZENDA - Decreto de 12 de setembro
de 1921 - Conced~ á snciedade anonyma iNiagara Fire Insurance Company,
aútorização
para funccionar na Republica ............. ~.
N. 14. 992 -- VIAÇkO E OBRAS :PUBLICAS - De'creto
de 12 de setembro de 1921 - Approva o pro_jecto e respectivo orçamento, na impo'I'tancia
de 13 :872$32·!3' (cent~ e trinta e seis contos oitoeentos c setenta e dois. mil tresentos e vinte e
•- seis n\i s) da estação de Bananeiras e suas dependnneia .s. na Estrada de Ferro de Ip:dependnncia e Picuhy, no Estado da Parahyba.....
N. 14.993 - VIAÇÃO E OBRAS PUBLICAS - ~ereto ·
df' 12 (]e setembro de' 1921 - Approvll o projecto das installações para deposit>O de car-
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ros e locomotivas nü. estltão de Queimadinhas, da Estrada de Ferro Centrb.1 da Bahia,
e bem assim os :respeetivos orcâtnentos, nas
importancias de frs. 9. 540,00 (nove mil quinhentos e ·quarenta . fran-cos) e 12 :558$97,4'
(doze contos .quinhentos e cincoenta e oito mil
.noVt'centos e setentà e quãtro réis) . . . . . . . . . .
N. 14.íl94- VIACAO ~ OBRAS PUB·LICAS- DMreto
de 12 de setembro de i 921 --- Approva o projecto e respectivo ·orljamento,. na importancia
de· 27:4:77$700 (vinte e sete contos quatroeehtos 'C setenta e sete mil e setecentos reis), para
a construccão de uma nová cerca na explanada
da nstacão de cCalcada», da Estrttda de Ferro
Bahia a Alagoinhas. • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
N. 14.995 - FAZENDA - Decreto de 12 de setembro
de 1H21 - Abre, ao Mlnisterio da Fazenda, o
credito ·especial de 23 :973$2l9, para pagamento
de vPncimentos devidos ao sargento ooinmandanl·n da Mesa de Rendas de · Porto Alegre,
Olqmpio 'Coutinho, relativos ao período de 10
de fnvereiro, de 1•9;16 u 28 de janeiro do corren I ~~ anno, . . ............. ~ • . . . . • . . . . . . .
!'!· 14.996 --· FAZENDA_:_ Decreto de 12 de ·setembro
de 1 921 - Abre, ào Ministerio da Fazenda, o
credito de 27 :653$138, _para Sllltisfazer ao pagamento que, em virtud~ de sentença judiciat·ia, ~~ devido à Ramiro Tei:teira da Rooha, escriviío da Collectoria Federal de Pomba, 'Mi. has Geraes. . . . . . . . . . . • . . . . . . . . • . . • . • . . . .
N. 14. 997 --- FAZENDA - Decreto de 12 de setemhro
de 1 921 - ~re, ao Ministerio da Fazenda, o ,
nred i to de 480$, para pagamento, durante o
exer1~icio de 1921, ao tacliygrapho de 2• classe
José Mari-ano Carheito Leão, da differenca de
.grntifiéação, por contar mais de 15 annos.. . .
N. 14.998 -· FAZEN,DA- Decreto de 12 de setembro
192·1 - Abre, ao Ministerio da Fa2lenda1 o credito especi\\1 d~ 47 :fH0$497, para pagamento
do que é devido a Laurindo Felisberto de
Assis, em .virtude de sentença judiciaria... . . .
N. 14.999 - FAZENDA - Decreto de 12 de setembro
de 1!J21 - Abre, ao Ministerio da Fazenda, o
.credito especial de 67 :35~$341, para pagar o
.que é devid_o a Franci.sco Anionio da Costa Nogueira Junior, em virtude de sentença .indiciaria. . • . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
N. 15 :ooo -- MARINHA - Decreto de 13 de setemibro
de ·J 921 - Adia a execução do Regulamento 'da
Inspectoria de Vehiculos, approvado pelo drcretn n. 14.942, de 11 de agos-to do ·Corr~nte
anno. . . • . ......... ó • • • • • • • • • • • : • • • • • • • • • •
N. 15.001 - AGRICULTURA, INDUSTRIA E COMMRHCIO- Decreto de 13 de setembro de 1921
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- Concede á Sociedade Anonyma Cary Brothers and Company, Limited, autorização para
funccionar na Republica. . . . . . . . . . . . . . . . . .
N. 15.002 - GUERllA - Decreto de 14 de setembro
de 1921 - Approva o regulamento de minas.
N. 15.003 - JUSTIÇA E NEGOC"fOS IN'rEWIORlES . De-creto de 15 de setembro de 192t:l - Faz modificações no regulamento appl'Dvado pelo de'ereto n. 14. 354, de 15 de setembro de 1920. .
N. 15.00·í - VIAÇAiO E OBRAS PUBLICAS E FAZENDA - Der.reto de 15 de setembro de 1921
- Abre, ao Ministerio da 'Viação e Obras Publicas, o credito de 700 :000$, em apolices da
divida, publica, para attcnder a despesas com
a ·con~ü'ucção do ramal de Urussunga. . . . . .
N. 15.005 - VIAÇÃO E OBRAS PUBLICAS - Decreto
de 15 de setembro de 1921 - Autoriza o ar- ,
rendamcnto elo~ serviços a cargo da Empreza
Viação do 8. Francisco. . . . . . . . . . . . . . . . . .
N. 15.00G- FAZENDA- Decrf"to de 16 de setembro
de 1921 - Concede a The British Bank of
Sout.h · America. Limited. com sé de em Londres,
autorização para restabelecer uma filial na ·ci ..
dade de Santos, Estado dPJ .S. Paulo....... . . .
N. 15.007 - MARINHA - Decreto de 17' de setembro
de J 921 - Abre. pelo Ministerio da Marinha, o
·r-redito especial de 118:560$. para pagamento
de gratificaçõe~ devidas. a titulo de representação. ao~ almirantes .que fizeram parte do
Conselho do Almirantado, de 1915 .a 1917....
N~ ·1.5.008- \~IAÇÃO E !OBRAS PUBILICAS- Decreto
rle 19 de Retembro de 192'1 - Determina que
srja inscripta na conta de' r-apitai da Estrada
rle Ferro do Paraná, e não na de cusooio, a
rJPspesa. até ao maximo de 12:114$259 (doze~
eonf.os rPnto e quarenta r quat.ro mil duzentos
f' rincornta f' noye réis). a ser effectuada com
a nrtapf ação de tre~ vagõrs eobertos, ao s·et"Viço
dt• tran~pm·l f' dr animars c bagagpns nos trens
df' pa~~agf'iros. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
N. 15. 009 - VTAÇ-~0 E OBRA:S PUHLTCAR - \Decreto
flr 19 dr srtr.mbro de 1921 - Approva o pro.irdo e rf'sprctivo orçamento. na importancia
rir 57 :1,9:5~533 (cincocnfa r sete contos quatrorrnlos f' noventa e cinco mil quinhentos e
frinta f' t.rf's réis), para a. const.r-'Ucção, em
Porto-Velho, de um edifício df'stinado a seryir
rlP alnvn:arifa<io da linha. df' 'Vict.oria a Itabira
do Matf.o Dentro. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
N. 15.010 -:GUERRA- Decreto de 2'1 de setembr-'o
rlr 1921 - Abre, ao Ministerio da Guerra, o
('r·c·difo pspecial de 12 :OAO~. para pagamento d~
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Pa.ga.

despesas feitas com o trataménto do 1o tenente
.Mario Barbedo. . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
No 15 oOH - RELAÇõES EXTERIORES - Decreto de
21 de setembro de 1921 - Publica a adhesão
da Ch i na á Convenção Telegraphica Intm·. naciflnal de S. Pntersbú.rgo ooo o........... o..
N. 15.012- HEI. AÇõES EX'rERIORES- Dnereto de
21 de setembro de 1921 - Publica a adhesão
da Finla•nctia á ·Convenção Internacional de
l 1 aris, para a protecK;:ão da pro-priedade indusfrial, revista em Brux~llas e em \Vashington
No 150013 - RELAÇõES EXTERIORES___:_. Decr·'eto de
21 de seteml!.ro d0 1921 - Promulga o Protocollo relativo ao Estatuto da Côrte Permanente• de Justiça Internacional. o o . . . . . . . . . . . .
N. 15o014- JUSTIÇA E NEGOC.IOS INTERIORESDecreto de 21 de setembro de 1921 - 'Supprinw, no Instituto Nacional de Surdos-Mudos,
uma das cadeiras de linguagem articulada c
leitura sobre os labios ......... o.. o . . . . . . . . .
No 15.015- JUSTIÇA E NEGIOGI.OS INTERIOHES Decrrto de 21 de setembro de 1921 - Abre, ao
l\UnisLPrio da Justiça e Negocios Interiores. o
credil o de 16 :800~, supplementar á verba 13n
do ar I. 2° da lei n. 4. 242, tle ;) de jan.,iro de
-do corrente anno. pata occorrer, nestP exercício, ao pagamrntp do augmento de vencimentos 'que. nos termos do art. 12 da mesma
lei, compete aos 14 officiaes de justiça que
servem nas pretorias criminaes do Districto
Fedrrnl ................................ o.~
N.o f5o01ô - VIAÇÃO E OBR.A'S PUBUICAS - !De.
ereto de 21 de setembro de•1921 ....,...- Abre, ao
'Minister'io da Viação e Obras Publicas, o credito de 134 :0'00$. para a installação do serviço Aerologico do Brasil. ................ ·..
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N. 15 o017 - VTAÇÃO E OBRA~ PUBLIÇAS - DPcrct.o de 21 de sPtembro de 1921 - Abre, ao
MinifiiPrio da 'Yiação ~ Obras Publicas, o
eredilo de 4.000:000$. (,quatro mil conlos de
r~'is), em apolic~'S da divida p'ublica, para
atten{lPI' a desp.~sas com a construcção das
I inhas ferreas de Barra Bonita e Rio do
PeixP. P prolongamento dn ram~-..00. Ourinbos

Decre.t-6-~ ii }J~ sctc·m~·

3:1?

N. 15.018 - F''i\ZENDA.
de 192 t - Autoriza o ..ministro da Fazendâ'" ff'..1'.,. ··
í'mitti r' _apolices da d~·.·~"'·da publica..·, ·.·.·.a.t.é a iTf!- ··:(
port.ancla d.e 2. 800: ' r$:, paria occorrer a~
despesas com a cons ucção do$: ·:n.amaes de ·
'!.I,'
MontPs Claros e de · O:\iann~a·: Pónte Nova,
(~
na Estrada de Ferro •Qe~.t.:Mt . do-..l ~~. 'asil,, ~e
i
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conclusão da ponte sobre o · São Francisco
em Pirapór'a .... ~ ......................... :
15.019 -- JUS1'IÇA E NEGOClOS INTERIORESDecreto de 21 de setembro de 1921 --'-Abre, ao
1Ministcrio da Jus.tiça e .Negocios Inter•iores os
crcditos espcciaeSI de 50 :400·$ e 155:200$, para
occorrcr ao pagamento, neste exercício, das
gratificações qué, nos termos dos arJts. 13 e 14
da lei n. 1. 242, de 5 de janeiro• deste anno,
competem aos officiaes de justiça das varas
cíveis do !Districto Federal ·e aos .40 of•ficiaes
de justiça effectivos e aos seis extranumerarins das pre[orias cíveis ........ :...........
15. 020 - .JUSTIÇA E NEGOC f OS INT1!3RJJOjRES Decreto de 2:.! de setembro de 1921 - Approva
o plano da emissão de banus, destinada á
obtenção de recursos para as despesas da
Exposição Commen wrati va do Centenario da
Independcneia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
15.021 - .TUSTIÇA E NEGOCIOS INTERIORES Decreto de 22 de setembro de J 921 - Dispõe
sobre a execução do plano financeiro destinado a crear fontes de renda parJa ·aUxiliar
as despesas com a Exposição Nacional commemorativa do CenUmario da Indepencia do
Brasil . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
15.'022 - .JUSTfÇA Ê NEGOC!OS INTERliORES E
RELAÇõES EXT:Em.IlORES - Decreto de 24 de
setembro de 1921 - Manda que o ·dia 27 de setembro do corrente ànno seja tido como de
fest.a naeional, nos Estados Unidos do Br'asil...
15.023 --FAZENDA - Decreto de 25 de setembro
de Hl21 - Con'ige engano com que foi publicada a lei n. 4 .242,. de 5 do janeiro findo,
que fixa a despesa geral da Republica para
OXPT't~iCÍO

dr> 1921. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

N. 15.024 - FAZENDA - Decreto de 25 de setembro
de 192 t -- Cassa o decreto n. 13.654, de 25 de
junho de 1!H9, que concedeu a ForsikringsAkticselskabet «' Skandinavia », com séde em
Copenhague, Dinamarca, autorização para
funcnionar na Repuhlica em seguros rnatitimos e terrestres. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
N. 15. 025 - FAZENDA -- Dcereto de 25 rle setembro
de 1921- Cassa o decreto n. 13.79'3, de 8 de
outubro de 1919, ICIUe concedeu a Aktieselskab~t
NorskP Lloyd, com séde em Christiania, Noruega.. autor'ização para funcoionar na Republica em seguros terrestres e marítimos......
N ·. 15. 026 - FAZENDA - Decreto· de 28 de setembro
de 1921 --" Autoriza o ministro da ..Fazenda a
emittir, ·em apolices da divida publica interna,
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até a importancia de 7. 391 :000$, para attender•
ás despesas relativas ao oontracto celebrado
com a Companhia Geral de Melhoramentos
no Maranhão· .................... ~ .. ·....... .
338
15.0217- RELAÇõES EXTERH)IHES -Decreto de
28 de setembro de 1921 - Promulga. o Accôrdo
para a permuta de vales postaes, erttre os Estados Unidos do Brasil e o ~Reino Unido da
/Grã-Bretanha o Irlanda ................... .
339
15.028 - JUSTIÇA E NEOOCIOS JNTERIORES Decreto de 30 do setembro de 1921 - Abre, ao
Minislcrio da Justiça e Negocias Interiores, o
credilo especial de 315:075$, p:lra auxiliar, dur'ante o corrente anno, a manutenção das escolas creadas em zonas de nucleos coloniaPs,
no Estado de Santa Catharina .............. .
~l51.
15.029 - Ii'AZENDA. - Decreto de 310 de setembro
de 1921 --Abre, ao Ministerio {la Fazenda, um
credito especial de 2:-193$670, para pagamento
do .que é devido á D. Joanna Fortuna de Oliveira c seus filhos, em virtude de sentença
judiciaria ................................. .
15.030 - MARINHA - Decreto de 30 de setembro
<Je 1921 - Abr'c, pelo Ministerio da Marinha. o
nredito especial :de 358$452, para attender ao
pagamento reclamado por D. Elza Brussetneycr Caminha ........................... .
15.031 - !RELAÇõES EXTER·DOlRES - !Decreto de
1 de outubro de 1921 Publica a adhesão
da Tcheco-Slovaquia ao accôrdo de Madrid,
relativo ·á repressão das falsas indicações rlc
prJocedcncia ............................· ... .
,•,
15.0~2- VIAÇ.~O E OBRAS .PUBLICAS- Decrclo
' de 4 de outubro de 1921 - Desapropria por
utilidade publica uma pedreira situada na fazenda Ribeirão da Matta, municipio e comarca
do Rio das iVJelhas, Estado de Minas Geraes,
pertencente a Joaquim Machado de Magalhães
15.033 - VIAÇÃO E OBRArS PUBTJICAS - DecretG
de 4 de outubro de 19Z1. - Approva o pr'o- .
jecto c respectivo orçamento, na importancia
de 161 :~06$850 (cento c sessenta e um contos
quatrocentos ·C seis mil oitocenf ns e cincocnta
réis), para . a construcção de um muro do.
arrimo n~ explanada da estação de Cnrityba,
Estrada de Fer'I·o do Paraná ............... .
15. 034 - VIAÇ_ítO E OBRAS PUBLICAS - Decreto
de 4 de outubro de 1921 -Abre. ao Minist.erio
<Ja Viação e Obras Publicas, o credito de
80:1000$, para construcção de uma linha telegraphica que,. parbindo da Fóz do lguassú ou
Catandubas, vá terminar em Porto Mendes, si-
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tuado á mar)gem esquerda do rio Paraná
abaixo de Sete Quédas, no Estado do Paran~
1 fi. 035 - VIAÇÃO E IOBRAS PUBLJlCAS - Decreto
de 4 de outubro de 1921 - Approva os: estudos
definitivos, ~com a, extensão de 94km,7J7 4. da
7a e ultima secção da Estrada de Ferro de
Petrolina a Therezina, e bem assim o respectivo orçamento, na importancia de réis
7 . 007 : 97t5$503 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
15.0·36- ;VJAÇ.lO E !)BRAS PUBLICAS- Decreto
de 4 de outubr)o de 1921 - Approva a plan.ta
do projecto para execução das obras em .Manguinho:;;, no Districto Federal, e a modificação da planta, approvada pelo decreto numero 8.313. de 20 de outubro de 1910, para o
saneamento da Baixada Fluminense e declara
desapropr. iados os terrenos: e predios nella
comprehendidos
.........................
15. 037 - VIAÇ.{O E. OBRA'S PUBLICAS E F AZli:NDA - Decreto de ·1 de outubro de 1921 Autoriza o .Ministerio da Fazenda ·a emitti;r
apolices da divida publica interna, do valor de
um conto de ré-is, na importancia de quarenta
e cinco mil contos de réis (.15. 000 :!000$). para
occor·rer ás despesas com o prosaguiment.o
das obra:;; de saneamento da região occidental
da .bahia de !Guanabara; na Baixada Fluminense, de accôrdo eom a novação do contt{I.CtQ
e termo complementar assignados com a Empreza de ·Melhoramentos da Baixada ,F'luminenseo
1G. 038 - VIAÇ..\.0 E PBRAS PUBLICAS - Decreto
de 6 de outubro de 1!)21 - Approva o projecfo
pai' a eonst ruêÇão do cúcs na Ilha do Governador. destinado ao estabelecimento da zona
franca no porto da Capital" da Rcpublica, bem
como o orçamenf1J, na importancia de réis
29.969:840$ (vinte e nove mil novecentos e
sessenta e nove contos oitocentos e quarenta
mil réis). para execução immediata ..do primeiro trecho. com 900 mctrog de extensão...
1!l. 039 - VIAÇÃO E OBRAS 'PUBLliCA<S E F AZENDA- Deci"eto de 6 -de outubro de 1921. Abre, ao Ministerio da Viacão e Obras Pu ...
blicas, o credito de 29.969:840$, para attende1'
á despesa com a (lonstrucÇão do primeiro
trecho do cáes, na Ilha do Governador, destinado ao estabelecimento da zona franca no
porto do Rio de .Janeir'o....................
15. 040 - V,fAÇÃO E üBR'A:S PUBLI'CAIS - iD~creto
de 6 de outubro de 1921 - Approva orçamento, na importancia de 12 :410$8'810 (\doze
contos quatrocento~ e dez mil oitocentos e
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uitcnLa 1·éis), para acquisição de um torno

para as officinas de Jaboatão, da rêde de
viação ferrea ar~rendada « The Great 'Vestern
of Brasil Raihvay Company, Limited ». . . . . . . .
15.0-H - IGIUERHA- Decreto de 6 de outubro de
1921 - Abre. ao .Ministerio da Guerra, o credito ·especial de 176:253$995, para pagamento
de. soldo vitalício a voluntarios da ·Patria.....
15.042 - AGRICU[~TURA, INDUSTRJiA E ~COM
MERCIO - Decreto de 6 de outubr1o de 1921
- Concede á Sociedade Anonyma· Moinho da
Bahia autorizaçãó para se organizar e approva
os respectivos estatutos.. . . . . . . . . . . . . . . . . • • •
15.043 - FAZENDA - Decreto de 7 de outubro
de U)21 - Abre, ao Min,isterio da .Fazenda, o
credito de 20 :529lJ;144, supplementar á verba 8",« Recebedoria do Districto Federal» - Pessoal, do vigente orçamento do mesmo Ministerio, para attender ao pagamento de des:pesas
decorrente do decreto legislativo n. 4. 268,
de 17 de j anoiro ultimo. . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..
15. O·H - ·.~'AZENDA - Pecreto de 7 de outubr'o de
192J - Abre, ao Ministerio da Fazenda~ o
credito especial de 22:900$, para pagamento
a Vicente dos 'Santos ·Caneco & Comp., do
premio .que lhes compete pela construcção
do cultor batelão n. 2......................
1 r>. 045 - MARINHA - Decreto de s, de outubro
de 1921 -Abre, pelo Ministerio da Marinha. o
credito de 110 :000.~, par'a attender .á hospitalização dos doentr•s . tuberculosos, em Nova
.l/ribu r·go .............................. ·.·. . .
15.046 - FAZENDA - Decreto de n de outubro
de 1921 - Abre. ao M'inisterio da !Fazenda, o
credito especial de 26:454$223. ouro, que se
destina a saldar a divida do.. 'Thesouro com o
Lloyd Real Hollandez, correspondente a passagens for'necidas a brasileiros n.o começo da
guerra européa... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
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creto de li de outubro de 1921 - .·\pprova
projcct.o e respectivo nrçamcnt o, na import.aneia do :w :303$'163 (trinta (' seis •~ontos
f.r·e!·wnlos '~ I rl's mil cento c sessenta ;~ Lt·ns ,.,qs).
liaJ·1a a c·.on~lr·ueção de Ull\· ,desvio
.~ravhicn !I" kilometro 228,88í

e po:;to lek-

da linha de

Itaran' ao rio Uruguay, de que é conecs~iona
ria a Companhia Estrada de tFcrro S. PauloRio Grande. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. .
N. 15. O.í.S - RELAC:õES EXTERIORES - Decreto de
12 de outub.ro· de 1921 - Publiea a adliesãb

362
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da Finlandia ~ Co:Qvenção InternaQiQJl&l de
Btuxellas, relativa á publicação de tarifas
aduaneira~ . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . • . . . • • . . . . .
15.049 - F~ENDA - Decreto de 15 de outubro
de 1921 - Cas~ o .decreto n. · 8.2fM}, de 1,5 de
setembro de UHO, que conoedf:lu á sociedade
-anonyma Br~sil Seguradora a Edjfioadora, com
séde em Belém, Pará, autoriz~pão para funcc1Qnar na ReJ;mblica e approvou, com alter'açães, os respectivos estatutos ..... , . . . . . . . . .
1-5.050 - GUERRA ____, Decreto de 17 de outubro
de 1..921 - Approva o regulamento p~ra a organização do terreno destinado ás tropas de
todas as armas, (II parte)................ . . .
i5. 051 - JUSTIÇA E NEGOGIOS INTERIORES Decreto de i7 de outubro de 1921 -.Abre, ao
Ministerio da Justiça e Negocias Interiores,
por conta do exercício de 1921, creditas supplementares, na importancia total de réis
L 065 :625$, ás verbas 5a e 7a, do art. 2° da lei
n. 4.242, de 5 de janeiro deste ahno,. afim de
occorrer ao pagamento de subsidio aos membros do Congresso Nacional, durante a prorogação da actual sessão legislativa até 3 do
. corrente mez ................ ·.· .............. ,
15 ..06·2 - FAZENDA - Decreto de 19 de outubro
de 1921 - ·Crêa para o serviço de fiscalização
das operações cambiaes e bancarias; dóis lagares de delegados regionaes, serido um n.o ~stado do I"'arartá e outro no de ~anta Catharina
15.053- VIAÇ.4.0 E OBRAS PUBLICAJS- Decreto
de 19 de outubro de 1921 - Abre, ao •Mtnisterio da Viaçfi.o e Obras Publicasi. um eredito de
·oem contos de réis (i 00: 000~) ~ destínado ' a
despesas necessarias ãs installacões dos ser,viços de captação de energia hydraulica para
·electrifi~ação da Estrada de Ferro Cent~al
do Brasil. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . .
15.054 .....,-- JUSTIÇA E NEGOCIOS INTERIORES Decreto de 19 de outubr'o de 1921 - Supprime,
no Instituto Nacionai -de 8urdos-'Mudoa, um
dos logarcs de repetidor. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1.5. 055 - RELAÇõES EXTERilORES - Decreto de
19 de outubro de 1.921 - Crêa um consulado
'honorario em Porto-Suarez, na Republica
da Bolivia ........-.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
15.056 - AGRI1GULTURA, INDUSTR.IA E CÜ'Ml\IERCIO - Decreto de 19 de outubro de 1921.
- rDeclara caduca a carta-patente n. 9 ,,769, de
28 de novembro de 1917, concedida. a Oliveira
Simões , & ~comp .. · para a invenção de c uma
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nova bebida refrigerante, denominada Guaraná effervescent-e :. ........• ~ .. , .•..•. ,.... ~·
N. 15.05'7- VIAÇ.Ãü E OBRAS PUBIJjG,AS- Decreto
de _19 de ~ut~bro de 1921 - Apre, ~o. Ministerw da V1açao e !Obras !Publicas, o credito de
30 :1000$ (trinta contos de réis), para oooorrer
. ás despesas com a construoção de uma linha
· telegraphica entre Urussanga e Nova Veneza,

§:~~:n~~tt~~i~~~~~ -~ -~~i~~~~a:. ~~. ~~~~~~. ~~

N. 15.0458 -'VIA.ÇÃO E OBRAS PUBLICAS- Decreto
de 19 de outubro de 1921 - Autoriza a Compagnie das Chemins de Fer Fédéraux de l'Est

Pas•.
367

367

Brésilien a installar na Estrada de Ferro
Bahia e Minas um segundo fio telegraphico,
com a extensão de 441 kilometros. e dá outras
providencias ................•.••,.....••....
368
N. 15.0'59 - FAZENDA_, Decreto de 19 de outubro
de i 92i - Abre, ao Ministerio da Fazenda, o
credito especial. de 171:903$520, para pagamento do que é devido a The London and
River Plate Bank, Lim., e The London and
~ra:zi.lia~ Bank, Lim., em virtude de sentença
JUdiciaria ................. ··· .............. . '369
:N. 15. 060 - GUERRA - Decreto de i 9 de outubro
de 192i -. Abre, ao 'Ministerio da Guerra, o
credito de 90:000$, pa.ra auxiliar o governo do
Estado do Paraná na conservação da estrada
de rodagem estrategica de Guarapuava a fóz
do Iguass'ú ......... ,......................••
369
N. 15.06i - MAitiiNHA - Decreto de 00 de outubro
de f 921 - Abre, pelo Ministerio da Marinha, o
credito especial de 800 :000$,,' destinado ás
obrJas da ilha do Boqueirão ..•.•............
369
N~ 15. 062 - VIAÇÃO E OBRAS PUBLI!G.A!S - Decreto
de 20 de outubro de 1921 - Concede á ,companhia Paulista de Estrad,ás de Ferro isenção
de direitos de impo,rtação e de .expediente para
o material sobresalente que a mesma companhia adquiriu, destinado á eléctrificacão do
treoho de &uas linhas fer'reas de Jundiahy
370
a Campinas ............. ·.............. : ... .
íN. 15. 063 - VIAÇÃ!O E OBRAS PUBLICAS - Decreto
de 20 de outubro de 1921 -- Approva o projecto e respectivo orçamento, na importancia
de trinta e sete contos tresentos e sessenta e
cinco mil réis (37 :365$), para o prolongamento da rua de accesso ao a:r'mazem para
inflammaveis no porto do !Rio Grande do Sul 393
N. i5 Oô4' - IGILTJm\RA - Decreto de 24 de outubro
· de 1921 - Abre, ao Ministerio da Guer.ra, o
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Paga.

credito especial de 3 :677$8f21{), para: pagamento aos inspectores de primeira classe da
'Escola Militar', Fernando Loretti Werneck
B o.utros. . . . . . . . . . . . • . . ... . . . . . . . . . . . . .. . . . . . •.
N. 1.5. 065 - · GUE:RR..A - Decreto de- 24 de outubro
de 1921 __,.. Approva o Regulamento para os
grandes eommandos, commandos de brigadas e
quarteis generaes em tempo de paz. . . . . • • . • •
N. 15.066 - .JUSTIÇA E NEGOCIOS INT:EIRJiORES Decreto de 24 de outubro de 1921 - Dá exe..,..
cução ao decreto legislativo n. 4 .175, de 11
de novembro de 1920. . . . . . • . • • • . . • . • • . . . . .
N. 15 . .067 - 1FAZENDA - Decreto de 24 de outubr•o
de 1921 - Cassa o decreto· n. 9. 937,, de 18
de dezembro de 191:2, que concedeu á sociedade
anonyma « A Perseverança Internacional ~.
r.om séde na Capital Federal, autorização para·
funccionar na Republi.ca e approvou, ·com alterações, seus estatutos. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

394

394

395

1

FAZENDIA - Decreto de 26 de outubro
de 1921 - Concede á sociedade anonyma
«A Popular», com séde nesta Capital Federal,
os favores de que trata o decreto n. 14. 8•13,
de 20 de maio ultimo........................

395

N. 15. 068 -

N. 15. 069 - FAZENDA - Decrr, to de 26 de outubro
de 1921 - Autoriza o .ministro da ,Fazenda a
emittir apolices da divida publica interna, na
importancia de 10.000°00()$,, papel, para attcndcr ás necessidades do Exercito Nacional. • •
N. 1•5. 070 - FAZENDA - Decreto de 27 de outubr'o
de 1921 - Autoriza o ministro da Fazenda,
mediante as clausulas que enumera, a ajustar
com o Banco do Brasil uma operação de cre....:
d.ito, na importancia de 5.:000:000$, para attcnder á~ despesas com a commcrnoracão do
Centenario da Independencia ............•.. '.
JUSTIÇA E NEGüCIQS INTERIORES !Decreto de 2tl de outubi"n de 1921 - Abre. ao
Ministerio da Justiça e Negocias Interiores,
nos termos ria letlra d:, do art. i o do decreto
n. 4.317. ue 31 de agosto de 1921, o credito
especial i.Ie 1. 000:000$, para as despesas com
a Expo~icã.o Co111memorativü. do Centenario
da Indepenucncia do Br'asil.. . . . . . . . . . . . . . . .

396
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N. 15.071 -

397

N. 15.;072 -JUSTIÇA E NEGlQiClüS INTERPORES Decreto de 26 de outubro de 1921 - Abre, ao

.Ministcrio da .Justiça e Negocias Interiores, o
credi!o especial de 50:000$, para prosegui:r o
serviço de publícação de todos os trabalhos relativos á elaboração do Codigo Civil..........

398
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N. j5.073 - VtAÇXO E Ol3RAS' PUBLICAS E <FAZENDA Decreto de 2·6 de outubro de
1921 - Abre, ao Miriist.erio da Viação e Obras
Publicas. o cndito de 1. 800:000$ (mil e oitocentos contos de réis), em apolices da divida
publica, para attender a de~pesas com o prolongamento das estradas de ferro de Baturité
e Sobr'al, ramal. de Itapipoca, linha de ligação
de Fortaleza a Sobral, e ramal de .Icó. . . • . . • . .
N. 15.074 -AGRICULTURA, INDUSTRIA E COMMERCOO E VIAÇÃO E OBRAS PUBLICAS Decreto de 28 de outubro de 1921 - Autoriza
a contractar com o Anglo-Brazilian Iron and
Steel Syndicate, Limited, sociedade anonyma,
autorizada a funccionar na Republica, nos
termos do decreto n. 14.781, de 20 de abril de
1921, a organização, constrúcção e exploraçã,o
no Brasil, sem privilegio, uma ou mais usinas,
para a fusão de· minerio de ferro, transformação de ferro guza e ferro · velho em aço, de
accôrd.o com o disposto no decreto n. 4. 246,
de 6 de janeiro de 1921.....................
'N. 15.075- VTAÇ.~O E OBRA~ PUBLICAS- Decreto
de 28 de outubro .de 1921 - Approva o projecto e respectivos orçamentos, nas importanc!as de 8:994$ (oittJ contos novecentos e
noventa e quatro mil réis) e frs. 14.310 (quator'Ze mil tresentos e dez francos), para a
constrneção rle um triangulo de reversão em
.Jequy, linha de Machado .Portella e Carinhanha
N. 15.076- VIAÇÃO E OBRAS PUBLICAS- Decreto
·
de 28 de outubro de 1921 - Torna sem effeifo o dec1·eto n. H. 452, de 3 de novembro de
192-ü . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . .
N. !5.077- VIAQÃ.O E ·ÜIBRI\S PUBLICAS- Decreto
de 28 de outubro de 1921 - Abre, ao Minister·'io da Viacão e Obras Publicas, o credito de
~ 476.000-0-0 (quatrocentas e setenta e seis
mil libras esterlinas), papel, ao cambio de
12 d., para attender aos compromissos decorrentes do trrmo de accôrdo firmado com a
Société -de Cnnc;trnction du Port de Pernambuco, em 29 de outubr1o de 192t0...........
N. 15.078- VTACÃ-0 E OBRA~ PUBLICAS- Decreto
de 28 de outubro de 1921 - Approva os pro,jectos e respectivos orçamentos, na importancia total de sessenta e dois contos seiscentos e qninze mil auHtrocentos e cincoent.a
e 1quat.ro réis (6'2:6t5!!l454), para C')n~truccão
das obras C')rnp]pmpnfare~ de que carJece a
nova pqf~rí'in da Estrada de Ferro do Paraná,
em Paranaguá. . . . . . . . . . . • .. . . . . . . . . . . . . . . . .
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N. 15.079- VIAÇÃO E OBRAS PUBLICAS- Decreto
~e 28 de outubro d? 1921 - Approva os proJCctos das novas mst.allaçõcs a serem construídas em Conceição da Feira, par'a os serviços ela Rê:de de Viação Ferrea .Federal da
Bahia, e os respectivos orçamentos, nas importancias de setenta e sete mil quinhentos e
cincoenta francos francezes (frs. 77 .·550,00),
seis mil setecentos c setenta :e um dollars e
sessenta centavos ($6. 'i-71,60) e duzentos e oito
contos quatrocentog e um mil setecentos e quarenta e dois r'éis (208: 401$7 42), em moeda
corrente nacional. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
N. 14.080 - VIAÇ"\0 E OBRAS PUBLIC~\S- Decreto
de 28 de outubro de 1921 - Approva as
plantas P orçamento, na importancia de oitenta o Sí'is contos tl'esenl.os c dezoito mil
quinhcn f. os o sessenta ~~ nove réis (8:6 :318$569),
para a consf.r'ucção de um pilar de alvenaria,
rcforc.o dos encontros c montagem do novas
suporstructuras na ponte sobre o rio Tracunhaem, na Estrada de Ferro Recife a Limoeiro e Timbaúba. ar'rendada á The Great
\Vestern of Brasil Railway Cornpany, Limited »
N'. 15.081 - FAZRN'DA - Decreto de 28 do outubro
do 1921 -- Altera o regularnonto para a arrecadaçii.o c fiscalização do imposto sobre a
renda. aprH·ova{io pelo dPer'elo n. 14.729, de
11} de março do corrente armo..............
N. 15. OR2 - FAZENDA - Decreto de 29 de outubro
de 1921 - Approva a decisão da assembTéa do
·Conselho de Administração do Banco HollaJ1dnz da Am.:rica do Sul, real iza>Cla em 13 de
Jtmio do CIIT'J'rrHc armo, nlf'.VUIH!o para cinco mil
contos dn r·t;is o capital para suas operações
no Brasil ........................ ·~. . . . . . . . .
N. 15.083 - REL•AnõES EXTEHIORI~S - Decreto de
29 de outub;·o de 1921 - Abre, ao Ministerio
das Relações Exteriores:. o credito especial de
150:000$, ouro, rlcsUnado ao pagamento de
ajudas dê custo a que se refere a ver'ba 11 a,
art. 4°, da lei n. 3.991, de 5 de janeiro de 1920
N. 15.084- VIAÇ.:{O E OBRAS PUBLICAS- Decreto
de 1 de novrrnbro de 1921 - Proroga por um
anno o prazo fixado para ligação das capitaes
dos Estados da União por meio de apparelhos
aereos, de que tr'ata o doere to n. 13.567, de
.26 de abril de 1919.........................
N. 15. 085 - VIAÇ.iO E OBRAS PUBLICAS - Decreto
· de 1 de novembro de 1921 - Approva os estudos definitivos e regpoetivo orçamento, na
importancia de 2. 452:703$361, para prolonga-
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mento da Estr_ada de Ferro H. Thertl&.
Chr'istina, das proximidades de Imbituba até
o porto de Massiambú, na bahia de Santa
Catharina ..................... : . . . . . . . . . • •
15.086 - JUSTICA E NEGOCIOS INrfER.IORES Decreto de 3. de novembro de 1921 - Abre, ao
Ministerio da Justiça e Negocios Interiores, o
credito especial de 19:892$010, para· pagamento das despesas effectuadag com os funeraes do Vice-Presidente da Hcpublica
Delphim Moreira da Costa Ribeir'o..........
15.087 - GUERRA - Decreto de 3 de novembro
de 1921 Approva o regulamento para a
Imprensa l\Tilitar...........................
15.088 - GUERTlA - Decreto de 3 de novembro
·de 1921 - Aprrova o 1Rcgulameilto para o
Gabinete Phntngraphieo do Estado-1\faim' do
Exereito . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
15.0R9 -- FAZENDA - Decreto de 3 de novembro
de 1021 - Abre, ao \l\linistcr'io da Fazenda, o
credito de 2.000:000$, supplementar á verba
30", « Exereicios findos». do vigente orçamento do mcç;;mo ministerio.................
15. 0!10 - VIAC.~ O E OBRAS PUBLliCi\JS - Decr'eto
de 3 de n'ovembro de 1921 - Abre, ao ·Ministcrio da 'Via1:ão c ü'bras Publicas, o credito de
50:0010 (eineoenta contos de réis), para attcnrlrr ús despesas com o inicio dos trabalhos
da eonstrucção · de uma linha telegraphica
entro Santa Rita do .Parnabyba e .Tatahy, passando prla cidade do Rio Verde, no Estado
de Goyaz. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . •
15. O!H ---- FAZEND.\ -- Drcr'cto do 3 de novembro
·rlc Hl~ I --'- A utMiza n minis! ro da Faznnda a
mnil.tir apnlir,es da divida publica, ató á importaneia de 1. 500:000$, para occorrer ·ás despesa8 de eonstruc~ão {]o rnmal de Angra dos
Hcis a Barra Mansa, da Estrada de Fer'ro
Ocsle de l\Iinas .................. ~ . . . . . . . . . .
15.092- VJAC"\'0 E OBTIAS PUBLICAS- Decreto
d~ 3 de "novembro de 1921 Approva o
projccto e respectivo orçamento, na importancia de -12:962$755 (quarenta e dois contos
novecentos c sessenta c dois mil setecentos e
cincoenta e cinco r('is). para a construcção de
um .Oesvio rom posto tclegr'aphico na linha de
S..Francisr.n a Porto União, de concessão da
Cornranhia Estrada de Ferro S. Paulo Rio\(.írande .................... ·.· .. · · · · · · · ·· · · · · • ·
15.093 - GUERRA - Decreto de 3 de novembro
de 192'1 - Organiza a Directoria Geral de Intendencia da Guerra ....•......•••.•••........• ,
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N. 15. OH4 - GUERRA - Decr'eto de 3 de novembro
de 1921 - Altera o regulamento approvado
por decreto n. 14.385, de outubro de 1920...

429

N. 15.•095- VIAÇÃO E OBRAS PUBLICAS- Decreto
de 5 de novembro de Hl21 - Abre. ao Ministeria da Viação e Obras Publicas, o credito de
1. 00.0:000$ (mil contos -de réis), para occorJ..:.
rer ás de~pesas com a continuação da construcção do· edificio destinado á Administração dos
Correios da capital do Estado de S. Paulo....

429

N. 15.096 VIAÇÃO E OBRAS PUBLICAS - Decreto de 5 de novwnbro d·e 1921 - Anorova
o prnjecto e rPsnec~ivo orçamf:'nto, na impl)rt:mc;a ife 3!l :592~735
(trinta e nove cnnfos
.quiPhPPto~ e nl)venta e dois mil ~efPcentns e
trinta e cinco réis). para a Cf'n.;:frnce5o fip U'll
desvio de CT'u7.::~mentos. com pn~to telegr!ll')'hico,
na linha de Itararé ao rio Uruguav. de conces~ão da Commmbia
Estrada de Ferro São
Pauh-fiio Grande. . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . .
N. 15.097- VTAÇ\0 E Oll'lAS PTJBLICi\S- Decreto
de 5 de nnvrmbrn de 19?1 - Approva o projecfo e rec:np('fivn w·camrnto, na irnnnrfanc;q
df" ?fl~ :?ôR~?80
(dv7e,toc: e novPnta e seis
conf os duzentos e sessr·nf a e oito mil duzento·s
e oitrnfn rric:;). para a ern,.,lusãn df) au"'mento
para 1. 600. do nuwero rlfl nnrmenfec:;. nor kilometro, na Esfrada de Fer-ro dn Paraná e n1s
desvios do trecho de Gani\·ary ao Rio Ne·gr:o..
N. 15.0fl8- VTAÇ.:{O E onRAR PTJBJ,TGAS- Decreto
de 5 de novembro de 19'lf - D~c:;'lnrnnria. nnr
utilidarle puhlimt. os irnm'1vr>ic:; situarhs n~c:;fa
Capital. á rua Mnnnel Vi~trwino ns. 14 e 18 e
outro. trnrh(lm á mco;:rna .nn. entre os nc:;. 18
e 2ô. peri f'Dr>Pnteo;:. resne~f ivamente, a Cao;:emiro Fflrnandes Guimarfies e João da Mouta
Campello. • . . . . ......... ; . . . . . . . . . . . . . . .
N. 15.099- VTAf!:\0 E f)-qRAq PU'lLTCr\S E FAZE1\.'DA
- npr•rrto ne 5 dr n0vemhrn de 1fl?.t - Abre
ao Mini<:fpT'in rla Viarãn e Ohras Publicas o
crrdilo dr 1!11!\ :OOO$. em annli·~es d1. divirl1l, publira. flfP'a attrnrlrr a ~e·~nn7,~~ com a conc:frllCçiln rla E;;trada de Ferro Central do Rio Grande
do N o·rte. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
N. 15.100- VIAC.~O E O"RBA.R PUBLICAS- Decrrto
dP fi de novemhT'O nc 1921 - Apprnva o projpcfo e reo;:ne,.,tivo '1rc~me11fo, na
i~port!'lnc:a
dn ::!8 :OR5!!1fl~?o (trinta A oito r.nntos oitenta e
.cinrn mil novecent()c:; A vinte rÃis). pa,·a a C'1'1st.rurr.ãn de UTYl dr~vin ne C"'11'7!\l'Y'An•nc:;. cnm
pnc:to tPir·g-raobic'"~. na linl,a f'fp R. FrPnr!isr.n a
·Po-rto Unii'íiJ, de con~"P'l"'ãl) rJa Gom,·mnhia Estrada de Ferro S. Paulo-Rio Grande........
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JUSTIÇA E NEGOCIO<:; INTERI!ORES Decreto de 9 de no·vembro de 1921 - Abre ·ao
Ministerio da Justica e Negocias InteTiores o
credito especial de 8:670$, para pagamento de
gratificacões addicionaes a que teem direito diversos funocionarios da Se·cretaria da Camara
dos Deputados, nos termos do decreto legislativo n. 4. 363, desta d~ta. . . . . . . . . . . . . . . . . .
15.102 - AGRICULTURA, INDUSTRIA E COMM}~R'
CIO - Decreto de 9 de novembro de 1921 Crêa um Patronato Agrícola na cidade de Pelotas. no Estado do Rio Grande· do ·Sul. . . . . . .
15.103 - JUSTIÇA E NEGOCJlOIS INTERIORES Decreto de 9 de novembro de 1921 - Abre. aü
Ministerio da .Tustica e NegociaR Interiores, o
credito especial de 848$750, destinado ao pagamento de gratifi_.?açÕ'es addi·CÍO'!laes a que teem
direito diversos funccionarios da Secretaria da
Camara dos Deputados, n0s termos do decreto
legir-;I.ativo n. 4. 36·3, desta data............
15.104 -- VIAÇÃO E OBRAR PTJBLICAS - Decreto
de 9 de novembro de 1921 - Autoriza a c·onS'"llidação dos contractos cel·e·brados com o Estado do Maranhão para a oonstrucção, uso e
gof'o das obras de melhoramento do porto de
S. Luiz do Maranhão . . . . . . . . . . ;... . . . . .. . .
15.105 VIAÇÃO E OBRAS PUBL1GAS B FAZENDA - Decreto de 9 de novembro de 19~1
- Abre ao MiniSJterio da Viacão e Obras Pu1blicas O credito de 800 :00•0$ (oitocentos contos
de réis), rm apolices ela divida publica, pa:ra
ocr.orrPr a despezas da Estrada ele Ferro Therezopolis. . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
15.106 -- AGINCULTUllA, INnUSTRTA E ,COMMERCTO - De·crefo ele 9 de novembro de 1921
- Autoriza o Minist~rio da Agricultura, lndustria e Commercio a conceder á Companhia
Elcctrn-Metallur~ica Brasileira, com .9écle em
Ribeirão Preto, Estlado de S. Paulo, um emprestimo de 5. 00.0:000$, de aceôrdo com o estabele.cido no dletcrelto n. 12. 94;4, ide .30 PlC
marco de 1918. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
15.107 - FAZENDA - Decreto de 9 de no.vembro
de 1921 - Abre, ao Ministerio da Fazenda, o
credito especial de 4:920$ pa•ra pagamento de
gratificações a ·que fez jús Dagoberto de Castro
e Silva no periüdo de· 11 de abril de 1916 a
31 de maio ele 1917, como aJudante da Inspectoria de Protecção .aos Indios, no Amazonas e
A·cre. • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
15.108 VIAÇÃO E OBRAS PUBLICAS - Decreto de 10 de novembro de 19!1 - Abre ao
Ministerio da Viação e Obras Publicas o ore-
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dito de 600 :000$ (seiscentos ;contos de réis)
para aequisição da Cachoeira do Salto e fazenda do mesmo nome, pertencentes aos herdeiros do Dr. Saturnino Ferreira da Veiga,
para a producção de ~nergia destinada á elect.rificaç,ão do ramal do S. Paulo, .da Estrada
de .Per r o Central dlo BrasU. . . . . . . . . . . . . . . .
15. 109 - GUERRA - Decreto de f2, de novembro
de 19·21 - Abre ao Ministerio da Guerra o·
.credito de 10.000:000$ em apolices, para attender a despezas de,correntes da reorganizaç.ão do Exercito. . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
15.110- VIAÇ.iO E OBRAS PUBLICAIS- Decreto
de 14 de novembro de 1921 -Abre ao Ministeria da Viação e Obras Publicas o credito de
1 G. 000: 000~.
supplemcntar á verba :6n, I,
art. 81, da vigente lei orçamcntaria, destinado
a dospezas rom rnmhustivel, lubrificantes, estopa, etc., para a Estrada de Ferro Central do
.Brasil. . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
15.111 - FAZENDA - Decreto de 14 de novem.bro de 1921 - Abre ao l\Iinisterio da Fazenda,
o credito ·especial de 18: fl68$937 para pagamrnto do quo é devido an Dr. Oscar Frederico
de Souza, em virtude do sentença judiciaria..
Hí.112 FAZENDA- Decreto de 14 de novembro de 1921 -· Abre ao Ministerio da Fazenda,
credito especial de fiO :000$, destinado ao pagamento de despez::1.s effertuarlas em 1920, por
conta do disposto no n. 2.!~ do art. 67 da lei
u. 3. 991, de 5 de janeiro de 1920. . . . . . . . . . . .
15.113 - VIAÇi\.0 E OBTIAS PUBLICAS-- Decreto
de 1 í de novembro de 1921 - Desapropria,
piJr utilidade publi-ca, o terreno situado em
·.Mogy d::1.s Cmzcs, Estado .flc S. Paulo, pertencl'nle a Antonio Ferrcim de Souza........
15.114 - FAZENDA - Dcct'f'to de· 14 de novembro de 1921 -Cassa o decreto n. 4'. 762, de 24
de julho de 1871, Que concedeu á Companhia
Seguros «Esperança». com séde em S. Luiz,
Maranhão, autorização para funccionar e approvou os respectivos es'f atu tos debaixo de
certas clausulas. . . . . . .............. ~.. . .
15. 115 - FAZENDA - Decreto de 16 de novembro
de 1921- Cede, a titulo provisorio, á Associação Pro-Mati'(•, o prerlin c t<Jrreno á avenida
Venezuela, n. 159, occupado pelo hospital Prol\fatre. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
15.116 - .JUSTIÇA E NEGIQICIOR JNTER'IORJES Decreto de 16 de novemhro de 1921 - Manda
prestar honras á memoria de Sua AUeza a
Sra. Princeza D. Isabel de Bragança e Orléans,
Condessa d'Eu, fallecida na França. . . . . . • . . . .
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AGRICULTURA, INDUSTRIA E COMMERCIO Decreto de 16 de novembro de
1921 Concede autorização a The Aul~ and
Wiborg Brasil Company. para continuar a funccionar na Republica. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
15.118 AGRICULTURA, INDUS'l1RIA E COMMERCIO - Decreto de 16 de novembro de 1912•1
- Grêa uma estação experimental para a cultura do cacá.ozeiro, na zona do rio Doce, no
Estado do Es·pirito Santo, sob a denominação
de «Goytacazc·s>>. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
15.119 AGRJJCULTURA, INDUSTRIA E OOM1\IERCIO Decreto de 16 de mnvembro de
1921 - Concede a 'l'he Rio Grande Meat Company autorização para funceionar e approva os
respnctiyos estatutos. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
15.120 -AGRICULTURA, INDUS'TRIA E GOMMERCIO - De·creto de 1G de novemhro de Hl21
.:___ Apprnva as alteraçõf's feitas nos estatutos,
da Companhia Engenho Central de Porto Real
15.121 -l\IAnTNHA- Decreto de 116 do novembro
1921 - Abre, pelo Ministerio da Marinha. o
credito do 200:000$ para •cm:tear as despezas
ele adapl ação ou prer.~.ro dos terrenos do extincto Ars·enal de Marinha do Estado da Bahia
15 .122 - VIAÇ:\0 E OBRAS PUBLICAS - De ereto
de 18 de novembro de 1921 - Proroga por
tres annos, contados de 16 de janeiro de 1921, o
prazo fixado para a conclusão da construcção
do ramal ferreo de Urussanga. . . . . . . . . . . . .
15. 123 - V lA ÇÃ!O E OBRAS PUBLICAS - Decreto
de 18 dr' novembro do Hl'21 - Declara sem
rffcito o decreto n. 14. 7H, de 23 de março de
1921. . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
15.124 - FAZENDA - De-creto de '18 de· novembro
de 19'2'1 -Abre. ao Ministe.rio da Fazenda. o
-credito especial de 3 :650$ para pagamento ele
diarias. relativas aos exercicios de 1919 e 192{),
a que frm dire·ito o encarregado do extinc[o
Posto Fiscal do Alto Acre, .Julio Targino da
Fonseca. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1~.125- JU~i'l'fCA !E! NEGOGfOS INTERIORíEISDecreto de is de noven1bro de 1921 - Abre
ao 1\Iini:;:fcrio da .Justiça e Negocias Interio,res,
credito c·spccial de 68:000$, para pagamento
das ultirn~s despezas da Commis•são de limites
entre os Estados do Paraná e Santa Catharina.
relativas a grati:firlaçõ~:~ aos engenheiros dá
·eommis.;;fio. e á impressão de relatorio, plantas e pbotograpbias. . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
15.126 - RELACõES EXTERIORE·S - Decreto de
19 de novr.rribro de 1921 - Grêa um éonsulado
honorario em Villa do CQnde, em Portugal. . .
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N. 15. 127 - FAZENDA - Decreto de 22 de novembro
de 1921 - Approva a alteração feita em seu
nome por «The North British & Mercantile I•nsurance C:ompany, com séde em Edimburgo
(Escossia), Inglaterra. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
N. 15.128- V-IAÇÃO E OBRAIS PUBLICAS- Decreto
dr: 22 do nov~mhro de 192·1 - Abre, ao Minislerio da Viação e ·Obras Publi-cas, o -credito de 850:000$, em apolices, para a construcção da ponte «.Benedicto Leite», sobre o canal
Mosquitos, na Estrada de Ferro S. Luiz a Caxias. ~ . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
N. 15.129 - VIAÇÃO E OBRAS PUBL,ICAS - Decreto de 22 de novembro de 1921 - Approva o
projecto e respectivo orçamento, na importa:ncia de 221 :831$830 (duzentos e vinte e um
contos oitocentos e trinta e um mil oitocentos
e trinta réis), para a conclusão do s:erviço relativo ao augment9 do numero de dormentes,
a 1$600 por kilomet.ro, na Estrada de Ferro
do Pa.raná o nos desvios do trecho de Curityba a Serrinha . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
N. 15.130 -VIAÇÃO E OBRAS PUBLICA-S -'·Decreto
de 22 de novembro de 1921 - Approva os
projectos e res·pectivos orçamentos., na import.ancia total de 333:981$981 (trezentO!s e
trinta c tres contos no.vecentos e oitenta e
um mil novecentos e oitenta e um réis), para a
eonstrucção de 8 (oito) desvios de cruzamentos, com postos telegraphicos, nas linhas de São
Francisco a Porto União e Itararé ao rio Uruguay, de concessão da Companhia Estrada de
Ferro S. Paulo-Rio Grande. . . . . . . . . . . . . . . .
N. 15.1:lt -- VlJAÇ.{O E 10IBilAS PUBLICAS- Decreto
de 23 de novembro de 1921 - Approva o projecto c respectivo orçamento, na importancia
de 228:557$527 (duzentos e vinte e oito contos quinhentos c· eincnenta e sete mil •quinhrmtus e vinte e sete réis), para construcção das
obras complementares de que careee a nova estação da Estrada de Ferro do Paraná, em Antonina, inclusive a modificação da explanada
da mesma e·stação. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
N. 15.132 - V-IAÇÃO E OBRAS PUBLICAS E FAí1EINDA -- DPcreto dn 23 de novembro de
192 t - Abre ao Minislerio da Viação e Obras
Public:ls, ·o crcrl.ito de 250:000$, em apolices
para a conclusão do edificio iniciado pelo Lloyd
Brasileiro, na rua Visconde de Itabora-hy,
nesta Capital. e que ora se destina á Directoria
Geral dos •Correios. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
N. 15.133- Não- foi publicado.
N. 15.134- RELAC.õE•S EXTERIORES- Decreto de
23 de novembro de 1921 - Publica a adhesão
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4155

456

no
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E~ECUTlVO

Paga.

da Cidade Li:vre de Dantzig á Convenção Internacional de Paris, para a protecção da propriedade industrial revista em BruxeUas e rn1
Washington. . . . . . ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

l'L 15.135 -

457

RELAÇõES EXTElUOitiDS - Decreto de
23 de novemibro de 1921 - Crêa um cnm;ularlo
"honorario em Wiesbaden, Allemanha. . . . . . . .

4·58

N: 15 .13() - RELAÇõE:S EXTER;IORES - IDecr·eto tle
2·í de novembro de 1921 - Crêa um ;con~nlado
honorario em Beyroulih, Palestina...........

158

~.

1

15.137 - VIAÇÃü E OBRAS PUBLilGAS E FAZENDA- De-creto de 21 de novembro de I DJ1
Abre, ao l\Iin.isterio da Viação e Obras Publicas, os ereditos de 1. 300:000$ e 700 :000$,
em apoHces da divida pubHca, . respectivamente·, para attendcr a de·sper.as com a cnnstrucção da linha ferrra ria A rarangu<í a do
ramal de Massiamhú. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

459

N. 15.138 --.JUSTIÇA E NEGOCl:OS INTETUORF.S --Drcrcto de ·24 dr novembro de 1921 - Abr·c,
ao Ministm;io da .Justiça ·e Negocias Interiores,
nos termos do art. 1". do de·creto legislati-vo
n. i. 371, desta data, os ereditos de 3 4:992$180,
10:710$, 40$ e 46:000$, supplementares. rPspeetivamente. ás verbas 6•, 21 •, 30•, 33•, do
art. 2° da lei n. 4 .'2•42. de 5 de janeiro de~ i f'
anno. . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

4.59

N. 1::; .139 - .JUSTIÇA E NEGOCIOS INTERIORES DPrTo-to de 2.1 de dezembro de 1921 Abre.
ao \IiniS:terio da Justiça e Negocios Intrriorps
o cr·edit.o especial d'e 240:$,, para pagamento de
differençaf) de addicionaes, relativas ao anno
dr I 9?0, a dois funccionarin~ rlo ~rnaflo FPdl~r"al. no~ IPr·mns do al'l. ?" rln f)Pr~I'Pin lPgic;laliYn no L371. desta data. o.. o.... o.......

460

oi USTTÇA E NEGOC üS INTERIORES --AbrP,
ao \tfinistrrin da Justiça r Nngociüs IntPJ'inrPs.
O
I'J'Odifn de 42:030$665,
SUpplementar á
H'rha.. 8n. do art 2°, ria lei 11. 4. 242., do 5 r:Je
janPiro deste annn. nos termm:; do art.. ?". do
rl!'r·r·l'l.o lPgislativo n. 1.371. de~f.a dalao.oOo

H10

1

N. I:;. 1411 -

DPr'l'l'to dP 2.1 rir· novembro de 1921 -

o

~.

-- FAZ'ENDA -- Drcrc.to dr 2 't dr novcmhr·o
dP 1921 -- Abre. ao MinistPrio da Fazl'.nda. n

1!). ·111

crr·dito de 2'~ :338$6616, para pagar a d ivl'r·;.;os
ftme·rinnarins rio Tribunal de Gontas a~ graf if'ir:H~õrs a Qllf' f rPm dirPit~;pf>lõ::~PJ>i\itco ·flç_ tonmda de contas fóra (ia.§ .horas 'do oemdiente..

JUSTIÇA E ~iGOGIOS INTER[ORE~-~>'; \,
nflcr~t~ de. 24 de fi.ó.~~mbro de ~921 ';- Abr~;:,o ·~.
ao \1 ll1If:frrw da -.Tu~bça r Nr,gociOs lntrrwrr<.:;. 01 'I'
.
'
)'

N. t 5. 142 -

o

::>',,

•

f"!'r f(t': "'

'

.J)

..
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Pags.

N.

N.

po.r conta do exerci cio de 1921, creditos supplementares, na import.ancia total de 246 :000$,
ú!4 verbas O" e s•, elo art. 2", da lei n. 4.242,
de 5 de janeiro deste anno, .para de.spezas :com
a prorogação da actual sessão legislativa elo
Congresso Nacional d€' 3 de setembro ultimo .a
3 de dezembro vindouro. • . . . . . . . . . . . . . . . . . .
15.143 VIAÇÃO E OBRA1S PUBLICAS Der~J·pfo de 26 de novembiro de 1921 Abre, ao.
:\linistcrio da Viação c. Obras Publicas, o .credito de 250:000$, em apoliees, para a acquisi~.ão de terreno destinado á construcção de um
p1·ndin para Gorreio·s e Telegraphos de Santos·,
1111 Estado ele S. Paulo..... . . . . . . . . . . ... . . . .
15. I í 'I --- .I {lSTIÇA E NEOOCIO~ lNT:Ii}lUOJl.ES I lPrT0'lo de 2G de novembro de 1921 Abrr.
an l\1inisfPrio da .Justiça e Negocias Interiores.
pol' r.onta do exP.rcicio de 1921, creclitos supplemf~nlarcs na impnrlancia total de 1.065:6 215$
ús Hrbas 5n e In üo art. 2" da lei n. 4. 242.
de 5 de janeiro de Hl2t. afim de oecorrer ao
pagamPnt.o de subsídios aos membros do Congresso Naeional durante a segunda prorogarão
da actual sessão legislativa .............. :..
I:; .I :í:> -- IU~LAGõE~ EX'TEruongs -- Derroto de
:!R de nnvembr() de 1921 - Promulga a ConVf'll(:fío para a permuta de v::~lc'~ postaes, entre
o Brasil e os Estados Unido? da America..
15 .1ft{) - RELAÇõES EXTF~ftiORES - Decreto de
~R ele nnvl·mhr:' de tn::'t -- Publica a aclhesão
dn:-: Novas fi ehridas ;í Çom·cnção InternadoIJ:tl Hadiofplrgraphica, de Londres. . . . . . . . .
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·,:[921
DECJ\.ETQ Í'L U:.96f

_·..;..,J DE)"cDE S~EMBRO

DE.f921

C~õ~e áutorizaeão, â ~rnpanhl~·. Gua~~àra ·~ta •s;e orgl\W

.- -.~ár o approva, oom "lteracàê$~ og reittleótiVos:estatutos

O Presidente da ReptibÍica do$ Esta(lÓa -Unido.~ do. Brasil, ,
•ndendo ao que r.6quereu a sociedade, 1\0onyma Companhia'
l'fia.nabara, eom séde em S. P-aulo, capital ,do Estado do mesmo~
nome, c devidamente representada~· decr~:
,;
·.•:.t\rt. 1." E' concedida á .socieqade. anonyma Companhia:•
'Guanabara autoriza~ão para se .o:rgani~Ar. com os estatutos.!
_que ,apresentou e· a este· ª~ompa~harp, o~•,.qu~es fioa~ ai;lpro-:--~
"'VadQs corn .as alteraeões. seguinte~:. no a~ 28, e~ vez do .......
ltrtntb - d1ga-s~ ~ qumze; e 'no art. 3.0,~. em vez d~ - tre&l
'lné~es -- diga-se - trinta. dias..-J
,. · .
:'
.
. ..,~:.,Ar.t. 2. o Fica !l· meslll!l .soç!_édade ob~1gada a- cull_lprir aS);•
fotfttlalldados ult,erwres ex•·~~~ as_ iP~la leg~laC,ão ,em. vigor. .
~~i o de Janeiro, 1 dp ~éternb~q· .de H12i, 100° da IndependeriÚJ.a, e 33° da 1tepublfcar. ·
'
·
EPITACIO PESSÕA.

tl:imões Lopes.

2

ACTOS DO .PODJm E_XECU1'IVO

DECRETO N. 14. 962 -

DE 2 DE SETEMBRO DE

1921

ApprO\;a o projecto da estação inicial da ·Estrada de Fer_ro
Bahia a .Toazeiro, a srL' construidfl na parte .commerCJal
do por I (_l da Bahia, c respeetivo orçamento, na importancia de vmte c dous mil francos (frs. 22.000), vinte e
um mil e quarenta dollars e oitenta ,centavos ($21.040,80}
e mil quinhentos e vinte e um contos sétecentQ_s e oitenta
e dous mil quatrocentos e cincoenta e cinco ;r~is
( 1. 521 :782$455), em moeda corrente nacional
O Presidente da Renublica dos Estados Unidos do Brãsil,
atlendcndo ao que requêreu a Compagnie eles Chemins de Fer
Fédéraux de l'Est Bn~silien, arrendataria das estradas de
ferro federac;:; da Bahia, Sergipe f~ nnrt.e de Minas Geraes, na
eonformidaue da alínea a do § 1o da clausula 39 do contracto
de 3 do abril de 1920, <.,clebrado_ nos termos do deqreto numero 14.068, de 19 de fevereiro dn me~mo anno, e tendo· em
vista n q110 propnz a Inspeetoria 1;-oederal das Estradas, decreta:
Arligo unico. Para construcção da estação inicial da Estrada de Ferro Bahia a Joazrirn, na parte commereial do porto
da Bahia, ~~onformr estabelece a alínea a do § 1o da clausula
30 do cotdractn de revisão celebrado em virtude de decreto
n. 14.068, de 19 de ftwcreiro do 1920, ficam approvados o
projecto organizado pela requf'renf e. com as modiiwações
feitas pela Inspccf.oria Federal das Estradas, e o respectivo
orçamento, por esta elaborado em substituição ao apresentado por aquelia, na impnrtanria de vinte e dons mil francos
!rancezcs (fr~. 2.2.000;. vinte e 11m mil e quarenta dollars ~
oitenta ecnlavos ($21.tl.í0,90) e mil c quinhentos e vint~:
tlffi contos srtecentns n oitetlf a ~~ drms mil qüatroccnto~;·:é
eincocntg c cinco níi~ (1.521 :7R2$455), em moeda corrente
nacional, de accôrdo com os documentos que com este baixam,
rubricados pf'lo dircctor geral de Expediente da Secretaria de
Estado da Viaç.ã.ll e Ohras Puhlicas.
Paragrapho unicn. As desrc?-as cnm a construcção dessa
estação inicial serã.o pagas de accôrdo com .tl que estabelece
o § 4°, in fine, ria clausula 16, c pelo niodo previsto na ali..o
nca a da clausula 50 do ctt.adn cnnfraeto.
Rio de Janeir·o, 2 de setembro de 1921, 10.0., da Indepcn-deeia e 33° da Republica.
EPITACIO PESSÔA.

J. Pires do Rio,

AUTOS DO POOtm !:X"UTlVO

DECHETO N. 11.963 -·

Dl~

2 DE',SETEMBRO DE 19.21

Declara definitivos os estudos approvados .pelo decreto numero 14. 30!1, de J7 de agosto de 1920, da estrada (i e
ferro, de quo é eoncessionaria a :«Companhia do Gandarella», e npprova o orçamento dos mesmos, na impor,tan(·.ia de I:L705:063$026 .
. O Presidell(,. da Hepublica dos Estados Unidos do Brasil,
attendendo ao qno requereu a «Companhia do Gandarella'> e
de ·acoôrdo com as informações prestadas pela Inspcctoria
Federal das Eslradas, decreta:
Art. Lo São d~larados definitivos os estudos a,proscntados. pela <<Companhia. do Gatidarclla», e approvados pelo deereto n. ·11.30!l, de 17 de agosto de, 19.~0, da estrada de ferro
que, pari indo da rog·ião das minas do Gandarella, município
(Jc Santa Barhat·a, Estado de Minas Gernes, vá entroncar na
Estrada tlc FetTo f~entral do Brasil, nas proximidatles da estação.- Aguiar .Moreira, e de euJa construccão, uso e goso, sem
onus vara a l 1 nião, t'~ concessiollaria a referida companhia,
nos termos do ~~ontrad.o cclnbra,do de conformidadn eom o ·
decreto n. 13.:tw, de 18 de dezembro de "1918.
Art. 2." Fi,·a aii·provado o orçamento dos estudos a qne
~r reiferP o art. 1°, deste decreto,
na importancia de réis
13.705:063$02ti, o qual com este baixa, rubricado pelo dire~or g~'rrtl de. ExpediPnte da Secretaria de Estado da Viação
c vbras Publiea~.
·
. , Rio de. JatJPiro, 2 de setembro de 1921, 100° da tndepcnrlencia P 33° d:1 Republica.

J. Pires do llio.

DJ<:CRETO N. 14.9·64 -

DE

2

DE sETEMtmo DE

.1921

·Autociza The Grea!.. \Vcstcr of Br~sil Thailway Com~a~lY, Li, mitcd a adquir1r um torno e mstallal-o nas o:tfwmas de
conse~açãn na estação inicial da\ Estrada de Ferro Central de Pernambuco, c approva o respectivo orçamento,
.na inuportaneia de 15:276$730.

ó Prcsirknl ,. da Rcpnbl ica dos ·Estados Unidos do Brasil,.
at tendcn!lo ent par!.e, ao que requereu The Great W cstern of
Brasil HaÜvm.'· Company, Limi I ed, arrenda. ta ria da rêde de
viação de que trata o contractn innovado na conformidade do
dccrct o n. 1 L :3 :!6, de :2 ·i de ag.osto de 1920, o de accôrdo com
o .que propoz n rnspccl.oria Federal das Estradas, d:ecr-eta:
Arl.igo unko. Fica aut~ri~ada The Gr~at Westorn of
Brasil H<ülway Company L1mited a adqmr1r . um ton~o o
installal-o nas officinas de conservação na estação inicial da
Estrada do Ferro Central de Pernambuco.

iÜ:'JOfi 1H I POU.Elt EXECV'11\'0

ParagraJpho unieo. Para acquisiçã'o e iustallacão desso

f.oruo tf'ica approvado o '"·c;amento quo com este bai;xa, rubri-

cado pl'lo .Uü·eetor geral {Ü~ ~xpcdiente da Secretat·ia de Esladu da Via~:ão e Obras Publicas, na importancia de 15 :27-ü-$730,
devendo cor1~er as I'Cspecli vas dPs'pez,as, até o maximo de tal
orçaweoto, vor conta do nHlprcsUmo do 10.000:000$ de que
tr·ala a alínea a da lpor·f:aria d~~ 2~ de dezembro de HH9, do
~Hnisl.er·iH da Viação f~ Obras Publicas, nos termos das claui!Ulas 20 e 2'9 do contraclu cel·ebrado em virtude do decreto
u. H.:J2ü, de :14 de ag·osto de 19·20.
llio de Janeiro, 2 ti'C setembro lle 1921, 100° da lndepeudeucia e 33° da Rctvublica.
EPITACIO PESSÔA·
f

7. Pires do Rio.
I •NCHKH) ;\ . 1 1. ~JGG --

Dl~

2

DE SETE.Mtmo DE

1 U~ 1

Proroga <Üt' :J de uuLulJro flL'OXÍ!lJU futuro o prazo mareado á
Cotupanlria 11 ~strada Je Ferro S. Paulo-Hio Grande· vara
a <'lmelusão das obra.s d1' abastecimento do agua á esléu;ão
d1• CurilyJm, da. Estrada de F1'ITO do Para.ná

o PrnsidcniP- da Hopublica

do~ Estados Unidos do Brasil,
ai) que rpquercu a Companhia Estra.da de l''rrro
::-;. Jlaulo-Hio Urand(~ e de a.l'eôrdo com as informações presta,
das pela lnspedoria Federal das Estrada,s, decreta:
Artigo unico. Fica pro rogado a h~ 3 de outubro proxinw
futuro o prazo mareado á Companhia Estrada de Ferro São
Pa.ulo-Hio nrando pr.lo art. :3" do decreto n. flt,.667 1 de 3 do
ff\YN'I'iro do coJTrntf~ anno, para a conclusão das obras de
abastPeintcnto dn agua á osta,ção de Curityba, da Estrada de
Fnrro do Paraná, cujos projrcto e orça,mento foram approvadoR {.H~ lo rf'frrido decrdo.
·
Hio d(• .Jarwiro, ~ de setl'Jllbro de 1921, 1.00~ da Indepeutlcueia c 33° da Rrpublica ..
aitorHif~ndo

EPITACIO PESSÔA.

J. Pi1·es do Rio.
( •) DE.CR:JtTO N. I '1. !)(){) -DE' 2 DE SETEMBRO DE 1912:1

Apprnva o projeeto e ref.peetivo orçamento, na importancia
d'n ·Hí :OH$8~17. r1ara constrncção de nova estação el11
Ipamer:r, na Estrada dr Ferro de Goyaz.
O Pres.idente da Republica dos Estados Unidos do Brasil,
tendo Pnt vista o quo pro.poz a Jnspect.oria Federal das Estradas, decreta :
·
Artigo mdco. l<'icam approvados o projecto e respectivo
urç+amento. ua importancia de
45:014$897, para con-

At:TOS DO

l'Oill·~n

5

gxr~cUTIVO

strucçao ar nova estação em Ipanw·ry, mi Estq1da de ~"'er
ro ue Goyaz, conforme os documentos que com este balXRlll
rubricados pelo direct or geral de Expediente da Secretaria do
Estado fla Viar:ão c Obra8 Publicas.

Rio de :Janeiro. 2 de setembro dP 1.921. 10oo da Independencia o il3" da flqmblica.
EPITACIO PESSÔA.

J. 'Pires dn Rio.

DECRETO N . I 'I . 967 ·-

DE

2

DE SE'fEMBRO DE

1!)21

Apprüva o projecto e rrsprctin) orcnnwnto. na imporfnneia
de 25:/t~rl$001, para comdrncçfío dP uma pontr com RUpeJ•strueLura rk mai!Pirn snhrn '' rio CocaL na rsfnca
690-!-·12,50 do I'Ull18l fi'I'J'PO df' l 1 1'11SRanga.

fippnhl i1'a rlM f~s!arlos Unidos do Brapark, ao qtw rt''llll'l'eu a Companhia Carbnnifm:a dn Ur'tiSSaJJga. cessional'ia, Plll virtude' do decrr,-to
n. 13.627, d1~ 2~ rll' maio d0 1nt \1. dn rontrarf o rPlPbrado na
conformidad1~ do dPIT~fo n. I :3.1 f•2, dn 1 t de
setembro de
.·1918. para cnnsfrllcr,iio de um rama) que, partindo rla c~tação
do kilomrtr1• 3 í da E~trada dn FPnt' de Tubarão a .Araranuá e pasF'ando pela ma-rgem (.lircit.a do rio ,Urussanga até a
: arra do Caelhé c IJI'lo valle Õf'sfn rio. vá attingir a zona car: · nift•:ra rlas cabf'er·i ras daquellP; e de accf,rdo com o flUO
. propoz a JN;rrctol'ia Fednml das Estradas, decr~ta :
Al'f igo uni co. Fica apprnYado ', projP.cto apresont.arlo
. . pela «Cr;mpanhia {:al'honi fera de Urns~anga>> para constru,ccão de uma •ponte com Ruperst.ruefu r a de madeirá, sobre o
frio 'Cocal. na estaca 6g.l}-l-;12,50 do rama.l frrrro acima
•mencionado: bem como o respectivo orçamento, na impor~tancia de 2fi: lj37$00 I, organizado pela Inspectoria Federal das
Estradas, nm subst i f uição ao ápresentado pela requerrmte,
conforme ns docunwntos fJIH' eorn este baixànt rubricados
pele, director geral df' Exprdi0ntc da .Srcretaria dn Estaflo da
Vi:H~ãr; r Obras Puhl iras.
O

sil,

Preside1~f (>

dr1

aUonflr~:Jdü, 1u1

,t;.

Rio de Janeiro. 2 de ·setembro rio 1921. 1Ofl" da Tndependencia c il3° da Hcpub1ica.
EPI'l'ACIO PESSÔA.

J. Pires do Rio.

-·--
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MiTOS DO PODBH EXECUTIVO

DECRETO N. 11. ~68 --

DF.

2

DE SE'T'EMBRO DE

1921

Approva o projccto apreRcntacto pela Companhia Estrapa de
J<'~no S. Paulo Rio-Gra.nde, i'Ontondo o plano
completo
dos melhoramcnfos a executar na estação União da:Victoria, de lin'ha de Itararé ao rio Uruguay, e autoriza a
execução, desde já, de a,lgum; desses melhoramentos, or~,~ado~ em 211: :221$50~.
·
O P'rf"sidf"nfe

d~1

RPpuhlira dos

E~';tados

Unidos do Brasil,
Estrada d~ Ferro
S. Panln-ltin <lt·::HHll' n de flf'f'tlrrlo NHn o qnri propoz a Jnspecforirl Fe·r!Pral das Estradas. dPrrrla:
Art. L" Fic:1 :1 pprovado o pro.irêto apresentado pela
Comp:mhia F.strnda df' ·Ff'·ITo S. Paulo-Rio Grandf'. o qual
eom nst.e hnixa. rnhricadD pPlo dirf'cfor gf'rai do Expetlientf'
da ~pr•rf'fnria rl0 F.starlo dn Vinr,ão e Obrrts Publicas. contendo
o plano ,r·omplnfo dos srguintP~ nwlhoramentos a executar na
psfnção Uniiin da Virtnria, da linha do Hararé ao rio Uruguay:
um pateo dP manohrn.s. com sPis linhns, um deposito para. locomnfiva~. nm a:rnndP armnwm pnr':J m~rradoria~. um triangnJo dP rf'vpr·são. um novo dn~vin .innto á. flsfação, prolongamr'nto de horiros, f'onstrucrão rJ_. f!1Jnrcla-gados. remoção de
ha,Jnnea. rn ixa rl'agua. frrrnria r ~~asa dP frrreiro, bem como
flupprPssfín do frrr·ho da linha dt• Hnran' ao rio Uruguay a
partir da run Vi~f·onde dr Narar. sub~Utuido. pelo da linha de·
S. Frnnc1is.rn nVS o kilomctro ·15fl. onde sr far. a ligação 00m
:lfJllPlla ''m dirccr:ãn a Mar.crllino namos.
Ad. 2." F.ira a rf'feri,rJa compa.nhia autorir.ada a executar
dPRdl' j:Í. dos Jllf'JllOr:Jmenfos f! (JilP flf' refrrf' O artigo anfnrior. ns sf'gtJiniPs. orr:ados rm 211:221$509, eonfornin o õocumPnfo qui' tamlH'lll hnixa .. ignalmrntr rubrieado: consfr,ucrfío OI' h·rs l inh:1s no pateo de manobras, ronstrucç.ão do desYio .innlo :í. noYa 0sfnção Unii'lo dn Yirtoria e suppressão do
trrcho rla linhn dP TtarnrP no rio Tlrngnay, obsrrvadas, po<·ém,
as Sl'~uintrs rondir,õrs:
1". n rrr0ita no frf'cho ,rommmn rabrrá á linha a que pertrnrr•r n fr0m fJUf' a produziu;
:zn. a d0sprzn. df' ronservação do mf'smo 1r·rcho fica.rá a
cnrpn ·dn linha di' TtararP-Uruguay;
3", n rnrnpanhia ohriga-se n construir um posto telegraPhil~o nu tPIPnhoni,~o no ponto dr Pnfroncamento
daq du::ui
linhas I~Om sig-n:lf'~ ~f'nlflphorico~ rnovidos pfllO f'Ilf'3,fl'Cg-ado
do dito posto:
.
'r". fir·a rnarrr~dn o dia <H df' dPzemhro do rohf'nte anno
yrhrn n eont~lw~fio rins obra~.
j\rf. 3. As drsprzaR Jl Pxerutar com os meJhora,mf•ntc<ls a
qur· sr rPf0ro o art. 2° deste decreto. até o maximo do citado
0rçamenfo. rorrerão por conta das t.axas addicionae~
tfbe se
reportnm ns. cnndiçõrs 1" e 4a, e na fórma, · da 16• das que
nU f'lHlf'ndo ao que rN[ller~n a Companhia
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,aç~m.panharam a portaria expedida pelo Ministerio da Viação

:e ·obras Publicas em (Zl de janeiro deste 'anno.
.
\
Rio de Janeiro,, 2 de setembro de 1921,. tooo da InllQpenktelic.la e 33° da Hepublica.
.

.

EPITACIO PESSÔA.

J.. Pires do Riot

DECRETO N. 14.969 -

DE

3

DE SETEMBRO DE

1921

Approva o regulamento'para a entrada no paiz das substancia,s toxicas, penr~~
·lidadcs impostas aos contravcntorcs c sana to rio para toxlcom a nus.

O Presidente da Republica dos, Estados. Unidos do
Brasil usando da autorização contida no art. 1o do decreto
Iegistativo n. 4. 294, de 6 de julho do corrente annp, resolve
apprbvar o regulamento que a este acompanha; àssignado
pelo· ministro do Estado da justiça e Negocios Interiores,
Pªra a entrada no !jjz das substancias toxicas, penalidades
1mpostas aos, contraventores e sanatorio para toxicomanos
. Rio de janeiro, 3 de setembro de 192 I, I00° da fn ..
dependencia e 33° da Republica.
EPITACIO PESSÓA.

Alfredo Pi1tlo Vieira de Mellà.

~~gn.lanu~uto

n.

.c.i-.~94,

a

que se re:rere o

decreto

de 6 de .julho de 1921

CAPITULO I
DA

'IMPORTAÇÃO,

VENDA

OU FORNECTl\lENTO DE
VENENOSAS

SUBSTAN(;TAS

Art. 1. o As substancias venenosas ou entorpecentes
(anesthesicas ou analgesicas), como o opio e seus derivados,
a cocaína e seus congeneres, náo poderáo ser despachadas
pelas alfandegas, nem teráo sahida quando vierem como
amostras pelo correio, sem ·licença prévia do Departamento
Naci.onal de Saúde Pub~ca por ihtermedio da Inspectoria de

8
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Fiscalizaçã9 do Exercido da lVIedicina, Pharmacia, Arte
Dentaria e Obstetrícia.
§ 1. Essa licença, que será necessaria para cada despacho de taes substancias, poderá' ser dada sob a . fórma de
visto, lançado no proprio docuínentQ qu~ tiver d~ ficar archivado nas repartições aduaneiras ou postaes: e que servir
pan1 desembaraçar a mercadoria.
§ 2. o Os infractores deste artigo serão punidos com a
multa de sooS a 2:ooos e o dobro nas reincidencias, sem
prejuízo da pena criminal em que incorrerem.
§ 3. O Departamento Nacional de Saúde Publica enviará por interrnedio do 1\1inisterio da Pazenda, á~ Alfandegas da Republica uma tabe1Ia das substancias toxicas e
anesthesicas, que devam ser scientificamente comprehen. didas nas disRosições deste artigo.
.
Art. 2. o Os consignatarios das· substancias, referidas no
artigo precedente, deverão obter, dentro do prazo de tres
mezes, a licença necessaria para retiral-as ou reexportal-as ;
se não o fizerem, serão ellas apprehendidas e inutilizadas,
mas nunca vendidas eni leilão.
Paragrapho unico. · Não é permittida a retirada de
amostras dessas substancias, salvo para exames officiaes de
laboratorios ou de classificação do producto.
Art. 3. 0 Na Inspectoria de Fiscalização do Exercido da
Medicina, Pharmacia, Arte Dentaria e Obstetrícia haverá
um livro especial em que serão registradas as licenças e inscriptas as informações necessarias sobre cada partida cuja
importação fôr autorisada.
§ 1. o Esse livro será rubricado pelo inspector dessa
Inspectoria, que nelle deverá lavrar tambem os termos de
abertura e encerramento.
§ 2. Entre as informações acima referidas deverão
figurar sempre o nome do consignatario, a substancia despachada, sua quantidade, procedencia, data da autorização
e do despacho, etc.
Art. 4· As substancias, referidas no art. 1°, só poderão ser importadas por pharmaceuticos e droguistas li..
cenciados, ou pessoa devidamente autorizada pelo Departamento Nacional de Saúde Publica. ,
Art. 5. Os droguistas só poderão vender as substancias referidas no art. 1 o aos pharmaceuticos e mediante
pedido escripto e authenticado por estes. .
§ 1. Os droguistas, de accôrdo com o § 5° do art. 166
do Regulamento do Departamento Nacional de Saúde Publica, terão um livro especial parà o registro do movimento
dessas substancias, no qual inscreverão a dtlta de entrada,
0
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a quantidade e a proveniencia das differentes partidas, importadas ou adquiridas, e a séde do . estabelecimento do
comprador, bem como o nome do signatario do documento
que autorizar a sahida e a data e quantidade do material
vendido.
§ 2. Os infractores des~ artigo serão punidos tom a
lJlUlta de sooS a 2:oooB e o dobro nas reincidencias, além
da pena criminal que fôr devida. .
Art. 6. o Os pharmaceuticos ·não poderão· vender, nem
ministrar, as substancias referidas no art. 1 o, sem prescri pção
de medico ou de cirurgião dentista, nos termos do Regulamento do Departamento Nacional de Saúde Publica,
ficando os infractores incursos na mu1ta de sooS a 2:oooS e
o dobro nas rcincidencias, sem prejuízo da pena criminal
·
devida.
Paragrapho unico. Haverá nas pharmacias, de accúrdo
com o § so do art. 166 do citado Regulamento, um livro
especial, em que serão esp~cificadas, com clareza, todas as
circumstancias relativas á Importação ou compra e destino de
taes substancias. incluidos o nome e a residencia do vendedor
e do comprador.
Art. 7. o Para o etfeito de applicação e cobt:-ança das
multas estabelecidas nos artigos precedentes, considera-se
reincidencia a infracção repetida dentro do prazo de um
anno, observando-se as disposições dos capitulas I e II, da
Parte 6•, do Regulamento do Departamento Nacional de
Saúde Publica.
Art. 8. o Incorrem, como autores, nas penas estabeecidas no nrt. 1 o do decreto n. 4· 294, de 6 de julho de I 92 1 :
... a) o droguista que vender ao publico qualquer das
substandas venenosas' ou entorpecentes al1i previstas ;
b) o pharmaceutico, ou pratico que o substitua legitimamente, que vender ou ministrar as ditas substancias sem
observancia do disposto no art. 6° deste Regulamento ;
c) qualquer outro commerciante que expuzer á venda,
vender ou ministrar as ditas substancias ;
d) o particular que as vender ou ministrar ;
e) O portador, o entregador ou outro, quando sua par~
ticipação no trafico das alludidas substancias, se verifiqu~
pelo modo previsto no art. 18, § 3°, do Codigo Pena).
São cuinplices:
O portador, o entregador ou outro, quando sua parti~
cipação no mesmo trafico se verifique pelo niodo previsto no
art. 2 1 , § I o, do Codigo Penal.
0
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CAPITULO II
DO RÀNATORIO

PARA

TOXICOMANOS

SECÇAO I
FINS, ORGANIZAÇÃO E FUNCCIONAMÍtNTO

Art. 9.° Fica creado no Districto Federal, sob a denominação de - Sanatorio para toxicomanos- um estabelecimento para ministrar tratamento medico e correccional,
pelo trabalho, aos intoxicados pelo alcool ou substancias
inehriantes ou entorpecentes.
.
1. O Sanatorio se divide em duas secçoés: u~a de
intcrnandos judiciarios e outra de internandos voluntarios.
§ 2." Da secção judiciaria farão parte:
a) os condcmnados por embriaguez habitual; na confor..
midade do art. 3° do decreto n. 4. 294, de 6 de julho de 192 r ;
b) os. impronunciados ou absolvidos em virtude da
dirimente do art. 27, § 4o, do Codigo Penal, com fundamente;>
em molestia mental, resultante do abuso de bebida ou
substancia inebriante ou entorpecente das mencionadas no
art. 1° do citado decreto n. 4.294 e no art. 1° deste Regulamento.
§) 3. o Da outra secção farão parte : ·
a) os intoxicados pelo alcool, ou por substancia venenosa,
que tiver qualidade entorpecente das mencionadas no para
grapho anterior, que se apresentarem emjuizo, solicitandoa admissão, comprovando a necessidade de um- tratamento\
adequado: b) os que, a requerimento de pessoa da familia,
ou do curador de orphãos, forem considerados nas mesmas
condições (letra a), sendo evidente a u'rgencié:l da internação,
para evitar a pratica de actos criminosos ou a completa
perdição moral.
§ 4· o Em regulamento especial será determinado o.
numero ele funccionarios do Sanatorio, sua categoria, attribuições e vencimentos, bem como o regimen medico-correccional a ser observado no estabelecimento.
~ 5. Emquanto o Sanatorio não tiver predio proprio,
com as necessarias installaçõ~s, a internação dos intoxicados,
para tratamento medico, far-se-á nas Colonias de Alienados,
em secções distinctas, segundo sua classificação, observadas
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as disposições regimentaes dest~ estabelecimentos, podendo
ser feita tambem a internação dbs voluntarios nos estabelecimentos particulares, desde que .,observem, quanto á
" fiscalização ", as leis e regulamentos vigentes.
SECÇÃO 11
DA INTERNAÇKO E RETIRADA DOS IN'I'OXICADOS

Art. I0. 0 Transitando em julgado a sentença que condemnar o ébrio habitual, como tal, seguir-se-à sua internação no Sanatorio, mediante guia c< mtendo o nome, niiação,
naturalidade, edade, cúr, proHssáo, domicilio, signacs physicos e physionomicos ou outros esclarecimentos que façam
certa a identidade do internando, e o extracto da sentença
é:le condemnaçüo officiando-se ao juiz de orphãos.
Art. I 1 . 0 Pela mesma decisão . que impronunciar uu
absolver, no caso do art. 9°, § 2 ·, letra b, determinará o juiz
que, transitada em julgado, seja o impronunciado ou absolvido recolhido ao Sanatorio, á disposição do juiz de orphãos,
a quem fará opportunamente a devida com}nunicaçfio para os
effeitos do art. I 2.
· ·
Art. 12. o A int~rnaçrw será decretad~1 pelo juiz de
orphãos:
a) quando o internando se apresentar erri juizo solicitando-a;
b) a requerimento da pessoa da família do internand< >;
c) a requerimento do curador de orpháos.
§ 1. 0 No primeiro e segundo casos, intervirá o curador
de orphãos para defender. o internando, e, no terceiro, será
este defendido por .um curador á lide nomeado pelo .juiz.
§ 2. 0 Recebendo o pedido, o juiz mandará que, distribuído e autoado, citados os interessados, se proceda a·
exame de sanidade no internando, para se verificar se é um
intoxicado, se tem necessidade .de- tratamento adequado, _e
nos casos das letras b e c deste artigo, mãis, se é urgente
a internação para evitar a pratica de actos criminosos 'ou a
completa perdição moral.
§ 3· o O exame será feito por especialistas, sendo um por
indicação do defensor do internando e outro por nomeação
do juiz, no caso da letra a deste artigo,, e po.r ttes nos casos
das letras b e c, sendo um J?Or indicação do requerente, outro
por. l?arte do defensor do mternando e outro por nomeação
do JUIZ.

§ 4. 0 O juiz poderá ordenar desde logo, sem recurso, a
internaçflo para observação, se os peritos julgarem necessario.
§ _s.o Pela mesma decisão que determinar a internação,
e nos. casos das letras b e c deste artigo, decretará o juiz
a interdicção, ampla ou limitada, segundo o estado mental
do internando.
§ 6. o Da decisão que decretar ou não a internação ou in~
terdicção, caberá aggravo para a 2a Camarada Côrte de Appellação.
Art. 1 3. o A retirada do internado, condemnado por embriaguez habitual, se verificará findo o tempo da internação,
determÀnado na sentença, mediante alvará do juiz competente, e a dos outros internados mediante determinação do
juiz de orphãos, ap1'>s audiencia do curador de orphãos, com
base em representação do director do Sanatorio e parecer
circumstanciado de medico desse estabelecimento, que para
isto ouvirá em conferencia dons alienistas de sua escolha, por
onde se demonstre ter cessado o estado morbido, que deu
logar á internação.
Em qualquer occasíão, porém, será permil:tido ao internado redamar, por si ou por seu curador, novo exame de
sanidade, que se fará por peritos escolhidos na {órma do
§ .·r do artigo precedente, sendo medico do Sanatorio o no- ·
meado pelo juiz de orphãos.
Art. 1 4· o A fuga do internado só autorisará b emprego
de medidas necessarias para sua reinternação.

CAPITULb Ill
DISPOSIÇÕES PROCESSUAES

Art. 15. 0 Os crimes previstos no art. 1° e respectivo
paragrapho do decreto n. 4.294, de 6 julho de I92 I, serão
processados c julgados :
a) no Districto Federal pelos juizes de direito do crime,
observado o disposto nos arts. 265 e 266, do decreto n. 9.263,
de 28 de dezembro de I 9 I I ;
b) no Territorio do Acre, pelos juizes de direito do
crime, observado o disposto no art. 29I, do decreto n. 14.383,
de 1 I de ~outubro de 1920.
Art. 16. 0 No Districto Federal e no. Territorio do Acre
as contravenções previstas nos arts. 368 a 371, 374 a 379
excluido o paragrapho unico, 381, primeira .parte, 391 a
.195, .199, segunda parte, do Codigo Penal; 31 e 32, para-
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grapho unico da lei n. 2.321, de 30 de dezembro de UJIO;
52 e 57 do decreto n. 6.994, de 19de junho de 1908; 2, 3, 4
e 5.do decreto n. 4·294, de 6 de julho de 1921, serão processadas e julgadas, na conformidade das seguintes disposições :
§ I. o No caso de prisão em flagrante ou de procede1~ a
autoridade policial a busca, de conformidade co~u o art. I 89,
§ so,. do Codigo do Processo Criminal, serão desde logo
arreçadados e depositados os objectos que, nos termos da
disposição pena~, passam a pertencer á Fazenda Publica,
.
por força de sentença condemnatoria. .
§ 2. Effectuada a prisão, será incontinenti lavrado o
respectivo auto, em que, depois de qualificado o réo, deporã0 em sua presença duas ou tres testemunhas, recebendo
em seguida a autoridade a defesa verbal ou escripta.
' Junta aos autos, .dentro das 48 horas seguintes, a folha
de ant~cedentes judidarios do réo, será o processo incontinenti i·emettido ao respectivo juiz para seu julgamento,
~~alvo sendo indispensavel a realização de buscas, apprehensões, acareações ou exames de qualquer natureza, caso em
que o processo poderá ser dilatado por mais dous dias.
'
§ 3. 0 Não tendo havido prisão em flagrante, o processo
será iniciado por portaria da autoridade e, citado o réo
pa~·a comparecer 24 horas depois da citação, comparecendo,
á autoridade o fará qUalificar, nomeando-lhe curador, se fôr
·:menor, e inquirirú em sua presença duas ou tres testemunhas.
.
Se não comparecer, a autoridade i11quirirá summariam~nte as testemunhas, reduzindo-se tudo a escripto, c, junta
a folha de antecedentes judiciarios do réo, seguir-se-á em
ambos os casos o que dispõe o paragrapho precedente ..
§ 4· o Apresentados os autos ao juiz, procederá este
dept~o de 24 horas ao interrogatorio do réo, pelo modo
segumte:
I 0 , qual o seu nome, edade, naturalidade, estado,
residencia e tempo della no Jogar designado?
2°, se sabe ler e escrever?
3o, quaes os seus meios de vida ou profissão ?
4°, onde estava ao tempo em que se diz ter sido praticada a contravencão?
,
5o, se conhece as testemunhas da accusação e se tem
alguma co usa a declarar contra ellqs? ,
. 6°, se quer fazer alguma declaração ou apresentar a
sua defesa oral ou por escdpto?
Ao réo que o requerer será concedido o pr~zo de tres
dias para apresentar as suas allegações e prodUzir .as provas
0
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que tiver, não podendo ser inquiridas mais de tres têstemunhas de defesa.
Se o réo nada requerer ou fôr revel séguir~se-á o julgamento immediato.
.
·
§ 5. Da decisão cabe appellação para a 3a Gamara da
Côrte de Appellação e Tribunal de Appellação no Territorio
do Acre, pendente este recurso, poderá o réo condemnado
prestar fiança .
. §. 6. A appellação será ,interposta em 48 h?ra~ depois
da mtimação da sentença ao réo ou de recebtmento dos
autos pelo representante do Ministerio Publico, se fôr este
o appellantc.
As razões do réo, que para isso terá vista dos autos em
cartorio, serão offerecidas conjunctamente com o .requerimento de appellação.
§ 7. o Interposta a appellação, que in depende do termo, se
fará immediatamente remessa dos autos á superior irl'stanc_ia,
onde, sendo o Ministerio Publico, o appellante, terá o rêo
o prazo de 48 horas, em cartorio, para responder ás razões
da appellação, officiando o Procurador Geral.
Art. I 7· o Nos casos eri1 que, pela legislação vigente, fôr
cabível a fiança, serú concedida pela autoridade que presidir o auto de flagrante ou por aquella a cargo de quem estiver o processo, com recurso voluntario · do arbit.rarriento
para o juiz competente para o julgamento do crime· ou contravenção, interposto por simples petição ao mesmo, instruída com a nota de culpa e informação da autoridade, que
a dará immediatamente.
A decisão do recurso será dada na mesma petição, em
que foi interposto, e sendo provido, a autoridade admittirá
logo o recorrente a prestar fiança.
Art. 18. o Revogam-se as disposições em contrario.
Rio de janeiro, 3 de setembro de 192r.- Alfredo Pinto Vieira
0
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.\111'1' 8o l\lin i si crio rla Viação e Obra~ Publicas o credito de
.25 : 0100$(100. p:u a attendér ás despezas com a construccão
d(' tun ramal telcgraphicn da cidade de Vianna até_ a

,·ilJa da Vict1wia do Baixo 1\iearim, no Estaco do ·M19....,.

ranhão.

O Prc~idenle da Hopublica dos Esl.a:dos Unidos do Brasil,
usando da autorização constante do n. XXII, art. 83, da lei
n. ·L 2 í3, do 5 do janeiro do corrente anno, r·esolve abrir a~
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Ministorio da Viação c Obras Publicas o credito de 25:000$000
para attendcr ús despezas com a construcção de um ramal
telegraphieo da cidade de Vianna até a vil1::~. da VicLoria do
Bai~) Mearim, no Estado do Maranh:ão, conforme os estudos
já realizados pela ehcl'ia do r~spectirvo districto telegraphico.
Rio de .Janniro, 3- de setembro de f'921, 1ooo da Indo}wndencia c 33" da Re.publ ica.
·
EPITACIO PESSÔA.

J. Pires do Rio.

DECftETO N. 1ft. 971 -

m~

;3 DE SETEl\rBHo -DE 1921

'

Approva a I ahclla dos vencimentr.~~ 'os empregados da C·nxa
Eeonolllica Federal de H. Paulo

O Presidente da Ilnpubliea dos Estados UnidO's do Hra~il,
c! a faeuldade cjuc lhe eonfer·e o art. 60 do rPgulamcnto batxado t·om o dccref.o n. 1t. ~20, de 15 de dr~zemhr•;
t.Je HH5, rcsolvr\ appro"at' a Heguinte Labella dos veneimeP!trH
;muuacs dos rmvregados da Caixa Eeonomica Federal de São
Paulo, proposta pelo respectivo eonselho admirlistrativo em
ot'fjeios ns. 3 e G ue 1 de abril e .'26 de maio do corrente annJ,
dirigidos ao Ministerio qa Fazenda:
u~ando

Ns.

a;-;ses

t gerctitc.. . . . . . . .

1 contador

.. .. ..

1 '.-ub-conl atlnJ·. . . .
3 chefes clt~ s·eeção.

3 to• ('SCJ'ipiUI'HJ'ios.
G 2°" l'scripf nrarios.
12 3o• ,oscript.ul'arios.

24 1""

~~scripf nrarios.
thes'oureirn. . . . .
'fieis. . . . . . . . . .
avaliador ..
ajudante de avaliador
1 · archivtsta. . . . . . . .
1 :r,orteiro. . . . . . . . . .
t aJudante .do portcü·o.
6 contiriuos . . . .. · ..

1
8
1
1

Orde:...
nad••

Graíificação

12 .QOO$. ,,~ :.0{):0$
8 :SOO$ 4 :400'$
7 :·200$ )'3 :600$
6 : ooo$ ! !.3: ood$

-1:800$ 2:400$
4:000$ 2:000$
·2:800$ 1:400$
2:400$ 1:200$
8:0ü0$ 4:000$
3:200$ 1:600$
5:GOO$ 2:800$
2:1.00$ 1:200$
2:400$ 1 :200$
2:400$ 1:200$
2:000$ 1 : 00'0$
i:úOü$
800$

'to!a!
anmwl

18:000$000
1:~ :~00$000

1 o: 800$0lll'

2i : 000!);1){}0
21:6üO*OOO
36:000$000
5'(}: 100$000
86:400$000
1~:00ülj!000

38:400$000
8:4ü0$00U
:l :600!J)'JOO
3:600$000
:3:600$000
3:000$000
11.:100$000
350:-100$000

Rio de Janeiro, 3 de sctembrl) de 1921, 100° da Jndcpl'ndenda e 33" da Hcpublica.
EPITACIO PESSÔA.

H'omero Baptista.
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HECHI~'f() N. 11. U7:! ·- DE ;~ DI~ SETEMBH.O DE 1921

ao .Min islci'Ío da Faznnda: o credito especial. rle
14 :226$!J10, pal'a att.endtw ao pagam~nto do que é dev1ao

A!Jl'l',

1

a João TllJa, em virtude de sentença judicia.ria

O Prl'sidcnf ü da Hopublica dos Estados Unidos do Brami,
Ul::'ando da anlorizat;ão contida no decreto legislativo n •. 4.320,
de hoje datado, rc•solve abrir, ao Ministe.vio da Fazenda, o credito l'Speeial dL• 14:226$940, para attender ao pagamento ilo
que é devido a João Ilha, em virtude de sentenca judiciarla.
flio de JaneiJ·o, 3 de setembro de 1921, 100.. da Independe!wia o 33° da Hepublica.
EPITAGIO j> ESSÔA.

Ho'me1·o Baptista.

IH~CH\J~TO

N. 11,. !)'73 -

DE 3 DE swrEMBno DE 1921

Al.Jt·e ao .Miuisteriv da· Fazenda, o credito especial de réis
:J4 :657)!)47G, para pagamento dl~ que é devido a Pedro
Carlos do Andrade, em virtude de sentença judiciaria.
O

Presidente da Repuhlica dos Estados Unidos 'do Brasil,

usando da autorização contida no art. 1G do decreto legislativo
n: .1.:319. de hoje datado.
·
·[~osoln~ abrir ao Ministeril! da .Fazenda o credito especial de 3í :G37$í73, para pagamento a Pedro Carlos de An-

drade, nos lermos da sentenca Judiciaria em séu favor e conforme a cal'la precato ria elo juiz federal da 1• vara desta Cavilal, de H> de setembro de. !920.
IliQ de Janeiro, 3 de: setembro de H}l21, 100e da Independcncia c 33° da Hcpublica.
EPITACIO :PESSÔA.

Homero
DECilE'J~O

N.

j

1 . 97 4 -

DE

3

Bapti~ta.

DE SETEI\'1BRO DE

1921

Cria un1 consulado Jtonorario em San Remo no Reino da Itali.l
U Presidente da. Jlr,publica dos Estados Unidos do Brasil.
da aulorizaç.ãn concedida pelo ar.t.igo 4°, lettra a do
f', n . J 1 . OGH. de~ J 1 de FPvcreiro de 1920, resolve:

11:-ii.mdo
])(•tJ'P

_.\ l'[,igo ll!tÜ'o. Pi1:a ereado um consulado honorario em
San ll•·mo JH) Heiuo da Halia.
Hiu de Janeirc=', 3 de Setembro de 1921. iOOG da Indepencleueia e 33"
Hcpublica.

ua

EPITACIO PESSÔA•

Azevedo Marques.

!7

-"C'fOg DC PODER EXECOTIVO

DJ~CUETO ~. H. Ll'i5 ---- DE 5 DE SE1'Kl\lBHO DE Ul·: 1

Abre ao .Mini~tet'i<.• da Guerra o crcdi l.o especial de 4 :ot>5$ltOf•.
para pagamento aos . primeiro::; lenentes Guilherme P:·roira de Mesquita, Oseal' Jorge Pereira Cabral e Migll•'l
Souto Mariat h, Lodos da :-2" linha.
(}Presidente da Hcpubli•m. dos Estados Unidos do lfm~;il,
u-,&nd.:Q'.'da autorização que llte confere o decreto legislativf,
n~ · 4.322, de8ta data, rcHolve abril· ao MiniRterio da UumTa
o credito especial de <1 :065$ft00, para pagamento de diff('-t•ença de vencinwnt.os aos primeiros l.nnentcH da 2" linha G1 1i-

lhel·mo Pereiút de 1\lesquila, Osear Jorge Pm·cira Cabral n
Miguel Souto Mariatl!, rião abonada em 19tLl c á qual tnl~lll
dtreito, pm· haverem servido, aqucllcs como ajudantes d~
~rdens do ch·.~fn do departamento da mesma linha o (.,;;,~
como auxiliar dt~ referido df~partamfmto.
Rio de Janeiro, 5 de setembro de 1921, 100° da Iwkpendencia e 3~{ 0 da Republica.
EPITAC:I.O PESSÔA.

João P.andiá Calogeras.

'.DECRETO N. H. 97 6 --

DE

5

DE SETEMBRO DE

1921

;\bi'ê'ao Minist.erio da Guerra o credito especial de 3:236$557,
para pagamento de vencimentos ao Dr. Carlos AffomH~
·Chagas.

O Presidcntn da Rcpubllca dos Eslados Unidos do Br·asil,
usando da aulol'izaçãn que Utc 1confnt·c o deereto lcg·islal.ivo
n. 4.321, d(~s!.a data, resúlvc abrir an Ministerio da <luctTl'.
o credito esp0cial de 3 :236~557, para pagamento de venc•mentos, de '8 dP outubro de 1!)20 a 31 de dezembro do mesmo
aruxo. ·à.o Dr. Carlos Affonso Chagas, como auditor de gucrl'a

·interino.

Rio de Janeiro, 5 de setembro de 1921; 100° da Inde-

p~cia e 33" da Republica.

EPITACIO PESSÔA.

João Pandiá c'alogeras.,

DECRETO N. 11:.977 -

lilll de 1921;..... V()l. V

-

NÃO FOI PUBLICADO

2

í\C'!'OS DO PODBR ~ECTJ'l'I'Vt\

DECRETO 1\l'

n. 07R

-

OI·: (j DE SETEMBHO

im J 021

Extingue o .:·argo vago de chefe de secção do Arsenal de
Guerra do Rio de Janeiro

O Prcsidonlc da Rcpublica dos Estados Unit.los do Brasil,,
em vi sla o disposto no art. 83 da lei n. 3. 416, de 3 I.
de dezembro de 1917, resolve extinguir o cargo vago de' chefe
de secção do Arsenal de Guerra do Rio de Janeiro.
·
Rio do Janeiro, 6 de setembro de 1921, 100° Lia Iudependcncia o 33, da Republíca.
t~ndo

EPITACIO PESSÔA.

J aão Paridiá Calogcras..

lJJ•;CHETO N. 11. g;!) -- DE 6 Dll: SETEMBRO DE 1921
Concede á Società. per l'Esportazione e per l'Industria ItaloAnH~J·irana autorizac.ão para continuar a fui-lecionar na

Ilepubliea.
O Prcsidenl.c da Republica dos Estaaos Unidos do Brasil,

atr.c~Idcndo

ao que requereu a sociedade anonyma «S'ocietà
jpcr l'Esportazione e per l'Tndustria Italo'-Americana~,
co1n séde em Milão, Italia, autorizada a funccionar na Republica, soh a denominação de Società Italiana di EsportaEion~
]1~nrico Dell'Acq.ua, pelos decretos. ns. 3. 544, de · 30 de dezembro de 189D, 3. 620 e 3. 832, de 20 de março e 19 de dezembro de 1900, c sob o actual nome, pelos de ns. 5 .600,
de 18 de julho de 1905, 6. 708, de 31 de outubro de 1007,
7. 076, de ;:o de agosto de 1908, e 12.460, de 2 de maio de
1017, e devidamente representada, decreta:
ArUgu unieo. E' concedida á Società per l'Esportazióne
c per l'Induslria Halo-Americana autorização para funccionar
IIH. Hepublica, com as alterações feitas nos seus estatutos, em
virtude das resoluções votadas em assembléas geraes extraordinarias dos respectivos aecionistas, realizadas a 29 de
março c .:! 1 ele setembro de 1920, entre as quaes se inclue a
elevação do capital social a 18.000.000 libras, observando a
referida sociedade as mesmas clausulas que acompanham o
decrf~to n. 7. 070, de 20 de agosto de 1908~ e ficando obrigada a cumprir as formalidades ulteriores exigidas pela 'le- ·
gislação em vigor.
Hio de .Janeiro, G de setembro de 1921, 100° da IndependctJciu c 33° da H.epublica.
EPITACIO PESSÔA.

Simõe1 Lope1.

to
DECRETO ,N. 11.. 980 -

DE

ü DE HETEl\lBHO DE 1921

C1êà. as in~umbencias de "Encarregado ~o Pessoal". e 'lEncarregado do Material" a bordo dos naviOs _typo .Jltnas Gcraell
~ :dá outras providencias
1

'()',Presidente da Republica 'dos Estados Unidos do Brasil,
pttendendo ao que lhe expoz o n1lnisti'o de Estado dos Ne·gooios da Marinha, relativamente á' necessidade de liberar-se
o immediato dos navios typo Minas Ge1'aes de incumbencias
concernontQs a pessoal e material que, embora diminujdas
com a adaptação dá tabella americana, lhe absorvem amda
muito tempo, com prejuízo de outros deveres que, pela natureza do alludido cargo, lhe incumbem, taes como a fiscaJ·;zacão de todos ós serviços c!e bordo, especialmente os de
iilstruccão. e exercício, visto ser o principal responsavel l'ela.
sua execução perante o commandante, resolve, nos termos llo
art. 48, n. 4, da Constituição JTederal, decretar:
Art. 1.° Ficam creadas a bordo dos navios typo Minas
Gerae6 as incumbencias de "Encarregado do Pessoal" e "Eucarregado do 1\JatPrial". qw~ ~wr·ão dPsPmpc>nhadas por· offi ...
ciaes do posto de capitão de corveta, c extinctas as de "Encarregado do Detalhe" e "Encarregado do Destacamento" .
.§ Lo Ao encarregado do pessoal compete:
'1. o, receber des commandantes de divisões os detalhes par;ciaes, sobre os quaes exercerá a devida fiscalização, c com
·4tlles organizar o detalhe de serviço diario e o dos quartos
ile ~servi~ o de cabo auxiliar;
· 2•; distribuir pelas djvisõcs, conforme ras necessidades do
servíeo geral, o pessoal que se apresentar a bordo;
·
3°, 'tomar conhecimento das ordens emana~as das diversas
autor.idades relativamente l3. passagens, destruqueR, recolhimentoe, alt.as, baixas, exames, inspecções, matriculas, idPnl.ifteae~es, promoções, semestres, licenças especiaes ou quaesQtiPr oull'as. P providPtwim· nal'a, qLw d1•1las l.1•nham St'ÍPrtt'ia
fto eommandantc>s das divisões;
4°, transferir pessoal, conforme sna. ~ptidão e as neec•s8idades do servi<,:o, de uma para outra divisão e de aecõrdo
t(~m os respectivos commandante~;
·
5•, organizar instruccões para quaJ.quer posto que for
aecrescentado ao detalhe geral de serviço diario, e, bem assim,
para serviços extraordinarios, como sojam os de companhia
de desembarque, postos novos quando o navio entrar no
dique, etc. ;
6•, dar conheeimenLo ás divisões t.las instrucções t.le que
.ttata o numero anterior;
7•, apresentar mensalmento ao immediato uma parte e~
cripta sobre as t.abellas da5 divisões (~i estão em dia, si ha
Jalta no effectivo, etc.) ;
s•, distribuir camarotes, alojamentos e Jogares nas mesas
para officiaes, sub-officia.es e inferiores;
9•, dirigir o serviço das cobertas e do rancho e coz·inhas
da guarnição;
~o, dirigir: ~ set.vicº lia. esco1e~ia e dQª pre.s9s;
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11, organizar a tabclla do presos, fazer, cumprir. os oassolital'ia e disso dar scieneia aos commandantes das

~i~·os de

divisões para ·que ponham o "cumpriu", e fiscalizar o cumnrimcnl.o dos li ema is castigos;
•
12, organizar, de accôrdo eom as ordens do .h?mediato,
as t:.tbellas de servico, no porto c no mar, dos offiCmes, subofficiaos e inferiores;
t 3, dirigi r a cantina e todos os serviços do escriptorio
du pessoal e dos sargenteantes;
1, . 'J,, assignar nas cadernetas as notas do "historioo", que
uão forem referentes ao comportamento, as quaes competem
aos com mandantes das divisões;
15, assignar nas cadernetas as notas de "debito e cre(~ito", no impedimento do immediato;
16, apresentar diariamente ao commandante o "livro de
castigos", oscripturado de accôrdo com as instruccões manôadas adoptar· para a execução do Codigo Disciplinar da Arrnada;
17, reunir as propostas para ~Jromoção das praças, apre::::<mtadas pelos commandantes das divisões, em uma ~;6 proposta, feita no rnappa regulamentar, o qiJal conterá sua as&ignatura;
18, notincar os commandantes das divisões de qualquer
a iteração havida no pessoal;
19, ter a seu cargo os livros de detalhe de serviço;
20, fazer os processos de deserção c espolias;
21, Lnr earga dn armamento portatil, pelo qual será rel:;ponsavel;
22, fiscalizar o dirigir o serviço de correspondencia;
23, ter sob stlas ordens o mestre d'armas, seus ajudantes
.e os rancheiros, l!Hl r a execução dn~ serviços de coberta e
rancho;
24, dar 1praça aos civis quo se destinarem aos logares
de taifeiros, padeiros, barbeiros e alfaiates - depois de ve;nficar que satisfazem as exigencias das leis em vigor e pro.,idcnciar sobre os sens uniformes;
·
25, ter a seu eargo o livro de rcsidencias dos officiaes
c sub-officiaes;
26, u~r· sempre em dia um mappa do pessoal licenciado,
ucstaeadn, baixado an hospital e com excesso de licença.
§ 2. :Ao encaiTcgado elo mateeial compete:
J", superintender todo o serviço de limpeza, conservação,
marinharia, reparos c pintura ele todo o material de bordo;
2°, fiscalizar o orientar à limpeza o conservação Lle todos
,oR compartimentps do navio o do material que nelle se· encontrar:
3", fiscalizar c orientar a lim1peza c conservação das cml;arcações;
4", orientar o serviço das divisões na parte do material;·
5", organizar as tabellas de material de limpeza e pintura
e superintender o Pmprego o distribuiçã.o do referido ma~ 11 rial·
.
'. '6~, organizar os podidos de sobresalentes e dos reparos
flll e nfin possam ser foi tos por bordo;
:7'", dirigir as fainas de peso, pintura, docagem e reboque, e o preparo dn navio para acção, de accôrdo com as
ordens que receber do immediato;
·
0
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so, dirigir as fainas de prôa nos postos de suS~pendf'r o
fundear;'
,
9°, dirigir o servico de ferros, amarras e espias;
10, entregar semanalmente ao immediato uma parte ~'R
cripta do- estado de limpeza e conservação dos diversos compartimentos do navio, excepto fundos dlllplos, corredores do
couraça, espaços de ar, contra-minas, tanques e· carvoeiras;
H, entregar ao immediato, de dons em clous mezes, uma
r}arte escripta dns compartimentos e locaes consignados no
numero antei·ior;
1·2, ter um livro de caracter confidencial, onde lancarft
f'!R suggestões 'feitas pelns officiaes relativamente a melhoramentos a introduzir no navio ou navios a construir;
13, dirigir em postos de combate os. serviços qne lhe
;~ompetem. pela "Organir.ação de batalha";
14, dirigir nas faiJ1as de emergencia os serviços que 1hn
forem designados pelas f.abellas das fainas e pelas ordens do
'1mmediato;
15, ter a seu cargo o ~'livro de pedidos do paiol", omiPserão lançados os pedidos de sobresalentes;
16, verificar a sahida dos sobresalentes que forem lH'cJidos;
17; ter a seu cargo:
a) o "livro de sobresalentes ao Deposito Naval";
b) o "livro de pedidos de reparos do Arsenal";
·18, dos servir.os comprehendidos nos nuineros 1. 2 r> ~exceptuam-se o mat.erial technico dos diversos compartinwnf,os e os paióes de polvora.
Art. 2. As att.ribuições do immcdiato serão as definidas
nos. capi.tulos I, II, ITI e JV do titnlo XIV da Ordenança 1para
fi ' Serviço da :\rmada, observadas as alterações
constantrs
deste decreto.
.
, Art. 3. A incumbcncia de encarregado grral r) r, ar'l.illlfl ,·ia
compete a capitão ele corveta.
:Art. •to Revogam-se as disposiç"lres em contrario.
Rio _de .Janeiro, 6 de setembro
1921, 1
da Indcpnndencia e ~3o da Republicn.
0

0

de

ooo

~PITACIO PESSÔA.

Joaquim Fe1·reira Chaves.

Anftlriza r1 minisfr, da Fnzrnda 'l Pmiftil' apnlicPs da divida
pnhl ier1 110 v:1 in r tk 1nn ennh dl'. rtSis, a f t' á impor! mw ia
do ,1 . ::no :000*. parfl ali PndPr ;ís despczas enm a t•nn'-d 1'!1 -(•c fio tln l•:sfradn dt' Ft'f'l'n Pdrnlina a 'l'llrr·rzina

O ~PresidrnLe d~ flepubliea dos E~tados Unidos do Brasii,
dt~ accordo t·nm o drspnsft1 no art. 82 da. lei n. L 212, dP G d•~

ACTOS DO POD rm B~ECUTIVO.

janeiro do corrrnl.r anno. r para execução do decreto nuHwro H. 782, de :!O de abt'il tamhcm deste anno, decreta:

Art. 1.° Fiea o ministro da FazPnda autorizado a emiUir
avnliers da divida publica interna, ao par, no valor de um
í~nrlto dr n~i~ cada uma; juros dr 5 rto ao anno, até á impor1armia ,frl .'J.;3(}1!};0íl0~, rJapPI, par·a I• fim de atlender ás despi'Z:I:-; f•om Jlf•ssoa! e material, dceorrcüte da construrção d~
)~.'Irada dP .F'Prro Pntrolina a TJ1Prezina.
A I' L. :!." ,H1•rog·am-sc as diRposir;ões em contra~io.
llio dP .Tanrirn, 6 de SC'Icmllro dr· 1021, 100° tla IndependPllciu ,. :~:J" da Ht>publica,
EPITACIO

P ESSÔA.

Homero Baptista.
DEf:RI~TO

N. 1'1. 082 ---

1921

DE (j DE SETE:MBRo DE

Approva os planos e projectos das obras de electrificacão do
ramal frrrco rle Sorocaba á villa de Votorantim, da SoriPdadP Anonyma Fahriea Votor·antim, no Estado de São
1):111 lo.

O Prcsident.r da Republira r1os E~tados Unidos do Brasil,
alümànll(Jo an que requereu a Sociedade Anonyma Fabrica
Voloranl.im, ('Oill st~de Pm ~ão Paulo, e rle accôrdo com o disposto no art. 2 11 dn decreto legislativo n. 1.293, de 5.de julho

do corrente anno, decreta:

,

Art1go nnwo. F1carn apprnyados os planos e projecto~
dM obras de electrificação ctn r·Rmal ferreo de Sorocaba :í
villa df' Voloran!im, da Rociedadt' Anonyma Fabrica Votorant.im. com sédR nn Estado rlf' São Paulo, os quaes com este
baixam. ruhrir-adns pelo direetnr geral do expediente da Secrel a ria de R si arlo da. Viação c Obras •Publicas.
fiio dP .Tanf'iro. G de srlrmhro rle 1921, 100° da Indepen·
rl,•ncia r• :~:1" da Hepnhlica.
EPITACIO tPESSÔA.

J. Pires do Rio.

nr<:nnETO

l\. 1 ~. fl83 -

DE

6

DE SETEl\IBRO DE

1921

Coneede á Sociedade Anonyma Fabrica Votorantim isenção
dr direitos de importaçro c do expediente para o material qne a mesma adquiriu, desf inado á êlectrificação
do srn ramal frrr.eo de Snroraha :'i villa de Votorant.im.
O Pl'f~siflrnte da He-publiea dos Estados Unidos do Brasil.
n.Uf'nrlPJHJo an qnr l'NJllf'rcu a Sorir.dadc Anonyma Fabrica
Vofornnfim f' dP arci'lnlo com o disposto no doerrto JcgislatiYn 11 . .1.?03. dr ri dP julhn do cnrr-rnte anno, c no dPercto
n. 11. !l~2, flp (i do corrente mrz, drcrf'ta:
.\ r't igo uni co. Fira concrdida á Soriedadc Anonyma Falnil':t \'pfnranlitH isnnt:ão de dirPito~ dr importaÇão e de exJIPdi••Jllt' J.l:ll'a n lll!llt't'inl C}l.W n nH'~rna ndquil'iu, dostinado
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:í electrifica~ão do seu ramal ferreo de Sorocaba á villa de
Votorantim, no Estado de São Paulo, e assim especificado;
tres (3) equipamentos electrioos quadruplos completos, para
vagões; um (1) motor-gerador de 433 H. P. e 300 Kw, para.
serviço de tracção electrica; tres (3) jogos de freios (break~)
a ar para vagões; o cinco (5) vagões (carrbs-automntorPs)
para via ferrea.
ll.io de Janeiro, 6 de set.einbro de I 921, 100° da Inrtcprn-.
(lencia e 33° da ncpublica.
EPITACIO PESSÔ.\.

J. Pires· do Rio.

Homero Baptista.

DECRETO N. 14.984 --

DE

8

DE SETEMBRO DE

1.0:21

Altera os arts. 96 do regulamento approvado por deerrto
n. 14.085, de :1 de março, e 39 do que baixou com n de
n. 14.533, do H do dezemhro de 19?0
O Presidente da Republica dos Estados Unidos do HI'asil, em vista do disposto no art. 23, n. XIII, da lei n. 4.2'~2. de
5 de janeiro de 1921, resolve alterar· o artigo 96 do n~gu
mento approvado por decreto n. 14.085. de 3 de março de 1n.?O,
para conferil· aos commandantos de corpos não montados
nttribuições analogas ás dos dA regimento de cavallaria (~ PSJWcificadas no artigo 186, ns. 2 e 3. do citado relgulamento, P lH·m
assim o artigo :39 do que baixou eom o de n. 14.533, dP- 11 rl~
dezembro do mesmo anno. para instituir rommissõrs prrnwTlPntes do cxamo naquellPs -corpos.

fiio de Janeiro, 8 de setembro de 1921, ·100° da Indcrwn-.
drmria o :13° da Hrpubliea.
EPITACIO- PESSÔA.

João Parulid Calogera.'l.

DECRETO N. 14.985

-DE

9

DE SETEMBRO DE

1921.

Arldi-ta no capitulo 5°, "Disposições diversas". n. 24. do rrgnlamen1 o approyado por dPcreto n. 14.797, rle 5 df' mn in
rlo 1fl:?l. a dispnsir,ão qnp nwnri011:1.
O Presidentr da nepl.lhlica dos l~stado~ Unidos do Hmusando da autorização conferida 1le:o art. 2;J, 11. xn r. da
hn n. ·'1.242, de 5 de .1aneiro nltimo, c em ··vista do que lho
e~poz n ministro de ~stado da Guerra, resolve addif.ar no caJIIlUlo ú", ~·ni~posiçõer:J diversns\'• n. 21, do rf'{fltlanH·nto p:n·a
!;j

~·
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inspceçõos, revistas e desfile~ app1~ovad~ por decreto n. i4.797,
do :5 d1~ maio ult.imo., a s0gumte disposiçao:
Terminado o desfiln, a cav.allaria (ou brigada indicada
pP.lo eommando quando formar divi~ão de cavallari~) fará ~
conl.ineneia final á autoridade superiOr.
.
Para isso a cavallaria, depois de ter desfilado, fórma em
batalha (art.. 559 do regulamento para os exercícios e o com-hatn da eavallaria), a uma distancia de iOO a 300 rnet!ros á
frl'nf.l' da anf.orirl.ade e para clla voltada. O commandante manda, então, ahrir fileiras c faz avanç.ar em andamento progressivo. (passo, trotn e galopP), até chegar a 30 metros da autoridadf'. Com a r-spada commanda - Alto - e pela voz aprcsnnl.ar, armas. Dá em seguida a vo:(: de - Perfilar, armas
e com um signal de espada indica a marcha a galope, em
colmnna de pnlol.õns. Durante a. marcha para a continencia tocam sónH'nf.u os darins e, no ar-to da continencia, tambem a
fanfarr·a.
O pr.lof.ão dr. metralhadoras (os pelotões de commando e
o oxtPnmmwrario sô formarão evnntualmente, como prevê o
art.. 2ft do rPgulanwnto para insppcções, revistas e desfiles)
não acompanha a marcha Plll continencia. Da primitiva posição na rormaç·ão nm batalha vnP nlcançar o rrgimerito quando
f'st.n rntira r•m columna.
Quando a rnnf inencia 1í feita ao Presidente da Republica,
a f rnpa. dPpois dn avançar, corno ficou dito, faz alto á distancia indir·:Hia; a um signal do cnrnrnandante, todos levantam as
armas na Yl'rtieal, estfmdendo o braço direito para o alto e
11m pouco para a direita, c dão um unisono grito - Hurrah l
-A fan rarra I oea o l1ynmo ~.~ os clarins a marcha de contincncia.
H.io de .Tanf'iro, 9 de setembro de 1921, 100° · da IndepenO :J3o da Hcpublica.

rlPncia

EPITACIO

J o{i.o

Pandiá

PESSÔA.

Calogeras.

J)ECil:ETO N. 14.986 --DE 10 DE SETEMBRO DE 192i

AhrP, ao .Ministerio da Fazenda, o crcdit.o .especial de 1 :606$970,
dcst.mado a pagUJ' o quo ~~ devido ao Dr. Militão José de
Castro Ronza, 1'111 virt.urlr dn srntença ,judiciaria

O Prnsidnnf.f' da Repnblica dos Estados Unidos do Brasil

usandr~ da antoeiznção contida nn decreto legislativo n. 4.327:
dn ~O.J(' dala.do, rr:snlvP. abrir, ao Ministerio da Fazenda, o
c~ed1to PSfl('CJfl:l. ~n 1 : 6~1)$970, dcsf.inado a pagar o que é deVJdn a~l I?r .. 1\-~Ihf ao .Jos1• dl' Castro Souza, em virtnde de sen-

tf'nça .nuhcwrm.

Hio dn .Tanniro, 10 de sef.Pmlwo do 1921, 1000 da Indepen:::J" da H.Ppnhlica.

deneia e

EPITACIO PESSÔA.

Homero Baptista.
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DECHE1]ü N. i!t. D87 -

DE

10

DE SID'.EMBRO DE

1921

Modifica divrrsns artigos do régulamento que baixou com o
decreto n. 1O. 78~~. de 25 de fevereiro de 19H.
O Presidente rla J~epublica dos Estados Unidos oo B_ra~ül,
usando <la antori:zac-ão contida no art.. 23, n. XIII, da· lm numero ft .242, dr 5 de janeiro de 1921, resolve' modificar, da
fórma sPguintf', os arts. 2o é 57 do regulamento nu e baixou
com ·O decreto n .· 10.783, de 25 de fevereiro de 1914 e supprimir o n. 1 do art. 4° do mesmo. regulamento:
Art.. 2°:
a) dirccç-5.n ·

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

.

. . . . . ·. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
·~

.. . .. ..

.

Dil'rctor-trc'hnico: engenheiro, major ou tonentr·-coronrl.
•••••

t

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

IJisposiçõcs (JP1'n.cs
Art. '57. O dircctor geral scr:í snbst.ituido, em srn1s impCldimnnfos r faltas, pelo official mais graduado em sPrdço
na fahl'iea.
·
Par'agrapho unieo. Os bfficiat~s que servem na fabrica
terão pl'ocedcncia hicrarchica sobrP os demais funccinnario3
ctvis do estabclceim(mto.
Hin ele .Janeiro, 1O de setembro de 1921, 100 da lmlr.pendcncia e 33° da Ilepub,lica.
EPITACIO PES~ÔA.
I

Joiio Pandid

DECfiETO N. ·I L H88 -

DE

10

CaZogera.~.

DB SE'rEMBRO DE 1!)21.

Abre ao !Miinisterio da Viação e Obras PubiÍcas o eredito de
1.000:000$ (mil contos de réis), em apolices da divija
publica, para attender a despezas eom a construcção da
Esf r a da de Ferro Central do Piauhy
O Presidente da Republica dos Estados Unidos. do BrasiL·
mmnrln da autorização constante do art. 82, da lei n. 1. 242,
de 5 dn janeiro dn corrente anno, T'Psnlve abrir ao Minis'f.erio
da Viação c Obras Publicas o credito de 1. 000:000$ (mil
contos de réis), em apolicr.s da divida publica, para aUender a
flcspPzas · com a cnnsf rncção da iB~~"t mda de Ferro Central do
Pianh:v.
Rin de .Tmwirn. 10 dr. setembro de 1!)21, tóoo da InrlcpendPncia c :1:r da Rcpublica.
EPITACIO P'ERSÔA.

J. Pires do Rio
Homero Baptista.

AC'J'OA DO POnrm EXECUTIVO

DECRETO N. 14.'9189 -

DE 10 DE SETEMBRO DE 1921

Abre ao Minist.erio da Agricultura, Industria e Commercio
o credito de 396:840$ ;para subvencienar, no corrente
anno, o .Serviço de Defesa do Algodão mantido nelo Estndo da Parahyha do 'N~ortc.
O Presidente da Republica dos Estàdos Unidos do Brasil,
tendo ouvido o Tribunal de .Contas na fórma do § .2°, n. III,
do art. :~o do respectivo regulamento, e de accôrdo com o
disposto do nrt. 47, lettra v, da lei n. 4 .242, de 5 de · janeiro de 1921, resolve abrir ao Ministerio da Agricultura, Indust.ria e Commercio, o credito de 39·6 :8W$ para subvencionar, no corrente anno, o Serviço de Defesa do Algodão man1.ido pelo Estado da Parahyba do Norte.
Rio de Janeiro, 10 de setembro de 1921, 10011 da Indepcndcnci a c 3~1° da nepublica.
EPITACIO PESSÔA.

Simões Lopes.

nEcnETo N. 1". 990

~ nF.

1o nF.

sF.TEl\rnRo DF.

1921

Ahro ao Minis[crio rln Fazenda, o credito de 300:000$, supplenwntar :í Yerha 5" "Inactivos", pensionistas, etc., consigna('ão: b) Aposentados "Novas concessões" do vigente
nrr,:imenf o do nwsmo minislr~rio.
·
O Presidr.ntP. dn firpuhlica dos Estados Unidos do Brasil,
usnnrlo da an[orizacfío contida no art.. 96, n. 1, 1a lei numrro 1, .2'12. de 5 dt~ janeiro findo, e tendo ouvido o Tribunal
d0 Cnnf as na fMma do disposto no n. TX, do art.. 32 do regulamonto amwxo ao rlocrflfo n. 1::l.'868. de 12 de novembro rfe
1!H !'l, resolve ahrir. ao Minist.erio da Fazenda, o credito de
300:000$ supplr,rncnf:u' á verba 5", "Inactivos", pensioniRf.aq.
r te., ronsig·naçiln: b) Aponsentados "Novas coneessõrs" do vigPnfc orçummllo do mesmo ministorio.
Rio de .Tnneiro, 1O de se!emJ1ro clr 1921, 10or da Indepenrlencia o :13" da Repnblica.
EPITACIO PESSÔA.

Homero Baptista,

D"fi:Cn T~TO N.

C:onrcrle

(!

1 Í .'001 -

DE

1'~

08 SE.TEMBRO DE

1921

soriNladr nnnnyma Ningara Fire Tnsurance Cnm-

Jl:IIIY. auforiznr~fío pnra funrrionar na Rcpuhliea

o PN':;;idPltfe da nopnblica dos Estados Unidos do Brasil,
affr.ndmtrlo no lflW t•r.qum·i:~U a Niagara li'ire Tnsuranee C:orripnny, :::,l!'iednd,~ uunn~·rmt, l'Om sédé rm Novo. York, ]:~tado~

ACTOS DO PODJm EXECUTIVO

21

Unidos da America· do 'Norte, resolve conpeder-lhe autorização para funccionar na Republica, sob as R9guinto~ r.nndições:
I
A Companhia sóment.c operará. em seguros e rcsrgnros
e terrP~f res.
li

n~aritimos

O capital da r.nmpnn h ia para as operações no paiz ser(t
do 250.000 dollar~ on '~:57: 5()o()IJ!;, ouro, e será. roalizado nos
termos do ,art. -17, ~ 1. o, do decreto n. 4311,. do !1 de dezntnlu'o
d~ 1891.

III
A Companhia fará nn Thesouro Naci.onal o rleposiLn do
200:000$, de accôNlo com o art .. 34 do regulament.o rpw hai~
xou com o clccrcfn n. 11.593, de 31 de dezcmhro dn .1!1'!0.

IV
Fiear:i sujeita a todas ns leis e rcgulamontos que Yigornrrm ou viPrem a vigorar sobre o objccto dP scn np~··wi•l.

v
Constit.uirá, nl1~m dn reserva dC' que trnta o art. ,'!f) dn
n. 1 1.!593, 1rma outra de providencia qnc R~rá
formada com a quota de fO %, dos lucros liCJuidos rln SIHlS
r>peraçõ·f:'S no· pai:r. npurados nos balar\ÇM, ai é aUing it' um
f.f'r('O de capital rv•clara:do C, ctahi em diante, por !) o/.•.
H in de .Tanrir-o, 12 de setPmbro do 19.:? t, fOOO dn lndr-~
prnrlencia c 33° d:t Rcpnblica.
n~gulamento

EPITAniO PES!4() \.

llmnm·o ha111 ista.

DECRETO N. 14.992 -

llE 1~ DE SETEMBRO DE 1D2t

Approva o proje.cto e respectivo orçamentot na imporlancia
cte 136:872$326 (cento e trinta e seis contos oitocento:;
e setenta e dons mil tresentos e vjnte e seis réis) rla estação de Bananeiras c snns deprndencias, na Estrarla de
FPrro de TndPpmHlPJWia r Picully, no F'.slnrln fln Parnh~·lm

O Presidenlr da Rf:puhlica rlM ERt.nrlns TTniflns lln Hrnsil,
l'ft.C'mlrndo an q11 P prupoz a TnRprcl o ria FN1Prfll dr• Ohrns
r• •ntra as 8ccca~. drcrrLa:
ArLigo unino. Ficam appr'ovatlos o projceto c l'PSpPctivn
0rtamPnt.o, na importa.ncia total do 136:872$.:126 (eenLo e
~l'intn e setE1 ''flllf ~~~ oHnccnt.o~ ~ eotonta e dou e mil trr~ontnPJ

2g
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e vint0 e seis níis), da estaço de Bananeiras e ·suas depen-

dnncia.'>, comp~'Plwndentio armawns, desvios, triangulo de re\'ersãn P caixa d'agna, na Estrada ele Ferro de Independcncia
e Picuhy, no Estado da .Parahyba, na conformidade dos do-:cunwnros q1H~ com f\St.f' baixam. l'llhl'ieados pelo flireetnr geral
flf' nxrwdi('nll' da f\I'CT'I'I::tt'ia df' Ji3.~.;fado cta Viação o Obras Publicas.
Rio d0 .lanPiJ•o, 12 de setembro rlc 1921, 100n da TndepeJH](•ncia n :33° da Republica·.
EPITACIO PRSSÔA •

.T. Pires do Rio.

nECHETO N. H. 9[)3 -

DE

12 DE SETEMBRO DE 1021

ApprnYa o projccLo das installaçõos ·para deposito de carro~
o loeonwl ivas na t'sfação flp Queimadinhas, da Estrada
do Ferro Cnntral· da Bahia, e hem assim os respectivos
orçamentos, na:~ importancias de frs. 9. 540,00 (nove
mil quinhentos o quarenta francos) c 12:558$974 (doze
conf.os qninlwnlos e cincoenLa c oito mil novecentos a
std rnln I' quafro réis) .
O Presidente da Republica dos Estados Unidos do Brasil, attPndendn em parte ao qne rcq11eren a «Compagnic des
Chcmins de ·For FédtSranx de l'Esf Bl'ésiliem>, arn~ndatari:t.
o consfrnetnra rlas estradas de ferro fcderaes dos Estados 'da.
Bahia, Sergipe c norte de Minas Gemes, segundo os contra~
ctos celebrados em virtude dos decretos ns. 14.068, de 19 de
feverei1·o de 1!)20, o 14.159, do 8 de maio do mesmo· anno, c
tendo em vista as informações prnstadas pela Tnspecf.oria Fe-deral t]a.'-' Estradas, decr·cta:
Arl. 1." Fica apfH'ovado o projecto das installnções para
dopo si Lo de eanos e locomotivas na C'sf.af:fio de Queimadinhas,
da Estrada de Ferro Central da Bahia, apresentado' pela
«Compagnic dos Chcmins de Fcr Fédéraux de l'Est Brésilien~.
o qual com este baixa, rubricado pelo director geral de Expedientn da Secretaria de Estado da Viação e Obras Publicas.
ArL. 2. o Ficam igualmente approvados c tambem baixam rubricados os orçamentos das installações a que se refere o artigo anterior, reduzidos, porém, ás importancias de
frs. 9.510,00 (nove mil quinhentos e quarenta francos) •.1
12 :558í!lD71t (doz·c conlos quinhentos c cincoenta e oito mil
novncfmtof' c sctfmt.a !' quatro réis), conforme as diversas glozas fei f n..: em aP1bns pela Inspcctoria Federal das E~tradas,
as quacs se acham assignaladas a tinia carmim.
Ar L. 3. o As imp01'Lancias dos orçamentos ora ap.provados, cnnsidemdos como maximos a serem despendidos- com as
installa~;õcs de qui' se trata, serão subordinadas ao que sobre clJas t'sfafuc a clansula 20, § 1o, lel.t.ra b do contract.o decor-rente do dccrrfo n. 11.. 068, de 19 fle fevereiro de 1920.

AC'IOS DO PODli:R EXEClTTlVO

Art. 4. o Para a conclusão dos serviços ttea fixado o
prazo de 6 (seis) mezcs, contados da data em que a rcqw~
rente for notificada do pre~ente decreto.
Rio de Janeiro, 12 de setembro de 1921. 100° da Indepcudencia c 33° da Uéimblica.
·
EPITACIO· PESSÔA.

J. Pires do lliv.

DEURETO N. 1L9\H-

DE

12 DE SETEMBHO

J)g

1!)21

Approva o project.o c respectivo Ol\\amcnto, na impurLancia
de 27:1t77~i700 .(vinte e sete contos quatrocentos e setenta e seLe mil e setecentos réis), para a construccãu
de uma nova cerca na explanada da estação de· <~Calc.;ada-!>,
da Estrada de E' erro Bahia a Alagoinhas.
O Presiden! e da Republica dos Estados Unidos tln Brasil, attcndcndo ao que rcquereu a <<Compagdie des Chmnin:;
de For. Fédéra11x de l'Est Brésilien», arrendataria e constraclora das esLI'adas de ferro fcderaes ·da Bahia, Serg"i.pe e
norte de .Minas Ueracs, conforme os contraetos cclebradus em
virtude dos decretos ns. 14.068, de 19 de fevereiro de 1920,
c 14.15,9, de 8 de maio do mesmo anno, c de accôrdo com
as informações prestadas pela Inspectoria Federal das Estradas, decreta:
Art. 1. o Para a construccão de uma nova ee1·ca na cxp!anada da estação de «Calçada», da Estrada de Ferro Bahia
a Alagoinhus, at'rendada á requerente, ficam approvados v
projecto e respectivo orçamento, na importancia de réis
27:177$700 (v i n!c e sete contos quatrocentos c setcn ta e sete
mil c sctcccnlfls r·éi~), os quaes com estn baixam, rnllf'icados pelo diret·lnl' gemi de Expediente da Sccre!.af'ia de E:.;tado da Viação c Obras Publicas.
.
Art. 2. o A despeza que se effectuar t~om essa const.r~.r
ccão, devidanwnfe apurada em regular tomada de ~~tmta'3,
após a cónclusfín do serviço, até ao maximo do orçamento ora
approvado, SI'J';'t desdobrada em duas verbas iguans, 11a im·pol'Laucia de L:3 :73~$~50 (Lt·ese c<mtos setecentos e· trinta e
oHo mil 'Oitoecntos e cincoenta réis) cada. uma, levando-se
uma delfas á eonta ele capital e a outra a titulo de obras nn···vas e melhoraníentos, conforme estipula a clausula 6-1 do
contraclo decorrente do decreto n. 14.159, de 8 de maio de
1920.
Art. 3 . ., Para a conclusão ,da~· respectivas obras fica
marcado o prazo de 3 (trcs) mezes, contados da data deste
decreto.
Rio de J:fneiro. 12 de setembro de 1!)21, 1010" da Independencia e 3:3o da Republica.
EPITACIO PESSÔA,

J. Pires do Rio.

JO
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DECRETO N. 1'1. !HJ5 -

DE

12 og

SE'l'EMBHO DE

Hl21

i~ilrü, ao 1\linisterio da l!-.azem.la, u credito especial d_c réis
.23-:-073$219, para pagamento de venciruentds devidos ao
surg·ento commandantc dos guardas da Mesa de Renda3
de Port.o Aere, Olympio Cou~iuho, e" relativos ao período
do 10 de Jevercnro de 1U16 ~\ ~8 de janoiro do éOlTente

anno

o Prcsidnntn da Hepnbliea dos Estados Unidos do Brâsil,
nu tonformidadu do art. 1o do decreto legislativo n. 4 .331.
dn lto.ie datado, l'f~:-;oiYe abrir, ao l\linisterio da Fazenda, 1J
ermlif.o esJweial de 23:H73$219, para pagamento de vencimentos devidos ao sargento cornmanduuto dos guardas da Mesa.
de Hondas flp P1wtu 'J\ere, Olympiu Coutinho, e relativos ao
}J(~riotlu d1• JO de Jevurciro de lUlü a 28 de janeiro rl 1) corrcnto
UlllJO.

Hio tln .Janeiro, J 2 de sclcmlJru de 1921, 1ooo da Independeneia o :J:Jo da HcpulJlica.
EPI'l'ACIO PE!:SÔA.

Homm·o Baptista.
])ECHI~TO

N. 11. UDG -

lJE

12

DE ::iETEMBHO DE

\1021

Abn•, ao l\linísll't·io da Faztmtla. o cJ·cdito rlo 27 :653${38, para
satisfnzet' ao pag·amento qLw, f'lll virtw1e de sentença jU:dieiadu, ,, devido a Ramiro Teixeira da Rocha. escrivão
da Co!lcclto~ria Fcd('l·al de J>omha, .Minas Gerae~

o

PrPsid1~111e

da

Ht~pnblica

dos

E~l.ados

Unido·s d9 Brasil,

Usundo da au tol'izac;.ão t•onLida no mt. :! " dô decreto- legislativo
n. ·1. :33~, dP !tojo daf.ado, rnsoJyc alJJ·il·, ao l\linistetio da F'a7.enda, o aedif.o tlo 27 :H53$l:JR para satisfazer ao pagamento
quo, nm virlttd(\ dt! Hl'nh~nç-a judieiaJ'ia, é devido a Ramiro
Trd xnil'a da Hoelm, eyeri vão da CuJiedoria Federal de Pomba,

Gcracs.
Jtio dn .JaJJ,~i,·o, 12 de setembro de 1021, 100<> da Indepcndencia c 3:3° da Hepuhlica.

l\Iina~

EPITACIO PESSÕA.

Homero .fJ~.mtista.
DECHETO N. 14..907

-DE

12

DE SETEMBRO DE

1921

Ab1·e, ao MinisUwio da Fazenda, o credito de 480$, para pagamento, durante o cxercicio de 1!l21, ao tachygrapho de 2"
elasse .Tosé Mariano Carneiro Leão, da differença de gratificação, por contar mais pe 15 annos

O Presidente da Republica dos Estados Unidos do Brasil,
usando da autorização contida no art. 2° do decreto legislatiyo n., 4. 332, de hoje dªtado, re~olve abrir, ao MiºiªteriQ d~

ACTOB· DO PODER·· l!;XEÇQIJ."IVO

Fazenda, o crcd i Lo de 480$; pam pagamento, durante o exerci cio de 1921, ao tachygrapho de ~" classe José Mariano Cr-,rneiro Leão, da diffcronça' d~ gratificação addicional a que
tem direito, a razão de 40$ mensaes, por contar mais de 15
annos de serviço .
Rio de Janeiro, 12 de setembro de 1921, 100° da Indep~n
dcncia c 33° da Republicà.
Ti!(>I'rACIO

PEssôA.

nnero Baptista.

DECRETO N. i4. 9tl8 -

DE

12 DE BE'l'EMBno DE 1021

Abro ao Ministerio da Fazenda, o credito especial de
47:810$497, para pagamento do que é. devido a Laurirh.!o
Felisberto ue Assis, em virtude de sentença judiciaria
O Presidente da Republica dos Estados Unidos do Brasil,
usando da autorização contida no· art. i" do decreto legislativo n. 4 .328, de 10 do corrente, resolv.e abrir, ao Minisf.erio
da Fazenda, o credito especial de 47 :8'10$497, para attmt~
der ao pagamento do que-.é devido a Laurindo Felisberto ct.:'
Assis, em virtude de sentença judiciaria.
Hio de Janeiro, 12 de setembro de 1921; 100° da Independencia e 33° da Republica.
EPITACIO PESSÔA.

Homero Baptista.

JlECfiETO N. J.j. 990 -

DE

12

DE s·E'l'EMBBO DE

:1021

Abre, no Minislerio da F.azenda, o credito especial de J'ISÍ8
67 :352$3-H. para pagar o que é devido a Frarwisco Antonio da Costa Nogueira Junior, em virtude de sentcw;-a
judiciaria
O Presidrnfe da Repuhlica dos Estados Unido:j do Brasil,
usando da autorização contida no deeret() legislativo n. 4. 329,
de 10 cto COlTtmte, resolve abrir, ao Mil1isterio da Fazenda,
o credito espncial de 67 :35~$341, para pagar o que é devido
a Francisco Antonio da Costa Nogueira Junior, em virtude de
sentença judiciaria.
lho de Janeiro, 12 de setembro de- 1D21, iOOo da Indepen-·
dencia e 33° da Republica .,
EPITACIO PESSÔA.

Homero Baptista.

ACTOS DO POD~R EXECÜTIYO
D.ECHETO N.

j

5. 000 -

DE

13

1921

DE SETEMBRO DE

Adia a 1,execução do H.eg\ilamento da Inspectoria de Vehiculos,
apvrovado pelo decreto n. 14.942, de · t 1 de agosto do
euncnte anno
O Presidelltc da Hepublica dos Estados Unido~ do Brasil •.
attendrndo á rwePssidade de modificar algumas disposições d,J
Hcgulamcnto da Jnspcctoria de VchictÍlos, âpprovado ·pelo. de-·
ereto n. H. 94~. dn 11 de agosto do corrcnt~ anno; resolve
ad1ar a execução do referido regulamento, até que seja .novamente publicado no Diario Official.
Hio de .Janeiro, 13 de setembro de 1921, iOOo da Indepen~
dencia e :~3° da Hepuhlica.
EPITACIO PESSÔA.

Joaquim Ferwreira Chaves.

DJijCHETO N. 15.001 -

DE

13

DE SETEMBRO DE

1921
I

ConbmJt~ · ;i

~ociedado Anonyma Cory Brothers and Company,
J.,imíted, autorização para funccionar na H.cpublica

O Pr-esidente· da Hcpubliea dos Estadot~ ·Unidos ..do Brasil,
attendcudo ao que requereu
a Sociedade Anonyma Cocy
Brothers and Company, LimiLud, com séde em Cardiff, Inglaterra, o devidamente rorn·cscntada~ decreta:
Ar'Ligo uni co. E' concedida á Sociedade Anonyma Cory
Brothers and Company, Limited, autorização para funccionar'
na Hepuhlica, colll os estatutos que apresentou e mediante as
clausulas qun a esto ·acompanham, assignadas pelo Ministro de
Estado dos Negorios da Agricultura, Industria e' Commercio,
ficando a mesma sociedade obrigada a cumprir as formalidades
exig·idas pela legislação em·· vigor.
Hio de Janeiro, 13 do setembro do 1921, 100~ da Indepondencia c 33° da llepublica.
EPITACIO PESSÔA.

Simões Lopes .

Clausulas que acompanham o decreto n. 15.00~, desta data
I

A SoeiPdado Anonyma Cory Brothers .and Company, Limited, é ohrigada a ter um representante geral no B:rasil, com
plenos e illimitados poderes para tratar e definitivament~ resolver as questões que se suscitarem, quer com o Governo,
quer com particulares, podendo ser demandado e receber cítação inicial pela sociedade.

33
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II

Todos os actos que praticar no Brasil ficàrão sujeitos
unicaijlente ás respectivas leis e regulamentos e á jurisdicção
d~ seus tribunaes juçliciarios ou administrativos, sem que, em
tempo algum, possa a referida sociedaae !'eclamar qualquer
oxcep2ão~ fundada em ·seus estatutos, cujas disposições não.
poderaó servir de base para qualquer reclamação concernente
á execuÇão das obras ou serviços a que· elles se referem.

111
Fica dependente de autorização do Governo qualquer alteração que a ,sociedade tenha de fazer nos respectivos estatutos.
A sociedade não poderá, tão pouco, praticar nenhuma operaÇão de banco, negociar em cambiaes ou operar em seguros
sem que, para esse fim, solicite préviamente autorização especial ao Ministerio dos Negocios da Fazenda.
· Ser-lhe-ha cassada a autorização para funccionar na
Republica si infringir esta clausula .
IV

Fica entendido que a autorização é dada sem prejuízo do
principio de achar-se a sociedade sujeita ás disposições de
direito que regem as sociedades anonymas.

v
A infracçã:._ de qual·quer das clausulas para a qual não
esteja comminada pena especial será punida com a multa do
um conto de réis ( 1 :000$) a cinco contos de réis (5 :000$), ·
e no caso de reincidencia, com a cassaçãó da autorização con~
cedida pelo decreto em virtude do qual baixam as presentes
clé.usulas.
Rio de Janeiro, 13 de setembro de 1921. ·-Simões Lopes.

DECRETO N. 15.i()!02 -

DE

14

DE SETEMBRO DE

19.21

Approva o regulamento de minas
O PresidPnte da Rcpubliea dos Estados, Unidos do Brasil,
usando da aUribuição Q•ue lhe confere o art. 48, n. i, da.
Constituição, resolve approvar o regulamento ·de minas, quo
com este baixa, assignado pelo Dr. João Pandiá Calogeras,
ministro de Estado da Guerra.
Rio de Janeiro, 14 de .setembro de 1921, 100° da Independencia e 33° da Republica. ,
1

JPlTACIO PE.S.SÔA.

João Panf#d Calailermi.
Leià de 1921 - Vol. V
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DECBETO N. 15.003-

DE

15

DE SETEMBRO DE

1921

Faz modiftcaçõea no regulamento appl'OTado pelo· deueto n. ii.ll)i, de 15 dà
~etembro de 1920 ·

O Presidente da Republica dos Estados Unido' 'dÕ BraãU
resolve, de accôrdo com o art. 1.194, do regulamtento approvado pelo decreto n 14. 354, de 15 de setembro de t 920- fa-zer neste mesmo regulamento as modificações que a este decreto acompanham e que a pratica demonstrou neoessária .,
maior efficiencia dos serviços peculiares ·ao Departament.õ
Nacional de Saude Publica.
Rio de Janeiro, 15 de setembro de 1921, 100° da Ind$pen-.
dencia e 33° da Republica.
EPITACIO PESSOA.

Joaquim Ferreif>q. CMve&.

Regulamento dos senlços a cargo do Dep.artamento Matlonàr de
Saude Publica. a que se refere odecreto Di li,JDI. de 15 de
setembro de 19~1.
PARTE PRIMEIRA

Generalidades
TITULO I
Art. 1°. O Departamento Nacional de Saude Publica,
subordinado ao Ministerio da Justiça e Negocios In~riores,
tem a seu cargo os serviços de hygiene e de .saude publica,
executados ou a executar no patz pelo Góferno Federal,.
comprehendendo :
a) serviços de hygiene e sauàe publica do Districw
Federal, abrangendo a prophylaxia geral e especifica das
doenças transmissíveis, e outr~s evitaveis, a ~policia sanitaria
dos domicilios, Jogares .e logradouros publicos, das fabricas,
officinas, collegios, estabelecimentos commerciaes e indus.:.
triaes, dos hospitaes, casas de saude, maternidaqes, mercados,
·
boteis e restaurantes;
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b) fiscalização dos generos alimenticios,. no Districw
Federal;
c) serviço sanitario dos portos marítimos e fluviaes;
d) estudo da nature::a1 etiologia tratamento e prophylaxia· das do:enças transmiss1 veis ·e outras evitaveis, bem como
quaesquer pesquizas scientifica.s que interessem â saude
publica;
e) fornecimento de sOros, -vaccihh$ e outros prod:uc~s
biologioos, qlie se . destinem .' ao combate de epidemias em
quaesquer regiões do paiz, e a fiscaJizaóão do preparo d·estes
j)roductos · em institutos e laboratorios. particulares;
·
f) fornecimentos de. m~dicamentos ·. officiaes, de ~ccôr(lo
com o decreto n. 13.159, de 28 de agosto de 1918, por intermedia do Instituto Oswaldo Cruz;
g) inspecção medica de immigrantes e outros passageiros que se des.li_nem aos portos da Republica;
h) assistericia, no Districto Federàl, aos morpheticos e
aos demais doentes de devam ser ~solados;
_
i) organização da estatística demographo-sanitaria e a
publicação' dos boletins respectivos;
j) fi:~rviços de fiscalização de esgotos e os de construcção
de novas rêdes no Districto Federal; .
k). fiscalização de productos pharmaceuticos, de sôros,
vaccinas e quaesquer outros productos b~ologicos expostos á
venda;
.
.
.
l) .prophylaxia rural no J;>istricto Federal, nos Estados e
no territorio federal do Acre; ·
.
m) organização dó serviço · de propaganda e educação
·sánitaria;
. .
·
n) organização do 'Codigo Sanitario, que será submettido
á àpprovação do Congr.esso Nacional.
Art. 2". Os serviços do Departamento Nacional de Saude
Publica ficam disfribuidos por tres directorias: Directoria
dos Serviços Sanitarios Terrestres; Directoria de Defesa Sa:..
nitaria Marítima e Fluvial; Directori.a de Saneamento e Prophylaxia Rural, todas subordinadas a uma Directoria Geral.
Art. 3". Além das directoria;s indicadas no artigo anterior, haverá inspectorias technicas incumbidas de serviços·
especiaes, ·immediatame:pte sujeitas á Directoria Geral ou a
alguma das outras directorias.

TirULO II
ORGANIZA.I;ÃO ADMINISTRATIVA DA DiREdi'oRIA GERAL DO
DEPARTAMENTO

Capitulo I

: Art. 4". A. superintendencia dos 'servig.os do Departamento
Nacional de Saude :Publica será exercida por um Directo~
Geral.
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Paragrapho unico. O Director Geral terá um assistente
de sua confianca, que exercerá o cargo em commissão, podendo ser designado dentre os medicos do Departamento ou
de outros institutos scientificos subordinados ao Ministerio
da Justiça e Negocios Interiores.
Art.. 5°. A Directoria Geral do Departamento Nacional
de Saude Publica compôr-se-á de: 60 inspectores sanitarios,
20 sub-inspectores sanitarios e f(). medicos de hospitaes de
isolamento, distribuídos pelas delegacias de saude e pelas sei
guintes dependencias: Inspactoria dos Servicos de Prophylaxia, Inspectoria de Prophylaxia da [,epra e Doenças
Venereas, Inspectoria de Fiscalização de generos alimentícios,
Jnspectoria de Prophylaxia da Tuberculose, Secção de ·hygiene
infantil e 'Hospitaes de Isolamento. · .
Art. 6°. Os serviços administrativos do departamento ficarão a cargo de uma Secretaria Geral,· constituída de duas
secções: Expediente e Contabilidade.

CAPITUW li

Secretaria geral

Art. 7°. O chefe da Secretaria do Departamento será o
secref.arjo geral, ao qual ficará suboróinado o pessoal
administrativo.
Paragrapho uni co. Haverá um sub-secretario. escolhido
pelo secretario geral dentre os medicos do Departamento e
que exercerá o cargo em commissão.
Art. so. O secretario geral dp Departamento distribuirá
o pessoal administrativo, de· accôrdo com as necessidades do
serviço, pelas duas secções e pelas outras depehdencias im-.
mediatas da secretaria geral.
Art. 9°. Subordinado á secretaria, por intermedio da
secção do contabilidade, haverá o almoxarifado geral do Departamento, encarregado dos fornecimentos a todas as dependencias do mesmo.
Art. 1O. O almoxarifado será dirigido por um almojarife e terá os ajudantes e demais funccionarios constantes do
quadro annexo .
Paragrap·ho unico. Os serviços do almoxarifado e de suas
dependencias serão regulados por instrucções expedidas pelo
Director Geral do Departamento ..
Art. 11 . A secretaria. geral terá ainda um archivo, uma
bibliotheca e um deposito de material de expediente.
Art. 12. A portaria do Departamento ficará a cargo de
um porteiro, com os nacessarios auxiliares.
Art. ~3. A secretaria geral é o centro da administração
a cargo do Departamento Nacional de Saude Publica, cabendolhe receber todos os papeis destinados ao Director Geral do
Departamento e encaminhar todos ,aquelles qu~, por este ou
por sua ordem, tiverem de ser expedidos.
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CAPITULO III

Da secção de e:tpediente ·

Art. 14. A secção de expediente, sob as ordens do subsecretario, que dirigirá ·oa trabaJhos de accôrdo com as instrucções e ,determinacõe.s verbaes ou e'*'riptas co secretario geral, terá a seu cargo o archivo, a bibliotheca e a portaria.
Art. 15. Cabe á secção de expe~iente:
I. Organizar a correspondencia do Ministro da Justiça
e Negocios Interiores, do Director Geral do Departamento e
do secretario, lavrando os decretos, avisos, offi((ios, memoranda,
e quaesquer actos que entendam com as delib~Jrações daquella9
autoridades e que não sejam da competencia da secção de
contabilidade.
li. Preparar a correspondencia destinada ao Congresso
Nacional, quando não se tratar de assuinptos referentes a
credit.os orçamentarios ou extra-orçamentarios.
III. Expedir os ac.tos da propria secretaria geral, em
correspondencia. com as repartições pertencentes ou subordinadas ao Departamento.
IV. Fazer o expediente sobre nomeações, promoções, licenças, transferencias e exonérações do pessoal do Dep'arta.•
mtmto e os actos de louvor, de advertencia, de suspensão e de
designação para commissões, examinando convenientemente .
os casos que dependerem de estudo prévio.
V • Lavrar os termos de posse do pessoal da secretaria
geral e dos chefes de serviço do Departamento.
VI. Fazer o expediente ·sobre a aposentadoria dos fnnccionarios do Departamento.
VII. Organizar o assentamento dos funccionarios de todas
as dependencias, com indicação. do nome, estado, categoria,
datas de nomeações, posse, exercício, accessos, remoções,
corrimissões, licenças, suspensõ!es, trabalhos qur, hajam executado, serviços relevantes e tudo mais que lhes possa affectar
ou interessar a sua carreira publica.
VIII. Organizar, p~ra ser publicado annualmente, o
Almanak do Pessoal do Departamento, com o resumo de todas
as indicações a .que se refere o numero anterior.
IX. Encaminhar ás diversas dependencias, mediante registro no protocollo, os papeis que pelo secretario, geral sejam
ás mesmas distribuídos, com excepção dos destinados á secção
de contabilidade, que a esta serão enviados directamente.
X. Encaminhar, mediante nota no protocollo, ao gabinete
dq Ministro, os papeis dependentes de assignatura e despacho.
XI. Transmittir, directamente, á secção de contabilidade,
antes de subirem ao iCOll'hecimento do Director Geral do Departamento, todos os processos em tque seja necessaria a sua
audiencia, por envolverem materia de despeza ou receita ou
entenderem com assumpto de sua competencia.
XII. Remetter, directamente, á mesma secção de contabilidade. para as p~ecisas annotacões ou conveniente expediente, todos os papeis de que constem despachos ou autorizações -de que resultem empenho de despeza, qualquer alte-
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ração da despeza ou receita, ou necessidade de conhooimento
por parte daquella secção, para effeitos ulteriores, •á vista da
sua competencia regulamentar.
XIII. Escripturar o protocollo geral da secretar-ia de
modo a consignar o movimento detalhado dos papeis que ti-.
verem nella entrada.
·XIV. Encaminhar ao secretario geral todos os processos
iniciados na secção, ou provindos de outras d-~pendenciae, e
sujeitos a despacho, instruindo-os, quando necessario,, oom a
indicação da legislação e dos precedentes que a tradição houver
consagrado e a pratica sanccionado.
.
XV. Estudar os .processos de recursos administrativos· em
todos os casos em que possam ser interpostos.
XVI. Proced·er ás diligencias necessarias, organizando o
preciso expediente, para completar ó estudo e preparo dos
papeis, assim como ás :que forem ordenadas por despacho, no
que não entendam 10om assumptos da secção de contabilidade.
XVII. Preparar e ~transmittir instrucções ás varias dependencias do Departamento ..
XVIII. tPreparar as exposições de motivos que tenhllm
de ser dirigidas ao Presidente da Republica, propondo a_ adopção de qualql.ler medida.
XIX. Estudar e commentar as legislações de paize$ es-·
trangeiros e proceder ao exame dos relatorios, das exposioões,
dos esolarecimentos, das informações e dos alvitres que proporcionem ao Departamento a acceitação de providencias ne-'
cessarias ao seu desenvolvimento.
XX. F·azer o registro de titulas, de diplomas _scientifioos
e das licenças relativas ao exercício da arte de curar em qualquer -de seus ramos e por quatquer de suas fórmas legalmente estabelecidas.
.
XXI. Organizar, mensalmente, e publicar uma relaclio
dos profissionaes matriculados durante' o mez, revendo no
fim do anno, pata ser publicada em janeiro, uma relação
geral C!P. que constum todas a$ alterações que tivere'l·~ occoridQ.
X'XII. Organizar o& processos preparatorios das deliberações que o Director Geral do Departamento houver de tomar.
XXIII. Preparar· editaes, declaracões e outras publicações
officiaes .que tenham de ser· assignadas pelo Director Geral
ou pelo sooretario.
XXIV. Organizar os boletins, fórmulas, impressos, conselhos prophylacticos ou de propaganda qqe tenham de ser
distribuídos á população.
'
·
x:xv. Fazer os registros e passar os attestados que sejam
da sua attribuição por outras disposiçõ'es deste regulamento.
XXVI. Publicar as tabellas de drogas, vasilhames, utencilios, rotulos, livros, etc., de que devem estar providas as
ptharmacias para obterem licença afim de funccionarem, e
bem assim outras publicações semelhantes.
X!X:VII. Ter a seu cargo o expediente sobre isenção de
direitos aduaneiros e o relativo á concessão de franquia "t>ost.al
e telegraphica, e bem assim o do todos os papeis referentes
a assumptos não discriminados nas attribuições conferidàs
por este regulamento üs outras dependencias do, Departamento.
,
XXVIII. Providenciar, por intermedio do encarregado do
deposito, para o fornecimento e distribuição dó material ne~
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eassario aos trabalhos da Direotoria {ierál do Departamento,
da secretaria e dos serviços annexos.
XXIX. Prbv~r' á direcçio do arohivo e da bibliotheca e á
sua organização ~ystematica. .
. ·
XXX. Fiscali~ar o serviço a oargo da portaria, propon~
as .medidas que julgar convenientes e as penalidades que te•
bbain de ser impostas ao respectivo pessoaL
Art. 16. A~ encarregado do archivti compete:
i. Receber.. os ·papeis findos, inclusive livros de eso~iptura..
ç~o e regist~o que lhe fore~, ,enc~minbados, mediante protdcollo, especlBÍ, em que serão passádos os competentes recibos,
antes de restituídos.
II. Classificar devidamente os referidos papeis ,com
rotulas e indicações necessarias, guardando-os e conservando:...
os em ordem e com asseio.
. ~
III. Fazer toda a escripturaçao necessaria á rf!gularidade dos trabalhos, de modo que a todo o tempo se possa
conhecer a entrada, a sahida é o destino dos pa.peis.
IV. Ministrar quaesquer processos papei~ ou documentos requisitados pelo Director Geral do Departamento, pEjo
secretario, pelo sub-secretario ou pelo director da secção de
euntabilidade, mediante pedido por escripto que serâ restituldo, para inutilização, quando forem recolhidos novamente
os referidos papeis, processos ou documentos-:
V ~ Extra h ir, mediante despacho da autoridade competente, as certidões de papeis findos.
VI. Auxiliar os trabalhos da secretaria, quando o determinar o secretario geral.
VII. Fazer a remessa de papeis para o Archivo Nacional,
por meio de protocollo e com as indicações necessarias á boa
·ordem do serviço.
Art. i7. Ao eooarregado da bibliotheca cornpete:
I. Guardar todos ~s livros, manuscriptos, impressos, collecções de lei e d<1 Diario Official, memorias. ,jornae.s, revistas,
relatorios, instrucções, boletins, circulares, fórmulas, conselhos prophylacticos e de propaganda, · etc., conservando-os
em devida ordem.
li. Organizar, por olasses, correspondéntes ao~ varios
rl;\mos de que tratarem, e por assumptàs e especialidades, o
catalogo dos referidos livros e manuscriptos, classificando-os
devidamente com rotulas e indicações necéssarias.
III. Fazer toda a escripturacão necessaria á regularidade
dos trabalhos, de modo que se pàssatn ter immediatamente os
livros, manuscriptos, os docutnentO's precisos e conhecer o seu
destino.
IV. Ter sempre convenientemente organizadas· collectaneas de instrucções, circulares, fórmulas, regulamentos, impressos, regimentos internos dos estabelecimentos, boletins,
conselhos prophylacticos e de propaganda.
V. Fazer expedir, para distribuiçio, os impressos, fórmulas, relat.orios, synopses, boletins, instr~cões, circulares,
conselhos e demais publicações do Departamento, de accôrdo
com as ordens que receber'.
'
VII. !Ministrar;· para consulta, os elementos de que dia ..
puzer, mediante pedido por esoripto, convenientemente enca-
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minhado, e que será restituído para inutilizaclo, quando feita
a devolução.
·
VII. Organizar, para ser tida sempre em dia, um~ colleção completa dos regulamentos de todos os servicos da Re:publica, e bem assim colleccionar as publ:Wações, feitas no
paiz e no estrangeiro, que interessem aos assumptos a cargo
do Departamento, proponc!o as medidas convenientes para
consecução desses fins.
VIII. Auxiliar os trabalhos da secretaria, quando o de-.
terminar o secretario geral.
Art. 18 .. O quadro da Secção de Expediente será composto dos seguintes funccionarios:
1. sub-secretario.
1 primeiro official.
1 segundo official.
3 terceiros officiaes.
4 escripturarios.
1 are h i vista.
1 encarregado da bibliothe~a.
1 encarregado de deposito.
Art. 19. A portaria, QUe tem a seu cargo os serviços de
segurança e asseio do edifício, dos movêis e dos objectos pertencentes ~. Seqretaria Geral e de e;x:pedic;ão e entrega da correspondencia, disporá do seguinte pessoal:
i porteiro.
1 ajudante de porteiro.
2 correios.
;4 contínuos.
1. encarregado de elevador.
8 serventes.
Paragrapho uni co. Os contínuos e serventes serão distribuídos, pelo secretario geral, de accôrdo com as necessidades
do serviço.
1

CAPITULO IV

Da Secção de Contabilidade

Art. 210. A Secção de Contabilidade é subordinada ao Ministerio da Fazenda e á Directoria Geral de Contabilidade do
Thesouro Nacional para o effeito do art. 16, lettras a a g, da
lei n. 2. 083, de 30 de julho de 1909, e arts 25 a 27 do regulamento annexo ao decreto n. 7. 751, de 23 de dezembro de
mesmo anno, e art. 43 do decreto n. 1.3. 248, de 23 de outubro de 1918.
Art,. 21. Cabe-lhe a direcção geral e fiscaHzacão da con~
tabilidade de todos os serviços e dependencias do Departamento ·Nacional de Saude .I?ublica, observando e fazendo
observar a legislação, ··instrucções e ord-ens em vigor.
Art. 22. Sua jurisdicção abrange não só as revartições,
estabeleK>imentos e serviços directamente subordinados ao Departamento no paiz e no estrangeiro, mas ainda quaesquer
sürvii)o~. e~tabolecimentos ou instituições .que receberem sub ..
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venções, premio ou auxilio pecuniario do· Governo Federal;
por intermedio do referido Departamento, dentro ou fóra do
pa.iz.
. ·
Art. 23 A Secção de Contabilidade terá a seu cargo o almoxarifado Geral, .que .lhe ficará immediatamente subordinado. ·
Art. 24. Compete á Secção de .Contabilidade:
I. Organizar o projecto de orçamento das despesas do Departámento, á vista das disposições legaes e das propostas
das repartições subordinadas e com os elementos fornecidos
·pelas demais dependencias, preparando o expediente e as
competentes tabellas orçamentarias para remessa ao Ministro
da Justiça e 'Negocias Interiores afim de serem comprehendidos na proposta geral do orl;amento.
li. Organizar as tabellas explicativas dos creditos votados
para os serviços do Departamento, de aooôrdo com o que
houver fixado a lei da Despeza e preparar o expediente de
remessa das mesmas ao· Ministro da Justiça e Negocios Interiores, para fazerem parte das tabellas explicativas do orçamento geral do ministerio.
111. Organizar as tabellas de distribuição ao Thesourd
Nacional e ás delegacias fiscaes dos creditos votados no orça.mento para provimento dos serviços do Departamento, de
modo que sejam remett.idas ao Ministerio. da Fazenda dentro
do prazo de 15 dias, da data da execução da lei orçamentaria.
IV. Representar sobre' a necessidade de qualquer alte.ração na distribuição de creditos, no decurso do exercício.
V. Promover, durante a vigencia do exercício, a distribuição das importancias que se tornarem noo~ssarias ás
despezas do 'Departamento na ·Capital, nos Estados e no estrangeiro e que não estiverem contempladas nas tabellas
geraes de distribuição ou que constarem de· credit~ extraordinarios, especiaes e supplementares abertos além üa verba
orçamentaria.
VI. Organizar a demonstração dos creditos supplement.ares, extraordinarios ou especiaes, cuja abertura se torne
necessaria e fazer todo o expediente relativo ao assumpto.
VII. Preparar a correspondencia com o Congresso Nacional exclusivamente em assumptos referentes a creditas
orçamentarios ou extraorçamentarios relativos ao Departamento.
VIII. Escripttirar todos os creditos orçamentarios, supplementares. extraordinarios ou espooiaes que forem abertos
para os serviços a· cargo do Departamento, de modo a se conhecer em qualquer tempo o estado dos mesmos creditos, suas
consignações e sub-consignações.
IX. Levantar mensalmente üm balancete G.o estado dos
creditos.
.
X. Fazer a classificação de todas as despezas effectuadas
e autorizadas, segundo a sua natureza e especie, e escripturalas convenientemente, por creditas, consignações e subconsignações, sejam ou não de exernicio corr.ente.
XI. Registrar os 100mpromissos provenientes das autorizações de fornecimentos, passagens, transportes, encommendas,.
obras e outros semelhantes e emanados de actos do '1\Nnisterio
da Justiça e Negocias Interiores ou ·do Director Geral do De-
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venções, premio ou auxilio pecuniario do· Governo Federal;
por intermedio do referido Departamento, dentro ou fóra do
pa.iz.
. ·
Art. 23 A Secção de Contabilidade terá a seu cargo o almoxarifado Geral, .que .lhe ficará immediatamente subordinado. ·
Art. 24. Compete á Secção de .Contabilidade:
I. Organizar o projecto de orçamento das despesas do Departámento, á vista das disposições legaes e das propostas
das repartições subordinadas e com os elementos fornecidos
·pelas demais dependencias, preparando o expediente e as
competentes tabellas orçamentarias para remessa ao Ministro
da Justiça e 'Negocias Interiores afim de serem comprehendidos na proposta geral do orl;amento.
li. Organizar as tabellas explicativas dos creditos votados
para os serviços do Departamento, de aooôrdo com o que
houver fixado a lei da Despeza e preparar o expediente de
remessa das mesmas ao· Ministro da Justiça e Negocios Interiores, para fazerem parte das tabellas explicativas do orçamento geral do ministerio.
111. Organizar as tabellas de distribuição ao Thesourd
Nacional e ás delegacias fiscaes dos creditos votados no orça.mento para provimento dos serviços do Departamento, de
modo que sejam remett.idas ao Ministerio. da Fazenda dentro
do prazo de 15 dias, da data da execução da lei orçamentaria.
IV. Representar sobre' a necessidade de qualquer alte.ração na distribuição de creditos, no decurso do exercício.
V. Promover, durante a vigencia do exercício, a distribuição das importancias que se tornarem noo~ssarias ás
despezas do 'Departamento na ·Capital, nos Estados e no estrangeiro e que não estiverem contempladas nas tabellas
geraes de distribuição ou que constarem de· credit~ extraordinarios, especiaes e supplementares abertos além üa verba
orçamentaria.
VI. Organizar a demonstração dos creditos supplement.ares, extraordinarios ou especiaes, cuja abertura se torne
necessaria e fazer todo o expediente relativo ao assumpto.
VII. Preparar a correspondencia com o Congresso Nacional exclusivamente em assumptos referentes a creditas
orçamentarios ou extraorçamentarios relativos ao Departamento.
VIII. Escripttirar todos os creditos orçamentarios, supplementares. extraordinarios ou espooiaes que forem abertos
para os serviços a· cargo do Departamento, de modo a se conhecer em qualquer tempo o estado dos mesmos creditos, suas
consignações e sub-consignações.
IX. Levantar mensalmente üm balancete G.o estado dos
creditos.
.
X. Fazer a classificação de todas as despezas effectuadas
e autorizadas, segundo a sua natureza e especie, e escripturalas convenientemente, por creditas, consignações e subconsignações, sejam ou não de exernicio corr.ente.
XI. Registrar os 100mpromissos provenientes das autorizações de fornecimentos, passagens, transportes, encommendas,.
obras e outros semelhantes e emanados de actos do '1\Nnisterio
da Justiça e Negocias Interiores ou ·do Director Geral do De-
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partamento. Para cumprimento dess~ disposi(}ãof· • secção de
expediente e as demais directorias darão conh:ecimento á contabilidade de todas as autorizações, cada qual na parte que
fôr de sua competencia.
XII. Fazer o e;Kame e processo de todas as _contas e
folhas, cujo pagamento ·tenha de ser ordenado pelo ministerio,
promovendo todos os actos e indagações no sentido rle fiscalizar a rigorosa applicação dos creditos, segundo, 8.§, ne:cessidades ,do serviço e a exacta classificação 'da déspe~a, da a.c,. ·
côrdo com os preceitos legaes, por cujo ou:rnprirnento lhe
incumbe velar.
XIII. Elaborar todo o expediente concer-q.ente a paga-·
mentos, comprehendendo os de exercinios findos, adeantaméntos, recebimentos e restituiçõe8 de quaesquer quantias, inclusive as relativas a depositos~ recolhimentos, fianças, guias
para pagamentos de multa no Thesouro Nacional, cauções,
sellos e emolumentos devidos á Fazenda Nacional.
XIV. Proceder. ás diligencias necessarias, preparando
tambem o preciso exped-iente, para completar o· estudo e pre...
.paro dos papeis, assim como ás .que forem ordenadas por
despacho.
.
XV. Examinar e informar os papeis referentes aos fornecimentos, encommendas e obras que dependerem de auto...
rização ou approvação do Ministro ou do Dirootor \Geral do
Departamento e fazer o expediente preciso. XVI. Indicar sempre nos processos de pagamentos e autoriza.ções de despeza, que subirem a despacho, a classificação que ella deva ter, os saldos dos competentes creditos,
assim como os compromissos que houverem onerado os
mesmos saldos.
XVII. Fazer o registro das despezas com o pessoal das
diversas dependencias do Departamento, á vista db.s segundas
vias das respectivas folhas de pagamento. Para esse fim,
todas as dependencias do Departamento enviarão, directamente, á secção de contabilidade, até o ,5° dia util de cada
mez, as necessarias folnas ou os attestados de frequencia do
pessoal superior referente ao mez anterior, quando· não lhes
couber· organizar as folhas.
XVIII. Proceder ao exame e fiscalização das despezas
realizadas por todos as dependcncias do Departamento nos
Estados c no estrangeiro e ·por com missões encarregadas de
serviço neHta Capital ou fóra della, tendo em vista as respectivas demonstrações e documentos comprobatorios, as necessidades do serviço e a legislação em vigor. Para este fim,
todas as referidas dependencias e commissões, .ainda que
tenham do fazer qualquer prestação final de contas, deverão
até o dia 11{)1 de ~eada mez enviar á secção de oontabilidade
segundas vias das dcspezas que tenham effectuado com o
pessoal e material.
XIX. Fazer o exame da escripturacão de qual.quer dessas
dependencias c das que tiverem séde no Districto Federal,
sempre que isto fôr determinado p~lo Ministro ou Director
Geral do Departamento.
-xx. Fiscalizar as subvenções e auxilios concedidos pelo
Departamento, devendo para esse fim ser apresentadas . por
todas as associações, estabelecimentos e quaesquer institui-
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ções e, bem .ássim, pelos particulares e estabelecimentos estaduaes e mimicipaes, demonstraeões trimestraes do emprego
que tiverem dado ás quantias recebidas do Departamento,
na fórma do decreto n. to. f06, de 5 de março de 1.913~· Si
essas , demonstraçães forem . ob~uras ou deficientes, deverão
ser e~igidos .documentos que as comprovem e esClareçam. Do
julgament~ do emprego dessas importancias depende a entrega de novas qu,.antias.
·
~XI. Inspeccionar-, sempre que fôr julgado conveniente,
as escriptmraeões de taes associações, estabelecimento.s, instituioões, etc., fieando impedidos de re6eber nOvo auxilio
aquDU.es que s·e recusarem a essa inspecção ou que lhe oppuzerem taes embaraços que ella não possa ser levada a
effeito.
· XII. Preparar e remetter á Directoria Geral de Contabilidade do Thesouro Nacional, sempre que forem exigidos,
os balancetes e mais elemento~ ,necessarios á formação das
contas da gestão financeira e da execução dos . orçamentos.
XXIII. , Fazer a esorir.turação dos adeantamentos realizados por conta dos credltos orçamentarios ou dos creditos
extraordinarios, abertos para o Departamento e o exame dos
documentos comprobatorios de todas as despezas feitas por
meio de taes adeantamentos ..
XXIV. Organizar o processo de tomada de contas dos
responsaveis com exe;rcicio nas dependencias do Departamento, co'mprehendendo todas as repàrtições, serviços ou estabelecimentos já existentes ou que forem creados, inclusive
os que forem subvencion,dos ou receberem auxilio com deS··
tino· deter~inado, observadas as disposi~ões legaes:
a) como responsaveis comprehendem-se· todos aquelles
que, funccionarios publicos ou não, singular ou collectivamente, tenham administrado, arrecadado ou dispendido dinheiros publicas ou valores de qualquer especie, inclusive
material, sujeitos á jurisdicção do Departamento, ou pelos
quaes seja elle responsavel ou estejam sob sua guarda;
b) quando o responsavel ,por adeantamentos supprir a um
funccionario publico qualquer im~ortancia destinada á execução de serviço outortzado por lei ou por decisão da autoridade superior, ficará tambem esse funccionario· obrigado á
prestação de contas para comprovar o suprimento;
c) os livros e documentos que servirem durante a gestão dos responsaveis de que trata este re·gulamento serão enviados á secção de contabilidade, devidamente relacion3Jdos,
trinta dias depois de terminada a gestão ou. trinta dias depois de terminado cada exercício, se a gestão passar de um
para outro exercício, prazos esses que, em caso de força maior,
devidamente comprovado, poderão ser prorogados por mais
trinta dias, se os interessados o requererem;
d) os responsaveis que deixarem de cumprir o disposto
na lettra anterior ou os chefes de servico que derem causa a
semelhante falta incorrerão nas penas impostas pelo Tribunal
de Contas, na fórma do respectivo regulamento.
XXV. Informar e organizar o necessario expediente para
publicacão de editaes de concur:rencias, de ac.côrdo com os
dados e elementos fornecidos pelo almoxarifado e outras dependencias, promovendj> as que se referirem aos fornecimentos geraes ás repartiçoes do Departamento, no Districto Fe-
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deral, e bem assim que não estejam a cargo de outras repartições e forem autorizadas paio Director· Geral do Departamento ou pelo Ministro.
1
XXVI. Examinar e dar parecer sobre as propostas apresentadas em concurrencias depois de se ter ouvido o almoxarifado e outras dependencias que houver mister, tendo sempre em vista as disposições legaes que regem ·a ma teria.·
XXVII. Preparar as bases dos contr~Ictos, submettendo á
approvação superior as competentes minutas e lavra.P os re··
spectivos termos, sempre que isto não esteja a cargo de outras dependencias do Departamento. Salvo autorização 'es.:..
pecial, nenhum contracto póde ser lavrado nas dependencias
do Departamento, inclusive as dos Estados e os serviços des:..
empenhados por commissões especiaes, se~ue á approvação
do Director Geral do Departamento sejam submettidas préviamente as respectivas minutas, em duas vias, acompanha-,
das das propostas e de quaesquer outros documentos que lhes
tiverem servido de base, inclusive a cópia '(}os actos, quando
se tratar de concurrencia. As primeiras vias das minutas approvadas serão immediatamente devolvidas. · á repartição
onde tiver de ser lavrado o contracto, juntamente com todoB
os documentos que as tiverem acompanhado, menos as cópias
das actas, que ficarão archivadas com as segundas vias.
XXVIII. Extrahir oópias dos contractos e fazer o neces ..
sario expediente para a publicação e sua remessa ao Tribu-:
nal de Contas para o conveniente registro. Para este fim 'serão enviadas á cóntabilidade cópias, em duas vias; dos con~
tractos que forem lavrados em todas as repartições ou serviços do Departamento.
.
'XXIX, Colleccionar, methodicamente, de mooo a serem
facilmente consultadas, as cópias dos contractoa 1 lavrados em
ouj,ras dependencias do Departamento que não constarem dos
livros competentes da secção de contabilidade.
XXX. Fazer o estudo e o expediente das questões que se
suscitarem na execução dos contractos, ouvid'as sempre as repartições a que o assumpto interessar.
XXXI. F'azer a escripturaÇão de todas as quantias recolhidas aos cofres publicas por intermedio do ])epartamento,
discriminando as que constituírem renda da União das que
constituírem renda especial, propria .ão Depa"rlamento e das
que representem simples depositas.
·
XXXII. Preparar, para ·serem enviados á Directoria da
Receita Publica d'o Thesouro Nacional, sempre que forem exigidos, os balancetes e mais elementos necessarios ao conhecimento da parte relativa á receita 'do [)apartamento.
XXXIII. Fazer a escripturação do emprego ou destino
que tiver a renda especial propria do Departamento, levantando mensalmente um balancete demQnstrativo.
XXXIV. Faze.r todo o expediente relativo á acquisição,
doação ou transferencia de predios, terrà'S e outros immoveis
para o serviço do Depârtamento, á vista dos elementos fornecidos pelas diversas dependencias.
XXXV. Inventariar os bens immoveis, ·de accôrdo com os
preceitos que a lei determina.
XXXVI. Promover e fiscalizar os inventarias do material permanente e de ·consumo de todas as dependencias do
Departamento, por estas organizadas, e preparar o etpediente.,
de remessa de cópias dos primeiros á Directoria do Patrimo-
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nio Nacional e d'os segundos· á Directoria Geral de Comtabilidade do Thesouro Nacional.
XXXVII. Preparar, com os elementos fornecidos pelas diversas dependencias, para serem enviadas á Directoria do Patririlonio Nacional, annualmepte e todas as vezes que ella o
solicitar, informa~ões e dados sobre o estado e conservação
oos bens moveis e immeveis, -empregados nos serviços do !Departamento com a ind'icação de quaesquer alteraQões que tenham, soffrido, e dos reparos e ifielhoramentos de que, por.
ventura, necessitem .para a sua conservação.
XXXVIII. 'l'ransmittir, com as precisas informações, á
Directoria Geral de Contabilidade da Secretaria de Estado da
Justiça e Negocios Interiores, os pedidos de montepio civil
referentes aos funcionarios do Departamento, assim como as
respectivas declarações de família.
X!XXIX. Preparar e transmittir instrucções ás varias d'opendencias do Departamento, no sentido da simplificação e
uniformização dos processos de contabilidade, tendo em vista
a legislação em vigor e as conveniencias do serviço .
. XL. Encaminhar, devidamente distribuídos, visados, informados ou eom o necessario parecer, conforme o caso, to·
dos os papeis que tenham de ser dirigidos ao Almoxarifado ou
por eU e transnli ttidos.
· XLI. Escripturar os depositos e pagamentos de que trata
o art. 1.17 ~~ recebendQ as respectivas importancias.
Á.rt. 2·5. Incumbe á Secc;ão de Contabilidade •do Departamento ter a seu c~rgo os creditos de soccorros publicas, ,quando
esses tenham de ser applicados em despezas de prophylaxia e
combate de epidemias e de defesa sanitaria extraordinaria do
paiz, providenciando para a abertura de creditos extra-orçamentarios, classificando as contas e folhas oriundas desses trabalhos especiaes e fazendo o eXJpediente do respectivo paga·
mento.
Art. 26. O quadro da Secção de Contabilidade será composto dos seguintes tunccionarios:
1 director de secção;
2 priméiros officiaes;
1 guarda-livros; ·
2 segundos officiaes;
2 terceiros officiaes;
4 escripturarios.
Art . 27. Por affluencia de serviço e sob proposta motivada do director da Secação, poderá o. Director Geral do Departamento designar para servir na Secção, a titulo provisorio,
funccionarios de outras dependencias.
.
Art. 28. O Almoxarifado terá como chefe um almoxarife,
auxiliado por um ajudante, e mais dez 'ajudantes, que serão os
seus prepostos junto ás seguintes repartições:
a) Inspectoria de Prophylaxia da Lepra ,e doenças venereas;
b) Hospital S. Se.bastião e· Hospital Paula ·Candi.do;
c) Inspectoria dos SerV,iços ·de .Prophylaxia;
d) Directoria de Defesa Sanitaria Marítima e Fluvial a
Lazareto;
e) Directoria de Saneamento e Prophylaxia Rural;
f) Inspectoria de Fisca)izacão de G(meros Alimentícios.
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. Art. 29 .. Para os seus serviços internos ,terão os escriptucontmuo e serventes. constantes da tabella annexa e
que forem designados pelo secretario .geral, de acc6Nfo com
o director da Secção de, Contabilidade.
Art. 30. Ao Almoxarife compete:.
I. Propor as providencias nece!:tsa:rias para ácquisição
de todo o material, utensilios e mais objectos de consumo
Jlecessarios ao custeio do Departamento, quer tenham de ser
directamente importad'os do estrangeiro, quer ,por compra no
mercado, de accôrdo com as especificações estabelecidas, as
autorizações competentes. e os cont~açtos celebrados.
H._ Obter no mercado amostras e preços dos objectos pre-·
cisos e que não existirem nos depositas do almoxarifado,
submettendo tudo, por intermedio da Secção de Contabilidade,
ao conhecimento da autoridade superior, para ulterior deliberação.
III. Realizar as aoquisições que forem autorizadas pelo
secretario geral, mediante os necessarios pedidos, dirigidos
aos fornecedores, visados pelo director da Secção de Contabilidade, extrahidos em tres vias de talões de numeração impressa seguida, ficando uma das vias com o fornecedor e
sendo encaminhada outra á Secção de Contabilidade, constando das mesmas o recibo da entrega das mercadorias.
IV. Receber o material que fôr adquirido, fiscalizando a
sua entrada .quanto á quantidade, qualidade, preoos e demais
condições preestabelecidas.
V. Velar pela perfeita execução dos contra·ctos, oommu...
nicando immediatamente as irregularid'ades que se derem,
propondo as penalidades que no caso couberem e 'demais
'medidas que entender necessarias.
VI. Fazer armazenar classificadamente os artigos que
convenha .ter em deposito, de modo que os supprimentos se
possam fazer á tempo e com opportunidade.
VII. Guardar e conservar em ordem~ asseio e livre de
deterioração, destruição ou perda âe ma teria prima, ,utensilios e quaesquer artigos de consumo, moveis e semoventes,.
pertencentes ao. Departamento, representando ao director todas as vezes· que notar pouco cuidado na utilizaçlo e ccmser~
v ação daquelles que não estiverem a seu cargo.
'
VIII. Fazer despachar os pedidos autorizados para o ser"""
viço das d'iversas dependencias do Departamento, devendo os
materiaes ser acompanhados invariavelmente de uma guia,
em que serão indicados os preços e archivando a requisição,
com o competente recibo, onde podem ser feitas quaesquer
resalvas, annotações ou declarações da repartição servida.
IX. Representar ao diredor contra o excesso de qualquer
pedido ou do demasiado gasto de qualquer dependencia, tendo
em vista as estrictas necessidad~Js do serviço, os dispendios
anteriores e o lapso de tempo decorrido entre as requisições ..
X. Attestar nas contas, veriücando a sua identidade com
os pedid'os, a entrada, de conformidade com os preços estipulados, o fornecimento do material, fazend9 as resalvas, annotações ou declaraçõrs que entender ser m1stér. .
XI; Escripturar os livros de entradas e sah1das de cargas e descargas, do movimento do tpaterial, mappas, .balancetes e mais documentos que perm1ttam ter conhecimento·
exacto e immediato da situação do Almoxar~fado, tendo em
rarws~
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vJsta a legislação em vigor, histrucções do. decreto n. 13. 74.6;
de 3. de setembro de 1919, ordens existentes e as que posteriormente forem sendo expedidas.
Xtii. Apresentar até o dia 15 de cada mez tim mappa dos
. fornecimentos feitos no mez precedente e até o fim d·e feverMro de cada anno uma demon~traoão geral do movimento do
material do anuo anterior e um inventario. geral do material
existente.
XIII. Fazer o assentamento e escripturação de todos os
.bens moveis e semoventes a serviço do Departamento, com
discriminaçãQ de seus valores, -applicacão ou uso em que estêjam empregados e mais circumstaneias necessarias ao cum.Pri:tnento do disposto nos arts. 277 e 278 do regulaménto anpexo ao decreto n. 7. 751, de 23 de dezembro de t.909.,
XIV. Preparar, para serem enviados á· Directoria do Patrimonio Nacional ,annualmente e todas as vezes que ella o
solicitar,· informações e dados sobre o estado e conservação dos
bens moveis e semoventes empregados no · serviço do .];>apartamento, com a indicação de quaesquer alterações que tenham
..soffrido e dos reparos de que porventura nece3sitem para a
s.ua conservação, pedidos os esclarecimentos devidos ás di'V,ersas dependencias.
XV. Fazer ou promover a carga de todos os bens moveis
e semoventes, a serviço do Departamento, aos responsaveis
previstos em leis e regulamentos, ou designados pelo Director Geral .do Departamento, na falta de tal !Previsão. Nos
livros de carga serão indicados os preços de acquisição e,
quando estes não forem conhecidos, os valores que nos inventarias se 'attribuirem a taes objectos.
XVi. Fazer examinar e avaliar o material inservivel que
existir ou fôr remettido ao Almoxarifado, requisitalldo con'certo do que puder ser ·de novo .utilizado e a venda do que
fôr imprestavel ou qúe não tenha mais applicação no Departamento.
XVII. ~.,orneoer precisos elementos d·e quantidade, qualij(iade, ·preços maximõs, condições do mercado e -as bases :para
~s concurrencias publicas_gu administrativas, por meio das
quaes. salvo motivo de urgencia, têm de ser feitas as acquisi-ções de material e de quaesquer objectos necessarios para as.
obras e custeio do serviço, quer para terem applicaçlo imme ..
diata, quer para supprimento aos depositos.
•
XVIII. Informar quanto á idoneidade das firmàs forne~
çedoras. quanto âs amostras e qualidades dos artigos.
XIX. Dar parecer sobre as propostas apresentadas eni
concurrencias publicas ou administrativas.
XX. Cumprir as instruccões em que· o director estabelecer o modo por que devem ser d'istribigidps ás dependancias
os materiaes para os respec!jvos serviços e o processo -a que
devem obedecer as requisições para esse fim, e bem assim as
normas peterminadas para o perfeito andamento dos servi-·
cos do almoxarifado.
XXI. Encaminhar todo o expediente por intermedio da
Secção de Contabilidade, ,com excepção da entrega do material depois de devidamente autorizada, da . correspondencia
entre o almoxarife e seus aj111dantes e da e~edição dos pedidos, depois de autorizados pelo secretario geral e visados pelo
directpr da :secção de contabili(lade.
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CAPITULO V
Das att1'fbuições comm.uns ás duas secções

Art. 31. Para a boa ordein dos trabalhos e devido andamento do soryiço, incumbe mais a cada uma das secções, na
parte relativa aos assumptos de sua competencia.
I, o registro, por extracto, da entrada de todos os papeis,
da distribuição destes pelos funccionarios e indicação da marcha que forem tendo até nota do despacho e expedição dos
actos por este determinados, não sendo dado conhecimento-aos interessados da referida distribuição nominal;
li, o exame dos negocios, as informações e os pareceres
de que dependam os officios, requerimentos, exposições, relatorios ou quaesquer outros papeis, afim de subirem· á presença do Director Geral, por intermedio do ~ecretario Geral,
salvo caso de reconhecida urgencia, ou em que, por escri.pto,
seja determinado expressamente o contrario pelas autoridades
superiores. Esse preparo dos papeis será feito immediatamente, se contiverem a.ssumptos urgentes, ou em prazo não
excedente de 8 dias, salvo quando tiver d'e ser ouvida qualquer outra repartição ou quando a gravidade do assumpto ou
a a,ecumulação do serviço . exigir maior prazo, caso em que
será feita communicação ao Director Geral do Departamento;
III, a organização do& processos, de modo · que os documentos, informações e pareceres obedeçam a ordem chronologica e tenham immediata connexão com ·as respectivas
materias, não sendo admissíveis processos com, informações
e pareceres escriptos á margem de papeis;
IV, o processo obedecerá á seguinte fórma .ordinaria:
1°, registro da entrada do papel, seu extracto ou .resumo,
quando fôr preciso, ú vista da complexidade e extensão da
ma teria;
zo, informação da secção e parecer do director ou subsecretario, quando necessario, em que deverá concluir pela
indicarão clara e precisa do modo por que convenha resolver
o assumpto, devendo os empregados se referir á legislação,
applicaveis ao caso,
aos precedentes, estylos ou tradições
juntando, coino appenso, quaesquer papeis, ainda que estejam
findos, para completo esclarecimento da questão;
3°, o visto do secretario geral, o qual, attendendo á informaç~o o ao parecer da secção, emittirá o seu juizo, no caso
de divergencia.
V, formular as informações e pareceres de modo claro,
conciso, sem referencia a incidentes extranhos ao objecto em
estudo, cabendo ao Ministro, ao Director Geral, ao Secretario
Geral. ao Director da secção e ao sub-secretario cancellar,
por despacho, os pareceres ou parto delles, quando julgarem
conveniente;
Vl, conservar s«>cJ·ctos todos os actos em elaboração, até
que, completados, se lhes possa dar publicidadde, se esta não
fôr julgad~ inconveniente pelo Director Geral ou pelo ~i
nistro. Esta disposição deverá ser observada quanto ás Informações e pareceres, que só poderão ser revelados .por ordem expressa daquellas autoridades;
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VIl, a redac~;ão dos actos e correspondeucia offidae1i, segundo a decisão dos pàderes competentes;
·
tV,IIJ, a remessa, ao Secretario Geral, até a hol'a fixada
p~1r este, da pasta _dos papeis preparados pela secção, commumcando-lhe o motJ_vo, sern~re .que a I!lesma deixar de seguir;
IX, remrtter a portaria o cxpédiente para a devida remessa;
X, colleccionar ·as minutas de todos os ados expedidos
c preparar as cópias ou extractos dos ·que tenham publicidade;
XI, as certidões de papeis .que aind~ se acnem na secção;
XII, o indic~ das leis e decisões;
XIH, a guarda d9s livros c papeis relativos a assumpto:3
vendentes;
XIV, •a revisão de pro.iectos de. regulaiiJento para execução ·de Jeis, clausulas, que acompanharem decretos, e o
preparo de instrucç,ões ,para a direcção, processo, ordem, riosenvolvimento e economia do serviço;
XV, o prPparo dos elementos para a orgamzaçàn do rP.latorio annual;
.
XVI, a expedição de actos re-gulamentares de qualquer·
lei que entenda com o objecto de competencia ria secção;
XVII, a remessa para o arehivo, dos papeis findos;
XVIII, instituir os livros ne·cessarios para a escript.n-racão, proto<·ollos es.peciaes e termos de actos, annotacões,
etc.;
XIX, executar, o trabálho diario normaimcme, em flCid
horas, cabendo ao Director Geral fixar a hora
do inicio do
1
mesmo trabalho;
XX, auxi1iarem-M mutuamente para o bom andamento
do serviço, eumprindo a cada um transmittir á outra papeis
e esclareciment0s que forem necessarias á, regularidade dos
trabalhos;
XXI, pronunciar-se cada uma, ttuandn o a.ssumpto interessar ás duas, sómente quanto á partP, de que competente~
mente haja de tomar conhecimento.
Art.. 32. As communicações de nomeações. demíssões,
aposentadorias, licenças, pedidos de creditos ao Congresso Nacional, aberturas c mstribuição de creditos são substituídas
pelas publicações feitas no Diario O{{icial e as de posse e
exercício pelas declaráções escri,ptas nos respectivos títulos,
além das notas competentes nos livros de assentamentos e os
at.testados de exercício, .quapdo requeridos.
Art. :3~3. E' expressamente prohibido ás secções fazer
eiJLJ·ega de adsos, officios ou quaesquer papeis ás partes ou
interessados, me$mo quando se trate de funccionarios publiMs, devendo ' toda a expedição de papeis ser feita pela
portaria, medidante protocollo, na fórma regulamentar.
CAPITULO VI

Das formulas geraes
ArC: 34. As leis e as resoluções adoptadas pelo Congresso
Nacional serão publicadas por decreto.
~eis

ue 19:.ll- Yol. V
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1o.. rrratando-se de resoluções que contenham normas
geraes e disposições de natureza organica e que 1 tenham por
fim crear direito Jtovo, obset'var-se-á a. seguinte redaccão:

Lei n ...... de ..... de

.•.••• •de 19

(Emcrila)
O Presidente da Republica dos Estados Unidos. do. :Qrasil:
.Paço saber que o <Congresso Nacional decretou e eu .sa~c.ciono a seguinte lei:
·
·c~cgne-Fie

a lei. na integra)

Rio de Jallt'ii'O, em .... 'de ..•.....••.... da 19 •• , lautos
Inderwnd'oneia. e tantos da Rcpnbliea.

oa

(assigualttra do l';'f)Sidenl.(• da llepnblica c do Ministro)
~o. Trat.a11do-se de resoluções que consagrem medidas de caraet.er administrativo, politico, de interesse individünl ou transit.nrio, dcnominar-sc-ão decretos legislativos; e
a fôrruula diJfere da precedente, em que as palavras .sein:tinte
lei ~fio suhstit.uidas por estas outras - resolução seguinte,,
vindo ua o·pigraplw a expressão Decreto em vez de Lei.
Art. 35. Nas leis e decretos legislativos de corrlp,etencia,
privativa do Congresso Nacional, que injfependem da sanccão
ou são enviadas an Poder Execntivo ,patl a simples promulga..:ão, a ·diffrrenc::a da fórmula é: Lei ou Decr.eto n •••
Faço salwr que o Congresso Nacional decretou e cu promulgo a lei, nu resolução seguinte:
At·t. 3G. Serão numerados os ados do. Pod·er Legislativo
c os df\c·.rdns do Poder. Executivo, excepto os refetentes a
uomeaf_;.ão, dmnissão e aposentadoria de funccionarios. ~
Art.. 37. Nos (lecretos do Poder Executivo que exijarn a
formaliri<Hle da numeração a fórmula é:

nccreto n.

, tlc

un
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O Presideutn da Repuhlir.u~ ote. '(seguem-se os considcJ.•andos on cxposio:1.o de motivos, uuanrto fôr mister); resoiVf~
on dccr.rta, snguinrlo-se as disposições ou preceitos c o mais
eorno nos actos a CJUC alhtdem os arUgos antecedentes.
Art. 3R. Dos Ires aut.ogra·phos da lei DU resolução do
Congresso Naeional. por este enviados ao .Poder Executivo,
dons ~rrão devolvidos á Carnara qun os houver remettido. por
m(•io de l\It>nsagmn do .Presidente dét República ao ~rcsidenta
dn nwsma l~amara, iransmittida ao :l" Secretario, com ,aviso.
dn .l\1 in1stro.

Paragraphn u11i~o. No Din.l'io O{[ir:1~al a respectiva ~~
hlina\i'ío far-sc-á do seguinte modo: a lei ou decreTó .Qun cont~nha o texto tia l'rsolncão do Congr1•sso Nacional, .sobéa. epigrapiH' -- Actns do Poder Legislativo; o decreto do Execuhvo
a Mensagem do Presidente ria Republica, na secção dos -""'
Actos dg Poder Executivo - c o Av!so ao 1~ S_ecretar:io, da
P.
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Camara ou do Senado será dado, por extracto, sobre a rubrica
- Departamento Nacional de Saude Publica.
Art. 3'9. Na hypothcse de ser negada sancção á lei ou
resolução do Congresso Nacional, os· autogr81tihos, em nuinero
de dois, serão devolvidos á üamara iniciadora por meio tam ....
bem de Mensagem, acompanhada da exposioão dos motivos do
veto. Por occasião de se transmittir a Mensagem á alludida
Càrnara será endrrecado tambem Ayi'So ao i o Secretario da
outra Casa do Congresso, c·ommunicando a devolução.
Paragra.pho unico. No caso de ser negada a sancção,
quando estiver já encerrado o Congresso, dar-se-á publicidade
ás razões do veto, na parte do Diario Official destinada .. aos
- Actos do Poder Executivo. Nessa publicação sé incluirá
o texto da reso~ução a que tenha sido negada a sancção.
Art. 40. Não tendo sido ,promulgada a 'lei ou resolução
ou não lhe sendo negada a sancção ·dentro do prazo constitucional, serão os tres autograp.hos devolvidos, po~ officio, ao
dire'ctor da secretaria do Senado Federal, afim de quo so
possa observar o disposto no art. 38 da Constituição.
.
Art. H. Na correspondencia do Poder Executivo com o
,Legislativo obsenar-se-ão as seguintes normas:
I. Tratando-se de actos de natureza politica ou propostàs do .Governo, a Mensagem será transmittida ao presidente
da Camara ou ao Senado com uma nota do .Ministro.
li. Nos casos em que d Presii 'ente d'a Republica tenha de
se basear em informações que dependam do Ministro, este
!$r.á uma _exposição que será transmittida P,Or mensagem en·caminhd.da por avi~o aos primeiros secretarlos.
.
IIL A remessa de papeis relativos a ~1mples expediente e
a5 demais communicações do Ministro far-se.-ão por aviso aos
primeiros sccretal'ios.
Art. 42. Nos decretos não numerados, taes como os do
nomcação,demissão, aposentadoria e o~tros, a fórmula ó:
O Presidente da Republica dos Estados Unidos do Brasil:
Resolve (segue o h~xto e o mais como nos' anteriores).
Art. 43 .· Nas portarias e títulos ministeriaes observarse-á a fórúmla:
O Minislro de Estado da Justiça e Neg9cios Interiort\S, em
nome do Presidente da Hepublica: Resolve (quando houver.
considerandos, estes ,precederão a palavra· Resolve) .
·Art. 4. L Os avisos ministeriaes não poderão versar sobre in tPrprelação d(~ lei ou regulamento~ cuja applicação depende de decisao ,indiciaria. _ .
·Art. 45. As podarias dõ Director ·Gerá! serão redigidas
do sf'guinte modo:
o Dircetor Gnal do Departamento Nacional de Saudn
Publica, usando da aU.ribuição quo lhe conf~t.e-&,-regu.la:rpento
approvado pelo dl'CJ'elO ll . • • • . '.' de ·~t>~:_d~ r~~·-;~~ dEr.f9:;:'";,.,
resolve, etc.
..'. ~- , _' .
. .·
Art.. 46. Nos aclos officiaes a!.,lí'e.cçãó se·r·. . á..· dada antf?B
do contexto dos mesmos, quando f 1. em- endereçados aos Ministros de Estad(), membros das n srur, das cam,~ras legislativas fcdera'Cs, presidentes ou gover:: dores do& ~~tados, pre;;
sidente do Sup. rem. o Tribunal .Federâ~~
preside.rite do .'J,ribu·n· al j//
de .Contas~ presidente dQ Conselho Mu · · · '1fljrefê!;!_~ do: ~i,s... , ,

<'~~-ff}_ t ! : ,
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tricto Fed·eral e pessoas de distincção estranhas ao publico
serviç<>. Nos demais casos a direcção será e~oripta em linha
inferior á da assignatura do ministro, salvo ordem deste em
contrario. Nos officios a direeção preooderá sempre o contexto.
TITULO lll
CAPITULO 1

Da(<; o.ttribuições dos {uncciona1'ios

Art. '•7. Ao Direct.IJr Geral do Departamento Nacional de
Saude Publica incumbe:
I. Superintender todos os serviços de hygiene e saude
publica do Brasil, a cargo do Governo Federal.
li. Responder ás consultas do Governo e prestar as informações que lhe forem exigidas p'Clo Ministro àa .Justiça .e Negocios Interiores.
UI. Representar o Departamento Nacional de Saude Publica em suas relações com as autoridades federaes, estaduaes
ou municipaes.
IV . Assignar, quando não f ôr dirigida aos Ministros de
Estado, ás mesas das Ca:r'naras Legislativas Federaes e ·ao Supremo Tribunal Federal, a correspondencia feita oem nome do
Ministro, relativamente ás informações. pareceres e esclareci-.
mentos para instrucção e decisão dos: negocias e ás communicações, recebimento ou remessa de papeis.,
V. Nomear, suspender e demittir os funcoionarios do Departamento~, de sua nomeação; suspender· até 90 dias os de nomeação superior, e propor ao Ministro pena maior ou a exone.
·
ração dos mesmos.
VI. Despachar o expediente do Departamento e conceder
as lic-enças para o exerciCio da medicina e da pharmacia, e
outras que dependerem de sua autoridade.
VII. Rubricar o processo da relação dos documentos de
despesas, ou do propr10 documento quando fôr um só.
VIII. Expedir as instruccões e ordens necessarias para o
perfeito andamento dos serviços do Departamento e completa
execução deste regulamento.
IX. Corresponder-se directamcnte com os chefes de ser~
viço dos diversos ministerios.
X. Levar ao conhecimento do Ministro da Justiça· e Negocias Interiores todas as occorrencias dos serviços a seu
cargo; solicitar as providencias que se façam necessarias á
regularidade dos mesmos; propôr iniciativas e lembrar medidas não prévist!ls ~o presente regul~mento.
. .
XI. Dar audienCia, em hora prév1amente annunciada, á.s
partes que o procurarem, para negocios attinentes ao Departamento.
XII. Dar posse aos chefes de serviço do Departamento.,
XIII. Dar licença até 30 dias aos empregados do Departamento.
XIV. Despachar todo o expediente nece~sario para o preparo dos proces.~o.s que tiverem dQ ser resolvidos pelo Ministro •:
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XV. Decidir mediante despacho, com recurso para o
Ministro, pltições sobre assumptos de méro interesse do. requerente, e que não envolvam compromisso ou responsabilidade do Governo, nem affect-em direitos de terceiros.
XVI. Autorizar a assignatura d9s contractos para os fornecimentos geraes ás dependencias do Departamento e bem
a.ssim os qrie se referirem a fornecimentos especiaes~ obras,
concertos e encommendas.
XVII. Propôr ao Governo a organização de commlssões
de estudos e pesquizas ,scientificas que interec;em á saude publica, e requisitar o concurso do Instituto Oswaldo Cruz, para
esse fim. quando julgar convéniente.
XVIII. Providenciar, perante o Instituto Oswaldo Cruz,
,para o. fornecim-ento de medicamentos officiaes, sôros, vaccinas
e outros productos biologicos destinados ao combate das doenças transmissíveis, pelas autoridades sanit.arias federaes.
XIX. Approvar e 31Ssignar accôrdos com os governos estaduaes ou municipaes para a execncão do saneamento e prophylaxia rural nos respectivos territorios. "'~U em quaesquer
outros casos de intervenção sanitaria, pelo Governo Federal,
nos Estados da União.
XX. SupeT'intoender directamente os servicos especiae.s das
inspectorias. ligadas á Secretaria Geral dp D~nart.amento.
XXI Superint.endeT' os servicos adminisf.T'ativos de todas
as repartiçõe.s dependentes, e ori-entar os servicos techniêo·~ do
:Qepartamento. fiscalizando a sua regular axecução por inter'JPedio dos chefes de serviços.
xxn. Manter e faz-eT' manter. pelos meios· ao sen alcance,
a observanoia das leis e regulamentos sanitario~ em vigor.
XXHI. Cumnrir as det.erminarões vérbaes e escriptas do
Ministro da Justica e Negocios InterioT'es.
XXIV. Resolver. em recnrso stmeT'iOT'. as n,:malidarles concernentes ás infracoões .regulamentares em. <"Tll'le~qnPr das dependenr.1as do Departamento de accôrdo com o disposto no
art. 1.168.
XXV Tnspeccionar m; ~ervieo~ a cargo do Depart.am.Pnto
e determinar providencias necessarias.
XXVI. Anrec;entar. afP H> de fpvereiro de caria anno, o
relatorio dos trahalhos do Departamento a s-en r.arl!"o.
XXVII Exercrr qnaeRaner outras attT'ihnirõe.s qne lhe
couberem por este regulamento e mais dispoRicões em villor.
XXVIII. Ent-ender-se directamente com a Comnânhia Oitv
Improvements sohrc tudo aue diz l'Pspeito aos RPrvicos de que
se acha encarre~ada. e transmitt.ir-lhe as decisí'\es do Governo.
XXIX. Approvar o~ proiPdM de ampliacão daR rêdes de
esgoto e os novos projectos districtaes.
XXX. Multar a companhia cont.ract.ante, nos casos ,:>revistos nos seus r,ontractos, communicando ao Ministro o
,QuaJntum da multa imposta e a causa ou cau!as que a motivaram.
.
XXXI. Providenciar nos c.asM omissos no presente re~
Iamento e no da secretaria de Estado da Justictl. e Negocios Interiores, submettendo ao -conhecimento ou á approvação do
Ministro as medidas de caracter urgente qUf~ tiver adoptado.
XXXII. Deliberar' sotire todos os proj-ectos organizados
pela Inspectoria da Secção de Ensenharia.
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Art. 48 .. Ao secretario ge1;al incumbe:
I. Receber e abrir a correspondencia official 1lirigida ao
l)ir-ector Geral do Departamento, e á secretaria f
IT. DistJ·ibuir, mediante rcgistm na secção de expediente,
pelas diversas dependencias do Departan;1ento os papeis que
nas mesmas devam ter andamento, eom excepção dos destinados á Secção tlt~ Contabilidade, que lhe serão encaminhados
directamente.
'
III. RecebPr, informados, e fazer chegar á presença do
Director Geral do Departarpent.o os papeis que por elle ti:verem de s1~r despachados ou assignados.
IV. Providenciar sobre a expedição de actos elaborados
no gabinete do Dircctor Geral do Departamento ou no seu, que,
d-epois dn assignados, devam ser logo expedidos, fazendo as
devidas communicaçõcs ás dependencias a que os mesmos interessarem.
v. Preparar convenientementn Of' papeis que devam ser
levados :í a·ssignn tura e despacho do Ministro.
VI. Fazer a correspondencia epistolar do Director Geral
do Dcparfàrmmto, archivando o,.<.; actos dessa natureza bem como
o~ 1clegr·ammas qtw não sejam pmpriamente de assumpto sujeito a andamento nas diversas dependencias.
VII. H.PsLitu ir ás diversas dependencias, devidamente
classifieados, os papPis que ficarem sem despacho ou .assignatm·a do Direetor ( lnral un Df'pUI'Lanwnfo, quando este tenha'

de

1SfW ~u!Jstil.uido.

VII I. Entregar, quando exonerado, on substitui do, ao novo
sPcrctaril) ger·al o registro ·dos documentos de seu gatlinete é
todos o~ papeis dn eamcl.cr offieial soh sua guarda'.
IX. Trausm i f. ti r por escripto, em nome do Director Get'alt
do Departamento, aos chefes de serviços a.s orc.Jens quo, á vista.
da urgencia, nfí.o lhes possam ser communicadas directamente
pelo m•·smo Dir-cctor Geral do Departamento.
X. Despachar', com a declaração de urgente, e na ausencia
do Dircetor (feral do Departamento, ns papeis que, por sua
naturnza, exijam immediato andamento.
XI. Ter a sr•n cargo o preparo dos elementos para despachos de papeis n petições refercntrs ao prss.oal do Departamento, assignando laes despachos em nome do Director Geral
do Departamento, quando est.e assim o determinar, menos
quando fôr de demi·ssão. Dos despachos assignados pelo secretario geral rcferen trs ao pessoal, poderá haver recurso de reconsideração qne o Dieector Geral do Departamento decidirá
em pessoa.
XII. Hepresentar o Director Geral do Departamento efll
actos offieiaes, todas as vezes que este assim o determinar.
XIII. Auxiliar o Dircctor Geral do Departamento na organização do relaf.orin annual, apresentando até o dia que este
determinar as notas c os elementos referentes á secretaria geral,
com os documentos em que se basearem ou os uecessarios ar:tigos j:.í redigidos, si assim parecer mais conyeniente ao mesmo
Directur Geral do Departamento.
XIV. Presidir os trabalhos que sr effectnarem nesta Ca:.
pital, do concorrmwia para fornecimentos, indicar ao Director
Geral do Departamento as propostas preferíveis, depois dos
tramites estabelecidos por este regulamento, assignar os con1:
tractos de fornecimentos ás dependonncia~, bem assim os que
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referirem a fornecimentos especiae.s, obras, concertos e encommendas, depois da Pscolha e autorização do Director Geral
do Departamento, e autoriz~r a extracção de pedidoa. de fornecimentos para o almoxarJfa<lo , e para á secretaria geral,
dentro dos creditos votados.
XV. Distribuir, dirigir e fiscali7.ar os trabalhos da Secre ...
taria Geral.
XVI. Pro pôr ao Director Geral do Departamento os func ..
cionarios que o dnvam auxiliar em seu gabinete.
XVII. Propôr verbalmente ou por escripto as providencias
que julgar conv·enientes ao.s interesses do serviço.
·
XVIII.·· D·csignar os funccionarios que: deverão auxiliar a
secção onerada por affluencia de trabalhos.XIX. 'fer soh sua rf'sponsabilidade as cifras telegraphicas
e a correspondencia q~w, por sua ~laLureza, nao f.rnha que ;~er
dbõ!trilmida ás sec~·õr.s.
_
.
XX. As.signar, de ordeni do Director Ge1•al do Deparfa ...
ment.o, instrtwçõr~s, nditnes, cireulavoes, convitfls, drclamt;õe~
e outras publicaçõPs officiaes.
XXI. Assignar guias para pagamento dl3 multfll8, recolhimentos, depositos, fianças, canções, sello~ e ~molnmentos dt'yidos á Fazenda Nacional..
XXII. {~onf-crPnciar, semprr quo fôr necrsRario, com o~
chP.fes df) serviço.
.
xxnr. Prestar fliSCiarocimentos a quaesqher autoridades.
XXIV. Dar awliencia diariamente, em hora que csfalw·lec'Cr, ús parf.p;.; quo o procurarem para assumpto de Rerviço ..
XXV. Dar posse aos funccionarios da Secretaria Geral.,
XXVI. Impôr as. penas disciplinares que forem de sua
alçada, propondo ao Director Grral do Deptll'tamento as qun
excederem.
XXVII. Assignar 3JS folhas de vencimentos dos funccio,narios da Secretaria Geral e serviços annexos, ,julgando ou não
justificadas as faltas qnn contarem, durante o mez, á vista. dos
livros do ponto, n J•equisif.ar o respectivo pagamento á DirPctoria da nespesa Publica á qual t.ambem · soli-cif.ará o pa~a
mento tla~. ft?lhas env.iadas pelas d~mais. der.cn.dP.nPias ,r~ ara
serem satisfeitas por conf.a de crechto!õl dts!.r:hllldos no J lwsonro Nacional.
XXVIII. Providenciar sobre as 'notas que tiverem de ser,
lançadas no livro do ponto das .suas secções.
XXIX.- .Manrlm· publicar opj:wrtnnammüe o ref;pPctivo ~xpedicnte.
·
XXX. Mandar passar, por despacho assignado, quando entender que não ha inconveniente~ as certidões requeridas, qu-e
deverão ser anthenticadas pf\lo rhe.fe da dependeneia a que
disserem respci lo, SIJhmeft.mH.lo ~o pNiido ao Director (ifwal do
Departamr.nto.
XXXI. Hever todo o expediente, pôr o visto quando não
houver dr. dar parecer, em todos os papeis que tenham rle ser
levado.s á presença do Dir-ector Geral do Departamento e dar
despachos interlocutor.ios sobre nudiencias de ou f.ros chnfps
de serviço.
XXXII. Authenticar ·('Olll o seu visto o processo de todas
as conf.as, folhas c demais docum-entos de despesas que tenham
de. ser remettidas aq Thesouro Nacional para pagamento ou
comprovação de adeantamentos.
M
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XXXIII. R.equisif.ar, de ordem do Director Géral do Departamento. passag-ens nas estradas de ferro e nas companhias
de navegação, em objecto de ~Serviço publico.
XXXIV. Despachar todo o expediente necessario para o
preparo dos processos que t.iver·em de subir ao Dirootor Geral
do Departamento.
XXXV. R.equisitar das repartições a cargo do . Departamento informações, providencias e esclarecimentos que julgar
necessarios á marcha dos processos ou á effectividade de medidas officiaes.
XXXVI. Prorogar a hora de expediente da Secretaria
Geral.
XXXVII. Exercer quaesquer outras attriJJuições que lhe
conberem pm· 'f'Ste regulamento e mais dispo::~ições em vigor.
Art. "~'. Ao asst~trnte do Dirrctor Oeral do Departamento
inrnmhe:
I. Auxiliar· o Dh·Hcf.or Geral do Departamento nas ordens
e J~rovideneia." JH'f~f·ssarias ft diree•,~fío gnral dos serviços sanif.arws.
H. Entender-se, em nome do Direcf.or Geral do Departamento, com os demais chefes de serviço, relativamente á providencias qnn se tornem necf'•.ssar·ia~. n auxiliar a fiscalização
dos ser v i•,~os sani !.ari os.
·
Art. 50. Ao director da Secção rte Contabilidade e ao
~ttb-secrel ar io, na. (~sphera dr. compefencia de cada secção,,
incumbe:
I. Distribuir, por escripl.o, a cada. nm dos empregados da
secção, o serviç.o a fazer.
li. Manter e fazer manter pelos meios ao seu alcãnce a
observancia das leis e regulamentos em vigor, não permittindo
tambem a quebra df' disciplina e da hoa ordem dos trabalhos
da secção.
JTI. Dirigir, examinar, fiscalizar e oromov~r todos os
trabalhos qllf' eompel.ircm á secção e mltregal.:.os ao secretario
gr,ral. rilnwmientrm'f'nf.e informados e com o seu parecer.
IV. Cumprir as determinações verbaes e, escriptas relativas ~í. trnhalhos de competencia da secção, recebidas dlrectam1:.>nt.e ou por int.ermedio do secretario geral.
V . Propôr verbalmente ou por escripto as providencias
que julgar convenientes aos interesses do serviço, quer sobre
o valor e methodo:' dos trabalhos. quer '3obre a insufficiencia
do pessoal. quer sobre a falta de cumprimento de deveres por
parte dos funccionarios.
VI. Ter ,sob sua responsabilidade ~ correspondencia q~e,
por sua JJatureza, não tenha de ser distribui da.
VII. Impôr a JH.>na disciplinar de advertencia aos funccio- .
narios da ~Secção que faltarem ao cumprimento de seus deveres
P nf:í.o cxPeutarem as ordens ~mperiores, representando, quando
u caso exigir, a applicação de pena mais severa.
VIII. Conferenciar sempre qut> fôr necessario com os
chefes doH serviços.
IX. Rever todo o expediente ~ pôr o visto, quando não
houver de dar parecer, em todos os papeis que tenham de ser
encaminhados ao secretario geral.
X. Legalizar e authenticar as copias de documentos que
hajam de ser expedidos pl!)la tlecçãot ~epois de conferidos, vi-
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sando as cópias ou extractos dos actos que tenham de ser publicados.
XI. Authenticar com o seu visto f.odos os pedidos dirigidos ao archivo. á bibliotheca, ao almaxarifado e ao encar.
regado do deposito.
XII .. Fazer passar. e authenticar as certidões tiradas u~
papeis existentes na s-ecção, fazendo-as registrar em livro competente.
XIII. Encerrar o ponto dos respectivos funccionarios, á
hora regulamentar.
·.
XIV. Acompanhar o andamento, no Congresso Nacional,
dos pro.iectos das leis orçamentarias, pro.iectos sobre abertura
de creditos e quaesquer outros relativos á Saude Publica ou a
assumptos que .possam affectar o serviço a cargo ,do Departamento, prestando sempre ao DirectoJ' Geral do Departamento
as informaçuPF; que for'ern necessarin:-; a respeito de tae.s materia~.

XV. Ter em dia os registros da 1Recção e elassifi~aç.ão df'
minutas dos avisos e o f fiei os da s-ecção.
XVI .. Pre.star á outra secção da secretaria geral inforrpações verbaes ou escriptas acerca dos trabalhos respectivoR,
'enviando-lhe os processos independent'fl de interferencia do
secretario geral.
XVJI. Apresentar ao secretario geral, até o dia que o Director do Departamento det-erminar. as notas e elementos para
. o relatorio annual do Deparfàmento, com os documentos em
que JSe basearam ou necessarios artigos já redigidos, si assim
parecer mais convenient-e ao mesmo Director.
XVIII. Solicitar providencias para o andamento do.s processos em atrazo.
XIX. Remetter os papeis findos ao archivo.
X~. Crear os livros necessarios para a r.scripturacão,
protocollo e registros da \'3ecção.
. -.
·
XXI. Organizar a synops-e e indicr das Jeis, regulamentaR,
instrucçõe~ " decisúe.s JH'eul iares aos assumpto~ tratados It:\
secção.
XXU. _Dar audiencia diariamente á-s· partes que o procurarem para negocios affectos á sua secção, sendo os proprios
interessados ou s·eus procuradores legae.s, recebendo-os em seu
gabinete ou sala de espera, não sendo permittida a entrada
daquellas ou de quaesquer outras pessoas extranhas nas salas
da secção, salvo licença especial sua, do secretario geral, ou do
Director do Departamento.
XXIII. Impedir que O:) empregados do Departamento se
constituam procuradores de partes perante a secretaria ou
9ualquer · da:; repartições dependentes, excepto si forem seus
ascendentes, descendentes, irmãos ou cúnhados, uma vez Lfue
não tenham de ser por ellPs despachados ou processados.
XXIV. Prorogar a hora do expPtliente qua11do He tornar
indispensavel.
XXV. Exercer quaesquer outras attribuicões que lhe r.ouberem · por este regulamento e mais disposições em vigor.
Art. 5t. JncumbtS tamhem ao director da Secção t1e Contabilidade:
I. Authenticar com o seu visto todos og documentos de
despesas; folhas, faeturas isoladas que tenham de ser processadas para pagamento ou comprovação de s,deantamentos e
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hem assim foda.s as guias d(} quaesquer irnpórtancias que
tenham un Sfli' rr•('OlJli(ÜW fiO Thesouro Naclonaf'.
II. Visar todos os pedidos autorizados pelo secretario
geral, que, pelo Almoxarifado ou encarregado do deposito,
tenham de ser dirigidos aos fornecedores.
IH. Rxigir dos resporisavei.s os -esclarecimentos escriptos
ou ver1Jaes quo forem neces.sarios á tomada de suas· contas~
IV. Snperinir'nder os trabalhos do Almoxarifado.
Arf .. 52. AoP> officiaes incumbe:

I. Rxecntar os trabalhos que lhes forem distribuídos, in....'
formando nn.-; respecuv·os procr~ssos sobre todos os pontos in<.lispensaveis para o ·completo esclarwimento do assumpto,
observuuas as disposições dest:e regulamento.
II. Coadjuvarem-se, prestando informações t;t:JCiprocas, e
comrm~nieando _uns aos outros_ o qu-P. fi\r neressarip á perfeita
rxecuçao dos differentes serviços.
.
III. Propôr ao director da secção as medidas que julgarem
convenient.r·~ para n !tom andamPJJto do serviço e mais perfeita
fiscal iznr,~fio.

Art.. rí:1. Ao guar'drr-Iivros rnmJwl.f!:

r. E~;et·ipLurm: toda a receita e deRpesa pelo systema mercantil uo pnetidas dol1radas, de oeonfm·midade com as dispo-.
sições h~gaf·s, inRLrtH't;:ões adaptadas em virtude do decreto numero 13.74G. de 13 dr s0tembro do l!HH, e demais·ordens que
furem sendo expedidas, satisfazendo tambem as prescripções
do Codigo Comnwreial.
II. H0gistrar encommendas, antol'izações, conhactos ·e·
qualquer outro Pmpenho de desp-tJ.Sa.
III. Ter sob a sua guarda c conservar todos os livros de
escripturação, que dPvem ser manl.idos no mais irrepreherisivel'
estado dt\ asseio.
IV. Creur os livros auxiliares q111~ .i11lgar nrce,r;;sal'ios pai"al.
a mais perfeita o clara nscript..uraç.ão.
V. Levantar, mensalmente ~~ qnando lhe fôr pedido, os
halancetcs de receita o despesa, e todas as demonstrações CfllC
forem neccssarias para o andamento do serviço.
VI. JlresLar ao.s officiaes e escripturarios da \Secção as
necessarias informações quanto ao Pstado dos creditas e demais -eselareeirnentos precisos para o devido estudo dos papeis
distribuídos.
,
VII. Executar annualmente a ennmeração e especificaç,i'io
de todos os ~redit.os concedidos c applieados, durante o exel'cicio, destacando conv,mientementc os creditos orçamentarios·
e extra-orçarnentarios o os proven imllf's das rendas proprias
do Departamento.
VIII. Fazer o balanço annual da receita effectivamente
arrecadada durante o oxercicio, separada a da União da proveIüenle da l'onda especial propria do Departamento e o da despesa paga, no mesmo exercício, ai.Lf'nrli'Hdo-se tamhem á pl'Oveniencia dos fundos.
IX. Fazer o balanço g-eral das contas do exercício.
X .. Organizar tambem a escriptm·ação de re.sponsaveis,·
levantando no fim do exereicio o mappa dos que não tenham
prest.ado contas ou que tenham saldo a recolher.,
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XI., F9i'Tiecer, no t-empo devido, os dado,s l.lalanéet.rs e demonstrações que drvem fazer parte do relatorio annual do De-·
partament.o.
XII. Cumprir todas as determinações do director da secção em relação á compctencia desta, quando haja nece.ssidade
de dados de receita e despesa e dependencias da escripturação.
Art. 51. O almoxarife é responsavel prla -execução da escripturação do almoxarifado e por todos· os materiaes qui' derem entrada no mesmo, quer sejam recnhidos por ellP, quer
sejam recebidos fóra da sédv do almoxarifado por Reus prepostós,. cúmprindo e fazendo eumprir todas as attribUições que
por este regulamento cabem a essa deprndencia do Departamento, onde só póde h~ver qualquer movimento de entrada o
sahida mediante documento com 1Sua asRignatura.
Art. 55. O almoxarife prestará em dinheiro ou npnlices
da divida publica a fiança- de 10' :000$000.,
Art. 56. Aos ajudantes compete escripturar os livros do
almoxarifado, mantendo ~m dia esse serviço ·com perfeição e
asseio e havendo-se com .exaetidão nos trabalhos e diligencias
no expediente do· almoxarifado, apurando si os papei's estão
revestidos das formalidades lPgaos -c prestando ,c;ohre os mrsmos
as necessarias informações.
Art. 57. Os ajrJilantes ~Prão auxiliados pelos eserjpturarios, que ratão. os trabalhos de escripta que lhes Jorem distrjbuidos o t-erão soh a sna solicita guarda 0s papeis a seu
cargo, respondf'ruln pelos mesmos emquanto ü~t.iverem sol' Ren
poder.
Art. r;s. O almoxat>ife representará ao Director do Departamento contra actos e' irregularidades dns funccionarios que
trabalharem sob sua direcção e proporá as medidas que lhes
parecerem precisas para perfeita execução dos trabalhos a seu
cargo.
Art.· 59. O almoxarife creará os li\Tos qu-e julgar precisos, tendo em vista as disposições legaes, as instrncções expedidas Pm virtude do decreto n. 13.716, de 3 de setembro
de 1!H 9, as Ül'l erminações que forrm dadas pelo DirPr.tor do
DepartamPrüo e as normas quo Jhe forPrn rlietando as nrco·~
sidadcs do serviço.
Art.. GO. Ao archivista r ao enearrrgado da hibliotheca,
na Psplwra da rompP(.cncia ch~ cada dcpendencia, inenmbe:
I. Dirigir a arrumação e limpeza dos papeis, livros. docurrtr.n tos, etc., tendo para essr fim. sob suas ordens, os serventes que forrm designados.
·
II. Cons1'l'\·nt· as deprndencias sob sua direcção em ordem
e çom assrio, t.(le l'm dia
respectivos eatalogos, a ncc.rssaria
rscripl.uraçã.o r, o~ devidos registro~.
lU. Authnnl.icar as certidões de papeis cxistent'{'s nrssas
cJepr.ndencias, fazrndo-'-s registrar em liHo proprio.
IV. 1m pedi r· a enfrada. sPm ordem f"tl(wrior>, dr rw:'"soas
r.stranhas ú sr'ceetaria.
V. Impedir a permanencia de qualqnPr fnnccionario da
,secreta !'ia, .salvo rm caso de serviço 'ou ordem superior.
VI. Propik as medidas que julgar acertadas para garantir a boa ordem do serviço e coni'lervnção dos livros fl documentos solJ Rua responsabilidade.
VII. Exercer quaesquer outras attribuições que lhe couheJ;;em por est.e regulamento P. disposições etn vigor e cumprir

os
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as determinações f-mperiores relativas a materia a cargo.de taes
dependencias.
Art,. 6l. Os eseriptnrarios terão a seu cargo os serviços
da secção de que forem incumbidos pelo director ou sub-secretario, inclusive cópias á mão e machina; deverão coadjuvar-se
mutuamente e auxiliar os officiaes, o archivista, o encarregado
da bibliotheca e' o almoxarife e seus ajudantes.
Art. 62. Ao encarregado do deposito incumbe propôr a
acquisição do material preciso para a Secretaria Geral e. serviços annexos, fazer os pedidos autorizados QUe tenham de ser
dirigidos ao almoxarifado ou directamente aos ·fornecedores,
attender os pedidos devidamente visado.,s, faze.r a necessaria escripturação, levantar os respectivos m~ppas e balancetes e auxiliar a ·~ecretaria conforme lhe determinar o secretario geral.
Art. 63. Ao por·teiro incumbn:
I. Providenciar relativamente á abertura e fechamento
da repartição, não gó nas horas necessarias ao expediente
diario. mas tambem n::vs que forem determinadas por ordem
superior, devendo para isso comparecer, pelo menos, uma hora
antes da estabf~lecida para o inicio dos trabalhos.
li. Cuidar da segurança e asseio do edifício, fiscalizando
os serventns encarregados desse ~Serviço:
IH. Attender ás despesas da repartição, 't.aes como as .de
carretos, passagens ,. outras de prompto pagamento, sujeitando
sempre a•s qne não forem urgentes á ordem prévia do secretario geral.
IV. Fazer em livro especial a escripturacão 'das despesas
que realizar e dos adeantamentos recebidos ·para attender a
essas despesas.
V. F~xrwdir ou fazer expedir a correspondencia official
por meio de protocollo, em que se po~sa verificar o devido
recebimento.
VI. Collocar o s-ello do Departamento Nacional de Saude
Publica nos actos que exigirem essa formalidade.
VIT. Determinar. de accôrdo com as ordens superiores, os
trabalhos dos est.afet.a,c:o. ou correios, fiscalizando as despesas
com os transporf.rs dos mesmos para os fins de que forem incumbidos.
VJII. Ordenar e fiscalizar os trabalhos dos serventes
occupados no asseio do edifi-cio, conforme a distribuição dos
mesmos feita pelo secretario geral, a quem proporá a disp~nsa
dos que não servirem bem.
IX. Encerrar o ponto do seu ajudante, dos cohtinuos e
correios meia hora ante~ da fixada para inicio dos trabalhos,
declarando a hora de entrada e -sabida de cada um.
X. Organizar o boletim do comparecimento dos serventes.
XI. Representar ao secretario geral sobre o procedimento
dos conf.illuos, correios e servent-es.
XII. 'I'er sob gua. responsabilidade, medianf!e inventario,
todo~~ os muvei.s e objectos pertencentes á secretaria.
Art.. 6-L Ao ajudante de porteiro incumbe:
I. Coadjnyat· o port~iro em todos os serviços de sua com-·
pef,rncia.
li. Substituil-o -em suas faltas e impedimentos.
UI. Lançar, em livro especial, os despachos dados ás pe..
tições e que lhe forem remettido.s ·pelas secçõss. ·
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Paragraplw unico. O referido livro ficará na portaria á
disvosição das pessoas quo quizerem consultai-o.
Art. 65. Aos contínuos incumbe:
,
I. Cumprir as ordens do secretario geral, do director da
secção, dos officiaes e dos escripturarios, relativamente ao movimento dos papeis dentro da repartição.
li. Encaminhar ao director e ao protoeollo da soc.ção as
partes que tiverem de tratar de negocios pendeut.e~. obser1vando para isso as instrucçies que receber.
,
III. Não despachar as partes sem ouvir préviamcntc os
funccionarios a quem cumpre attendel-as.
IV ~ Vedar a entrada nas salas da secção ás pessoas estranhas, que para i•sso não tenham a nece.ssaria ·autorização ..
V. Receber -e transmittir immediatamente ao direef.or os
papeis, car~as e petições ou recados que as partes lhes confiarem.
VI. Zelar pr~lo ásf:;eio c boa ordem d~ todns as de_{)endencias
da secção c pela eonservação dos moveis, livros c mais objcctos
empregados no serviço.
VII. Traz r> e ao conhecimento do director qualquer occorrencia que dependa do providencia de sua parte.
Art. 66. Aos correios incumbe:
I. Auxiliar o ser v iço do porteiro quando se achem na repartição.
11. Enh~gar a _correspoJ?.dencia, qu~ lhes fôr connada directamente ou por mtermed10 do. porteiro.
111. Solicitar a quem competir ,o lançamento rlo recibo da
correspondencia no protocollo em que houver sido registrada ..
IV. Cumprir as determinações que lhe forem dadas pelo
6ecretario geral o directores de secção ou transmittidas pelo
porteiro a bem do reC"ular desempenho do .serviço.
TITULO IV
CAPITULO 1
Nomea~·ves

dos {unccionatios do Departamento

Art.. 67. O Director do Departamento Nacional de .Saude
Publica será liveemente nomeado pelo Presidente da Republioa,
dentre os medieos de reconhecido saber, podendo servir em
commissão.
·
Art. 68..: f\iio1 nomeados pelo Prcsidelllc da llBpuhliêa:
O .secretario geral c os directores das"ll'cs dirP-d.orias, os
inspector'es dos serviços especiaes, os delegados de :-mude, o
ehefe do Servit:.o Sanitario de marinha mercante, os inspectores de ·saude do porto do Rio de Jftm~iro, o director do
Laboratorio Bncteriologico e o director do Laboratorio Bromatologico, ·Os ctirectores dos hospitaes e o procurador dos
feitos.
Paragrapho unico. Os tres Directores, o Secretario Geral
e os Inspectores dos Serviços especiaes serão nomeados mediante proposta do Director do Departamento. sendo os directores e o secretacio em co~naissio.'

62

~\CTOS DO PODEn EXECUTIVO

. íArf.• mL 8crão n'nm1eados pelo Ministro da Jusf.i.ça e Ne..,.
gocios interiores:
O sub-seeref.ario, o assistente do director geral do departamento, o chefe de serviço da Secção de Hygwne Infantil, q
f-mb-inspeetor dos serviços de ;Propbylaxia, os inspsct0res e
sub-inspcetorcs sanitarios, o chefe de serviço do Laboratorio.
Bacteriologico, os engenheiros chefes de secção, os inspectores
c sub-inspectores de saude dos portos dos Estados, e secretarios, os medicas ajudantes do portg dó' Rio de Janeiro, os medicas .inspectores do matádouro, o§ adjuntos do procurador, o
director da Contabilidade, os officiaes do Departamento, o.
guarda-livros, o administrador geral da Inspectoria dos Serviços de Prophylaxia c os administradores de desinfectorio, o·
almoxarife geral, os inspectores de pharmacias, os medicos
dos hospitaes c lazaretos, os engenheiros sanitarios e os da
secção de esgosto, e os chefes de serviço de leite e carnes
verdes .
.Art. lO. Serão nomeados pelo Directo~ Geral dCJ Dopar··
tamcrtlo:
Os sncretarios das directorias, os chefes de serviços, os
chefes do districtos, os inspectot es e sub-inspectores sanitarios
ruraes da Directoria de Sanea.mcnto e Prophylaxia Rural, o assistente c os ajudanl es medicos da Inspectoria de Demographia
Sanitaria, Educação e Propaganda e da Inspectoria. de Prophylaxia da I.Jepra e Doenças Venereas, o medico encarregado
da direcção do serviço sanitario do Matadouro, os medicos do
Laboratorin Bactoriologioo e os medicas assistentes da Inspe-,..
ctoria de Fiscalização do Exercicio da Medicina, o.s funccionarios tcelmicos do Laboratorio Br.omatologicoz n chirnico especialista, os auxiliares do laboratorio, os meaico~ microscopistas, os pharmaccuticos dos hospitaes e lazaretos, os sub-inspcctorcs de pharmacia c os· pharmaceuticos chimicos, os archivistas, o encarregado da bibliotheca,, o encarregado do deposito, os enfermeiros ou enfermeiras visitadoras, os ajudantes
de almoxarife, os escripturarios, auxiliares de escripta e dactylographos das diversas dependencias do Departamento, os
conductorcs de serviço. contador e desenhistas da Inspectoria
de Engenharia Sanitaria, o cartographo, os auxiliares da Inspcct.oria de iDemographia .Sanitaria, !Educa~cão e Propaganda,
o cllefc de officina de composição e impressão, o conservador·
do Mnseu; ns interpretes, os encarregados da secção, os distribuidores de scnieo, o administrador do material fluctuante, os
vetorinarios. os internos, zeladores, mixiliares academicos dn
porto, os estafetas on correios, porteiros, contínuos c serventes da secretaria geral e dos serviços annexos.
Art. 71. Os dircct.orcs proporão ao Director Geral dn
Departamento a nomcar:ão dos respccUvos secretar i os.
ArL 72. 1\fodiant.n proposta do inspcctor dos Serviços rle
Prophrlaxia, serão nomeados pelo rlircctor dos .S•erviços Sanit.arins Terrcsl.rns: - os chefes de t.nrma, os continnos, o porfnirn, c os pnrLeiros auxiliares da respectiva inspectoria, os
maeh in isl.as e os guardas dcsinfccf.adorcs de ill e! asse.
ArL í:J. 08 in~pccLores e sub-inspcct.ores de saude dos
portos nos Estados nomearão 0S guarrlas das :r:espectivas reparficõcs •.
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~rt.. 7 4 .. Os guardas de archivo, guardas das delegacias 'de
saude, os mest.re~, os contra mestres, enfermeiros, serventes,
trabalhadores, desinfectadores 1 guardas, phot.ographosJA desenhistas, cineruatrr tgraph istas, escrevent.es, machinistas, motoristas e foguista~. os guardas sanitarios, academicos vaccinadores, guardas tmfermeiros c demais empregados subalternos
serão nomeados nu admittidos pelos directores dos respectivos
servi.ços, mediante propostas dos chefes das repartições onde
hajam de ter ~~xercicio, devendo ser escolhidas súmente p.essdas que ap~:escul em documentos valiosos, ab9nando sua con-

duc~a.

:CA"RITULO 11
Pro~moçõcs

c concw·sos

Art. '75 .. O pnwimento dos cargos technicos e ~dminis
trativos do Departamento Nacional dn Saudc ;Publica, exceptuadoR os de ~~•111fiança e os de comm i.'-isão, sorá realizado por
promoção ou conc.urso.
·
Art. 76. :A promoção será feita dois tcrfj1s por merecimento e um terço por antiguidade.,
Art. 77. .Serão cargos de promoçã.o os scguinl es:
a) Otoi de inpcctores de servi.ç.os especiaes;
b) o d.e sub-inspcctor;dos Serviços do Prophylaxia;
r.) os de delegados de saude;
d) os de irispectores sanitarios;
e) os de inspectorcs de saude do porto do Ilio de Janeiro;
f) os do ajudantes medicos (lo port.o do Hio d0 Janniru;
y) ns de inspectores de saude dos ·portos dos Estados;
h) os de engenheiros chêfes das duas secções tecbnicas da
Inspect.oria de EJlgcnharia Sanitaria;
i) os de cng·enheiros sanitarios de primeira classe;
j) · ns de auxiliares de primeira classe da secção de fis""'
calização de esg-ofns;
I() os de nl'l'it·iaes rla secretaria gpral c. os das dcpcn-

dcncias;
l) os de plta!'maccuticos iuspectores;

m) os de cl1 i micos chefes do Lahoratorin Bromatolngico.,
Art. '78. A::- pi·omnçoes do artigo anterior serão feif.as
n1f~diaulc parh:,~r· do Director Geral lln Depart.amcnf.P, do scguintê modo:
·
a) a inspe('lnr· dos tierviços de Proph~axia, o sub-inspccbw ou um dos delegados de l'mude, mediante proposta do Direcf.or Geral do 1 >cpartamento; a inspectores. de serviço.8 especlaes os delegados de saudc ou os-chefes de se'rviços c assisfcntes das respectivas inspectorias, de aceordo com o criterio do
merecimento.
b) a sulJ-ín:-:pedm· de prophylaxia um tu~pcclor sani-

tario;

c) a dcleg.adm; d~ saude um dos in~pcct.oro.:. sanitarin;.;;
inspcef •~r·ns sauitarios os suh-inspecf.nro:-;:
e) a inspeef.nr· de prophylaxia marif ima e ~ inspect.or· geral de saude do porto do Ri,o de Janeiro um dos in8peetnrcc;; de
13aude do met;mo p0rto;
d) a
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f) a inspector de saude do porto do Jlio de Janeiro tun dHs
aj,udanf.cs mcdicos;
o) a judante medico do porto do Rio de Janeiro, um dos
iuspeet.ores de saude dos portos rlos Estados;
h) a in~pcctor de saude dos portos dos Estados um dos
sub- inspectores;
i) a éngcnheirns chefes os engenheiros de primeira classe;
.i) a engenheiros saniLarios de primeira classe os de segunda;
k) a auxiliare~ de 1" classe da secção de esgotos os de 2•
cla~se;
·
I) a pl1armacenl.ieos inspectores um dos pharmaceuticos
sub- inspecLOrcs;
m,) a chimicos chefes do Lahoral.orio Bromatologico um
dos dtimicos auxiliarp,s;
u) a nfl'ieiacs do Ucvarf.anrenlr• qs nfJiciacs de vlasse in-

ferior.
,Ar f.. '7•0. O eonr',firsn para prnvinHmto dos nargos · techni-

cns 0ffcef.ivm; dn 0r~partamenf.o, ~O[JSt.ará de provas publicas,
que \·ersariio ~;nhrP- a.·.;sumpf;os rrlat.ivos tás 1funcçlõ;es a exercer
Paragr·aplln nni•·n. O conc.un;n é vahdo pelo prazo de um
anno, srmcln a·~ 'r~ga·; rH·.cmTidas DPSf.P. prazo, preenchidas pelos
eawiir!at.ns lwbilitadQs, respeitada a ordem de classificação.
A r'I.. 80. Serão rluas as provas ·-- uma escripta e pratic''
nral e oul.ra sobre Cfi!Csf.ões formuladas pela commissão examinadora c sorteada.•; na occasião.
§ 1". As pr·ovas do concurso ser·~n rle improviso, sendo a
eseripf.a feita a. porias fflcharlas, prollibido o candidato de consultar li\Trls, notR~: e outros documr~nf.os e feita· em papel fornecido e ruhrir.atln pela eommiss:lo nxaminadora.
§ :2°. A pr·uva cs,~ripl,a terá a duracão maxima. de tres horas, ~~ urna n'l. l,r'l'lllinado cs1c prazn serão as provas encerradaE; r~111 e•tvnlu('.rn frr.harlo, !aera.d'o c ntbrinado pelos candidatm:, dr rnndn a f.11r·nar· se :nvinlavel, entregue ao sec-retario
grral. q1w o guard:uá no cofre rla sccref.aria, de onde só serão
r(\f.iradns no rlia m:JJTado para a leif.ura das provas. Para essa
Jeit.ura cada 11111 dn::: f~atHiidatns ser(!. fiscalizado pelo seu immediaf0, f~m nnlem riP- ins(',ripc.ãn, f'f:'ndn o ultimo fiscalizado
pelo prinwiro.
·
§ :3". A pl'ova pral.ieo-oral •~oBstará de execucâ.o pratica,
e de exposição çlc ponf o sorf.eadn na nccasiãn e formulado pela
enmrni~sfín examinadora.
~ ,1o. A cnmmissãn julgadora, q11c sercí.,presüJida pelo DirPdor Ueral do Deparl anwntn, ou rolo seu substituto eventual,
scrv indo do sceretario o examinador mais moco, será composta de quatro mcmbr·ns sendo dois profissionaes da repartição e
dnis a clla cxLranhn~. nomeados f.odns pelo Direcf.nr Geral dn
De pari amf>nln.

.

~ fi". Cada jui7., indúindo o presidente, dará duas notas,
uma r·rfc•·entr~ á JH'•wa cseripf.a e outra á prova pratico-oral
expt·e~'sas em pnntn n, I, ~ c :1 r:orrespondent.c a má. soffriveJ,

b11a e oplima.
.
§ 6" . .A. classi ficar..ão será. feit.a de accôrdo tlllu ., -numero
ponf.os obtidos, :-:endo ~onsidera.dn excluído o candidato que
nãn obtiver H> pontos, no minimo.
Art.. 81. A materia dos concursos, de accôrdo com o artigo i!\ sm·á regulada em instruccões expedidas pelo Director
Geral elo Dopar f arhento e approvadas pelo Ministro.
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.Art.. R2. TrTminadas as provas a commissão julgadora SP.
reunirá secretamente para proceder ao julgamento finaL O secretari0 redigirá, as actas das reuniões, as quaes serão assignadas pelos nwmbros da commissão; cujas notas devem ser
registradas naR actas e em um quadro synoptico contendo e
nome dos candidatos, a designa.cão da prova, a nota respectiva
c o nome do julgador.
Art., 83. A inscripção será aberta pelo prazo de 60 dias,
sendo a ella admittidos1 os eandidatos que, exhibindo certidão
de registro do respectivo diploma, provarem ser cidadãos brasileiros. menorns de 45 anno-s, que não soffrem de doençaR capazes de privai-os de exercer o respectivo cargo ou de doenças transmissivejs. Para esf.e ultimo effeito o candidato submetter-se-á a exame de validez no servico respectivo do Departamento, apresentado o competente attestado no acto da
inscripção.
§ 1o. Quando a vaga a preendwr for w's Est.adns, n prar.o
da inscdpção será de 120 dias.
§ 2°. O edital do· concurso será publicado no Diario Offi~
cial e em. um dos jornaes de maior circulação, uma. vez por
semana durante o prazo da inscripção, a ultima das quaes na
vespeTa do encerarmento, começando log(l após as respectivas
provas.
§ 3°. o preenchimento das vagas de terceiros officiaes
será effectuado mediante concurso, de àccôrdo com as instrucç.ões que regem o assumpto, na Secretaria de Estado da .Tustica.
e Negocios Interiores, podendo se inscrever unicamente os escripturat~ios do nepartamento.

CAPITULO lll
Substituições, vencimentos .e licenças
Art. 84,. Suão substituídos em seus impedimentos e fal-·
tas
a) o Director Geral do Departamento por um dos tres directores designado pelo M;inistro da Just.ica e Negocios Int.eriores;
b) o director dos Serviços Sanitarios Terrestres pelo inspector da prophylaxia, ou por um (!.os inspectores das respectivas inspectorias, mediante designacão do Director do Departamento;
c) o secretario geral pelo sub-secretario;
d) o director da Defesa Sanitaria Marítima e Fluvial pelo
inspector de prophylaxia marítima ou pelo inspector geral de
saude do porto do Rio de .Taneiro. mediante designação do Di·rector do Departamento;
e) director dD Saneamento e Prophylaxía. Rural por um
dos chefes de sr' dçn. media.nt c 1irsignaçfln dn 'Dirertor dn DP.-partamento;
,f) o inspectur de Demograpltia Sanitaría, Educação é Propaganda, pelo as~;istente e na falta p0r um dos ajudantes;
g) o inspector de Fiscalização do Exercido da mediiCina,
pharmacia e arte dentaria por um dos delegados de saude ou
por um dos medicos assistente8 da respectiva inspectoria;
h) o inspectnr de Engenharià Sanitaria por um dos engenheiros chefes;
·
Leis de 192*- Vol. V
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i)' o inspector de Prophylaxia da Lepra
doençàs venereas pelo respectivo assistente;
j) o chefe de serviço de bygiene infantil por um inspector
sanitario do mesmo serviço;
!f.) o inspector dos Serviços de Prophylaxia pelo sub-inspector;
,
,
l) o . jnspector de Fiscalização de Generos ·~imenticio~
por um dos ehcfes de serviço da respectiva inspectoria;
·
m) o inspector ue Prophylaxia contra a. Tubercuh>se por,
um dos delegados de saude ou pelo assistente;
_
n) 6 inspector de Prophylaxia Maritima ·por utn dos inspectores de ~mude do porto do Rio de Janeiro;
·
o) o ínspector geral de sa.ude por um dos inspectores de
saude do porto do Ilio de Janeiro: ·
1J) o suh-ínspector dos .Serviços dt~ Prophylaxia por um.
dos inspedores sanitarios da respectiva inspectoria;
'
q) os dfllegados do saude por um inspector samtario;
r) os diredores dos ho~pitaes de isolamento pelos respectivos vice-directores e quando forem suppressos os cargos de
vice-directores, por um dos medicas dos hospitaes;
s) o director do Laboratorio Baeteriologico pelo respectivo
c hefe de ~erviço;
t) os inspectorcs de saude dos portos dos Estados 'pelos
snb-inspectores.
Art. 85. Os demais funccionarios serão substituídos ·p'elos
seus inferiores hierarchicos, e n crif.eJiio do Director. Geral do.
iOepartamcnto ou dos directores.
·
Art. 86. Os veneimentos 'dos fnnccionarios s~rão os
constantes da t.abella annexa.
§ 1o. Não terá direito a venci meu to algum o empregado
que deixar temporariamente o exercício de seu cargo. pelo de
qualquer commissão estranha ao Departamento, salvos os ca.;.
sos previstos em lei.
§ 2°. A' excepção dos chefes dos serviços e dos funcoionarios superiorc~ da secretaria geral, todos os funccionarios
estão sujeitos no ponto .
.Art. 87. As licenças, férias e aposentadorias dos funcoionarios do Departamento Nacional de Saude Publica serão reguJadas pela legislação em vigor.
1

PARTE SEGUNDA

OrganizaçãQ das Directorias c das Inspectoriás
TITULO J!
GENERALIDADES

Art. 88. Cada dírectoría terá a sua secretariâ com o pes..
soal administratrvo constante do quadro annexo.
ArL 80. O seerr.t.ario da, Direct()ria será de confíanca do
respeetin• direetor e nomeação do Director Geral do Departmento.
Art. 90. Ot3 funccionarios technicos c administrativos das
birectorias poderão ser removidos de uma para outra dependencia, ou para as inspectorias, de aooôrdo com as eonveniencias do ~m:Yico o ct)m a capacidade teohnica dos funecionarios.,
---- - -- -
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Art. 91. As Inspectorias, de que -trata o art. 3°, ficarão
annexas algumas dellas á Directoria Geral do D'epartamento e
outras constituirão dependencias das Directorias.
Art. 192 ..A' frente de cada uma das lnspectorias de que·
trata o art. 3° haverá um inspeotor nomeado pelo Presidente
da Republica· mediante proposta do Director Geral.
Art. 93. Ficarão annexos á Directoria Ger~l do Departaménto ·os seguintes servipos :·
a) Inspectoria de Demographia. Sanitaria, Educação. e P,rQ.paganda;
.
b) Inspectoria de Engenharia Sanitaria;
c) Inspectoria de Prophylaxia da lepra e doenças venereas;
. .
, d) Inspectoria de Fiscalização do exercício da medicina,
pharmacia, arte dentaria e obstetricia;
e) Servi·ços de assistencia hospitalar e de hygiene inffmtil.
'Art. 94. A' Directoria dos Serviços' Sanitarios Terrestres
fiCarão annexas as seguintes Inspectorias:
a) Inspectoria dos Serviços de Prophylaxia;
b) Inspectoria de Fiscalização de Generos Alimentic ios;
c) Ipspectoria de Prophylaxia da Tuberculose.
Art. 9•5. .A; Inspectoria dos Serviços de Prophylaxia terá
um sub-inspeotor, de nomeação do Ministro da Justiça e Negocios Interior~s, mediante indicação do Director Oeral do
Departamento.
Paragrapho uni co. Ficarão s~bordinados á Directoria dos
Serviços rSanitarios Terrestres o Laboratorio Bacteriologico, a
J)ele!iacia de Hygiene Industrial e as cinco delegacias de saude
distn~taes.

Art. 96. A' Directoria, de Defesa Sanitaria Marítima e
Fluvial ficarão annexos os seguintes serviços:
·
a) Inspectoria de Prophylaxia Marítima; .
b) Inspectoria de Saude do Porto do Rio de Janeiro;
c) Inspectorias e sub-inspectorias de Saude dos ·Portos
üos WtBta"os;
·
· ··
q) Lazaretoe;
e). Hospi~al Paula _Candi~o;
f';. Estacoes de des1nfeccao;
y) O Serviço Sanitario de marinha mercante.
Art.. 97. O pessoal technico e administrativo das directofiaª ~ jnspectorias ficará ctmstituido dos quad~os annexos .. ·
TITULO. II
INS~ECTORIÀ DE DEMOGRAPHIA SANITARlA", EDUCAÇÃO
PROPAGANDA

Q,1Pl1'ULO 1
~Art. 98. O pessoal technico __:. adminfstrativo da Inspe ..
ctoria de !>emographia Sanitaria, !Eiducação e ·Propaganda fi ..
cará assin1 CIJ!lstituido:
·'
trm inspector;
\j m assi_sttmte;
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Tres ajudantes;
Um cartographo;
Um 2° official;
Dois terceiros officiaes;
Um conservador do Museu;
Cinco escripturarios;
Um correio;
Um continuo:
Tres serventes;
Um chefe da officina de compostcao e impressão.
Paragrapho uni co. A secção de propaganda e educação
.. nit.aria annexa. á Inspectoria de Demographia Sanitaria,
Educação ~ Pro1.aganda terá a seu cargo todos. os trabalhos.
relati\·ns ao assumpto, no Districtro Federal, sendo nos Estados da União, esses trabalhos executados pela Directoria
de Sün.amento e ProphylttXia Rural, obedeceLdo i'~ orientação
geral do Departamento.
Art. Ç)Ç). Incumb.~ ;t, esta Inspectoria:
J. A organização da estatística dos nascimentos ocoorridos no DisL·ieto Federal e nos Estados, e o· estudo demographieo completo da natalidade. cons ·deral a ·w~ pontos de vista:
a) da população total e especialmente da populaoAo feminina apta para a maternidade:
1> J da côr dos m:vi-natos;
c) do sexo;
d) do e~tado eiYil dos progenitores:
e)_ da naüionalidade c!os projenitores;
f) da pluri-paridade ou fecundidade dos casariümtos;
g) do::; mczes e das estações;
h) do Ioga r em que occorreram.
II. ,:\ organização da estatística Jos rasamentos realizados no 1..csmo Distrido e nos Estados, e o estudo demographico da nupcialidad,, consider. da sob os aspectos:
a) da p~pulação total e especialmente da populaoão apta
para contrah1r cat.lh. nto: ,
L) das cõres dos c· _juges;
c) das 1..-lades dos con' ·ahe Les;
d) do seu estado civil anterior;
e) das nacionalidades;
{) das profissões;
g) dos rnezcs e das estações;
h) rio logar em que o facto demographico se realizou.
III. A organização da estatística dos obitos ocoorridos no.
Districto e nos Estados e o estudo demographico da morta..:
Iidade, considerada sob as relaçõe~:
a) da população total:
b) do sexo dos rnnrt.os;
c) das idades;
d) das oôres;
e) do estado civil;
f) elas nacinnalidadcs,
g) das profissões;
h) dos uezes e das estações:
i) do lo.gar do obito;
j) das c~'lsas de wort.e.
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IV. A organização da estatística dos nascidos mortos no
Districto Federal, capitaes e cidades dt>s Estadns, e o estudo
minucioso da mortinataJidade em relação ao sexo, ã filiação,
~os mezes e estacões, e tambem comparada com o total de
.nascimentos e obitos.
.
V. A organizaçfío da estatística dos doentes tratados nos
ho~pitaes publico~ o particulares, civis e militares, e o estudo demographico da morbidade hospitalar, considerada em
-attfmção ás idades dos enfermos. ao estado ·civil, ,á nacionalidade e ás molestias.
·
· VI. A organização da estatistica dos casos d·e doenças
transmissíveis de notificação compulsoria e o ~studo da mor··
bidade dessas molf'stias no Rio de Janeiro e nos Estados. .
VIL A organiz::1cão dos trabalhos de educa.cão ·e nronaganda sanitaria no Rio dP. Janeiro, e a orient::1cão dos que devem Sf'r pxrr,utados nos Estados, pelos fnnccionarios da Prophyla:xia Rural.
Para!ITanho unico. A est.ati~t.ica mortuarta será ba~eada
ftas deciararõr.s contidas no aHest.arlo de obito firma..lo pelo
medico assi~ff~hte f' verificado pelas autor.idades sanitartlls.
EssPs attPsfados SPl'fíO passados em impres~;os ec:m~,.faes, distribuídos pPlo Departamento Nacional de ~aufle Publica.
Art. f no. Ror:'Í or~anizada. para ser publicado SPm~nal
mente um bolP-tim sanit.ario da cidade do Rio d"" Jnneiro,
contendo infnrmar.õrs sobre a mortalidadP. com dP.si!lnacãn do
sexo. da idade e da nacionalidé.de dos fallecidos. e espedficando tambr-m o ln!!ar dos obitos, as causas da morte. o numero de notificacões de doença~, transmissivris o total dos
nascimPntos c cnflnmentos e os dados tnet.eorolo~icos do mPsmo nPTiodo, além de um ·resumo sobre o movimento dos
bospih.tes dr isol~mcnto e das informações mais urgentes 8
divulgar.
·
Art. f Oi. Será tambem pu'hticado, mensalmente, um boletim, comprehendendo a estatistic.a esp(>ctf'icada dos naMimentos, casamentos obitos e nascidos mortos. Este boletim
fornecerá igualmente dados sobre as o~ervacões me~P'orolo
giras. o movimento de passageiros no portos ào Bra~il e os
relativos aos diversos servi,ços sanitarios a cargo do Departamento Nadonal rl~ Saude Publica, contendo além
disso,
quando nf'cl:'ssario, graphicos illustrativos das varias especies demograph icaR.
Art. 102 .. A' Tnspectoria compete ainda organi?.ar um
annuario rlcmographo-sanitario. contendo amplas informa-··
ções sobre' a estatística dos nascimentos, casamentos e obitos
oecorridos no Districto Federal e em todos os Estados do
Brasil, illustrado eum graphico3 e cart0grammas sobre as
diversas especicc;; d~mogra.phicas.
Art. 103. Annualmcnte será organizado e apresentado ao
Director Geral do Departamenlo Nacional qe Saude Publica
um relatorio cireumstanciado sobre a marcha 'dos serviços da
·Inspectoria, mcvim,~nto e frequencia do seu pessoal, publicações distribuídas. necessidades do serviço. etc.
Art. 104. A inspectoria dispotá de uma officina de composição, impressão,,. brochura e encadernação, que se incumbirá igualmente de imprimir· os relatorios e mais trabalhos
do Departamento. Terá tambem a seu cargo a direcção do
Museu ~de hygiene do nepaftamento.
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ÇAPITULO 11
Attribttições dos tuncionarios
Art. 1.05. São at.tribuicões do Inspector::
I, .superintender todos os serviços da Jirispec'toria de Damo..
graphia Sanitaria, Educação e Propaganda, solic{itando !lq
Director Geral do Departamento Nacional de Saude Pubhea
e dos Directores e Inspectores de serviços especiaes todas as
providencias que julgar imprescindíveis;
...
II, distribuir os serviços ·de apuracão dos dados colll:gidos e de or.ganização de estatísticas ;pelo assistente e seus
ajudante~, officiaes, escripturarios, cartographo e mais auxiliares, conforme a pratica ·e a compet.mm1a de cada um;
III, ·requisitar do Secretario Geral do Departamenf.c? Nacional de Saude Publica todos os papeis impressos e obJectos
de expediente que se tornarem ,precisos ao serviço;
rv, requisitar das Pretorias a entrega regular dos extractos do registro civil, que são obrigados a fornecer á IdL
spectoria;
V, requisitar directamente das repartições publicas fe ...
deraes, estaduaes c municipaes, hem como da~ emprezas de
navegação e estradas de ferro, particulares ou ofticiaes; todos
os elementos qun .iulgar necessarios aos calculos demographicos;
1
VI, requisitar dos Inspectores
de Saude dos Portos e
dos Chefes de Serviços de Prophylaxia. Rural ndS Est~dos QS
dados concernentes ao movimento demographico. e sanitario
das capitaes 11 cidades dos Estados, para o que ficarão esses
fnnccionarios no dever de colligir os referidos dados que rsmetterão, dirf~ntamente, ao Serviço Demographico; '
VII, fazer registrar, diariamente, as notas que lhe forem
fornecidas, ou que obtiver directamente, sobre a mortandade
geral e a morbili.dade hospitalar;
VIII, dar conhecimento immediato ao Director Geral do
Departamento Nacional de Saude Publica de todos os. factos
que colligir do registro de mortandade e que aconselharem
o emprego de medidas de hygiene defensiva;
J!X, prestar ás autoridades
superiores, com· a maxima
brevidade, todas as informaçõ·es que por estas lhe forem exigidas dcerca do serviço;
X, commentar e interpretar nas publicaQões mensaes e
annuaes os dados numericos apurados pela· Inspectoria, levando ao conhecimento das autoridades o resultado do sew1
estudos.
·
XT, ·admoestar os fune.cionarios e propôr ao D.irectorGeral do Departamento a suspensão ou demissão daquelles
que forem passíveis de penalidade-;
XH, assignar os attestados de frBquencia e organizar as
folhas dos funccionarios e rubricar contas de despezas autorizadas e os pedidos de fornecimentos.
Art. 106. Serã.o dirigidos pelo Inspector de Demographia Sanitaria, E·ducação ê Propaganda nos respectivos trabalhos, o assistente, os medicas· ajudantes, cartographo~ officiaes, escripturarios e auxiliares .do mesmo servicb.
Art. 1.07. Ao assistente e aos medicos ajudantes competa
fazer q registro de obi._tos e ca~os de molestia, apurando a
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mortandade o a morbilidade, de accôrdo coni a orient.ação
seguida, pelo Jn~pector, a quem ajudarão nos respectivos
trabalhos.
·Art. 1os. Ao cartographo cumpre fazer todos os modelos
cartogrammas o trabalhos ,gra.phicos ordenados pelo Inspe-,
ctor e seus ajudantes.
·
·
Art. 109. Aos officiaes, Conservador do Museu, escripturarios e auxiliares compete executar todos os trabalhos
.que lhes forem ordenados pelo lnspector, assistente e a,iu ... ·
dàntes, ouvido aquelle na distribuicflo do serviço.

'l'I'l'ULO UI
INSPEC1TOA.TA DE RNGENHAl\IA

SANITARI~

CAPITllLO 1

Art.. 110. A lnspectoria dA Engenharia Sanitariá da Departamenf,o Nacional de Saude Publica terá a superint.endencia, a fiscalização e a execução de todos os trabalhos de onge:rtbaria sanitaria. em qualquer das depend'encias do m~:>smo
Depar.tamento.
Art. ·111. li'ir.arão a cargo dà tnspectoria os snguintrs

serviços :
·
· . a) os problemas de engenharia' sanitaria que dependerern do Departamento Nacional de Saude Publica, e que forem
indicadof:1 pelo Director Geral do ncpartamento;
b) as questões de engenharia, e. especialmente do engenharia sunitarin. que se apresentarem dependendo de estndo
nas dirP~Ctorias on insprctorins rlo DepartamPnto Nacional rle
Saude Public~;
c) o exame, sob o ponto de vista de hygiene, das a.guas
nrtaveis e, esp(lleialmrnte, em collaboração com a Seccão 1'r.chnica. da Reparti{:ão de Aguas e Obras Publicas, dos mananeiaes existentes. P dos novos, quando fôr projectada a Rua
captacão para a Capital Federal, com indicação dos meios
de depuração qu(• se mostrarem convenientes, para o que fornecerá os respPr-tivos planos a adoptar; .
'
.
rl) o exame periodico daR aguas potaveis fornecidas :l
esta Capital, sob o ponto de vista da potabilidade e inocuidade, de ac1côrdo com ns instruccõcs expedidas pelo Direct.or
Geral do Departamento Nacional de Saude Publica, em collabor~ão com o La.boratorio Bact.eriolGgico, tanto nos reservatoFios de captação como nos de distribuiÇão e compensação;
e) o estudo dP. todas n.q questões relativas áos servicos
de esgoto das matrrins focaes e a1guas servidas, e das aguas
plnviaes provcnirntrs, das r.onstrucções;
f) o projecto ~ a direccão de todas as ronstrucções PX{~
cutadas sob a .iuri~dicção do Departamento Nacional de Saudl:'!
Publica;
·
g) a confPcção dos projectos para. a acquisição do material de viação, sob· a jurisdiccão do Departamento Nacional
de Saude Publica, especialmente no que· se refere ao material
tluctuante da Directoria de Defesa Sanitaria Maritima e Flu-

vial;

··

·
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h) a dirrcção dos reparos de que carecer o mesmo material de viação;
i) as indicações technicas relativas aos fornecimentos de
material ao Departamento e o eRtudo, no ponto de vi~ta technico, das respectivas propostas;
j) a organização de um archivo photographico, relativo
aos proprios do Departamento Nacional de Saude Publica e a
tudo quo diga respeito a obras rl~ hygiene e sanéamento promovidas ou executadas pelo Drrnrtamento, e cuja documentação seja de interesso geral:
Ir.) a ol'gauizaçfí.o do ·cadastro de todos os t8'rrenos e edificações pfWif'llf~f'r!IPs ao Drp:utamPnto Nacional de Saude
Publica;
l) a fisealizaçfln de todas as obJ'as e serviços contractados
pelo Govrwno Ff'dr>r·al com a The Hio de Janeiro City· Improvements Compan.v, Limited. afim dP qur sejam observadas
tudas as elansula:~ Pstipuladas;
rn) :ll!xil in r· as l)elr•gacias dn saudf\:
1°, JorJJf'i'Plldn-llrps as inforrnaf:Üf\S que lhe forem requisitadas;
2°, proePrlendo {ls nPcessarias vistorias nos casos de de-molição on fr.t~ltamf'nfo definitivo de predios.

CAPITULO li
nrr~rmiznçiío

administrativa

Art. 112. A Jnspectoria dn Engenharia Sattitaria, dirigida pelo J'Pspectivo Inspector, dJvidir-se-á em tres secções:
Pri·meirn Sert;>.iío Techn~ca dn Engenharia Sanitaria;
Segunda 8ecçflo Technica de Fiscalização dé Esgotos;
'Terceira :3ecção de Expediente e r:ontadoria.
Art. 113. A Secçíio Technira de Enge~ha.ria Sanitaria
terá o seguinte pessoal:
1 engenheiro ~mnítnrio chefn:
2 {lngenheirOR sanita rios de 1• classe;.
~~ eugenlwiros sanitarios df' ')• classe:
3 conduct.ores fie sPrviço:
1 desenhista. dt• t n classe;
2 serventes.
Art. 114. A esta seccão competem os. serviços acima
designados relas letras a), b), c), d), e),(), g). h), i), j) e k)
do art. 111 e mais os seguintes:
a) ec:;tudar os melhores methodos para o tratamento das·
aguas de e~gotof~ e nru ctestino, (~ a remoção das lamas provenienteH dn·~ tanque"' de prr>Cipítaçã.o ou solubilizacão;
b) fiscali7nr o tratamento das aguas de esgoto e a remoção das lamas dos tanques de precipitacão;
c) J'azrr Pnsaio~ para a approvação ou rejeição pela Inspectoria, de aceürdo eom as i.Qstruccões baixadas pelo Inspector, doR ~eguintes apparelhos sanitarios: latrinas, caixas de
descarga, mictorios, caixas de gordura, syphões e ralos.
Art. 115. A Secção' Technicrt de Fiscalizaçfto de Esgotos
.terá o ~;eguinte pessoal:
tJm engenheiro chefe;
Tres engenheiros de t• classe;
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Dois engenheiros de 2- classe;
Um desenhista ite 2• classt;
Um serventr.
Art. 116. A esta seccão competem os servicos de fiscalizacão de todª's as obras e trabalhos contractados pelo Governo Federal com a The Rio de Janeiro City Improvements
Company, Limite ri, em seguida mencionados:
a) estudar ns questões relaÜvas á extensão, melhoramentos e revisão da rêde de esgot.o, propohdo ao In~pector as
medidas que julgar convenientes, e informar os projectos organizados em tal sentido pela companhia;
b) examinar os projectos de inst~llacões domiciliarias,
prestando ao JnspectoJ' as necessarias in"formacões que permittarn acceital-o~ ou modificai-os;
c) propor ao Inspector a. adopção . dos melhoramentos
cõnsagrados pela IJoa pratica da tmgenharia sanitaria do nosso
paiz e do es traugeiro;
d) fiscalizar a applicação dos materia.es importados pela
Companhia Cit~ Improverncnts com isenção de direitos aduaneiros, fornecendo dados á 3• secção para a orga:rlização do
necessario serY il:o esta tistico;
e) prestar informações ao lnspector sobre os casos em·
que tenha de Rrr applicada a importancia annual de·~ 1.0.000,
constanté da clausula 13• do termo de revisão de 30 de deze111bro de 1899. e bem assim conferir as res-pectivas contas
apr_esentadas pela ·Companhia City .Jmprovements;
.
f) soli~itar do Inspector os esclarecimentos que julgar
con-venientes obl ~r da companhia pã'í'a a ·sua ,informação definitiva, e bem as~lim as vistorias que julgar necessarias;
g) fis•calizar· a abertura e fechamento dos «penstocks~,
sellando-os oppnrtunamente:
·h) fiscalizar a execução das obras de esgoto nas vias
publicas, suas habitações e nas casas de machinas e conferir as· respectivas· contas;
.
·
i) fiscalizar o serviçc~ de conservação e limpeza da l'êde
de esgotos:
j) verificar si o pessoal operarlo empregado pela Companhia City em seus differentes servicos é em numero. sufficientA e devidamente rlistribuido, informando a respeito o
Inspector;
,
k) proced('l' ás provas de impermeabilirladr nas canalizações, quando nrcessario;
l) inrumbir--se dos novos projectos de canalização de esgotos e dos dr revisão:
m) conferir as contas qu~ se referirem ás obras extraordinaria's, feif.as pel~ ;eompanhia, P..or conta do Estado ou
dos particulare:;, e remetter á seccao competente os dados
nece.ssarios pal"t a r·onferencia das r~of\t,as semestraes das
taxas de esp:ot 11.
Art. 117. A Recção de Expedi_ente e c-ontadoria tPrá o
seguinte .pessoal:
Um en~enheiro chefe de secoãd;
Um se~undo offi~ial;
Um contador;
Quatro terceiros offioia.es;.
Cinco escripturarios;
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Quatro auxiliares;
Um desenhista de segunda classe;.
Dous continuos;
Dous serventes.

Art. 118. Compete a esta secção:
receber e protocollar todo o expediente dri I1ispectoria;
abrir a corrP.spondencja official e distribQil-a, de ac·côrdo com o despacho do Irtspector;
c) organizar e r1~digir toda a oorrespondencia· b1terna:· e
externa da Inspectoria;
d) zelar pela conservação dos papeis, livros ~ object()s
pe:tencentes ao archivo da Inspectoria, classificando-os, e ~
cr1pturando-os, segundo a natureza de cada um, e inventariai-os
annualmente;
·
e) satisfazer, do ordem do Inspector, os pedidos que lhe
forem feitos pelo .pessoal technico;
.
f) extra.hir do D·iario Of(icial, e classificar convenientemente, as decisões do Director Ger·al do Dep~taménto Na ...
cional dn Saucle Pnb!ica on do Governo, que digam respeito
á. Inspectoria;
.
·
g) organizar as phntas cadast.raes e os livros· de registro
neccssarios á verificação da. taxa de esgoto devidas .!·:Companhia City Improvem(mts pelo Thesouro Nacional, , pela ~re
feitura do Districto Federal e peJas associacões no gozo . da
isenção do imposto predial; . '
h) conferir e pro:cessar as cont.as de taxa de ·esgoto apre..
~entadas pela Companhia em cada semestre;
i) organi.1.ar em cada semestre, dentro dos prazos regulamon tares, os róes de lan(}arrtento de taxa de saneamento, de
conformidade com os respectivos registros, em que deverãoser continuamente verificados e corrigidos por meio .de inspecções locaes, com o lançamento para o .imposto predial e•
em face de documentos autenticas;
j) organizar o orçamento annual das importancias quo·
devem ser pagas á. Companhia City Jmprovements pela conta
de taxas de esgoto e como garantia ele rendimento das rêdes
de esgoto de Copacabana e Paquet.á.;
/c) apresentar no Tnspect.or no principio de cada mez um
balancrt.e do estarlo das verbas de material da Inspootoria;
l) or,g·anizar os attestados do frequencia e bem assim as
folha~ rlo- pe~:-.oal da Jnspectoria. 'submett.endo-os á assignat.ura do Jnspector;
.
m) eonff•erionar o resumo mensal dos trabalhos de exp·~
dientc P do~ fc~hnico~. de accôrdo com os da:dos fornecidos
pelas secçõe:;; teehnlcas, e o relatorio annual, submettendu-os
á asignatura de ln ·r•rcf.or;
·
n") oJ'ganizar tG.t!os os semestres à lista das de1tg~ões a
serem fritas w1~ !'or tP.s de taxas rle esgoto;
o' or::ranitar cf'. serviços estatisticos relativos á ai)[tUtação dos nÚ1.ter.ines ·:mportados pela Companhia City Impro,·ementg, com isf'nt;til; rle direitos aduaneiros;
p) estudar os ·,.rojectos de esgoú1 domiciliari:Js. no p_onto
de vis h da r Ja:::.rfi' ::·(;~o que deve ser dada ao ~~rVl{;), ~~ em
casa nova ou reconstruída e, neste ultimo caso, s.i se trata ou
não de t·evatida;;ão de taxa, remett~ndo com br~vtdadé a n.oú;
das clasificações á 2a Secção Tecbnica,.;
a)
b)
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CAPITULO. 111
Attribüições e deveres idos (unccionarios
Art.. H9. Compete ao Inspector:
a) dirigir todo
serviÇo da ·Inspectoria de Engenharia
Sanitaria~ expedindo as necessarias .:instrucqoes·· para a hôa
marcha dos trabalhos .technicos ou de' expediente,' distribuindo
convenientemente e equitativame·rit\' ,-pe~os funccionarios da
J'nspectoria os encargos fespectivos;. ·tendo sempre em vista
as. aptidões de cada um, para o fim de obter os -melhores serviço-s:
b) corresponder-se com o Director Geral d() Departamento
Nacional de Saude Publwa, com os directores; irispectores e
delegados de saude do mesmo Departamento, e com todo~ os
chefes de repartições publicas em obJecto de serviço da sua.

o

.In~pectoria ~

c)

propor ao Director Geral do !Departamento Nacional

de Aaude Publica, todas as medidas necessarias á boa ordem

e· regular marcha dos serviços da. Inspectoria;
d) assignar o expediente dá Irispectoria, visar as contas
de fornecimentos e assignar ,os pedidos de materiaes;
e) fornecer ao Director Geral do Departamento os projectos, orçamento~ e informações l}eCessarias para a decretação de medidas relativas á remodMacão, extensão ou mrlhol'amentos da rêoo de esgotos da, Capital Federal;
(). entender-Fie directamente com a Companhia
UitY.
sobre ·tudo que di1. respeito aos serviços de que se ar.ha Pucarregado, e transmittir-lhe as decisões do Director G0ral do
Departamento Nacional· de Saude Publica;
g) providenciar para que sejam cumpridas pela Companhia Cit.y Improvements as estipulações de seu contracto,
'intervindo em todos os serviços e exigindo a addpção dos melhoramentos que se fizerem necessarios;
h) approvar os project.os domiciliarios de esgotos e as
modificações das rêdes geraes;
i) providenciar para que a Companhj.a City attenda com
urgencia ás reclamações apr~s~ntadas á Inspectoria -sobre irregularidadés e accidentes nos servi(;;os de esgoto, em domicilio ou nas vias publicas;
;i) visar todas as contas 'do serviço e obras executadas
pela companhia, depoi_s que hajam sido devidamente examinadas; requisitar do Director Geral do Depart.amentp o paga ..
mento das quh forem de responsabilidade do Mimsterio da
Justiça e N('lg-oeios Interiores e autorizar a cófirança das que
~ referirem a serviços executados por .conta das differente~
repartições publicas ou particulares;
k) intervir nas questões que se suscitarem entre a companhia e os parti·cnlares ou repartições publicas, com . o fim
de harmonizai-os, fazendo valer a sua autoridade. para a f'icl
obscrvancia dos direitos e deveres de cada parte;
l) impôr as penas administrativas e Julgar os recursos
das que forem impostas pelos seus subordinados, na fôrma do
•art. 1.168;
·
m) receber e distribuir 'O credito de prompto pagamento
que lhe fôr destinado;
.
n) propor ao Director Ge~al do Departame-qto Nacional de
Saude Publica os f~Iic~i9narjos qu~ ~eyem O~JCU:par. .o"$ logar~~
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de nomeação del1e e fazer as nomeaçies de· funceionarios que
forem de sua airada., de accôrdo com o previsto neste regulamento;
o) dar posse aos funccionarios da Inspectoria, de acaôrdo
com o estabelecido neste r~êg'úlamento;
p) impor as penas disciplinares a que estiver sujeito o
pessoal da Inspectoria, de accôrdo com o estabelecidd na parte.
geral deste regulamento;
q) apre.sentar ao Direcf.or GeJ::al do Depa'rt~merito NacfQo:o
nal d8 Saude Puhlica .um resumo mensal ·dos trabalhos rea1i7.ados e em um relatorio annual.
Art.. 120. Aos chefes das secções technicas compete:
dirigir todo o pessoal de sua Recção e distribuir, de
accôrdo ~om o Inspector, todos os encargos que a ella forem
commetticfos prlo presente regulamento, ficando responsavel
pelà hôa marcha dos serviços a e lia relativos:
b) enfendrr-se e corresponder-se com o Tnspector sobre
objecto de sen i f: o. eumprindo e fazendo cumprir as suas
determinações:
c) fazer as inspecções qüe julgar necessarias para conhecimfmto da marcha dos trabalhos confiados á sua secção;
d) fiscàlizar o serviço de sua secção; assignando os papeis a elia relativos:
e) comparecrr diariamente á séde da Tnsneetoria, quando
não estejam officialmente ~m .serviço f6ra deata Canital;
f) encaminhar ao Tnsp~ctor deoois de ·convenientemente
inform~dos, todoR os papeis rrlativos á sua secção:
n) fornecer á secção de Exoediente todas a~ indicaoões
necessarias para o confeccionamento dos attestados de fre·quencia· f' fGihas P á indicação dos materiaes necessarios á
sua seocão;
·
h) levar ao conhecimento do Inspector tudo ·que se rela:cione eom a bôa marcha e mPlhoria dos serviços e. espPcialmentr para o chefe da 2• fleccão. os casos\ averieuados de infracção de clausulas contractuaes por parte da -'Companhia
City on dos particulares:
i) apresentar ao Tnsnector. até o dia 5 de cada mez, um
resumo mensal dos trabalhos executados no mez proximo passado e até o dia 15 dr janeiro um relatorio annual relativo ao
anno findo.
Art. 121. Compete aos engenheiros .de 1• classe:
a) c11mprir P fa~er cumprir a~ determinaeões expedidas
pelo lnspect.or ou pelos enl"enheiros chefes da secção;
b) ~omparecer diariamente á séde da Tnsne.ctoria. afim
de receherem instrncções do Tnsnector ou do engenheiro chefe
de secçã.o n tomarem eonhrcimento qas reclamacões relativas
a obras em Axecucão e acr.irJrntes 8 defritos de funccionamento
no serviço dl' es~oto. pedinrJo a adopção das necessarias orovidencia'1 ao engenhr,iro rhefe da seccão, ou 'directamente á
Companhia, nos ca11os rMonhecidnmrnte urgentes, do que dará
·parte ao engenlwiro chPfe da seccão;
·
·
e) ·eomnarecer á.s vistoriRs ou e se realizarem por exi-.
gencia ria TnsoPctoria ou pm• solicitaci'io da Companhia e par. ticulares. profPrindo o seu laudo, rPsalvados os casos em que
o Inspect.or julgue neces~ario o seu comparecimento ou do
.chefe da seccão;
a)
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" d) compat·cber ás vistm·ias sanitarias, de accôrdo com a
designação do engenheiro chefe da secção;
e) comparecer diariamente á séde da Inspectoria., quando
em serviço nesta Capital;
f) comparecer com a necess'aria frequencia, a juizo do
Inspector< aos serviços sob sua alçada, ficando responsavel
directo pela bôa mareha c bt'1a execução dos mesmos trabalhos;
g) levar ao conhecimento do engenheiro chefe da Segunda
Secção, quando e:q~. serviço nesta secção, os casos que se averiguarem de infracções de clausulas contractuaes por parte
da •Companhia Ci ty ou de particulares;
h) informar, depois de estudo detido~ os papeis que lhe
forem distribuídos pelo engenheiro chefe da secçáo;
i) conferir, quando r:n1 serviço na Segunda Socção,
os.
projectos de obras novas o reconstrucções, fazendo a devida
classificação soh o ponto dfl vista de taxas de esgoto;
j) propor ao cugcnheiro chefe da secção as providencias
óu meUwt·amentos que julgar· convenientes ao hom andamento, á perfeita exr?euçã.o e á f1conomia dos servicoF~ a seu
cargo;
k) ap1·esentar nH'nsalmeule ao .ngenheiro chefe f1a secção, até o tm·,ceiro dia util de carla .....7':, um resumo dos trabalhos executados durante o mez :tfiterior, juntando-lhe as.
observações relativas ao serviço, que julgar convenientes;
l)' fornecer- ao chefe da Segunda Seccão, quando em serviço nesta, todos os dados necessarios á contabilidade, para
a organização.: das taxas de esgoto.
Ad. 122. Aos engenheiros ~e s~gunda classe compete:
a) os mesmos encargos dos engenheiros
de primei r·&
classe, quando estiverem .em trabalhos directamente sob as
ordens do Inspector ou dos chefes de seccão;
b) cumprir e fazer cumprir as determinações recebidas
dos engenheiros de primeira c-lasse, , quando estiverem em·
trabalho sob suas ordens ou designação do Jm;pector.
Art. t2iL Ans cooductores compete:
a) executar todos os encargos regulamentareR que lhes
forem commettidos. pelo Inspector;
b) substituir os engenheiros de segunda classe, quando tiverem títulos de engenheiros civis;
c) cumprir os diversos encargos estabelecidos para os
engenheiros- de primeira classe e segunda, quando estiverem
em serviços. directamente subordinados ao Inspector;
d) executar todos os serviços que lhes forem distribuido-s pelo engenheiro sanitario chefe do serviço em que trabalharem.
"
•
Art. 124. Aos desenhistas compete desempenhar todos os
servic-os que lhes forem inrlicarlos pelo inspect.or on pelo engenheiro ch~fe da sercão.
CAPI1'ULO IV

DiSpc'síções gP-raes, expediente e m·dém dos trabalhos

Art.· 125. Os fuoocionarios technicos de. qualquer das secções poderão s.er removidos de uma,. p;tra 'outra, de àccOrdo
com o criterio de capacidade _profissional, ~u com as necessi.,;
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dades transitarias do serviço, a criterío do Inspector e mediante desi.gnação do Director Geral do Departamento.
Art. 126. Os engenheiros tie qualquer das: secções da
Inspectoria poderão ser aproveitados para commissões de estudos ou quaesquer outros trabalhos que tenham de ser executados pelo Departamento Nacional de Saude Publica, no
Districto .:Federal, levada em conta a capa.tCidade profissional,
a criterio do Inspector e mediante designacão do Director
Geral do Departamento.
.
Art. 127. Por intermedio da Inspectoria de Engenharia
Sanitaria, o Departamento,· devidamente autorizado pelo Governo, promoverá a installação de novas rêdes de esgotos no.
Districto .:Federal~ entrando para isso em accôrdo fOID a City ·
Improvements, e procurará ainda aperfeiçoar os processos tlo
destino e tratamento das aguas residuaes dos esgotos.
Art. 1·28. Quando necessaL'io, o Inspector poderá propor
ao Director Geral do Departamento, o ccintracto de profissionaes technicos para execução de serviços . ext:raordinarios. .
Art. 129. O expediente da. Inspectoria terá inicio. nos dias
uteis, ás 11 horas e terminará ás 17 horas, podendo· ser prolongado pelo Irtspect.or,de accônlo com as exlgenoias do serviço.
~
f'\,rt .. .130 .. Todos _o~'f'lnciconarios technico_ê, salvo: _J:!!Pj,ivos JustificaveJs, a cnteriO do Inspector, deverao comparecer.
diariamente á repartição e permanecer em trabalho interno
ou externo durante as horas de expediente.
·
Art. 131. O Inspector de Eng('lnharia Santtaria ·p·oderá
destacar para quaesquer serviços t'óra do Distr1eto ·Federal,
os funccionarios technicos, que terão, neste caso, uma ajuda
de custo e as diarias qu,.t) foreni fixadas pelo Director (leral dó
Departamento.
Paragrapho unico. As diarias deverão variar de 10$ a
30$, de accôrdo com as condições de carestia da vida, na.séde
do trabalho, salvo casos especiaes, a criterio do Direcwr Geral--do ·DeJ?artamento Nacional de Saude Publica;
TITULO IV
lNSPEOTORJA DE PROPHYLAXIA DA LEPRA E DAS J)OENQAS VENI!lREAS

CAPITULO 1
Objecto dtl lnspectoria· e attt·ibuições dos {urwcionaríct'8
~rt. 132. A lnspe:etoria de Prophylaxia da Lepra e das
doenças venereas· tem por fim superintender e orientar o ser~
viço de combate a estas doenças em todo o territorio nacional.
Paragrap'ho uni co. 'Terá u:q-1 regimento interno, organizado pelo Director Geral do Departamento de Saude •Publica e approvado pelo Ministro da .Justiça e Negocios Inte ...
.riores.
Art. 133. Ao Inspector de prophylaxia da lepra .e das
doenças vcnereas caberií. a. direcção dos serviços no Districto
Federal, assim eomo a orientação technica dos mesmos serviços em todo o paiz.
"'
:Art. 13·1. No Districto Federal esses serviços serao di.rectamente executados pela inspectoria; fóra do Districto Fe· ·
deral, mediante accôrdo com os respectivos 1governos ou ad~
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ministracOes, por inter·medio das commissões de saneamento
e de prophylaxia rural_.§ 1°. Nas commissões de prophylaxia e saneamento rural,
incumbídas de realizar o combate á lepra e ás doenças venereas, haverá um inspectw- sanitario encarregJldo de tudo
quanto se relacionar com esse serviço.
§ zo. O Director Geral do Departamento de Saude' Publica expedirá instrucções para a execução dos serviços, no
caso do :paragrapho anterior.··
Art. 135. Os inspectores e sub-inspectores que servirem
'na Inspectoria, serã.o escolhidos dentre· os que tiverem conhecimentos especializados em relação á le_Era e ;ás doenças venereas, a cri teria do Inspector . Do mesmo modo serão escolhidos os inspectores incumbidos da prophylaxia daquellas
doenças nas .coJI{missões de prophylaxia e saneamento rural.
Art. ,1,36. A installação. e funccionamento de leprosarias,
bospitaes é dispensarias. e as outras despezas relativas ao
serviço de prophylaxia da lepra e das doenças venereas nas
zonas ruraes, correrão por. conta dos fundos especiaes de ·que
trata o art.. 1.2 ·do decreto n. 3.987, de 2 de janeiro de 1920.
_ . Art. 137. A inspectoria superintenderá igualmente a execucão das disposições regulamentares relativas ao cancer, no
Districto Fedel'al.
.
Art. 138~ • .A Inspectoria de prophylaxia, da lepra e da~
doenças venereas terá o seguinte pessoal technico e administrativp:
·
·
1 inspedor;
1 assistente:
1 go official;
1 ajudante. de almoxarlle;
·2 escripturarios;
1 dactylographo;
f . porteiro;
1 oontinuo;
2 serwmtes.
§ to. Terá, além desses funcionarios, os medicos, internos, enfermeiros, enfermeiras, visitádora:s, guardas, serventes
e demais empregados contractados, que forem necessarios,
designados ~pelo Inspector, com autorização do Director Geral, dentro dos recursos orcamentarios.
§ 2°. Os serviços de propaganda e. educação sanitaria, relativos á lepra e doenças venereas serão orientados em todo o
paiz pela Iuspecloria respectiva, que terá um representante
junto do serviço de propaganda.
·
.
Art .. 139. Compete ao Inspector :de prophylaxia aa. lepra c
das doenças venereas, além ·das attribuições geraes regulamentares, o se~guinte;
I. Superintender e dirigir, de aecôrdQ. com o -.cegulatnento,
os serviços da lllt:ipectoria, propondo e solicitando do Dire.otor Geral do Departamento Nacional '(]e Sauoe Publica as
provideq~s precisas I~at·a o bom desempenho de suas funcções.
H •. Distribuir e fiscalizar· os trabalhos dos funccionarios
technicos e administrativos da Inspectoria, dando-lhes as instrucoões necessarias.
UI. Dar posse aos funccionarios _da Inspectoria de ac.&
córdo com o re~ula~ento; nomear, admoestar, suspender e de-
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milür os ewpt·egados euja escolha dP .si llependm·; admoestar
os dr nomoaçfl.o SUJH'rior, -e propôr a nomeação, suspensão ou
dispensa dos demais.
·
. .
IV. Assignar as folhas de Y(~ncimentosl dos empregados e
ruhricar as contas do despesas aut,orizadas ~\ os pedi.dos de
fornecimentos.
V. Obs-ervar f'ielr11ente as ordens que recebee do Director
Geral do Departamento Nacional de Saude Publica, a quem
comrnunicará todas as occorrencias relativas ao serviço.
Vl. Estudar e emittir parecer sobre todas as questões
refercnt es ao serviço, que lhe forem propostas Pelo Director
Geral do Departamento.
VII. ,Julgar os recursos e impôr as penas de que trata o
arl. 1.168.
VIII. Requisitar os exames hacteriologico~, O'S expurgos,
as de~ infecções c as remoções de doenf.ps.
rx. Apresnnt.ar ao Director Geral do nepartamento urn
holet.iro mensal dos serviços a seu ca.rgo ~·. no principio de cada
anno, um relatorio cireumstanciado,
X. Organizar "' (lxpcdir as inst.rur:ç(tPs rc,wlamentares neCPssarias á bt)a marcha. dos serviços.
XI. Organizar os regimentos internos dos diversos estabeJ,~eimentos que dependerem da T.nspectoria, Hubn'ietendo-o.s á
<1pru·o,·ação do Director Geral do Departamento .• '
Xll. Fi scaliza.J' todos os serviços da Inspectoria, inclusive
n~ que se fizm·em mediante ajuste r.nm as rliversas corporacões,
hospit.aes. policlinicas, dispensarios, etc.
XIIJ. Requisitar· do Departamento Nacional de Saude .Puhilca, o ..suppl'imento dos medicamento,s necessarios, para attender aos pedidos dos dispensarias e. hospitaes. .
.
.
XIV. Inspeccionar periodicamente, os hospitaes de isolamento da lepra e doenças venerea,s, nos termos rlo § to, do arf ign :?3;), deslr' rrgnlamento.
Arf. 140. o assisf.ente será nomeado em commissij.o, pOr
propost.~. dn inspector. podendo ser um inspector sanitario -ou
medico dr ''econhecida competencia no 'assumpto, estranho á
repartJt;>,ã.o. Compet'B ao assistente, além dP. .:.mtras attribuições
geraes regulamentares, o seguinte:
r. Auxiliar o lnspeetor em todos os suus Lrabâlhos e in-cumbir- se especialmente dos que por elle forem designados.,
H. Suhstituir o InE<pector em seus i:rrwedirnentos.
UI. Superintendm' e fiscalizar directamente- os s-erviços
do expediente, secretaria e almoxarifado, n os dos demais funccionarios technicos e administrathos.
IV. Provid-enciar quanf.o aos fornecimrutos que devam
ser feitos á repartiçã.o.
V. Organizar com os empregados da .secretaria, annualrnPnte, o orçàmento das despesas.
VI. Despachar. c'.lom a declaracão de urgente, e na au:;~'nr· ia rln Insp-ecto1·. n:; papeis rpJP- p0r sua naturezá' exijam
prompto andamento.
VII. Cumprir fielmeente as determinações que lhe :fOrem
fRitr~s pelo Inspector, eommnnicando-Ihes t.odas as ocoorrencias
I'Piat.ivas aos serviços.
Art .. 141. Aos insP'ectores· e sub-inspeclores. designado.$
de accôrdo com o art. n. 135, compete, além de .outras attribuições regulamentares, o seguinte:
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I .. Receber e executar promptamente, todas as ordens de
serviço que lhes furem dadas pelo Inspector ou pelo assisten.te.
li. Formular par·ecer sobre qualquer assumpto de serviço,
quando lhes fôr exigido pelos seus .superiores hierarchicos ..
III. Comparecer diariamente á Inspectoria, devendo alli
permanecer durante o ~mpo do plantão qUe fôr determinado,
e attender promptamente a tudo quanto occorrer .
. IV. Verifica1~ todas as reclamações ou denuncias que r e,..
oeberem assim como tudo que lhes constar e de que possa resultar prejuízo á saude publica," tomando as .providencias ne-cessarias, impondo as .Penas que lhes competirem, lavrando os
autos para a imposiçao das que competem ao Inspector, na
fórma do ,capitulo I, Parte VI do presente regulamento.
·
V. Superintender os trabalhos e. fiscalizar os serviços dos
funccionarios 1 spb sua jurisdicção, sendq por tudo responsaveis.
VI. Assignar os attestados de saude e bem assim os
editaes.
VII. Apresentar diariamente partes escriptas do trabalho
realizado.
VIII. Ji:xaminar, com o maximo cuidado, os casos de lepra
notificados, empregando os meios necessarios para esclarecer
o diagnostico.
IX. Requisitar, em nome do Inspector, os exames de laboratorio, os expurgos, as desinfe:cções e ~s remocões de doentes.,
·
X .. Fazer as vigilancias sanitarias regulainentares do.s leprosos e suspeitos de infecção leprosa, e bem assim as dos hospitaes e asylos de leprosos, organizando as respectivas fichas
censitarias.
·
XI. Fiscalizar, de. accôrdo com instrucções da Inspectoria,
bs serviços dos estabelecimentos nosocomiaes e dispensarios,
communicando ao inspector as falhas ou irregularidades obser:..
vadas.
XII .. Communicar á Inspectoria, afim de serem solicitadas
as necessarias providencias, as infracções do regulamento sanitario de que tiver conhecimento, referentes ao exercício da
medicina e da pharmacia em suas relações com a lepra; as do,
enças venereas e o cancer.
XIII. Fazer com a maior dedicação e cuidado a parte que
lhes couber da campanha de educação hygienica contra a lepra,
'
as doenças venereas e o cancer. .
. XIV ... Incumbir-se com int-eresse do estudo de questões
relativas ao serviço, e de que tenham sido encarregados pelo
Inspector.
Art. 142. Incumbe ao ajudante de almoxarife, além das
attribuições que serão esp-ecificadas no respectivo regulamento:
I. Ter sob sua guarda e responstlbilidarie o árchivo da
r~partição e todos os objectos a ella pertencentes.
li. Ter sob sua guarda e responsabilidade os medicamentos recebidos do Departamento Na·cional de Saude Publica,
só entregando-os a outrem mediante requisição e recibo devidamente feitos ..
III. Escripturat· minuciosamente, em liv.ros especiaes, aa
-entradas o sabidas de medicamentos e de oCfJ.tros objectos sob
sua gu;:trda, corri a respectiva data e a indiclft;ão da pessoa que
requisitou e da quo autorizQ~ Q fQrnechnento.Leis de 11121 --'.V oi. V

6

IV . Apresentar todos os mezes, ou na. occasilo em que fôr
pedido, um balanço do movimento de entrada e de sabida· de
medicamentos e annuaHnente um balanço geral do serviço a
sec cargo.
·
V. Cumprir fielmente as ordens que receber do Inspecto. r
em ma teria de serviço .
.Art. 143. Os demais funccionarios e empregados 8'9bal...:
ternos da Insp·ectoria terão as attribuições geraes constantes
do Regulamento do Departamento Nacional de Saude PubU-.
'e deverãn cumprir as ordens que receberem do· Inweotor, do
assist-ente ou de seus.. superiores hiera:rehieos.
TITULO V
lNSPECTORIA DE FIBCALIZAÇ}ÃO DO EXERCICIO · DA ~JU)ICINA, PHARMACIA,AB.TE DEN'fARIA E OBSTETRICIA

CAPITULO I

Generalidades
Art. 144. A fiscalização do· exercício da medicina, pharmacia, arte dentaria e obstetrícia será exerciJa pelo Departamento Nacional de Saulle Publica, por intermedio da Inspectoria de Fiscalização dá Medicina e da Pharn:acia.
Art. 145. Ficarão ainda a cargo. desta Inspectoria os seguintes serviços:
a) verificação de obitos;
b) exames de invalidez para aposentadoria e jubilação dos
:
funccionarios publico.s civis da União;
c) inspecções de saude para concessão de licenças aos
ditos funccionarios;
d) exames de amas de leite, amas seccas e outros empregados domesticas, para concessão de carteiras de saúde;
c) fiscalização de sôros, vaccinas e outros productos biologicos.
Art. 146. A Inspectoria possuirá um laboratorio cbimicopharmaceu ti co completo para verificações e pe""quizas.
Art. 147. As analyses necessarias á contra-prova dos
sôros, vaccinas e outros productos biologioos serão realizadas
pelo Instituto Oswaldo Cruz. no Districto Federal e por outros
institutos officiaes, de accôrdo com os artigos destP regulamento .
.Art. 148. A Inspectoria será provida de todo o pe:ssoal, e
material necessarios aos serviços que lhe incumbem, aisim
como do~ meios de transporte3 indispensaveis, de accôrdo com·
o dispositivo orçamentarw annual.
Art. U9. O Departamento Nacional de Saude Publica,
P-ntrará, em accôrdo com as repartiç~es sanitarias dos diversos
Estados da T.Tnião afim de tornar effectivas as di~posições deste
regulamento, no que respeita ao exercício da medicina, da
pharmacia, arte dentaria e obstetrícia, bem assim á fiscalizatfi.o
das esp-ecialidades e productos pharmaceuticos, sôros, vaecinas e outros productos biólogicos~
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CAPITULO· li
Organizaçdo administrati-va

Art. 150. Os serviços da Inspectoria de Fiscalização do
e;xercicio da medicina, da pharmacia, arte dentaria e obstetrícia serão executados pelo seguinte pessoal oochnico q,dmi'
nistraUvo:
f inspector;-medico, chefe dos servt9os;
3 pharmaceutwos inspectores;
·
5 pharmaceuticos sub-ifispectores;
2 pharmaceuticos chimicos;
6 moedicos assistentes;
1 3° official, chefe da secretaria:
2 escripturari()s;
2 guardas sanitarios;
8 serven t.A.~ •
CAPITULO 111
Attribuições dos funcciofU%rios

Ar.t. !51. Ao Inspector compete:
I. Superintender todos os serviços referentoes á fiscali·zação do exercício da medicina, pharmacia, arte dentaria e
obstetrícia, ás verificaçõés de obitos, aos exames de validez
para aposentadoria dos funccionarios publicas civis da União,
aos exames de saúde para a concessão das licenças, aos• exames
de amas de leite, amas soeccas e outros empregados domesticas
para a concessão das carteiras sanitarias, á fiscallzação dos
sOros, vaccinas e outros productos biologicos.
li. Dirig'ir, de accôrdo com o respectivo regulamento,
todos os trabalhos da Inspectoria, propondo e solicitando do
Direetór Geral do Departamento as providencias precisas para
o bom desempenho das suas funcções.
III. Distribuir os serviços pelo pessoal da Inspectoria,
dando-lhe as instrucções necessarias e transmittindo-lhA as
ordoens do Director Geral do Departamento.
·
IV. Observar fielmente as ordens que receber do Directar
Geral· do Departamento, com quem Be communicará sobre todas
as questões refoerentes ao serviço.
V. Estudar e emittir parecer sobre as questões que lhe
forem propostas pelo Director Geral do Departamento.
VI. Impôr as penaR administrativas,. oe julgar os recursos
das que o tiverem sido por seus snbordinaC\os nos terlllOS do
art. i .168.
,
VII. Mandar proceder ás analyses e Pf'.êq)lizas no laboratorio chimico pharmaceutico da Inspectoria e requisitar as
analyses, os exames chimicos bacteriologicos oe quaesquer outros
nos estabelecimentos officiaes "stranhos1 assim como os p,.studos neressarios á comprov1.ção da fraude ou á verificação da
efficacia de qualquer substancin medicamm1tosa. de nso interno ou externo.
VIII. Dividir o Districto }i'ederal em zonas., distribuindoas pelos pharmaceutioos incumbidos da fiscalização das pharmacias e organizando plantões, de modo a obter a maior ordem
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e efficacia d€sse serviço. O mesmo fará. eni í,•elação aos in e-·
dicos assistente,s, distribuindo-os pelo~ diversos serviços.
IX. Assignar todo o expediente da Inspectoria, visar os
pedidos e as em1tas que lhe forem apresentad~s -e organizar as
folhas ..
X. Formular parecer sobre o valor das substancias e pre~
parados medicinaes, cujas licen~;.as sejam requeridas ao De par-:
tamento..
.
.
XI. Verificar a regularidade uu registro dos .titulos, d8;
medieos, pharmace;uticos, dentistas e parteira~ e a i:mblicaçãd'
reeumrnendada pelo art. 157.
XII. Determinar a verificação dos· obitos occQrridos sem
assistencia medica e a daquelles cujos aLtestados lhe não pa~.
W!!H't'I)Ill fidedignos, a~sim como a verificação da realidade de
worfe, quando solicitada.
,
XIII. Obser·var e f'azm· observar rigorosamente todas as
dh;posicõe~ do regulamento tlo Departamento Nacional de:
Saude Publica.
XIV. Apl'e::wuLm· mensalmente ao Directar Geral do DeJmrtamento um boletim dos trabalhos realizados pela Inspectoria e auuualnwnt-e um relatorio circum!3tauciado de todos os
serviços.
XV. Comnnmiear-sc por intel'medio do Director Geral do:
Departamento, ()U directamcntc quando autorizado por elle,
com as diver~as autoridades da União e dos Estadó.s, sempre.
que o interesse do serviço o exigir, requisitando dellas as ~ro...;
yidcucias neeessarias ao fiel desempenho das suas. funcções.~.
XVI. Admoestar, ·suspender n demittir os funccionarios de
sua uomcaç,ão; admoestar os de nomeação superior, e propôr:
as outrits p€nas em que por ventura inc-orrarp.,
.Arl. t 52. Ao~ pharmaceuticos da Inspectoria c-ompete:'
I
,
I. Cumprir todas as orden8 de serviço que lhes forem
Jacta:; pelo lnspector, de accôrdo com o presente regulamento;
II. Fiscahzar nas resp-ectivas zonas o exercício da pharmacia, inspeccionaudo, pelo menos, urna vez cada mez, os estabelecimentos que se destinam a esse ~ommeroio;
Ill. L-evar ao conhecimento du lnspector qualquer occorrencia observada no exercício da~ suas attribuições, delle requisitando as providencias que estiverem fóra da sua alçada;
IV. Informar os requerimentos de pedidos de licença
para a venda de remedios e preparados pharmaceuticos e os de
licenç.a para. o funccionamento de pharmacias, drogarias e her:vanarias, verificando· o cumprimento das disposições do prescntn regulamento; ·
V. Impôr as multas pelas infracções ao regulamento e
propor a cassação da licença dos estabelecimentos cujos responsaveis so não tluizerem sujeitar ás exigencias do mesmo;
Vl. Requisitar do laboratorio as analys-es que forem necessarias, solicitando tio Inspeotor as que houverem de ser.
feitas em estabelecimento estranho;
VII. Formular parecer sobJ·e as questõ-es que lhes forem_j
propostas pelo Inspector;
VIII. Apresentar ao Inspectur um boletim mensal do.s tra-.
Lalhos realizados;
·
IX. Verificar todas as reclamações e denuncias que rec-e•<
berem, a~sim eomo tudo, que lhes const~ sobre o excrcicio de,~
pharmac1a. na zona a .seu cargo; .
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X.. Apprebender os mediofWtentos ou ·preparados phar·maceuticos que Julgarem falsificados ou .não licenciados pelo Departamento Nacional de •Sau.de Publica, recolhendo amostra8,
lavrando os respectivos termos e requisitando os oexames necessarios no laboratorio chimjco plJarmaceutico da Inspeotoria.
XI. Recolher amostra~ de SôrQs, . vaccinas o. outros produetos hiologicos nns alfandegas, nos institut.og e laboratorioA
particulares para contra-prova pelo Departamento Nacional
ae Saude Publica;
XII. Apprehender nas pharmacias, drogJlrias e mais ~ es-.
tabelecimentos do mercado de consumo, lavrando os respectivos
termos, quaesquer dos productos de que trata o item anterior,
Mmpre que o lnspector julgar conveniente tal medida;
XIII. Assignar os termos de intimação para fechamento
ou melhoramento dos estabelecimentos pbarmaceuticos soh
sua fiscalização, os autos de multa ~ os editaes;
XIV. Comparecer na séde da Inspectoria ás horas que lhes
torem determinadas pelo Inspector, fazendo os plantões, afim
de attenderem aos interessados nos a.ssumpf.os que lhes esUverelll affectos.
·
.
XV •. Observar e fazer observar rigorosamente as. disposições do regulam~Iito do ~partam~nto Nacional riA Saude Pubhca.,
Art. f 53 .. Aos chimicos compete:
I. Realizar todas as pesquizns e· analyset1 quo forem requisitadas pelos pharmaceuticos inspectores ~ as que llw~
forem determinadas pelo Inspect.or;
.
11. Registar em livro especial o resultado das analyses ~
pesquizas que· fizerem, assignando os respectivos relatorios,
qqe.apresentarão sem demora ao Inspeotor;
III. 1\Janter e fazer manter a boa ordem e o asseio. no laboratorio;
, .
IV. Requisitar dó Inspector todo o material necessario ás
analysés e pesquizas de que forem inculllbidos;
V. Levar ao conhecimento do Inspector o resultado das
analyse.'> e pesquizas, em boletins, que assignarão em conjunoto, COrUmunieando-lhA OHf.l'OSiD1 todas ~S fHW.Orrencias do
laboratorio;
.
VL Ter em sua guarda .todos os utensiHos, apparelhos,
reactivos e mais material para as analyses, mantendo um registro esp€cial da. entrada e eonsumo das drogas empregadas;
VII. Apresentar ao Inspeêtor um boletiT!l mensal dos trabalhos realizados no laboratorio;
Vlii. Compare.cer diariamenté (J.. Inspectoria, premanec~ndo no laborat.orw durante as horas do expedient€.
Art. 154. Aos meclicos assi,stentes compete:
I. Verificar os ohito.s dfl.s individuos falleeidos l'lem asRistencja medica, passando os respectivos attêstados;
. li. Determinar n ~~an:m m,o,·tü;, sempre qt!e lhes f1r posSI~el, pelo e~ame _do habito externo ~ pelas mformaçoes colhidas na rc.si~enci~ ou entre os proximt;>s do fallecido;
III. Providenciar sobre a remessa para o necrot.erio da
policia dos cadaveres, sempre que suspeitàr-em ter sido a
morte resultado de um delicto;
IV. Levar immediatament€ ao conhecimento do Inspector
os ~asos suspeitos de. obito pordoenoa de.:notificação. compulsorla, lavrando e ass1gnando as multas que jlo cas~ . oou~ere!D;
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V. Verificar a causa morti:;: dos individuos, embora fallecidos com assistencia e attestado medico, sempre que houver
denuncia ou Ih es fôr isso determinadQ pelo Inapector, impondo
as penalidades do regulamento contra .os infractores; ·
VI. Cumprir as determinações do Inspecror, com o fim de
fiscalizar o exercício da . Ip.edicina e · impôr. as penalidades
legaes;
VII. Proceder aos exames clinicos, .na ·qualidade de pe•'
ritos, para a concessão d~ lic-enças, aposentadcrias ou. jubt...
lações aos funccionarios publicas .civis, de :.ccôrdo com a designação que receberem do In.spector;
.
·
VIII. Proceder ao exame clinico das amas de leite, amas
seccas 'é outros empregados domesticas, para concessão da carteira sanitaria;
.
.
IX. Fazer os plantões na séde da Inspectoria, ou nos locaes·
que lhes formn df~.'·IÍgnadoR, dn accõrdo oom a determinação do
Insper.tor;
.
·
X. Communicar-se com o Inspector, a quem .informarão.
sobre qualqu-er occorrencia sobrevinda no exame, e pedindo
providencia para a boa execuçã.o r.io seu encargo;
XI. Solicitar do Inspector~ quando necessario, .o f)arecer.
de especialistas ou pesquizas de la.boratorio para os diagnosticas, nos casos de exames p-ericiaef ou quaesquer outros;
XII. Observar e fazer observar as disposições do regUlamento do Departamento Nacional de Saude Publica e as instrucções especia-es que regulam a verificaçllo de ohitos, os
exame R de invalidêz e M inspecçõe.s de saude.
CA-PITULO IV
uo exercicio rla. artP de rm:ar

Art.. ifi5. 86 é permittido o ex-emicio da arte

em qualquer de seus ramos e por qualquer de

s~as

de .curar,

fórmas:
mostrarem habilitados por titúlo conferido
polas facn1dadrs de medicina offidaes ou equiparadas na
f6rma da lei;
·
. II. Aos que .c;endo graduado~. por escolas ou universidades
estrangeiras, se habilitarem peranf.P. as ditas faculdades, na
f6rma dos respectivos estatutos;
til. Ao.c; qne. sendo professores de taes universidades ou
escolas, o requererem ao Departamento Nacional de Saude Publica. qnP só conc-ederá a prrmissã.o em vista de documentos
devidamente authenticados e quando no patz a que estas pertençam gos.ar~m de itientic-o fa\'Ol' OH profe.ssores das faculdades brastlmras.
Paragrapho unico. As disposições d-este artigo serão igualmente applicadas ás pessoas qu8 se propuzcrem a exercer as
profis8Õf'.s dr pharmaceut.ico, dr rirurgião dentista e ,de parteira.
Art. 156. Os m'8dicos, os pharmac_euticos, os cirurgiões
dentistas e as parteiras qu· '1 eommetterem repetidos erros de.
officio serão suspensos do. exercício da profissão, por um a seis
nwzes, além das penas prévistas no Codig_o P€nal.
Parngrapho unico. Os quo habilitados ás diversas. pro..
fissõês acima declaradas, se derem ás pratio•s ,probibidas pelo
I. Aos que
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art ~ 157 do Codigo Penal, além das penas abi estabelecidas
incorrerão na de suspensão por tempo igual ao da condemnação.
Art. 15T. E' condição para o exercício de qualquer das
mencionadas profissões o registro do titulo ou licença no Departamento Nacional de Saude Publica. ·
§ 1. 0 A Inspectoria dQ Fiscalização da Medicina oe da Pharmacia organizará a relação do3 profissionaes cnios tihtlos se
achem regi.strarios. r1wendo-a todos os annos afim de lhe pnb)icar as alteracõ~?s. Nesta relação fi~1rar:t ·ao !ado do nome do
prof~sional o (ac-simile de sua assignatura.
§ 2. 6 A infracção do disposto neste r.rtigo ~u.leita o infractor á multa de 1 :000$, que será elevada ao duplo nas reincirleneias.
Art. 158. Só os medicos oohititados pela fórma indicada
poderão passar attestados de ohito e deverão fazel-o em impressos fornecidos pelo Departamento Nacional de Saude Puhlir-!l P uue ~{' en,.,ont.rar~o na Tnsn~r'fOT'ia· de FiC!c!tlb:!toãn de
Medicina na de Prophylaxia, nas Deleg'lcias de Saude e nas
pharmacias.
Art. 159. As parteiras, no e~ercicio da sua nrofissão. limitar-se-ão a prestar d~ cuidados inrli~Pf'Tlt:laveis ás parturi-ente., e aos recem-nascidos, nos parto~ natnraes. Em caqo de
dystoria, dAvPri'io rnclamar a nrP.~enca do merliro. càhPndo-lhPs.
3 I"eSDOnsahilidrtde nP}OS 3CCidP.nfp,q af.trihlllVf\ÍS á fmnericfa
da spa intervencão. E'-lhes prohihido o trafan,P.nto mPiiico ou
ciM1rgico das doencas das mnlhere:~ e das c1·hmcas. não pndenrlo tambem formnlar receitas, salvo rle mP-dicamenfM nrgent-P.mPnte reclamados pela ne~PFI~iliade fie evifa-r on comhater
accidentes graves que comnromettam a virla da partnriPnt~. a
dn fPto 011 recPm-nascido. Taes receitas deverão conter a declaracão de urgente.
·
Parasrrapho nnico. A!'l infra.cr,õP.s dP~t.e arfiflo se-rão· nuntda.q ·com a mnlta de 100$. norlendo. a.l,Sm diSFIO. o n~narta
mento Nacional de ~ande Publica conforme a J!'ravirl::tnr. do
easo, suspender a parf eira do exerci cio da profissão por um a
t:res mezps.
Art. 160. Aos cirnrp:iões dentistas é or::>hihido praticar
operacão que eYi ia conhecimento de m:~teria cirnrflira .extraprofissional, sendo-lhes sómente permittido emnrep:ar a~ntes
anesthe.sicos locam; e prescrever .mediCAmentas de uso externo,
para os casos restrictos de sua especialidade.
. Paragrapho unico. As infraccões dest.e artigo serão punidas com a!' mesmas penas do artigo anterior.
Art. 161. O medico que assumir a re'3ponsabilidade de
tratamento diriJddo por quem não fôr profissional. ou passar
attestado de obito de pessoa que t-enha sido trat::~da por individuo não profissional. incorrerá. na multa de 1 :000$ a 2:000$
e na suspensão do exei·cicio nor Reis a doze mezes. Ri ftlr fnnrcionario do DepartamPnt.o Nacional de Saude Publica, além
d-estas penas será demittido.
·
. § t,o Incorrerá em egual penalidade o medico que firmar
attestado sem haver exarninad~ o doente.
§' 2.o Nenhum medico poderá indicar em suas receitas
determinada pharmacia, ne. m tlo ~uoo receitar sob a fórma
de eodigo ou de nttmero, tQP pena.
m~l~ rle ~oo• a 500$000.
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Art., 162.: O exercício sin1ultaneo da medicina. e da: phl,lrmacia é expressamente prohihirlo, ainda que o medico possua
o titulo de pharmaceuf.ico.
Art. 163. Nenhum medico, na localidade ém que exercer
a clinica, poderá ter .sociedade on contracto para exploração
da industri:;t. da pharmacia. '
· Paragrapho unico. O infrar,tor dos ·dous artigos precedentes será pnnido com a nm H.a de. 200$. o dobro nas rei;ncidencias.
ArL 1G4. O medico deverá escrever as receitas por extenRo, legivelmente, em vernaculo e nellas indicar o nome e a.
resid1mcia d'o doente, bem asRi:rn a sua propria residencia.
· Art. 165. Nenhuma . pharmacia allopathica, homooopathica ou dosimetrica, Iaboratorio ou fabrica de producto.s chimicos e pharmaceutioos, será aberta ou poderá funccionar para
o publico, no Districto Federal, sem prévia licença do Departamento Nacional de Saude Publica. J~ssa licença só será concedida a pharmaceuUco -que tenha o titulo registrado nos
termos do art. 157 do presente regulamento.
§1. Para que a licença seja concedida é necessario que a
pharmacia esteja conveni-entemente provida de drogas,' vasilhame, u tensilios, rotulos, livros, tudo de accôrdo com as tabellas publiradas pelo Depadamrnf.o Nacional de Saude Publica.
·
·
§ 2. O predio em que tiver dn funccionar a pharmacia
deve -estar em tudo de accôrdo com a.-; prescripções. do regulamento, em relação ás condições de illuminação e arejamento,
devendo ter impermeabilizados o sólo e as paredes dd laboratorio até 2m, 5o de ai tura, não pod-endo .servir de dormitorio
as sala~ de deposito de drogas nem as de manipulação. A verificação da exigencia do § 1° compete á Inspect,oria de Fiscali.:..
zação do Exercício da Medicina e da Pharmacia e a do § 2°,
tanto a esta ~orno á Del-egacia de Saude do Districtd.
§ 3. o As licenças a que se refere este artigo são pessoaés,
podendo ser renovadas.
§ 4. Sempre que a pharmacia não fôr de propriedade do
pharmaeeutico, ou de sociedad~ de que o mesmo faça ,parte,
a firma proprietaria deverá apresentar contracto bilateral com
nm pharmaceutico diplomado, nas condições do presente artigo. Esse contracto será regis.trado no « Regi~tro de Ti tu los e
Documentos», depois de visado pelo Departamento Nacional
de Saudc Publica, figurando nelle os vencimentos do pharmaceut.ico e a declaração da ~ma responsabilidade pela direcção
teclmica do estabelecimento.
§ 5. O pharmaceutico que s-em licença do Departamento,
abrir pharmacia e ·exercer a profissão· incorrerá na multa de
1 :000$, sendo fechada a pharmacia, at.é que obtenha a licença ..
§ 6. O pharmaceutico que não tiver a sua pharmacia de
accôrdo com. o prosent-e artigo e sons para,graphos será passível da multa dP 1 :000$. Na reincidencia ser-lhe-á cassada a
licença.
§ 7. O talão da licença estará sempre a pharmacia, em
Jogar visível.
§ 8. A recusa ao exame da pharmacia sujeitará o pharmac-eutico á multa de 500$ e ao fechamento do estabelecimento,
que só poderá ser reaberto mediante nova licença ..
0

0

0
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§ 9.0 Será concedido ás pharmacia.s ,o pi'azô màxinio tde
um anno para ficarem de accôrdo com as exigencias deste artigo.
Art. t66 .. Os pharmaceuticos terão Jous livro~, dlestinados, um a registrar as receitas aviadas, originaes ou cópias,
que deverão ser numeradas e· .transcriptas ! extuatmente, com
as indicações dos nomes dos doentes e dos medicos receitantes,
assim como das r~spectivas residencias e datas em que as
mesmas foram aviadas; oqtro, ao registro (la acqilisição e
venda das substancias toxicas, com a indicação da procedencia,
qantidade, datas da compra e v-enda, e as residencias do comprador e do vendedor.
§ t. o Os rotulos dos medicamentos dever9.o reproduzir a
receita, o numero do registro, e terão impresc;os: o nome da
pharmacia, a rua e num-ero da casa em que ella funcciona; o
nome do phramaceutico responsavely-elas sua direcç.ão technica
e o numero da licença. Além da cópia textual da receita, trarão
os rotulos tambem os nomes do doente e do m-edico que a prescreveu.
§ 2. 0 As pharmacias terão rotulos especiaes com a designação de « veneno » em lettras verdes, « uso -externo :. em
lettras encarnadas e « agite quando usar» em lettras pretas,
todas ellas sobre fundo branco.
§ 3. o As receitas que contiv-erem substancias toxicas ou
perigosas e cuja. repetição possa ser prejudicial ao doente, só
poderão ser repetidas com autorização do medico, autor ou não
dá. receita. No rotulo das rec-eitas em taes condições o pharmaceutico accrescentará os seguintes dizeres: Esta receita não poderá ser 1•epetida, sem ordem do medico.
§ 4. As vasilhas ou os -envoltorios que ··ontiverem os medicamentos serão lacrados e fechados de modo a accusar qualquer violação e marcados com o nome do pharmaceutico e a
sé de da pharmacia.
§ 5. Os livros de que trata este artigo serão ~ubricados
em todas as folhas pelo Inspector da Fiscalização ou por um
doe seus auxiliares. Ne.ste ultimo ca~o elle lavrará o termo de
abertura e o de encerramento, declarando neste ultimo o numero de paginas existe~tes' no livro e a autorização para o referido auxiliar rubricai-o. Só serão válidos os livros em qu-e
se tenham cumprido estas exigencias.
§ 6. 0 A infracção deste' artigo i e seus paragraphos será
punida com a ·multa de 500$ a 1:000$, o dobro nas reincidencias.
Art. 167. Os livros de reg~stros de r-ecf•ituarios ficarão
'sujeitos ao exame· da autoridadé sanitaria, sempre que esta
entender conveniente. F..sse exam-e poderá ser feito por qualquer autoridade ,sanitaria do Departamento Nacional de Saude
Publica.
.
.
Art. 1.68. Licenciado para ·dirigir uma pharrhacia, o
bharmaceutico assignará na Inspectoria de Fiscalização em
livro apropriado um t-ermo de responsabilidade, que só poderá
ser annullado pór outro termo quando cessar aquella responsabilidade.
·
·
Art. 169. O pharmaceutico ::çespõnsavel pela pharmacia
assignará diariamente, o livro de registro do recei tuario.
Art. 170. Si a autoridade examinadora dos livros da
pharmacia notar entre os nomes doá medicos, cuja~ receitas
~enha:m sido aviadas' o de algull! ~~e Iiãq haJa· registrado o seu..
0
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titulo no Departamento Nacional de Saude Publica, ou verificar que o receituario da vespera não foi a3signado de co.nformidade com o artigo antertor,. imporá no primeiro caso,
tanto ao medico como ao pharmaceutico e, no segundo,· a ec;~e
a multa de 500$. o dobro nas reincidencias desde !tue o Depar•
tamento Nacional de Saude Publica tenha em dia as pnh~r
cações a que se referem os arts. 157, § 1°, e t7t.
§ 1. Em multas iguaes incorrerão tanto o ·nharmaeeu~ieo
eomo o dentista ou a parteira no caso de !lviament.o tfe re..
ceifas destes fóra das condições em que lhes é pcrmittido receitar.
.
§ 2. o Serão ainda passiveiR da mesma penalidade os pbar..
maceuticos cujos livros de registro contivererrl irregularida1es,
como: rasuras, emendas e out.ros vi cios ry11e P~",ssam pre.iu1icar
a verificação da authenticidade das formulas 'l.viadag~ Dev~rão
taes livros ser mantidos sempre em bam eFtado de oonser...·
vação e. depois de completos. guardados no archivo da pharmacia.
Art.' 171. O Departamento Nacional de Saude Puhtica
organizará mensalmente a lista dos medieos, pbarmacenficos.
cirurgiões dentistas e parteiras. cuJos tit.nlos tiverem sf'.W r~
gistrados durante o mer., e mandará pnhlical-a no Diario Of{icial para conhecimento dos interessados.
Art. 172. As tahellas organb:adns pAlo Departamento Nacional de Sande Publica. dos remedlos e mais accessotios de
que toda pharmacia deverá estar provirla. ~P.rão revi3ta.; todas
as vezes que es~a repartição .fulJZ"ar conveni-ente.
Paragrapho unico. A verificação da existencia rio ciPtcrminado nas tahellas ~Prá feita por occasião daa visit::t~:~ normaAS
d:3 iEspecçfto da pharmacia. _
.
Art. 173. Os alcaloides. glycosides e oufras sub.;tanci:t•J
toxh:a • ~erão ~em ore guardados em arma rio P.SpP.Cia', fecha•Jo
á r.have, conservada esta em pocier do pha.rmai3PUUco ·):1 ·J~ ~en ·
sub~tituto durante suas ausencias temperarias.
Art. 17 4. Para a confrccão do~ preparados officinaes
seguir-se-á a Pharmaconéa FrancP.za, até que este.la organizado
e pnhlicado o Codi~ro Pharmaeentico BrasilPiro. Depois de~sa
publicação os pharmaceuticos terão os '"em-ndios prenarados
seR"undo as formulas dest.e codigo, o que n§o os inhihirá de
tel-os seg-undo ás de outras pharmacopPas. oara satisfaierem
as prescripções dos facultativos, que poderão receitar como
entenderem.
.
~ 1. O pharmaceut.ico que fornecer remerJios alterados
ou falsificados. on fizer preparações ·de modo diffP.rentP do
prescripfo no Codigo da Franca, ou na PharmacopP.a Brasileira,
quando fl'lr puhlicarla. ou ainda o que, na conf~cção rlos preparadC\s officinaes, substituir uma rlroga por outra, será multado
_em 100$, o dohro nas reincidencias. sem prejuízo da responsabilidade criminal em que incorrer.
.
§ 2. Nas mesmas penas incorrerá o que alterar as
formulas ou suhst.Huir os medicamentos pre~criptos nas receitas e bem assim o que não observar as exigeneias da licença,
podendo ainda a autoridade, no caso de reincidencia, determinar o fechamPnto da pharmacia.
,
Art. 175. São expressamente prohibidos o annun('iO e a
venda de remedios secretos, bem como a venda de droJras ou
preparados medicamentosos em estabelecimentos qt1e nAo estejam devidamen~e lic-enciados, ou nas vias e log'radouroa pu"!'
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blicos. São considerados remedioe secretos os preparados officinaes dr fórmula não consignada nas pharm~copéas admittidas fl os não licPnciado.R pelo Departamento Nacional de
Saude Publica.
§ 1°. E' igualmente prohibido o annuncio de cura de
doenças consideradas incuraveis, quando dahi possam resultar
inaleficios ao doente ou á collectivtdade.
§ 2°. Exceptuados os remedios de uso ordinario e ltloffensivo, consignados nas tabellas organizadas pelo Departamento Nacional de Saude Publica e os preparados officinaes,
licenciados pelo mesmo Departamento, nenhum outro medicamento ou preparado poderá ser vendido pelo pharmaceutico
ou fornecido a quw quer que seja sem receita de profiss·ional
competentemente habilitado.
§ 3°. Os infractores rlesse artigo sot'frPrflo a multa de
1'()01$ a 500$ f' o dobro nas reincidencias.
Art. 171). Para aviar uma receita que lhe pare~~,a perigosa deverá o phat·maceutico consultar o medico, que a recti.;..
ficará ou fará . declaração expressa e escripta de que assume
a responsabilidade da mesma; declaração que o pharmaceutico copiará no livro de registro. dó receitua.rio e na propria
receita, quando fôr alhures, ficando n receita. em poder do
pharmaceutico.
·
Paragrapho unico. Si a posólogia de uma prescripção :mr
anormal, deverá o medico sublinhar a dóse do medicamento,
ou fazer a declaracão na propria receita, para .que possa ser
aviada sem a responsabilidade do pharmaceutico.
Art. 177. O pharmaceutico que quizer v~nder especialidades pharmaceuticas e· preparados officinaes de invencão
propria ou alheia, sob denominação especial, deverá indicar
nos respectivos. rotulos a pharmacopéa em que. se achar inscripta a fórmula ou designar as dosagens dos principaes inSTedientes, precedendo licença do Departamento Nacional de·
Saude 1'>ub1ica, q11e determinarã .as declarações que devam e
possam ser impressas nos rotulos e prospectos. Na ,.inobservancia destas condições taM especialidades ~e reputarão renaedios secretos.
Art. 178. E' indis'pensavel licença do Departamento '!iacionai de .Saud~ Publica para a venda de antiscpticos ou
remedios novos ..
§ 1°. A licrnça deverá ser rêquerida por pharmaceutico
legalmente habilitado. acompanhando o pedido um relatorio,
authenticado pelo inventor, que declare a composição, nome,
modo de preparar e de applicar o producto e os ensos para
que é indicado.
§ 2°. Este relatorio poderá ser apresentado c•u1 envolucro fechado, quo será aberto· pelo director geral e novamente
encerrado para ser conservado no archivo da re-partição,
depois que ao chimico incumbido da analyse se tiver reservadamente communicado a composição da fórmula.
. § 3o: Deverá acompanhai-o a quantidade do productó
necessarta para a analyse e para as experiencias qur~ o inspeetor julgar convenientes, pagas no mesmo acto as taxas re-.
ferentes áquella.
§ '•o. Sob pena de multa de 100$, que se elevará ao
~obro nas rêinciden(Has e de cassação da licenca, é vedado
1nculr.ar no~ annunçios e rotulos de tàes productos qúalid.à-
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des ou effeit.os ·que não tenham sido verificados ·e admittidos
pelo Departamento A hem assim que Aste os aconselha flU
recommenda.
§ 5o. São considerados remedios novos:
1 o, os preparados pharmaceutico~ em cuja composição
entrar alguma substancia de Amprcgo não conhecido em
·
medicina;
2°, aquelles em .que se tiver feito uma associacão nova,.
embora os componentes sejam óe 31CQão já conhecida;
3°, aquelles em que, para a sua obtenção, se tiver usado
um processo ainda não empregado ou conhecido.
Art. 179. Os ii~roductores de melhoramentos em f611mulas já conhecidas não poderão expôr á venda o remedio assim
melhorado, sem licença do Departamento Nacional de Saude
Publica, ao qual incumbe verificar si o melhoramento é reàl,
devendo ent.ender-se por -- melhoramento, qualquer modi-,
ficacão que torne a fórmula conhecida mais util ou de uso
mais facH, observadas as disposições do artigo antecedente.
Art. 180. Os preparados licenciados pelo . Departamento
Nacional de Saude Publica terão sempre nos rotulos os nomes
dos pharmaceuticos preparadores e a posologia das .substancias activas (quando f.oxicas), rlata e numero da licença e a
sé de da fabricação.
§ 1°. Aquelles que tiverem preparados pharmaceuticós
licenciados pelo Departamento: mas fabricados no estrangeiro, e os quizerem preparar no paiz, deverão mostrar-se
habilitados perante as autoridades competent8s para o exercício da profissão pharmaceutica.
,
§ 2°. Sempre que um producto licenciado mudar de proprietario ou manipulador, deverá ser requerida ·a transferencia da licença concedida, dentro do prazo de um anno, ficando
sem effeito a mesma no caso de não ser observada essa. formalidade. __Para que a transfercncia ~(l.ia. · concedida a novo
manipulador f) responsavel, cumpre n ostR apresentar um
,relatorio com o exigjdo no art. 1.78.
Art. 18'1. O inspect.or, sm~1pro .que julgar convenientf\
orcenará apprehe11sões para verificar si os productos licenciados se· acham de accôrdo co Ih as fórmulas archivadas.
·Paragrapho um co. Os\ preparados cujas licenças forem
cassadas serão, para todos os Pffeitos, eonsiderados remedios
secretos.
Art. 1~2. Nenhum pharmaceutiiCo poderá ter a direcção
t.echnica de mais de uma pharmacia, ·nem permittir o exercício de qualquer outra profissão no recinto destinado á manipulação e Pntrega de receif.as e á venda de remedios.
§ 1°. Ao pharmaceut.ico é vedado dar consultas medicas,
applicar apparelhos ou fazer curativos, excepto nos aecirlentes de ruas ou ~easos sornellwnt0s f}P. urgencia, P na faltà
absoluta do medico.
.
. ~ . 2°. Os infractoms serão punidos com a multa de 200$
a 50'0$, dobradas nas rcincidencias.
·
Art. 183. Em sE'us impedimrntos temporarios, poderá o
pharmaceut.ico deixar encarregado da administração da pharmacia .um pratico de sua confiança, ficando responsavel pélo
procedimento do mesmo perante as autoridades sanitarias,
ás quaes ~communicará por escripto a sua ·ausencia..
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§ i Entender-se-a por impf?dimento temporario aquelle
que trouxer ausen'Cia accidental do pharmaceutico por tempo
menor de trinta dias, cumprindo-Ih~, si ~ ausencia se prolongar, deixat' encarregado da pharmacia um pharmaceutico legalmente habilitado, com licença do Departamento Nacional da
Saude Publica.
.
§ 2°. Os praticas de que trata este artigo devem provar
as suas habilitações perante. uma commissão nomeada pelo
inspe~tor; no caso de serem approvados ser-lhes-ha concedido
um certificado de habilitação..
.
§ 3°. As infracções deste artigo e do anterior serão punidas com a multa· de 10{)1$, o dobro nas reincidencias, podendo
.ser cassada a licença e fechada á pharmacia.
Art. 18·í. Os estabelecimentos publicos, hospitaes, asylos,
hospícios, eorporações religiosas, associações de soccorros e
industriaes, que tivPrem pessoal numeroso, ,poderão possuir
pharmacia destinada ao seu uso particular, desde que seja
dirigida por pharmaceutico legalmente habilitado, e licenciada pelo Departamel\tO . Nacional de Saude Publica. Estas
pharmacias não poderão vender ao publico medicamentos de
qualquer especie.
,
l)aragrapho unico. As infraccões deste artigo serão punidas coh1 a multa de 100$, o dobro nas reincidencias.
Art. 185. Nenhum laboratorio, drogaria ou hervanaria,
fabrica de produ!êtos ch imicos ou pharmaceuticos, poderá
funcc~onar no Districto Federal sem licença do Departamento
Nacional de Saude Publica, sob pena de fechamento, além de
p1ult.a de 200$. Ficarão sob a mesma vigilancia que as pharmàcias. A ·licença para. o funccionámento de taes estabelecimentos só será concedida a pessôa id<mea, a juizo do Departamento e será pessoal, podendo ser renovada
Paragrapho unico. Os infractores deste artigo serão punidos com a multa de iOO$, o dobro nas reincidencias, sendo
fechado o estabelecimento. no caso de insistencia na infracç~o.
Art. 1860 As dl'ogarias terão por fim o commercio de
drogas, preparados officinaes devidamente autorizados, substancias ~ehimicas, utensis de .pharmacia e apparelhos de
chimica, sendo-lhes absolutamente interdicto:
i o, a·viar receitas, manipular fórmulas magistraes, fazer
preparados officinaes, exercer, .emfim, qualquer acto que seja
privativo á profissão de. pharmaceutico;
zo, vender ao publico qualquer substancia toxica, ainda
que eh1 pesos medicinaes.
·~ 1°. Nas drogarias não poderá have~ exercício profis!.
sional além do de droguista
§ 2°. E:mepLuadas as de. uso ordinario e inoffensivas, indicadas nas tabellas do Departamento, as substancias chimieas
só serão vendidas a pharmaceuticos e industriaes e mediante
pedido escripto o assignado.
§ 3". Com a mesii)a exeepcão acima declarada, aR drogas
deverão. ser vendidas nos proprios vidros e envoltorios taes
como foram acondicionadas pelo fabricante.
§ 4°. Para poder retalhar drogas que não constem da
tabella, é necessario que a drogaria tenha. em sua direccão
pb'armaceutioo legalmente habilitado, e matriculado, o qual de·
verá visar os rotulos com o seu nome.,
0
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~ 5": ()s droguistas rleveráo registrar em livro especialf
que será rubricado em todas as suas folhas no Departamento
Nacional de Saude Publica, conforme o art. 166, § 5°, as substancias toxicas que venderem para quaesquer fins, mencionando o nome, a industria e a residencia do comprador, data
da venda, qualidade e quantidade da substancia vendida. .
§ ô Os sôros e liquidos injectaveis, licenciados pelo ·Departamento Nacional de Saude Publica, só poderão ser ven.;;
didos pelos droguist.as a pharma.ceuticos, mediante pedido
escripto.
§ ·r. Nenhum droguista poderá annunciar nem vender
preparados oHicinaes, que não tenham sido licenciados pelo
Departamento Nacional de Saude .Publica.
§ 8°. Os preparados ofticinaes, importados do estrangeiro,
não poderão ser vendido~ sem licença do Departamento Nacional de Saude Publiaa. Para obtenção dassa licença observarse-á o disposto no art. 178 como si fosse .preparado novo.
§ 9°. As especialidades pharmaceuticas importadas que
não estiverem devidamente licenciadas, não poderão sahir
das aUandegas, competindo aos consignatarios requerer a
respectiva licença, de accôrdo com as ~igencias deste regulamento, ou reexportal-as dentro do prazo de tres mezes, t"indo
o qual serão inutilizadas.
'
§ 1o. Todas as especialidades licenciadas terão sempre
nos rotulos a indicação do ·numero e data da li,cenca.
§ 11. As infraccões deste artigo serão punidas com a
multa de 200$ a 5•U U1$, o dobro nas reincidencias.
§ 12. Os droguistas que venderem remedios, drogas ou
preparados alterados,· sophisticados ou falsificados, s~rão multados em 200$ e o dobro nas reinciG.encias.
Art. 187. l::lómentc as pharmacias e drogarias pod~rão
:vender medicamentos e drogas, Hcando exclusivamente re.servada ás pharmacias a venda, por prescripção medica, de
sôros t.lwrapeuticos, productos opotherapicos e líquidos injootaveis, incorrendo os infractores, ven~edor e comprador, na
muJta de 100$ a 500$. o dobro nas reincidencias .
.1-\.rt. 188. E' expressamente prollibida a venda de qualquer substaucia toxica, especialmente os anesthesicos como o
opio e seus derivados, a cocaiua, etc.. sem prescripçãO de
medico ou cirul'gião dentista, nos termo;:, uo art. 160.
§ 1°. As substaucias a que se refere este artigo não poderão sahir das repartições aduaneiras sem autorização do
Departamento Nacional de Saude .Publica, para cada partidà
importada.
.
§ ~ 0 • Taes substarJJCi:ls, .quando vendidas em leilão, só
poderão ser arrematadas por droguistas ou pharmaceuticos
que deverão communiCar ao Departamento Nacional de Saude
:Publica a quantidade e a qualidade do material adquirido.
§ 3°. As infracções serão punidas com a multa da 5(}0$ a
2 :1000$, o dobro nas reincidencias, além da pena criminal em
que incorrem os infractorPs.
Art. 189. As substancias toxicas destiua<:!as a ser usadas
para a preparação de ·soluções aátisepticas de -..do externo,
assim como os JComprimidos para usos plwtographicos. ou
outros quaesquer, não poderão ter a fórma de pastilhas, ou
suas variantes, que deem logar a equívocos; deverão ter a
fórma de bastonetes ou outra qualquer que se não confunda
0
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com preparados medicamentosos. habituaes, .destinados a UiO
interno. Em hypothCSl~ alguma será dada nc~nca a prepara-::
dos que não obedeçam ao disposto neste artigo, sendo as infracç.ões punidas com a mnlta de 20.0$ e a apprehensão do
producto.
.
Paragrapho uni co. Os preparados já existentes no mercado, em desaccôrdo com ussa exigencia, serão substituídos
pelos respectivos fabricantes em prazo razoavel, estabelecido
:pelo Departamento Nacional de Saude Publica.
,Art.. 190. 'rodo pharmaceutico é obrigado a enviar,
quando requisitada, á Delegacia de Saude do Districto, ou á
Inspectoria de Prophyla:xia, uma cópia textual do receituario,
com a indicação do nome do medico e da residencia do doente,
.sob pena de multa de 50$ -e do dobro na reincidencia.
.
Art. 191 . As aguas mineraes naturaes, a que se attribuam
propriedades therapeuticas, não poderão ser expostas á venda
sinão depois de terem sido apresentados ao Departamento
Nacional de Saude Publica documentos de caracter official
que provem a sua composição, sua erficacia ou indicação therapeutica e, bem assim, que as fontes se acham captadas de
accôrdo com os preceitos estabelecidos pela sciencia. Devem
ainda os proprietarios ou exploradores da fonte declarar quaes
as manipulações que soffreram essas aguas até a sua expedição.
.
§ 1o. Sempre que o Departamento Nacional.de Saude Publica achar conveniente mandará examinai-as ou verificar as
condições em que é feita a sua exploração no mercado ou
nas fontes.
§ 2°. Os exploradores das .aguas mineraes que não satisfizerem os dispositivos deste artigo ou que empres.tarem ás
aguas que exploram indicações ou qualidades differentes das
que foram reconhecidas para a licença, serão passíveis da
multa de 200$ a 5ü01$ e o dobro nas reincidencias.
Art. 192. Os desinfectantes, ainda que não tenham indicações therapeuticas, só poderão ser expostos á venda depois
de examinados pelo Departamento Nacional de Saude Publica
e ficam sujeitos á fiscalização, podendo o Inspector ordenar
a apprehensão para lhes verifrear a efficacia.
§ 1o. Verificada a inefficacia do produ cto será pro h ibida
a venda, incorrendo o fabricante na multa de 1 :000$1(}00.
~ 2°. O Departamento Nacional de Saude Publica reserva-·
se tambem o direito de apprehender os productos de toucador e
os a~sim considerados, afim de submettel-os á analyse, podendo
prohibir a venda, no c!,lso de serem os mesmos nocivos. Taes
.preparados não deverão conter substancias irritantes da pelle,
incorrendo os seus autores, neste caso, fqrnecedores e applicadores, em multa de 100$, que se elevai'á ao dobro nas reincidencia1?, sem prejuízo das penas priminaes. Si tiverem
'(Jropriedades therapeuticas estarão sujeitos ao disvosto no
art.. 187.
Art. 193. As drogas n productos chimicos destinados a
uso pharmaceutico deverão sempre trazer a indicação : - para
uso pharmaceutico - e o nome da pharmacopéa franceza,
sempre .que não houver ind:OOação especial.
Art. 194. Os fabricantes de. drogas para uso pharmaceutico deverão. ter, quando estabelecidos no . estrangeiro, um
representante nesta Cap!tal, responsavel perante o Depà.rta-
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mento Nacional de Saude Publica por tudo quanto 'diga
respeito aos seus 11r0ductos.
§ 1°. Si os fabricantes não tiverem aqui representant~s
e seus productos não forem julgados aptos ao uso pharmaceutico, (~ Departamento provideneiartt para que não tenham
despacho nas nossas alfandegas.
§ 2°. O representante fica sujeito á multa de 1 :000$· si
as drogas de que trata este artigo se mostrarem inaptas ao
fim apregoado e assignar-se-lhe-lla o pra;t;o de tres me~es para
reexporta l-as. Em caso de reincidencia, a 'multa. será· do
{Jobro e poderá ser prohibida a entrada do prodlmto.
Art. i 95. As hervanari as não poderão ser installadas
nem fnnccionar sem licença do Departamento Nacional de
. Saude Publica e limitar-se-hão á venda de drogas simples, vcgeta~s ou animaPs, sendo-:fhes expressamente proh.ibida a
venda de qualquer outra substa~1cia medicamentosa, mesmo
approvatla pelo Departamento Nacional de Saude' Publica,
salvo si o hcrvanario tiver licença de droguista, caso em que·
obedecerá ao estatuído para esse ramo de negocio.
§ 1°. Exclui dos os vegetaes de uso diario e inoffensivo,
nenhum outro podertt ser vendido ao publico. Os vegetaes e
productos uaturaes toxicos !só poderão ser vendidos a pharmax:euficos ou droguistas mediante pedido escripto e auth'enticado pelo comprador.
§ 2°. As hervanarias .serão dirigidas por pessôas idoneas
e' terão as suas drogas devidamente acondicionadas, com a
designação dos nomes, de modo a evitar confusão, sendo que·
as toxicas ou perigosas deverão sempre estar em Jogar não
accessivel ao publico.
·
~ 3°. A~ infracçõcs das disposições desse artigo serão
punidas com a multa de 200·$ ('. eonforme a gravidade da·
infracção, a juizo do Inspeetor do Fiscalização, poderá ser
cassada a li~eeuça.
.
.
.
Art. 196. Em eada districlo a delegacia districtal respectiva, em combinação com a Inspectoria de Fiscalização do
Exercício da Medicina, escalaná em plantões, de commum ae-côrdo corm os pharmaceuticos, as pharmacias que deverão attendei~ ao receituario durante a noite c dias feriados.
CAPITULO V
Sôros, vacciuos e outros JH'Oductus biologicos
'Art. 19'7. A fiscalizaç.ão de sôros, vaccinas e outros produetos biologicos, vendidos no Dislricto. Federal. e e_m ~utros
mercados do paiz. compete á Inspectorta âe F1s~ahzaçao do
Exercício da Medicina, Pharmacia, Arte dentarta e Obstetrícia.
·
·
d
Art. t 98. As analyses e quaes.quer ou~ras pesqt_Hzas e~tinadas á fiscalização de quo trata o artigo anteriOr, serao
feitas, no Districto Federal, pelo Instituto Oswald~ Cruz, e
nos Estados. pelos institutos offici~es ou por outros. rem:~
nhecidos pelos poderes estaduaes, guando possuam :Jdo':leldade. a juizo do Departamento Nacwnal de Saude P\lbl~ca.
§ :1°. Ficam sujeitos á fiscalização t.odos os sôros, vacçmas
'e product.os biologicos destinado~ a uso 'humano de origem
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estrangeira, c os produzidos nu pa11. por inst..ituLos u lahu~·a
tori os particular~s.
§ ~ • Dispcnsam-n'a o:; productos de institutos offilciaes
ou officialmente J'l~eon.lwddos, quando possuam idoneidade
technica, a juizo do Departam0,nto Nacional de Saude Publica.
§: 3". iO's producf os de que trata o paragraplw anterior, eollocados nos mercados do paiz, inclusive os do Instituto
Oswaldo Cruz, poderflo soffrcr a fiscalização de outros institutos congeueres, officiaes, ou officialmente reconhecidos.
§ 4°. Dos resultados das analyses procedidas n6 Instituto
Oswaldo Cruz, e em outros institutos officiaes, poderão recorrer os interessados para o Ministro do Interior, que
designará uma commissão de technicos, constituída de profissionacs competentes e insuspeitos, afim de resolver sobre
a procedencia das reclamações apresentadas.
Art. 199. Só pela Alfandega do Rio de Janeiro e pelas
dos Estados em que existam institutos officiaes congenr.res
ao Instituto Oswaldo Cruz e de idoneidade technica reconhecida pelo Departamento Nacional de Saude Publica é permittida a importação de sôros, vaccinas é productos biologicos.
Art. 20(}. A partir da data da promulgação do presente
regulamento, os productos de que tratam os artigos anteriores só terão livre curso nos mercados do paiz quando soffrerem a fiscalização do Departamento Nacional de Saude
Publica.
Paragrapho uni co. E' concedido o prazo de um anno para
a venda dos que já se rucharem no mercado.
Art. 201. Nos Estados onde existirem institutos officiaes congcnercs ao Instituto Oswaldo Cruz e que possam, a
juizo do Departamento Nacional de Saude Publica, executar
com. a technilca exigida as analyses dos prod:uctos referidct
no art. 198, § 1o, a fiscalização dos mesmo será realizada pela
respectiva repartição sanita ria.
§ 1°. Os laboratorios e institutos particulares · poderão,
quando julgarem conveniente á salvaguarda de seus intereses, requisitar nova contra-prova de seus productos no In-·
stituto Oswaldo Cruz, sendo valido, para todos os effeitos, o
parecer desse instituto.
§ 2°. As analyses e contra-provas a que se refere este
regulamento deverão ser IConcluidas no prazo maximo de
30 dias, decorridos os quaes, si não houver prohibição formal,
poderão os productos ser collocados no mercado.
Art. 202. Não é permittido o despacho de quallquer dos
productos referidos no art. 198, § 1o, nas alfandegas. do paiz,
sem prévia autorizaç.ão do Departamento Nacional de Saude
Publica, no Districto Federal, e das repartições sanitarias dos
Estados, nos termos do art. 199.
Paragrapho unico. Os importadores de sôros, vaccinas e
quaesquer productos biologicos deverão requerer ao Departamento Nacion:;1l de Saude Publi~ea, ou ás repartições sanitarias cstaduaes, a fiscalização exigida para que possam os
mesmos ser despachados pelas alfandegas.
Art. 203. O Departamento Nacional de Saudc Publica
mandará proceder á collecta das amostras necessarias á contraprova, de que trata este regulamento, e as enviará ao Instituto
Oswaldo Cruz. De modo identico procederão as repartições
.sanitarias estaduaes, nt)s termos do art. 201.
0
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Paragrapltu uuico. Os Ja}Joratorios e institutos particu ...
lares re.quisltarão do lkpartamento Nacional do Saude Publica a fiscaliuu.:ã.o do K;ada pal'tida do SÔJ'OS, vaccinas e outros
IH'Oductos biologicos, auf.e,s de ser eollocada nos mercados.
Art. :!IH. Não ficam isentos da contra. prova, ..:JUe é de
t·igor para lo das as partidas, os produetos approvados, quer o
tenham f'ido pelas repartições sanifarias estaduaes, quer pelo
llroprio Departamento.
Arl.. 205. Pant a fi~ealizaçãn dos SÔl'OS produzidos no paiz
:;('l'ão oh:-;c•t'Yadas as ctet·ermiJHJÇÕPs seguintes:
a) a collr•t·La uas amostra:-; destinadas a contra-prova serú
realizada pelo Dnpartamento Nacional de Saude Publica, nos
Jahoralorius t) iHstitulos part.iculares, por meio de technicos
que rncolhei'Üo ao acnso, em cada uma das partidas, a quanLidadt• tln produel o m~cn:-;saria á contra-prova;
b) H eoll<'el a de qur~ trata a lf:ll.tra anterior sm·ú. feita na
partida j:l. di~tr·ibuida em empolas ou outros recipientes adequados. ~~·rHlo f•)J'JWeidas 11elo prodm·tor a~ seguintef.; indicaÇijrs: J". o r~·~ultaclo da contra-prova geral do proprio laboraf nrio, 1}111~ e' •nsi:·d.i r·c't na ex)wrimen! ação em animal. na medida
do valnr· inrm1misanlP do sôro e no resultado da prova de csferilidadr•; :! a qnantidade da snhst.aneia conservadora, acaso
nmpr·Pgada; :~", n q11anf irlade de ~~',ro de cada partida e a data
0

•

da

~na

pr·oclueção.

Parngrapho mriL1l. Gunelu ida a eontra-prova de accôrdo
cour o nrl. 20~ spr·ão os re~ultados eommunicados ao productor,
]HJI.' irrf,•r·medio do Dcpartamrnt.o Nacional de Saudc Publica,
on das r,~pai'Lit:ões sanitarias dos Estados, e •concedida autorização para sr·r· eollocada no mercado a respectiva pat·tida,
se estiver· de aeeúrdo com as cxigencias regulamf'ntares, ·apó~
a ap.plienr.:ão dqs sellos officiacs.
,:\rt.. ~OG. Os importadores de sôros. vaccinas e quaesquer
:tlroduel os hinln;..: ir~o:~ do cstr·ang(•iro, assim como os productoJ'CS dos mesmo~ no paiz, pagarão préviamenlc no Instituto Oswaldo {~rnz, ou no~ insf.itutns corJgenorcs. as taxas de anaJ~·scs,
df' H('.eôrdn com as ltthcllas.
Art. .207. Os importadorc:-; ou fahrieantes nacionars dos
v r·orl ncf.os dP q 11 e I ntf a o art. t 98, § i o. deverão conservar os
c~orl.i fieados da eonLra-prova. ftli'Iweidos pela inspectoria. afim
de f•xllihil-os st•mpl'P que if;tu lhes seja exigido pelas attlnridades sanifm:ias eomrwtnntes 011 pelos fmusnmidore·s.
_\rt. :?OR. Ncnhum dos prnducl os mencim.ados no art. 198,
~ I", qrw1· de importação, quer de produccão nacional. poder:í.
:--er· vnndido st'Hl o selln official dP qw~ trata o art. 12 do deLTt•fn 11. :J.!lRi, de~ de janeiro de Hl20 .
•\r'l.. ?0\l. Ficanr s11jeitos la111bcm ú fisealização do Dcparfa.n~t•nlo ~arional dr Sande Publiea, todos os productos UJHl1 hera pie.,:-;, in1por·tc.ldo~ uu fabricados no pai:z.
§ I". I )s '''l"ains q11n sejam indieados para verificar a
inot~nidada ou. q11ando pnssiYnl. para reconhecer a efficiencia
dos prod11elos dn que frata es!c arf.i,::-n, serão realizados no
Jnst.if.ufn Os\Yaldn Crnz. no Dis!rid.o Federal, c nos institutos
congenef(~s nos Esl a dos nos termos do artigo 201.
~ zo. Para a fiscalização dos productos
opo-therapicos
produzidos no pai?: o Departamrnto Nacional de Saude Publica
fará proceder, por lechnicos de reconhecida C()mpetencia, q
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exame uo malcrial utilizado no preparo de taes product.os,
apreCiando ainda a technica empregada na sua fabricação,
respeitando, entretanto, o sigilo de qualquer processo especial .
.Art. 210. Para maior garantia da fiscalização de que
f.ratam os m·tigos anteriores, e para surprehender infract;ões
que escapem :i conf.r·a-prova inicial, o Departamento Nacional
de Saude Publiea c as repartições sanitarias estaduaes, poderão
falcr adquirir nos mercados de consumo amostras de sôros,
va.ccinas e quaesqut~r outros productos biologicos, snbmet.tcndo-as ás analyscs conveu i entes.
Art. 211. Os institutos officiaes que verificarcril, na analy:.;;e drJs prnd.uctos de outros institutos congeneres, quáesquer·
inr,·aec.õcs regulamentares, on defeitos que os inferiorizcm ou
o~ inutilizem . para o consumo, deverão levar o facf.n ao coIIhceiniento do Depa.rtanwnto Nacional de Saude Pnbliea: rnq ui~ i t ando as neecssarias ·providencias.
Paragrapho nnico. No caso deste artigo o Dirrel.or Ueml
do Dcr1art.anwnto Na.éíonal de Snude Publica solicitará do mtniF:fro da Justiça e Negocias Interiores as providencias admi11 i:-:11 ral iYas qw~ se façam necessarias.
~\ri. 21:2. Os importadores do sôros, vaccinas P quansqtwr·
pl'olluctos biologicos, c os product.ores dos mesmos no paiz, serão passi vcis da multa de '200 a i :000$ quando colJoean•m no
JJtereado de rnmmmo aqucllcs prodnctos, sem a cnnt.ra-prova
da repartição fisealizadora competente.
Paragrapho unico. Os JH'Oductos encontrados no .mercado, (' que nãn hajam soffri.do a fisoalização exigida, ~erãn appl'elwndidos pelas autoridades sanitarias competentos, n reI idos até a salisfação das exigcncias regulament.ares, ~Pill prejuízo da penalidade de que trata o nresenle art.igo.
" :\ri. 2.1:3. As fraudes encontradas em productos que t.enhalll ~offrido conU·a-prova c se· encontrem no mereadn, snjeil.:llll os seus autores i\. mult.a do 200$ a t :000$000.
l'a r·ag"rnphn 11nieo. Nenhuma pena f=!e imporá ao iilliJUrfador ou JahricanLc pelas alterações imputaveis á acção do tempo ou a ou f rm; !'adores qne não entendam cnm a techniea on
l'ahricaeão. Em fal caso a autoridade se limitará a apprchender ,. pt•otJucto .
.:\ 1'1. 2J -1. O Deparlamenf.n Nacional de Saude Jlublie.a podPI'tL prohihil' a collocação no mercado de sôr('}s, vaccinas a
qua·~-;quet· p1·orltwl os opn-therapicos de in~tit.ut.os. lahoratorios ou quae~qur.r fabriea~ que reincidirem nas infrai\(,'Ões nu
fraudes indi1·adas nas insl.ruecões de que trata o at'l.ign scguinfe.

ox-

AJ•!. :21G. () miniAIJ'fl da .Justi~a I' Negucios Inlcrinre-;
im.f r·ue<.:iies regulamentando os serviços de analy~cs Jo:-J

JH'dii'<Í
~ôrns,

yaecitw.s r \•nt.rns product.os biologicos.

ParagTapho rmico. Em faes instrucçõns será fixada a fer!ITl i!'a !.!nral das a na lyses, serão detet·minados os padriíl''~ r Piaf ivn~ <i 'ilosagc·m dos súros; serão, finalmentf'. estabelecidas nu-

fra-; dispnsiciii'S qtw se façam necessarias á boa

cxeeu~.:ão

dcs-

H\s ~'l"''·i,:o~ ~~ :is emuliçõP-s que devem prcPnchey t.odos !l~. pro·

duef os indicados neste capitulo, para que seJa permJI.hda a
sua collncação üo mercado. Fican1 annexa ás instrucções a
tabclla das· taxas que serão pagas pelas analyses ao Instituto
Oswaldo c'ruz.
·

{00

ACTOS 00 POOJ!:R EX!Ctí'rrvb

CAPITULO VI

lnspecção sanitaria dos empregados domestico$
Art. 216. Para os empregados domesticas (cosinheiros,
copeiros, lavadeiras, arrumadeiras, criados de quarto, etc.)
haverá a carteira de saude, em que serão annotados o nome,
idade, sexo, profissão, nacionalidade, estado civil, o numero
da ficha de sanidade e os certificados de vaccinacão e de não
soffrer de molestia infecto-contagiosa ou transmissível, firmados pelo medico assistente da Inspectoria de Fiscalização e visados pelo Inspector.
ArL 217. A carteira de que trata o artigo anterior será
facultativa e ficará annexa á de identificação, quando esta
fôr adaptada e será concedida após exame· feito pelo medico
assistente na Inspectoria em horas fixadas para esse fim.
Paragrapho uni co. O Laboratorio Bacteriologico fará os
exames que lhe forem requisitados para elucidação do
liagnostico.
Art. 218. Não será fornecida carteira de saude:
a) aos atacados de tuberculose aberta, lepra ou trachoma;
b) aos não vaccinados, ou que, não tendo sido revaccinados
dentro do prazo da lei, não se quizerem submetter á vaccinacão ou revaccinacão.
Art. 219. Aos indivíduos atacados de leishumaniose, bouba, ozena, syphilis no período contagiante, blenorrhagia aguda, ophtalmia purulenta, doenças parasitarias da pelle, pedicmlose,· bem como de qualquer doença aguda transmissível, só
será fornecida carteira de saude após a cura ou tratamento
conveniente.
Art. 220. Sempre que o empregado domestico mudar
de patrão, deverá apresentar-se á nova inspecção para annotação de sua carteira c ficha de saude, afim de que as mesmas
continuem validas para todos os effeitos.
§ 1o. Na occorrencia de alguma hypothese da letra a do
art. 218 a carteira será apprehendida.
§ 2°. Na occorrencia de alguma hypothese do art. 219
a carteira será detida até cura ou conveniente tratamento,
verificados por novo exame.
Art. 221 . A carteira de saude terá ficha correspondente
em dupla via, sendo uma entregue ao examinado e outra archivada na Inspectoria de Fiscalização. Na ficha será irtscripta a observação medica do examinado, as notas dos differentes exames, o tempo e motivo da detenção da carteira de
saude ou o motivo do ~eu confisco, quando se derem estes
casos.
Art. 222. Acompanharão a carteira de saude impressos
onde serão dadas em linguagem clara e acessivel:
Conselho de hygiene geral;
Conselhos de hygiene relativos á profissão do empregado;
Conselhos para evitar as doenças infectuosas;
Conselhos para evitar o uso das bebidas alcoolicas, mostrando os malefícios de lias;
Indicação dos dispensarias• onde encon_trarão recurso~
pax:a _se tratar;
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Indicação do local e horas em que se devem apresentar.
para exame.
Art. 223. Para as amas de leite é obriga.torio o exame a
a obtençã:o da carteira de saude antes de se empregarem.
Paragrapho unioo., ~\s que não estiverem em estado de
perfeita saude, as que tiverem soffrid'O de tuberculose, syphilis, boubas, não poderão empregar-se.
CAPITULO VIl

Exames de invalidez
Art. 224. incumbe ao Departamento Nacional de Sauda
Publica o exame medico para a concessão de licenças, aposentadorias, pensões e jubilaçues, por motivo de doença ou
invalidez, aos funccionarios publicos civis da União.
§ 1°. A execução dessa funcção compete á Inspectoria de
Fiscalização do Exercicio, da Medicina, Pharmacia, Arte Dentaria e Obstetrícia, que organizará uma commissão de dois
ou tres medicos, sempre que .qualquer funccionario soliiCitar,
exame para obter licença, aposentadoria ou jubilação.
§ 2°. Esses medicos, escolhidos entre os assistentes da
Ins·pectoria ou entre os demáis medicos do Departamento, devem ser reconhecidamente idoneos para o mistér por especialização clínica ou prática de laboratorio, podendo, nos JEs.;.
tados, fazer parte da commissão de medicos estranhos ao Departamento, na falta daquelles profissionaes.
§ 3°. Aos peritos será confiado o encargo de examinar
todos os candidatos á licença, aposentadoria, pensão e jubilação, sob a promessa de fielmente relatarem o que tiverem
observado e ajuizado sobre o estado rnorbido do candidato,
sob as penas da lei.
Art. 225. A invalidez, para os effeitos da aposentadoria,
pensão ou jubilação, será provada mediante inspeoção dJ'
saude, a que se procederá por duas vezes, com intervallo de
tres mezes, entre uma e ,outra, servindo na segunda commissão profissionaes que não tenham feito .parte da primeira.
~ 1<>. As com missões para as inspecções
de saude a que
se refere este artigo serão sempre compostas de tres profissionaes.
§ 2o. As commissões serão nomeadas: nos Estados, pelo
delegado fiscal do Thesouro; no exterior, pela legação que
convier, mediante approvação do respectivo Ministro, devendo o~ laudos respectivos ser sujeitos ao parecer do Departamento Nacional de SauG:r. Publica, quando o funccionario
diplomatico ou consular não possa vir pessoalmente submetf.er-sc, ao exame nesta capital, pelo Director Geral do Departamento Nacional de Saude Publica, devendo servir perante
ãs commissões os procuradores fiscaes da Fazenda Nacional,
a quem cahe, si j,u1garem necessario, recorrer da perícia merlica, assegurado igual direito ao funccionario.
§ 3°. Si o ministro que houver de referendar o decreto de
aposentadoria, pensão ou jubilação entender que é procedente
o recurso, designará um ou mais profissionaes de sua confiança, para novo exame, que se deverá effectuar dentro do
prazo de 30 dia~J no maximo, contados da data do recurso •.
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§ 4°. Não hnverá recurso da pericia medica, quando as
fluas commissõf~S forem arrórdf's em negar a invalidez allegada pelo ~·u!10Cionario.
§ 5°. A mspecção de saude será feita na Capital da Repu;.
blica, quando o funccionario servir no Districto Federal ou
no Estado do Rio dP Janeiro: nos demais casos, nas capit.aes
dos Estados .
.Art. 226. O ministro perante o qual correrem os procPsssos de 1icença, pensão, aposentadoria ou jubilação, poder:i
ordenar e.'t-of'ficio, 1quando julga~· conveniente, que se proceda a novo exame perieial, por dois profissionaes de sua immedinta ennfinw:a, do J)J'opr·io Drpnrl amento, ou ·a ~~lle est.r.anhos.
_
.Art. 227. A perícia de saude, por invalidez, para julgar
da ineapaeidade do exercício da funcção, ou por accidente no
trabalho. será realizada por todos o~ mAmbros das ~ommis
RÕPs c submeltida ú approvação do Director Geral do Departamt•nl.o Nacional de Saude Publica.
Ar f. :.??8. O vaedictum de incapaciclaG.e profissional, on
invalidez. dPvo snr motivado por diagnostico clinico de doenr;a grave c~ chroniea, justificado, por sua vez, pelos symptomas
nldrclivos dnlla. apurados no curso do exame ou pelos exameR
a qno frir .suhmottido n paciente, servindo, para isso. todos os
I'NTrrsos fln clinica c de laboratorio usados em propedeutica.
A ri.. 2.2n. O candidato á aposentadoria ou jubilação, por
invalidez p!'OH'niente do exercício de funcção publica; dever:l
apresentar :\ commlss!lo pericial os seguintes document.o.~.
pelos qt!fll's sn possa dflflnzir o 1wxo ra11sàl de sw1s nllngaeiies :
a) crl'l.i ficado offirial da ropartição a. que pertencer, der.larando não s6 o cargo respectivo e o tempo de serviço puLlico, como I arnbem o genero de trabalho a que se eutre~ava lmbifualmcn Ln o funccionario e o que exercia no rnoJlll'n I o do aeeiclontn nu doença consequonte;
b) ePI'I il'i1~ado nffieial, da mrsma procedeneia. nanandn
qnnndn e f'/Jllln oceoncu o accident(~ oti a doença e o.-; vrinwiro~ e11idados pJ'esfados ao paciente;
r) nt.t•'sl.a.du do modico ou medicas assistentes, no qual se
rPlal.mll as causas e o tratamento da lesão observada, mencionando. com I'Xal't idãn. a f~l)f)efl e In q11o nccorreu o :weidrntA
r)u a doença.
Parugrapho uni co. Para certificar-se da identidade do
candidafn :i aposentadoria. ou ,jubilação, poderú a commissão,
quando júlgar conveniente. exigir a presença ao acto do exame dn 11m outro funceionario da mesma reparf.ição. ao qnnl
exhibirá a competente designação, em papel official devidamnnl.e aul.lwnticado com a assignatura do respectivo chefe.
Al'f. !?:W. Em livro da commissão pericial de sande. rrJhrieadn pelo D(•parl.amenl.o Nacional de Saude Puhlica, sorá
lavrado o laudo respPcf.ivo. contendo todos os exames e df'dnr·çoõrs q110. jnsU fiqw>m o diagnos!.ico e o jnizo sobre a doent;:t,
a i11capar~idadf• on a invalidez.
Dl'sto laudo, fnndanwnfad"
rnaiHlnrü. o dirrc!or ~!Pr·al. pa1'a fins administrativos de licençn, aposentadoria ou jubilação, extract.ar as conclusões, para
sf'rmn Pucaminhadas ao poder competente. Ainda qne os perilns não rlf•Yam sf'.Qredo profissional nn rlonnte examinado. a
tliYrrlga,tfín dP «m• •itJPnttt. ort d•• vicio de constituicãoi .só f)
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permitt.ida por motivo df' utilidade publica, á juizo do Governo.
Paragrapho uni co. Os laudos e termos das commissões
serãu lavrados por um dos respectivos membros servindo de
secretario ad-hoc.
Art. 2.31. Para guia dos peritos, o Departamento Nacional de Saude Publica organizará annualmente, nma lista
das doenças graves chronicas, capazes de produzir incapacidade permanente. Os peritos attenderã·o, porém, ás circnmstancias pessoaes (idade. sexo, condição, etc.), qun modifi ..
cam muitas vezes o juizo prognostico de gravidadP-, mencionando-as no laudo.
Paragrapho uni co. Qualquer doem;a grave ohronica, não
r.specificada na lista acima referida póde ser allegada como.
motivo dr~ incapacidade, uma vez explicitamente justificada.
Art. 232. O Departamento Nacional de Saude Publica
proporcionará á commissão todos os meios de estudos e inYesf igação usados em propmlent.ica e neeessarios para a seRnl':m~a do diagnostico.
§ 1o. Quando a doen<;a allegada pelo candidato a licença,
aposentadoria, pensão ou jubilação fôr de nautureza a exigir
Pxames ~ juizo diagnostico de um especialista. o Directo1· Geral do Departamnnt.o Nacional de Saude Publica convidará,
para j,nnt.ar-se á commissfío, nm profissional de notaria competencia. do quadro do pessoal da repartição, quando ahi houver. ou a elle estranho, no ea'io contrario. Nos Estados pror,eder-se-ha do mesmo modo, cabindo ao :respectivo deh'g'ldo
fi~eal dirigir o convite ao especialista.
§ ~o. O Dnparlamento Nacional de Saudo Puhlica provifl~>neiará 8obre a gratificação a pagar ao profissional Pst.ran h o, na hypnthese do parag·rapho anterior.
~ 8. o A importaneia rla gratificação de que trata o para2.rapho anterior· ~erá arhitra.da pelo Mini:;;tro da .Justiça f' Nn!lOcios JnteriorPs e paga pelo Minist.erio a que prrt.encrr' t>
fwH·cional'io.
Art. 233. Os doente:.; que, devido ao seu estado. não puderem -c•omparPCPr prrantP a romm:i~são. ~erün rxnrninarht.~ ''111
~mn prnpria f'rsirlencia, qwmdo assim ftlr solicitado.
TI'TULO VI
~ER\'IÇOR

DE ARc:;IRTRNCL\ HOBPl'I'.\LAR, DI<~ HYOlfi:Ng
ASRISTI~NCTA ,\' INFANr.TA

TNFANTH. E

Cn.}Jiftt.lo 1
Art.
~if'llf'

?~1.

o~ :O:f'J'Yi~n~

dr Assii=dfmcia

Hfl~nifa}~H

(' r1r· Hy-

":\o;;si~lf'nr.ia

:í Tnfancia no Distl'icto FNleral. imnwdittfarnPilfP <.;Hhorrlinados :i ., )Ít't'dOf'ia
Geral do DPpat'l :tlllPIIfo,
Sl'l'iio dividido:-: Pm duas st~eeõr.;;;: AssistPnria Jfnspitalnl' r. ffygii'Hf' 'fnfantil " .\~sistPn.·.ia :í Tnfan•~ia.

:\rt'. <!:-J:í . .\ sr'e•:fio rll' .\..: :i;;:;t(•nria llnspi!1lar •·nnlp!'t•lli'llrlr~'á:

a)

dír·Pedo ~ ndminii'lh·ação uos hosnitar•s

lr>rrPstres de

i~olamonto, destinados a doenças de notificação compulsoria;
l'HNl flR n1~didn..; fl" pt'OJJ!,yhwiü t'XP•mtadas pelQ 'GovPrnn;
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b) direcção e administração dos hospitaes geraes de Assifitencia, subordinados ao Departamento, eXJceptuados os que
se destinarem ao serviç.o de prophylaxia rural;
c) fiscalização de hospitaes,
casas de saude, hospícios,
maternidades, recol,himentos e outros estabelecimentos congeneres, dirigidos, administrados e custeados por instituições ou
por part i1cu lares;
§ 1. o Os inspectores dos Serviços de 1Prophylaxia, da Prophylaxia da Tuberculósf'., e da Lepra e [J)oenças Venereas, deverão inspeccionar, periodi,camente, os hospitaes de isolamento, afim de verifi·car se os respectivos serviços attendem
ás disposições deste rrgulamento, no que respeita á prophylaxia.
~ 2. o A assistencia á infancia nos estabelecimentos de ensino, -ou om quaesquer outros destinados á protecção da criança
e subordinados á Prefeitura, ficará a cargo da repartição municipaJ con11petente, .que executará, em taes estabelecimentos,
as providencias de hygiene e de prophylaxia determinadas no
presente regulawento, no quo lhes forem applicaveis, e couberem nas suas attribuiç.ões.
·
Art. 2.36. A secção de HYi~iene Infantil e Assi~tencia á
Infancia comprehenderá:
a) assistencia prestada á primeira infancia pelo Governo;·
b) fiscalização de todos os trabalhos de assistencia á infancia executado~. no Distrido Federal, por instituições ou
particulares;
c) regulamentação do serviç.o das operarias durante o
período de gestação;
d) exame dos lactantes, nas habitações collectivas. e nos
domicilios pobres que o permittirrm;
e) ínspeeção e fiscalização de todos os logares onde se
exerça a criação a salario;
f) orümtação r propaganda da alimentação apropriada á
primeira c segunda infancias, no estado hy,gido ou pathologico:
·
g) propaganda e ensino dos preceitos de hygiene que intere&sam ás primeiras irlades;
h) insrwcção domiciliaria e assistencia em dispensarias infantis para os effeitos da propruganda hygienica e tratamento
das .crianças doontes;
i) inspecção das escolas particulares, dos collegios, reco}himentos e asylos infantis, eréchrs e quaesquer estabelecimentos infantis;
j) direcção e fis!fmlização das créehes fundadas pelo G'overno e fiseali?:ação das cré~Ches particulares.
Art. 231. Quando .iul~nr conveniente, o Governo designará
um medico de reconhecida ·competencia para, em commissão,
suprrintender os scrviç,os daR duas secções a:cima especificadas.
Art.. ~)38. A fisralizar,.fío de que trata a lettra c do art. 23.5
será frita pelos medico~ do~ hospitacs de isolamento, para issu
desfaeadnR aHernada·rnrnte prlo dil'rdor gpral do Departamento
Nacional ele Saude Publica.
Art.. 239. O Ho~pHal ~. Sebastião, que faz partf' da secção
de Assistcncia Hospitalnr, trrú o seguinte pessoal:
1 director.
1 vice-director.

ACTOS DO PODBR

K~ECUTIVO

iOã

1 ajudante de almoxarife.
1 pharma.ceutico.
1 3° official.
2 esc.ripturarios.
5 auxiliares.
1 auxiliar de pharmacia.
1 machinista.
1 porteiro.
5 internos.
Art. .240. Os serviços do Hospital S. Sebastião serão reguladog por um regimento interno, approvado pelo Director
·Geral do Departamento de Saude Publica.
Art. 241. Os medicos de serviço neste hospital se revesarão. em plantões diarios, fóra das horas dos trabalhos normaes
das enfermarias. afim de attender ás occurrencias extraordinarias. Além disso, o medico de plantão attenderá ás occurrencias extraordinarias da noite, permanecendo no hospital, sempre .que fôr necessario, a juizo do respectivo director.
Art. 242. A secção de hygiene infantil e de Assistencia á
.lnfaricia terá o seguinte pessoal:
1 chefe de serviç.o.
Inspectores ou sub-inspectores sanitarios em numero suffi.ciente.
4 enfermeiras visitadoras
1. escripturario.
2 auxiliares de escripta.
4 guardas sanita rios.
5 serventes.
CAPITULO 11

Disposições aeraes

Art. 243. Os novos serviços exigidos pelas disposições dos
arts. 234, 235 e 236 obedecerão a instrucções que serão ex_;pedida~ posteriormente pelo Ministerio da Justiça.
Art. 244. Estes serviços de hygiene infantil serão executados por inspectores ou sub:...inspectores sanitarios e enfermeiras designadas pelo Director Geral do Departamento.
Art. 245. !Sef!'á installado opportunamente um hospital de
isolamento destinado a doenças de notificação compulsoria,
exceptuadas a varíola, a tuberculose e a lepra, que terão iso·Iamentos especiaes.
PARTE TERCEIRA
TITULO I
DIRECTORIA DOS SERVIÇOS SANITARIOS TERRESTRES

Art. 246. A Directoria dos Servicos Sanitarios Terrestres
.terá a seu cargo os seguintes serviços no Districto Federal:
a) policia Sanitaria dos domicilios, locaes e logradouros
publicos;
b) hygiene geral dos domicílios privados, locaes, fabricas,
~s~abelec!mento!J comrnerc!aes, e jndus~!:iae~. cºllegiQ_s, ~ecQ-

Ihimentos asylos, hospitaes, casas de saude, quarteis, prisõe~
e quacsqu'er outras habitações cop~otivas;
c) 1prophylnxia geral e esp~mfwa das doenças transmissíveis·
d) fiscalização dos generos alimrnticios, carnes ''erdes e
do eommercio de leite:
- c) prophylaxia da- tuberculose;
Arl. 2·l7. o~ serviços acima especificados serão exercidos
pelas ~cguintes dependencias:
.
a) Jnspectoria dos Serviços de Prophylax1a;
b) Inspectoria de Prophylaxia da Tuberculose;_
..
c). Tnspeetoria de Ii'iscalisa~ão de Generos Ahmenticws;
d) Cinco delegacias de saudc districtaes;
,, , llPIP;.raein dP Jiygieno Profissional e Inoustrinl;
_I'
Laboral oi' in Bacl criologico.
Al'l. 2'1-8. O pessoal teohnico e administrativo da Directoria dos SPrvir.os Sanilarios 'l'rrresfres ficará assim constil,uiflo:
1 director.
1 secretario.
~{ inspe0tores de serviços cspf'ciaes.
1 snh-direetor de pro;phylaxia.
1 chefe de serviço de fiscalir.ação de carnes verdes.
1 chefe de fiscalização dr I Pitn e laetiein ios.
6 delegados de saude.
I d irecf.r•r dn Laboratorin Bacteriologico.
I dir'f'cfnJ' do T.aboratorio Bromatolo:gico.
1 clrPfP d1~ :-::•~rYiço do Lahoratorio Bacteriologico.
lnspnelorns c snb-inspect.ores sanitarios em numE·ro determinado pelo Dircctor Geral do DPpartamenfo.
!J ns~isl.entes de laboratorio.
:1 seg·nndo official.
2 t.erePiros officiaes.
3 escripturarios.
1 porteiro.
2 continuos.
·i sPrven t.cs.
Art. ?.4!1. .\o dirPctor dos ScrYicos -Ranitnrios Tenesf.rM
r.ontpPt.o:
T, estudar c formular T)arc.:er sobre todas as rpwsf.ões.
relativas ú saude pnbl ica no Dist.ricto Federal, que for·em propostas pelo Director Geral do Departamento;
II. Ruperintendcr R fisealizm' lodos os serviços technicos
e adminisf.rafivos da direefol'ia c das inspectot·{a-; annexas:
fiT. nonH>ar. snspr.ndcr P d.~·miU.ir os funrcionarios riu
directoda, dP sua nomeação, suspender até :30 dias os d1~ nomP:H;ü.o superior . .instificando o aelo pPrantc o Dircctor Gnral
do Drpal'fanwnfo o propôr twna mninr 011 a exoner·urão dos
mesmos fnnr.cionarios:
-·
IV. nricntar. udopl.ar f' fazer ~~xccut.ar todas as proYidcneins d(• prl) ir' in sa11 if a ria. dirnr:fa ou indirectamente relaoionadas r·om a saru!P rntblieu rln Di8trieto Federal, requisitando da J>n~fl'ifura :l~ m~didas convenientes para a execução
da:-; po~turas munwtpaes;
V~ dnr possr a todos OS! fnnccionarios da dj~eC~C!~!aJ
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VI, despachar todo o expediente da directoria;
VII corresponder-se directamente com o Director Geral
do Depártamentb ,propondo iniciatívas que visem melhorar o
andamento dos serviços a seu cargo;
. • VIII, visar todos os attestados de frequencia e folhas dos
funccionarios, contaR e pedidos de fornecimentos;
rx, apresfmtar. annualmente, llffi re1atorio circumslanciauo dos trabalhos executados;
X, impõr as penas adminh>traf~ivas e julg·ar ns recurso,;
. das lFle !orem imJ)O:'ifn~ pn]o~ seus snbordinados, de accOrilo
com o art.. i. :168.
Art. 250. Ao secrnLario rla Directol'ia flo~ Serviço~ .~an1t.nrios 'I'errer.;tres incumbe:
I, dirigir e fist~aUzar t.odos os trabalhos da secretaria;
li, pro.pôr ao dirrctor dos Setviçor.; Sanit.ario:;; 'ferrestrf's
a<; medidas que julgar· eonvenientes á regularidade uos t.rahalhos arlministrativns da sua alçada;
Jif, at.f.ender ÚS partes, TIOS dias f'lll f(tW Jlltl) forPm mn 1'cndas audicneias do director;
IV, fiscalizar o pont.o dos funccionarios da secretaria:
V, abrir toda a correspondencia official, destinada :'t directoria, preparando o expediente· respectivo, e cnenrregar·-'~f\
da eorrespondencia Ppi!'Lolar do director; .
VI, colher todos m~ dados que poss:un servir dn base :í
organização fl(' clrYrrPs por parte dos funccionarios da Rocr·etaria;
VII, conferir e rubricar os attestados de fr~quencia e a;;;
contas de fornecimentos;
VIII, despachar, com a rlcclaração de urgente, c na mlsencia do direotor, os .papeis que por sPa patnrrza cxijnm
prompto anrlamento.
TITULO li
IN~PFf:TonJA

DOS SERYI(:OS 'DE PROPHYLAXJA

CAPITULO I
nJ•(!rtnizacão arlmú~ist1'ativa

'Art.. 251. A Inspectoria dos SGrviços de Prophylaxia f r r;\
o pessoal technico assim constitüido:
TTm inspector:
Um sub-inspret.or;
~nspef•fn'·"~ nti ~:nJl-iw~p,...•·lnrr-c::. rm nunw!'n dt•frrminactn
prlo dirP!'ft)J' l;~'!'!!l dt) lkpnrtnmrn1o ::'racional dP ~~:tt\I.IP Pnlllif':l .

80fPnfa anxilim·üs acadernieos vaccinadores.
tTm nnrpo dr nnfPrmcirns, Pm nnmero Yarian'l rnm a:;
nPrr~:-:idadPR rio SC'l'Viço .
.\r!. :!G2. O~ illç:rwctores ou sub-insrH~rlnrPs sanitarins
~l'l'ãt• dcsi~ll:ldns pelo dirl'ctor dos Servicos Sanitarios Tc:rre~
tres. mediante p~ooosf.a do in~pector, qne peôirá a sua refi ....
ra.;la~

qnando o ,Julgn.r <·.onvement.e•

toa
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§ t ." As enfermeiras serão nomeadas em commissão,
sendo sempre preferidas as que houverem feito o curso da
Escola de :Enfermeiros do Departamento e as normalistas diplomadas pelas Escolas Normaes do Districto Federal e dos
Estados, ou por outros estabel-ecimentos similares de educação, desde que apresentem capacidade technica e idoneidade
moral para o cargo ..
§ 2.
Nenhuma enfermeira poderá ser nomeada. sem
que tenha acampanhado o curso pratico do Departamento e
sem que se tenha submettido a provas de capacidade.
·
Art. 2;53. A Inspectoria dos Serviços de Prophylaxia
t.~rá dependencias do Almoxarifado Geral destinadas aos fornecimentos dos respectivos serviços. ficando encarregados de
taes dependencias ajudantes do almoxarife.
Art. 254. O pe~soa). subalterno sern distribuído por categoria~ tambem discriminadas.
Art. 255. A Inspectoria ter:í um desinfectorio central e
desinfeetorios regionaes, de accôrdo com as necessidades do
serviço.
Paragrapho uni co. Poderá sei.' mantido em Nictheroy.
mediante accôrdo com o governo estadual, um serviço especial de prophylaxiGt das doenças transmissíveis, visando principalmente a defeza sanitaria das duas cidades.
Art. 256. A Inspectoria manterá uma escola de enfermeiros, destinada á instrucção technica relativa aos assumotns d·~ hyg~ene e ~aude publica.
§ Lo A matricula nessa escola será tambem facultada
a pessoas estranhas e de idoneidade reconhecida pelo inspector.
§ 2. o Para professores da escola serão aproveitados, de
preferencia, funccionarios technieos do Departamento, sem
prejuízo dos seus serviços normaes, sendo os trabalhos escolares dirigido~ por instrucçõés e:xopedidas pelo director.
§ 3 o Ao director, professores e demais funccionarios
será abonada uma gratificação.
Art. 257. Os serviços technicos e administrativos da
lnspectoria obedecerão a um regimento interno, expedido pelo
director dos Serviços Sanitarws Terrestres e approvado pelo
director geral do Departamento.
Art. 258. Ao inspecior dos Serviços de Prophylaxia incumbe:
I. Superintender os serviços referentes á prophylaxia
geral e especifica das doenças transmissíveis que t"orem de
sua alçada.
li. Distribuir e fiscalizar os trabalhos dos medicos destacados na sua Inspectoria e os dos demais empregados, dando-lhes as instrucções necessarias.
III. Nomear, admoestar, suspender e demittir os empregados da In~pectoria, cuja escolha de ~i depender e propôr ao director dos Serviços Sanit.aríos Terrestres a nomeação, suspensão ou dispensa dos demais funccionarios.
IV. Assignar os attestados de frequencia e as folhas dos
funccionarios da Inspectoria e visar as contas de fornecimentos que devam ser enviadas ao director dos Serviços Sanita.:
rios Terrestres.
0
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V. Observar fielmente as. ordens que. receber do director, a quem communicará todas as occorrencias relativas
ao serviço.
VI. Estudar e emittír parecer sobre as questões que forem propostas pelo director dos Serviços Sanitarios Terrestres.
·
VII. Impor as multas aos infraotores das .prescripções
regulamentares, procedendo de accôrdo com 'o que dispõe o
capitulo I da parte VI do presente regulamento.
VIII. Requisitar exames bacteriologicos e confirmacõea
diagnosticas.
l.fX. Apresentar ao director, mensalmente, um boletim dos
serviços a seu cargo, e, no principio de cada anno, um relatorio circumstanciado.
X. Visitar periodicamente os hospitaes de isolamento do
Departamento, nos termos do § 1o do art. 235, deste regulamento.
Art. 25U. Ao sub-inspector dos Serviços de Prophylaxia
incumbe :
I. ~;ubsLituir o inspector nos seus impedimentos.
II. Cumprir todas as determinações do inspector, encarregando-se da fiscalizacão de todos os serviços e:x~ez:nos.
·
TITULO III
SERVIÇOS TY.:CHNICOS DAS

J:~SPECTOR!A~

DE PHOPHYLAXIA

C.API1'ULO 1
Prophylaxia (Jeral

Art. 260. Os serviços de prophylaxia das doenças transmissíveis estão a cargo da Inspect.oria dos Serviços de Prophylaxia, e das duas iuspectorias technicas de que tratam as
lettras c dos arts. 94 e 95, e serão, os daquella, exercidos pelos
inspect.ores ou sub-inspectores sanitarios designado_s pelo direotor geral do Departamento. Taes serviç.os, sob a superintendeucia dos respectivos inspectores, comprehendem :
a) no ut ICa(,ião;
b)

i~olamcnto;

desinfecção;
vigilancia medica;
e) vaccinacão contra a variola e immunizacão contra outras doencas t.ransmissiveis.
c)
d)

CAPITULO li
Notificação

Art. 261 . E' obrigatoria
doenças :
I. E"'ebre amarella;
li. Peste;

a notificação nas aeguintu

1! I. Clwlel'a e nwlest.ia:s clwlcriformes;

l V. Typh(J f~xanthematicn;
V. Yariola e alasteim;
\.:r. lhpllteria;
Yfll. lnl'l•c(;âo puerperal, nas umtcr·niuatles~

VIm. Ophtal rnia dos reeemnascidos, nas malernidad~s,
t! estabelecimentos analogos;
.i X. l nfel'eík:-; do grupo t:•phico-para typhico;
X. LP.pra;
Xl. Tuhc•rculo!"e aberta;
. XH. I!npaluuismo, nas zonas f'lll que existam ullll'ós ele ...
nwnlos qddcmiologicos da doença;
X I U. E·scarlatina;
}dV. Sarampo e outros exa1Jlhemas febt'Í~, quando oecor:·ert'lll em internato~. asylos ott outros eslabelecimentos con-

nt"·r~hc:-;

g;~Hfll'f'";

(bacillar e r~mP..biana);
Mnninsitn eernbr·n--~'spinllal epidemica;
X V1 r. rara lysia infnnf il uu molcstüt de Heine Mcdin;
\\'lil. Trnehoma;
.\L\. Lri~hmaniose:
XX, coqueluche e parotidite epidemica, quando occorrerem
ént intcmalos, asyloc;, crêchcs ou estabelecimentos congeXV.

n~-~(·uterias

\ '. f.

lll'!'f''i.

1\ d. 202. Trwumbc fazer .. a notificação: a) ao ellefe da
ea..::a. ao l'ar·enlc mais proximo, quo nella residir com o doente
o11 srrspeitn, ao enfermeiro ou pessoa que o acompanhe; b)
nas eas~is de hahita-:ão collectiva, aos que as dirigirem ou por·
c lias rc~'J-'fJlH.lüt'c'ill ainda fJUO a JlfJf ifieação jú trnha sido feita
JlOr outra pcs:;oa: c) ao que tivet· a seu eargo a dir~c.~:ão de I'SI.:rlwkriHH'lllo l'Olllmcrcial, inrlu::;trial ou agrieola, l'.ollegio,
r•::·wol:t, as:do. c·a~as df'. saudf' ou hospital. ondo estivrl' o doente
ou ~ustwiin: d) no mnrli1·o que o ~~xaminar, ainda que nã.o ast-mna a d iJ·crdío do tratarw~n!n. :\os casos de lPnt'a a natifirafi'in innrwllw ·l:unhrm ao proprio doenlt:.
·
~ 1." As !•Pssnas. acirua d~'elaradas, log:o tJUe oecorra um
ra.-,o avcrigua1lo ou suspeito das molestias especificadas no
<.~rt. ;.'.(H, tir~Yerfto ronnnunien.l-n. por Pscripto ou pelo mrio mais
rapitln. ú r•:spedi\a insprefor·ia ou :í delegacia de saude mais
proxima. indicando n nome por inteiro do doente ou suspeito,
idade, sexo. rr~sideneia e proerdcncia. quando tiver vindo de
nu f r·a localidade e o numero de dias da doenca.
~ ::.·· Ie-uat obl'iga~ão. ineumbe aos mcdicos.
auanto aos
r.asos obH~nadus não sô na elinica eivil, como tambem na dos
!rn::-:piblPS, easas de saudc, asylos e hospicios.
·
~ :~. 0 E' ig·tmlment.e obrigatoria. e deve ser feita no mesmo dia. a JJ()f ificaçfio de mudança dos doentes de tubreculose
n'brrí.a ,. d•· l••pr·:1. í'flllt ÍildinH;iifl, Haqur_•llc cas•.,, da nova t'f':-idt>.Ttei<l..

.\1'!. ·!(i:~. n medien qtlt\ infringir, reincidindo, as disposir:tie:-; Cflttf ida::; '''' lettra ~~ do arf.igo precedente, ser:í declarado :"ltspnitn fl''ln DepartRmen.tn Nacional de Saude Publica,

f;endo to.(lQ~ os doentes po1· nlle viBitados e os obitos que attnstar· snje1los :í. verificação pol' parte da autoridade sanitaria,
para n q u c se farão as necessarias communicações ao serviço
ftrn'~'·a.I·io, que não poderá proceder á inhumação sem a autorização da DirectOI'Ía dQS S:ervi•ÇQ~ Sanitarios Tm•reªtres.
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Ar·L 261. Os que deixarem de fazer as notificações exigidas nu prcsrnl n regulamento estarão sujeitos ás .seguintes
penas:
Jo, as pessoa:-; incli(~adas 11a lelira a uo art. 262, á mulla
de 20$ a 100$000;
·
2", as pessoas indicadas nas Ieltras b e c do referido artigo, ú .nmlta. de lOU:}: a 500$000;
3°. as p<'ssoas indieadas na ldLra d, á 1uulta de 500* a
i : 000$000; .
4'' a),·~rn das penas a,·ima incorrerá o infraetor 113. <tlr dPmissão, si fôr emrn·cgado no Departamento Nacional de Saude
Publica.
§ J • O que del' ou concorrer para que se dê, em notifiea(:.ão enviada á autoridade sanitaria~ uma fnlsa indicação da
rcsidt>rwia. 1ncorrerá na multa de 200$000.
§ 2. 0 No easo de uma primeira infraeção a autoridade
sanitaria podt'rá releYat· da 'Pena as pessoas a que se rcfel'C
0

o art.

~ü:?.

Art. '265. :\ ni I'Pelnria dos Servicos Sanilarios Terrestres
fol'llel:er:í~ gral.u ilamenl c,
imprP::!sos eom as fórmulas neePssarias JHU'a a~ not.ifieaç.ões. Estes impressos serão encontrado~ lla~ illSpfW.t.Ol'iaS de f>TO{JhylaXTn (1Q lCpT':\ ~ nf~ 111 hPI'-ClllO~f', ILa Insp('etnria dos Rcrvieos de Prophylax ia, nas f!,·h~
gacias de saudn n em todas c..s pharmacias.
Paragraphn unico. O pharmaccutico qtH' não tiv(~l' mn
sua 11h81'nH.ieia Ot' imprP: sos de que trai a este artigo, ::>erú pa~
~ivcl da mnHa do 50~ e do dobro na reincideneia.
:.\rt.. :.?66. O modico de plantão, oli quem suas vezes fiz,~r·,
as;.;im quo receber· uma notifica,ção, deverá inscrevnr· nclla a
IHH'U. dn rt•t'Pbirw~ntn n ~p.g.uir pa,·a o f1'i<·o, al'im f]p lHJl' f'Hl pratica as JJlt•didas i nmwdiatas, eonsignadas no presente rf~gula
lllPtllq. Ao nw;;;:nto it•mpo communie.al'::Í o easo ú. inRf)('et.nria.
l'.tllltJwl enln fHH'a quo s~>jam tomadas a·s (k\idas provinnn·eias.
Art.. 267.
As not ificaçõcs recebidas nas delegacias de
saude serflo ccinsignadas em livro especial, sendo archivarlo~ os
ol'igi11ans. e no mP~Ino dia os delegados dn ~aude deverão mandar nol.ifieaeão :í. inspretoria cnmpetr·utc c :'í. Secção Demogra.ph ica.
Arl. 26R. ()uando occorrer· mn caso de doença de notiJif'aeão ·l·ompulsnriu. PIH vessoa quo fr·cquente PS!~ola puhli,•a
ou particular. collegio, lyceu, asylo, ou estabelecimento congencre, estando o doente fóra de1les. a autoridade sanilarit\
r.ommuni<·ad. o faeln ao seu dirPelor ou an responsaYPI. r<:-;-·
fes dPn•rão aeeusar· o rreohimentn dentro de :21 lwras, sol'
pena do iltcotTt't't•m nas pem\;;;: do at·t. .2LH, n. ll.. Ji('aud.o
desrk log·o no d1'\"l'l' dl' t~nnmnulÍI'Ul' ú autoridade sanitaria. nu
lllai~ euí·tu pt·az•J po~siYI'\. o~ sPguintl's fados:
a) qua)qiiCr flnr.nÇH que O('I'Ol'J'a no esf.abl'lPCimel11JJ Õell~1'0 dos 15 dias que Rt?.gnircm á. communica•cão;
()) n nonw, a irlad1~ P a residencia dos alumnos e dos etnlll'f'.gado::; qup fallari'Ill ao p... tabt>JP,I'imcllto durante• dou:-:; dias
srp.11idns.
ParagTaphn unico. A.:; infracçõt•s do disposto nas lettras a c b desLP artigo serão punidas com multas de 100$ a
1500$ e 11a rehwidenria enm o fPchamento do estabele-cimento,
si rfôr partieular, ou a Pxonora{;ão do dirt~dor ou enr.arrlé'gndt),
~i se tratar de estabelecimento publico.

tU

ACTOS 00 PODER EXECUTIVO

Art. 269. !As pessoas affectadas de doenca de notificação
compulsoria e as que residirem na mesma casa, .em oontacto com os doentes, devem ser excluídas das escolas publicas
ou particulares, collegios, lyeeus ou estabelecimentos analogos, até que pela autoridade sanitaria seja dada permissão
· para a readmissão dellas, passado o período do contagio, ex- ·
ceptuada a hypothese do art. 418, § t•.
Art. 270. Toda a edificação, embarcação, alpendre, barracão, telheiro, tenda, choupana, vagão e outras construccões
analogas devem ser consideradas como casa, para os fins do
presente regulamento.
Art. 271. O director geral do Dapartamento Nacional de
Saude Publica poderá, si julgar conveniente á defesa sanitaria
conectiva, propor ao ministro que seja declarada doença de
notifica.ção compulsoria outra qualquer não consignada no
presente regulamento. As medidas relativas a taes doenças
só começarão a ser postas em pratica quatro dias após a resolução official, que será publicada, diariamente, no · Diario
Of{icial e em outros jornaes, e em editaes affixados na séde
das · reparticões dependentes do Departamento Nacional de
Saude Publica.
Paragrapho uni co. O director · geral do Departamento
poderá propor ao ministro a revogação da medida con~tante
do presente artigo,. quando julgar que cessaram as causas que
a determinaram.
Art. 272. Quando o caso notificado fôr um obito, a autoridade sanitaria tratará de fa·zer rigoroso inquerito, no intuito
de verificar a duraoão da doença do individuo .que mo- ·
tivou a notificação, fazendo para isso t.odas as pesquisas
que julgar necessarias. Si deste inquerito resultar que a noti- ·
ficação não foi feita em tempo opportuno, serão os responsaveis punidos de accôrdo com os ns. I, 11 e III do art. 264.
Art. 273. Quando se verificar que um doente affectado
de doen.ça de notificação compulsoria foi removido de unia
casa para outra, ou, nas casas de habitação conectiva, de um
commodo para outro, sem que dis3o tenha sido informada, por
escripto, a autoridade sanitaria, o responsavel pela casa ou o
chefe da família, não só da casa de onGe sahir o doente, como
tambem daquella para onde for removido, será punido com a
multa de 500$000.
Paragrapho uaico. Quando tal remoção ·houver sido feita
a conselho ou com sciencia do medico assistente, será este pas~ivel das penalidades estabelecidas no n. II do art. ,264.
Art. 27 4. Salvo nos casos de urgencia, nenhum carro, automovel, ou outro qualquer vehiculo de praça ou de cocheira,
particular ou publica, poderá remover enfermos sem que receba do medico assistente documento escripto em que se declare não estar o doente affectado de qualquer das doen~as
mencionadas no art. 261 e .nas condições alli estabelecidas, sob
pena de multa de 200$000.
Paragrapho uni co. Si se verificar que o attestado. forntcide ao conductor é falso, será o re.sponsavel passível das penalidades estabelecidas no Codigo Penal.
Art. 275. Quando a autoridade sanitaria suspeitar que
um determinado vbito tenha sido produzido por doença de notificação compulsoria, fará proceder ao exame cadaverico, effectuando a exh~mação E} aut.opsia (si forem necessarias), in~
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ve~tigando

a quen1 eabe a responsabilidade da sonegaçàt? d1l
e ou traí:! circumstancias que interessem á saude publica.
Paragrapho unieo. Para o.s effeitos deste artigo o Director Geral do Departamento poderá encarregar das autopsia~;
anatomo-pathologicas, funccionarios technicos do Instituto
Oswaldo Cruz, aos quaés será arbitrada .uma gratificação,
pela consignação « Eventuaes ~ • Departamento.
~aso

CAPITULO Ill
Isolamento
Ar~. 276. SaJvo as exeepções declaradas 'no presente re ..
gulamento. é obrigatorio o isolamento dos doentes nos casos
referidos ilo capitulo anterior.
.
Art. 277. O isolamento será nosocomial ou domiciliar i o,
podendo cst(\ ser de rigor ou parcial, a juizo da autoridade sanitaria.
.
Art. 278. Na febre amarella e no impaludismo far-se-ha
como regra o isolamento domiciliaria.
Art.-· 279. O Jsolamento domici1iario de rigor fica depen ...
ucndo das seguintes condições geraes:
a) prestar-se a casa ao isdlamento;
b) ter um quarto arejado e independente, que sirva para
o isolamento do doente;
c) conservarem-se, quando necessario, fechadas todas as
}Wr.tas, excepto uma destinada á entrada do medico e de outras
pessoas devidamente autorizadas;
cl) sujeitarem-se a pessoa isolada, os moradores da cas3 c
os f)ue nella permanecerem por algum tempo ás determinaç5es
da autoridade sanitaria.
Paragrapho unico. O medico, que violar os preceitos estabelecidos para o i~~olamento domi'Ciliario será .passível de uma
multa de 200$; e as pessoas que se oppuzerem ao isolamento,
hurJar.em ou infringirem as prescripcões tda autoridade sanitm·;a ficarão sujeitas á multa de 200$ a 500$, sendo o doente
immediatamente removido parlt o nosocomio.
.
Art. 280. As despezas feitas com o isolamento domici!ia ..
rio, correrão por eonta do responsavel pelo doente, que terá
de depositar uma importancia de 100$ a 500$, a criterio rto
inspector, como garantia das despezas, ·sem o que será o doente
temovido para o hospital. Exc.eptuam-se os casos de lepra
e tuberculose, cujo isolamen~o se rege pelos arts. 386 e seguintes, 417 c seguintes.
Art. 281. Da quantia depositada será de8contada a parte
11ece.ssaria para pagar a gratificação devida ao enfermeiro
tmcarregado de assegurar a efficiencia do isolamento, á razão
de 5$ diarios, o demais uespezrus.
Art.. ~82. O doente que fôr removido para o hospital .ic
isolamento poderá Rer acompanha.tlo de uma pessoa da família, .que o solicitar, assim como poderá ser tratado por qual•Iuer medico de sua confiança, desde que a pessoa da famili~
e o medico assistente se sujeitem á. disci·plina interna do esfa ...
beJeeimento n ás despezas decorrentes.
Art. 283. O Isolamento nosncomial será feito nos bospj ...
taes de iso1amento dependentes do Departamento Naoioual dr
6audfi llublica.
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Art·. 284. Poderá ser, ·entretanto, ·permlttido o isolamento
em hospitaes particulares ou casas de saude que tenham as
necessarias condiciões, a juizo da autoridade santtaria, c~:m
tanto que se sujeitem e observem as instruccões do Departamento Nacional da Saude Publica.
Art. 285. Verificadas as condições condemnaveis ae hygiene em qualquer estabelecil\18nto hospitalar, poderá o Directur Geral do Departamento •ctenar medidas excepcionaes de
expurgo e a clausura parcial ou total do mesmo estabelecimento.
Art. 286. O Departamento NaP,ional de Saude Publica, de
acc.órdo com a administração dos ~s,tabelecimentos hospitalares, cuidará de pôr· em execução a medidas precisas p.ara obstar a disseminação interna e exte1 lll da:, doen~as transmi::;sivei<;, e, na impossibilidade de o fazer ou no ca.so de inefficacia
das medidas, poderá mandar fecha~· o estabelecimento.
Art .. ~t;7. O Departameut.o l'~acional de Saude Publica
disporá de hospitaes de isolamento especiaes, apparelhados .de
installações capaz~s de assegurar n. perfeita efficiencia do iso- ·
lamento no~11ccmiaJ.

CAPITULO íV
Desinfecção

Art. 288. As desinfecções serão feitas pela IIlS'pecioria
dos Serviços de Prophylaxia e dirigidas por um medico da
repartição, de accôrdo com instrucções especiaes fornecidas
pelo iu:::pector dos serviços.
Ar L. 289. A desinfecção dos locaes e objectos contaminados é obrigatoria e gratuita em tc·dos os casos de doenças de
nutifieação compulsoria, a juizo da autoridade sanitaria.
Ar L. 290. E' igualmente obrigatoria a desinfecção das
roupas e doa objactos usados pelos affectados de doenças de
notificação compulsoria durante o curso da doença, e dos aposentos por elles oecupados ou de todo o .predio, a juizo da aulúridadc sanita ria.
Art .. 291. E' obrigatoria a desinfecção <lo edificlo e de
suas dependencias, de escolas publicas e particulares, col\egios~
u~'n~ionatos, lyceus e estabelecimentos analob.JS, na exten;;ão
ê pelo modo determinado pela autoridade sanitaria, de accôrdo ocu1 os preceiLos scientificos, quando nelles tenha occorrido algum. das doenças mencionadas no art. ~61.
Art. 292. E' obrigatoria a desinfecção da enfermaria ou
do quarlo em llospiLaes, casas de saude, ~sylos, hóspicios, onde
occorra algum caso das ditas doenc,as, para o que os directores
desses estabelecimentos deverão fazer á autoridade sanita.ria
a nccessaria cornmunicacão.
' Art. 293. Qualquer habitação soffrerá detlinfecção gera"l,
independentemente da occorrencia de algum caso de doença
trn,nsmissivel, quando a medida fôr julgada conveniente pelas
autoridades sanitarias.
Art. 29/~. E' obrigatoria a desinfecção ou lavag.em das
l'scolas publicas ou particulares. repartições vublicas, thea!ros, bibliotheca.:;, igrejas, quando julgada necessaria pela
autoridade sanilaria. independentemente da occgrrencia de
doenças transmissíveis.
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Art. 21:}5. E' prohibido lançar de.iecções, excreções e aguas
de lavagem ou objectos usados, provenientes de pe.ssua1:1 afiecta.das de,doença.~ transmissíveis, n.a.s áreas ou pa.teos de ltaht-·
tações, nas vias e logradouros publicos, nos quiutae~. JJo'i
jardins e nos cur8os de agua.
Art. 296. As dejecções, excrecõe8 e aguas de la\ a.:;em
dos affectados de doença transmissível deverão ser 1anvada!!
nas latrinas depois de convenientemente desinfe.ctadaH; os
objectos ·usados pelos doentes, quando imprestaveis, dnvt:rãu
ser queimados ou lançados nos depo::;itot; de lixo, c, IH..'.ste easo,
Lambem depois de desit1fectados.
Art. ~97. E' prohibido en':iar para a:s lavanderias ou Lin-t urarias, dar, vender ou expor, sem prévia. desinfec<;ã.o, aR
J'OUpas contaminadas OU sujas dos affectados de doenca'l tram;-missiveis.
Art.. 2~'8-. As desinfecções 11ue não forem urrktu, i'"-; pu!a
fnspectoria dos Serviços de Prophylaxia serão te!La ..; a l!Lulo
oneroso e pagas adeant~damente, de a.ccôrdo eom a 1ab3ll:J •-lllfl
fôr approvada enrn o reg·iment.o da Inspecl.oria dos ~-~-T \ il,.'')~;
d" Prophylaxià.
Art. 299. Ordenada a desinfecção pela autorinadn ~:~llli--·
t~ria, ninguem poderá della eximir-se,
nem embaraçar ;JU
impedir sua execução, sob pena de multa de 200<t.!, dev·~ndo o
insp-eotor sanitario requisitar o auxilio da policia para quo a
operação sanitaria seja levada a effeito immediat~mente.
Art. aOO. A pessoa que transportar da casa e [li tJUC se
tenha dado caso de doença ·infectuosa de notificat;ãn compulsoria. roupas e objectos, ou guardar, emprestae, sonegar, ou
dér qualquer objecto ou roupa que tenha servido a ·p-essoas
atacadas de taes doencas, antes de terem sido desinfectauos
pela autoridade sanitaria., será punida com u. multa de ·100$ a
:!00$000.

Art. 301 ~ As desinfecções serão repetidas tantas vezes
quantas forem exigidas pela autoridade sanitaria.
Art. 302. Os predios que por motlVo de doet!~a Lra.nsrnrss ivel de notificaçào compulsoria houverem de ~otJnlr tratamento hygienico, a juizo da autoridade sanitaria, serão desoccupados temporariamente e interdictos, para soHrerem o
conveniente expurgo, desinfecção e melhoramentos.
Art. 303. Os mor~dores dos predíos desoccupados, nas
condições do artigo anterior, ficarão sob a vigiJane1a medica,
durante o prazo maximo da incubação da doeuça. Para os
Jins destas providnncias, os mora,dores que ná·J tiverem recursos serão transferidos para edifícios adequados, uut.ie a vigilancia se exerca, e os que tiverem outros tiomicilios parll
onde se transfiram Hcam na obrigação de commuJüca,r á UP-Jegacia de Saude a nova res1dencia.
Paragrapho llnico. A fraude na indicação da resiüeneia..
ser;í. punida com a multa de 100$, ficando !J.ül' esta resp•)tl·save1 o encarregado da casa ou o chefe da. família a que pertença o doente.
Art. 304. O resuftado das desinfecções, quando necessario, será verificado pelo Laboratorio Bacteriologico, de accôrtlo com as instrucções em vigor, á requisioão do inspectvr dos
Sil'Viços de Prophylaxia.
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..:\rL. 305. A inhumação de individuos victimados nor doenç.as transmissíveis, e quando, a juizo da autoridade sanitaria, offcreça perigo de contagio, será feita após o preparo do
eorpo por funceiona.rio da inspeetoria e mediante outru~ t>autelas que se façam indicadas.
CAPITULO V

rigila.ncia medica
Art. 305. :\ vigilanr.ia medica consiste no (l.xame diario
e Lerá ex~reida durante o prazo determinado pela Insp,~ctoria,,
~:~obre

os cornmnnkantes (pessoas que residam no fóeo ou que
estiverem nn contacto com os ütdividuos infectados) (.111 da~
pessoas In·ovr~tliente:; tlr. lugares 0nrl~~ foram verificado:;; ca-;os
tla dornça. ~\. Yigila,neia medka attinge ainda os uortariores
do ~ernwm;. f~mquanto constituinmt elementos de ~ontagio.
·Art.. :w1. A vigilancia, a cargo da In~pectoria dos Ser,·iços dt\ Pl'opllylaxiu, ~er·á cxr~reida sobre quatro classes de
iudividnos:
a) so.lJrf~ ns pPssoas re:o;identes nos fócos;
b) :;obre a.!:' pessoas residentes nas proximidades dns fó{)OS l
e mnas suspeitas, a juizo da autoridade sanitaria;
f:) sobr~' as pessoas recem-chegadas de fóeos existentes
110 t'l·.d,r·ang·eiro (•IJ em outra~ localidadeH da Hepublica=
d) subre ns portadores de germens.
Art. ~108. Para tornar effP.ctivas estas medidas üe v~gt
!ancin. rw~diea. fien.rão as •~strada,s de ferro na obrigação de
fornPePr á Dirritoria, dos Serviços Sanitarios Terrestres uma
·!ist.a eomplr.d,a (los passageiros procedentes dos pontos por cJla
considerados infeccionado~ ou suspeitos, com indicacüo dos
JJOIIWS e resiilencia escolhida. pelos mpsmos.
Paragral)ho nni~o. A Dh·cfloria dos Serviços SanJ la rios
TerJ'f'st.rrs }lOdln'á fazer emhnrcar nos comboios autoridad~s
:-:;nnitaeias, que exerçam, uo decurso da viagem, a vigilancia
Pobre ns ]Htssag-Piros o empregado~ e providenciem sobre o
isolanwnto doR que adoecrrem P sobre. a desinfecção dos
yag-õrs qui' os transportarem.
Art. ~l09. As pessoa;:; sujeitas ú Yigilaueia; medica. poderfo
ret.irar--sc do Dist.ricto Federal para onde lhes eonvier, desde
qur. indiqnPrn :í Directoria dos Sflrvioos Sanitarios Terrestres
o sPUJ ponto de destino, c que obtenham delht nrn passaporte
sanit.ario.
Para.t!Tll.TJ'llo uni co. ,\. dircel.oJ•ia comrnunkará á autol'idad•~ ::-:anitu.ria do von{o de dest.iÍ1o, a partida do communicante. afim dr~ quo sejam tomadas aH providencias quP u easo
('Xigir.

· ..-\r f • ;H o. A Yigilaneia medi•~a dos communicantes será
indiYidual ,. consislir::í. no PXanw 11ecessario para. ::mrprehender. no sr.n inicio, qualquer manifestação de doença transmissivel. No domidlio em que se houver ds.do o .caso, será feita
a observação thcrmomctriea de todas as pessoas submettidas
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á vigilancia e r.onsignada. nos boletins de serviço diario, sendo
ainda tomadaR, 1-H'Omptanwnte, toda8 a.R medidas ncergsarlas,
dr.sd~ fllJn haja suspcila de novo caso.
Art. 311. O tempo da vigilaneia medica e o modo por que
.será feit.á variarão de accôrdo com a natureza da doença transmisRivel que a tiver motivado, 'de conformidade com o estabelecido no prPsent.e regulamento.
Art.. 31~. Quando se tratar de habitação collect.iva, a vigilancia será exercida de accôrdo com o livro de registro sanif.ario que alli deve existir, de conformidade com o preRent.e regulafnnnt.o. f-ti algum dos moradores pl'etender retirar-se dent.ro do prazo da vigilancia, o encarregado ou responsavel peJa
nasa dcw~r{L inquirir do seu d.estino e caso elle se recuse a
declarai-o, isso mesmo communicará immediatamento á anto.
r i da de sanitaria.
Paragrapho unico. Os que infringirem as disposições supra, illudirem ou difficultarem a vigilancia medica incorrerão
Pm multa de 200$ a 500$000.
Arf.. iH~l. Os fócos. dentro dos qunes deva ser exercida a
'igilancia m-edica, serão limitados pela autoridade sanitaria da
zona., e, na falta de limitação, comprehender-se-á que abranjam, no minimo, o pcl'iodo em que se tiver dado o caso do
doença. de notifica~ão compulsoria c os existentes dentro de
nrn r.irculo de vint.o nwtros de raio.
A ri.. 3H. A vigilancia medica é obrigatoria para as pessoas a qnem for appl icavcl e ser6. exercida no prolll'io domicilio
dos indivíduos observados, em hora préviamen :e combinada,
nu nas Rec1.~ues da Inspectoria de Prophylaxia, ondo as mesma~
JWRsoas- deverão comparecer durante as horas do expediente.
Art. 315. Os portadores de germens de qualquer doenç.a
lransmissivel de notificação compulsoria serão submett.idos a.
pesquisas expel'imentaes repetidas, até que possam SPI' dcda·J·ados não perigosos como elementos de contagio.
Art. 31 o. As p~ssoas sob vigilancia medica poderão mudar-se para outros domicílios, desde que forneçam á auf.oridarle .sanitaria~ sob cuja obs~rva~ã.o estiverem, a~ indi·caç.ões
precisas de sen novo destino.
Art. 317. Quando no decurso da vigilancia ou ainda no
snrviço d·o polieia sanitaria, ou em virtude de ctennn1~ia., for eu ..
conf.rado lHll dn(mt.e qn-c esteja. acommetl.ido dr~ doença de nol.ifimtçfío compnlsor·ia, e quando est.a opinião não for partilhada
pelo medico assistente, sempre ouvido em ta-es casos, será o
doente f'xaminndo por 1una commissão composta d•~ douq meflir,nR tlos hnRpit.af's do isnlamPnt.o ó por dons elinicos de rPeonln'eida competencia.
Paragrapho uni co. Os clinicos chamados para tal fim~ pela
Dire(',toria dos Sr.rviço~ Sanit.arim; Tct·restres, perceberão, eada
qual, J)I'~Ja CODSig-natfi.O «Ji~Vt~ntuaeS» da VfWba. destinada ás di'S[If>ZflS da mf'sma dll·rel.oria, a quantia üe 1()0$ pol' exame.
Art.. 318. Si a commissão concot·dar com a autoridade sanitaria, est.a procederá como o caso exigir, e ·fará rigoro.sa.s -investigações afim de apurar a eutpahiliclade do asRistcnt.e, quo,
dP, aceôrrto eom a natureza da falla (sonegação ou ignoraneia.),
.s·cr:J. punido de conformidade com as leis em vigor.
Art. 319. Haverá na Inspectoria de Prophy!axia um livro
em que serão inscriptos, por ordem alphabef.lca, os nomes dos
individuos submettido.s á vigilancia medica.,
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Ar L. 320. A autoridade sanitaria que não ftzêt· a. necessaria commnnir.açiin, no caRo em qne venha a ser ac·ommett.ida
de doença de notificação compulsoria uma pessoa suj&ita em
~ma zona á vigilancia mediça, apurada a culpa, será suspensa
por fim a seis mezes e na reincidencia, demittida.
Art. 321. Para facilitar a descoberta das doenças de notif!cação compulsoria a autoridade fiscalizará os rec~ituarios
das pharmacias, nas copias que deverão ser enviadas á Inspectoria de Prophylaxia que as requisite.
Paragrapho uni co. Quando a autoridade sanitaria, pelo
exame a que proceder no receituario, suspeitar da éxistencia
de um caso de doença transmissível em uma: determinada casa,
mandará nxaminar o doente, requisitando, por escripto, a presença do medico assistente. No caso de desaccôrdo de diagnostico proceder-RE'-ha r.omo determinam os arts. 317 e 318, deste
regulamento,
TITULO IV
Propkl/la.ritl Pspccifica das doenças de notificação compulsm·ia,
das doenças ?Jenereas e do cancer

Art. 322. Sempre que for technicamente possivel serão
applicados a cada doença. de notificação ·00mpul$Oria os niethedos da respectiva prophylaxia especifica.

CAPITULO 1
Febre arnarella

Art.. 323. Notificalio um easo de febre 'l.marella. positivo
ou ~mspeifo. ~egnirá, immediaf.ament.e, para a residencia do
doenf.n uma fnrma de .serventes da Tnsnectoria dos Servico.s de
Proph:vlaxia. a rtual operará soh aH ordens. de um dos inspectores sanHarios. Rendo acto preliminar, indispensavel, o isolament.o do noente por meio de cortinado.
Art. 32ft. Em cada caso.
suh-insnector dos Servicos de
Prophvlaxi::t. por si on nor intermedio dos inspectore..~ sanitarios . .inlgará da possihilidad~ do isolamento em domicilio, ou
da nflceRsirladr da remocão. P, no mais curt.o -espar.o de tempo,
devr o enfermo ficar isolado ou ser removido para os hospitaes·
de isolamento, convenientement-e pr·eparados. pro(mrando sempre o medico que dirigir o serviço vencer, por todos os meios
ao .sen alnanrr. rtnae.squer diffir.ulrlacfes qu.P nn~~nm r.ontrariaT·
o interesse da sa11de publica.
·
A~t.. 32f>. As remocõe." .~erã.o Hempre 'feita~ flm vehiculnH
fo~·nec1dos p·rla Tnsrrr.fnria. dos ~rrvi('os dfl Prnphylaxia; graf.mt.amenf.fl, rpmndn se tratar de indigentes. ou quando. pelas
más cnndiçõeB Ran it.arias das hahit.ações, os doentes devam ser
removidos nara os ho~.nitaes, a cargo rJo Departamento Na.cional
de Saude Puhlica; a, Jit.ulo onernsõ. quando requisitadas particularmente, reguladas as condicões pela tabella que for approva:da com o respectivo regimento.
·
Art . 326. As remoÇ,ó~s sá m:oderão ~6r df~tu~d~ Sf)b, a
direcção e vigilancia dé
medico que, logo ãpós, fará prati-

o

um

ACTOS DO PODER EXECUTIVO

eat:, pela turma sob

H9

sua~ ordens, a extincção de larvas de mosquitos em todo o predio e terreno, estendendo esse serviço aos
predios e f orrr·nos contíguos (tantos quantos convenham á
ef~iciencia da medida), conforme a maior ou menor proximidade das casas e terrenos e sua .situação mais ou menos favoravel á passagem dos mosquitos de uns para outros.
Art. 327. R-esolvido o isolamento, nas jane1las do aposento
ou aposentos que devam ser occupados pelo enfermo serão appostas telas de fio metallico, de malllas de diametro nunca
maior de um milímetro e meio, e, sempre que fôr possível,
dispostas de modo a permittir o livre movimento das vidracas
e batentes.
.
Art. 328. As janellas que não forem protegidas 'por
lneio das telas terão as vidracas e os batente-, fechados, sendo
nellas affixado inlerdicto, assignado pelo medico.
Art. 329. As portas, que communicarem o aposento do
doente, com a casa serão fechadas e interdictas, mantida apenas uma, na qual se intallará dispositivQ com duas portac;
de tambor, collocadas a distancia sufficiente para que, aberta
a segunda, já a primeira esteja cerrada automaticamente.
Art. 330. Serão ca1afetadas ou protegida:~ por telas quasquer aberturas exi"tent.es no aposento do enfbrmo.
Art. 33t. Serão feitas, no predio snspEito e nos contíguos, queimas successivas de enxofre e 'PYrethro, tantas qmmtas se tornarem necessarias para a exl.inccão dos mosquitos
que possam fe:r sido inficionados pAlo doente.
Ar·t. 332. O pessoal da Inspectoria dos ~ervicos de Prophylaxia não cogitará de desinfectar as rou·Pa~ ou os objectos
que estiverem nos aposPnto~ do enfermo ou em seu uso.
A1-t. 333. Terminada a i.nstallação do i~olamento, o medico fará proceder em toda a ~a~a á queima do pyrethro
ou do enxofre, confm·me as condições da casa e a conveniencia do servico, devendo já a este tempo estar terminado o
trabalho de ca1afet.a..gem em toda ella.
Art. 334. Iniciada a queima ou a desinfecc!!o no f6co
'Passará o pe~soal, sem demora, a tratar pela mesma f6rma
as casas contíguas, tantas quantas convenham a juizo do medico.
Art. 335. Quando o enxofre tiver de ser o agente empregado, tomar-~e-hão todas as cautelas aconselhadas nela
pratica para impedir a deterioracão dos objectos e motveis dou-·
rados, prateados. bronzeados, envernizados e os de pintura ~
dec~,racão ou e não puderem ser removidos.
Art. 336. Todos os moveis serão abert.os, agitadas as
roupas dos armarias e gavetas de modo a r.P.o pnderem pe~
rnanecer nelles mosquitos que fiquem ao abrigo do insecticida.
AI't. 337. Os moveis sPrão cobertos por mPio ne nannos
que permittam a facil colheita dm~ mosquito~ qne sobre elles
oahirem. procurando-se semnre deixar um nrmto por onde penetre a luz, nara que na qn~da os mm:;quitos se rennam. tanto
quanto p0ssivel, em um R6 logar. Terminada a operacão scd.
toda a casa aberta e serão queimados todos o~ mosquitos encontrados.
Art. 338. Os recipiente~ de 11~ua que contenham, ou não.
Tarvas. serão eRvasiados ou lnvadn~. rigorosnment.e. por meio
de vaR~ouras. Serão aterrados. quando exrR''flrfos no s61o. e
innt.iJi7.ados, quando forem va~ithas d~ qualnuer espPcie, declaradas inuteis pelo morador· da casa ou seu representante.
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Art. 339. Quando Pstes meios não puderem ser utilizados·
e a ag-ua fi\ver ce ser consPrvada. F:>erão empregados liquidos.
oleosos, que .pos1-mm formar sobre a agua um lençol ou pelli~
üula, impernwaYel ao ar, dando-se preferencia ao kerosene ou
ao olPn df' eucalypf.us, quando a ag-na for destinada aos difl'erent.f'~ n~os donwst.icos; on
stwú a agua passada pelo
coador.
Arl.. 340 .. O medico levará ao conhecimento do inspector
dos .sor_viço~ de P'rophylaxia. e oste ao direetor dos Serviços
San1t.arws rel'l'esl.res, qualquer reclamaç-ão ,insta contra os
embaraços que as pessoa~ da càsa ou estranP.as a ella tenham
creadn ou prPf.Pn<!ido crf'ar ás providencias prophylacticas
sendo essas pessoas punidas de arcôrd'Q com o regulamento.'
AI't. 3-H. O isolammlt.o sPrá I'igorosamenf.e mantido at~
o maximn de seis dias, a cont.ar do primeiro da doenca, findos
os quaes o medico fará retirar todos os dispositivos empregados, e rPalizará uma ultima queima de insect.icidas.
Art. 342. O mndico que dirigir o serviço combinará com
o rcsronsaYel pelo enfermo as medidas de rigorosa cautela
tendentPs a impAdir que .por qualquer motiVP e sob qualq.uer
prPtexto sejam mbdificadas as condi~;ões do isolamento, est.abl'krirln prlos dispositivos PmprPgados, mediante as quaes se
pPrmifl.irá o livre contacl.o ·do qllat'SfllHlr pessoas com o enfermo, ·dPsdP que .nos aposPnfos r·Ps{H~rl.ivos não haja nem
possa lia\'t~r· 1nosqnjf.os.
Arl.. 34~l. Nos termos do arl.igo !precedente, quando no
domieilio dn Pnfm·nw nonhmu quarto houver para ond'e possa
elle sP.r rPmovido, não sP.ndn lambem possível a sua remoção para o hospital, rar-se-ha o isolamfmt.o s~m. a desinfe-:cção do apnsPntu em qrue ellP sP achar, ,pernuttmdo_-se, sómente nesfP n:-~so, a t•ntrada .no nwsmo ás pessoas consideradas
immnnr".;.
CAPITULO ll

Art. ~l .H. Quando for not.ifieadn nm caso dP pl"slP, a
:ml.oridade sanifaria prr.cnderá dn seguinte modo:
a) communicará o caso, pelo meio mais prompt.o, á Inspect.oria dos Serviços do Proprh1ylaxia. dando t.odos os P.sclarecimentos nccessarios:
b·) o medico em· scrvi~,o na lnspectoria seguirá immediatamentc para o fóco, levando o necessario pm·a a injecc.ã.o do
soro c para a sôro-vaccinação;
,
. . _
c) ao chegar á casa do doente, procede~ a ~ . mJecçao; de
sôro no doente e immunizará as pessoas da !anuha que msso
consentirem;
.
d) organizará a lista de todas. as pesSf'as res1dent.e~ na
casa P. no fôco. · Pela j nsteza da hst.a serau '!'esponsave1s o
chefe fla familia ou encarregado da; c~~;a, passtvms d'a multa
de 1 00~ a 500$ si occult.arem ou onnU..1rcm o .nome de algnmadas pe~soas rcsidm~tes ~os fó~os;
e) procederá a dc:nnff'cçao da r.asa, de acctlrdo com as
instrucçõcs em ivigor.
'Art. 345. A autoridade sanita ria procederá diariamente
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á vigilanciã mPdica riP loda. á zóna considerada fóco ifielo ~eguinto modo:
·
'
a) no domicilio em que foi verificado o caso será feita,
diariamente, a observação thermometrica de todas as pes~:;oas
sob vigilancia, dflvendo os reRultados ser consignados no bo~
letim de serviço;
·
b) naR casas visinhas serão inspeccionadas todas as pes. . .
soas ncllas residentes, applicando-se o thermometro sónwnte
áquellas que parecerem dof'ntes;
'r:) Vflri:fJcarlo t\ue um individuo s~ acha febril, a auto ri ...
dade sanüaria exigir;.í a presença do medico da familia que
í'ará o cmme cuidadoso do doente e emittirá sua opinião, podendo o proprio medico san.itario fazer exame quando o doente
não tiver medico habitual ou quando houver consentiment~
escripto da familia.
Art. 346. ~-\ntes de confirmado o diagnostico, o d•Jente
ser:i isolado em domicilio, ficando o chefe de familia, dono ou
encarregado da cas~. responsavel por elle, e incorrendo na
nmlta de 100$ ou 20G.$, si o doente não fôr mais encontrado.
,Art.. 347. Si, a despeito do diagnostico do medico ass~s
tent.e. houver ainda duvida por parte do medico sanit.ario será
o fnrt0 levado ao conhecimento do delegado de saude, o qual,
!mvid0 o director, agirá de accôrdo crm o estal:Jeh~í~icto no
tte!.. ~H 7.

'

CAPITULO 111
Ch.olera

Art. 348. Quandd houver uma notificação de cholera, a
autoridade sanitaria procederá de accôrdo com as lettras a)
c) d) e e) do art. 3·i4 do •prqsente regulamento.
Art.. 319. Tomadas estas medidas a autoridade sanitaria
fornecerá á familia os conselhos prQophylacticos refflrcntes á
cholera e fará pôr em pratica as medidas constantes de in81.rncções cspeciaes, organizadas pela Directoria dos Serviços
~anit.arjos Terrestres.
Art. 350. Removido o doente, proceder-se-ha :í vigilancia medica de todos os communicantes residentes no fóco.
Art. 351. Desde que uma das pessoas observadas apre8enfc qualquer fluxã.o intestinal, o inspector sanitario recol!wrá o material necessario para o exame bacteriologico, e,
(~mquanto aguardar o resultado deste, agirá, em relação ao
doente como se se tratasse de um caso confirmado, pondo em
e~mcução as instrucções relativas á prophylaxia contra as
moscas.
Ar L 352. Os communicant.es de um caso de cholera, e
especialmente as pessoas da casa onde residir o doente, sof..
frerão os necessarios exames de laboratorio, afim de sPr nelles verificada a condição de portadores do germen.
Paragrapho uni co. Quando as pesquisas experimcntaes
ffemonst.rarem bem em qualquer pessoa a condição determinada
neste artigo será ella isolada, embora não apresente symptomas morbidos, até que peS~isas posteriQres demonstrem a
ausencia da condi<;ão verificãda.
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CAPITULO IV
1'upho exanlhematico'

•Art. 353. Notificado um caso de ty.pho exanthematie~,
confiT·mado ou sus•peito, a autoridade sanitaria agirá do modo
f.!eguinte:
a) fará' o isolamento domiciliaria de rigor do doente, ou
removei-o-há para o Hospital de Isolamento;
b) as roupas de uso e de cama serã~ expurgadas de ectoparasitos e o assoalho da residencia do doent~ lavado com
Roluções insecticidas;
. .
c) os objectos não aproveitaveis serão_ incmerados; .
d) as pessoas residentPs no fóco deverao ser submetbdas
á vigilancia, medica:
OAP/TULO V

Variola

A.rt. 354. Quando occorrer um caso de varíola a autoridade sanitaria tomará as segu int.es provi_dencias:
a) isolamento do doente;
b) desinfecção do domicilio, roupas, moveis e utensílio~,
·etc.;
c) vaccinação e revaccinacão de todas as pessoas residentes na casa, ou que estiverem em communicaeão cdm o
doente e não tenham sido vaccinadas ou revaccip.adas, com
proveHo, dentro do prazo legal;
d) vigilancia medica.
Art. 355. O isolamento será nosooomial e, por excepcão
domicilinrio. devendo ser, neste ca~o.. rigorosamente mantido.
Art. 356. A vigilancia medica dos communicantes ·será
feita diariamente, durante f4 dias.
~<\trt. 357. As medidas de prophylaxia indicadas nas alineas a, b e d do art.. 354 serão feitas de accôrdo com os dispoF-itivos dos artigos 358 e seguintes e segundo a technica indicada r.as instrucções especiaes organizadas pelo Inspeotor dos
Serviços de Prophylaxia. com approvação do Director dos
Serviços Sanitarios Terrestres.
Art. 358. As pessoas que não quizerem acceitar as medidas constantes dos artigos precedentes, serão recolhidas a um
ridificio apropriado onde ficarão em observação durante t4
dias. correndo as de~pezag de estadia, que serão pagas mediante deposito •prévio da respectiva importancia, por conta
das mesmas do chefe da famlia ou de quem suas vezes fizer.
Art. 359. A vaccinação on revacc'inação contra a vario la,
megmo fóra da occorrencia de casos desta doença deverão ser
praticadas de modo intensivo e systematico.
'
·
.
§ Lo Far-se-ha a vaccinação dentro do primeiro anno de
idade e a revaccina~ão de sete em sete annos. Os paes, tutores e quaesquer outras peAsoas responsaveis pelas creancas
ficam ,obrigadas ao cumprimento desta disposição sob pena
fie multa de. 50$ a 100$000.
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§ 2.° Ficam isentag dà vaccinaç~o ;<>n revaccinaçã9 aft
pegsoas (mjo e::;tano ele saude contr:a-1.nd1qne es~a~ medidas.
emquant.o permaneeemm as contra mdiCa.çoes, a JUIZO da autoridarte sanitaria.
§ 3. AR pe~soas que_ honvere~. sido vaccinad~s ~ntes do
sexto mez de idade, serao revaccmadas., pela pru;ne1ra vez,
dentro do 'prazo maximo de dons anno~ e dahi por deante
como no paragrapho primeiro.
Art. 360. As vaccinacões contra a variola serão gratuitas, SemprP praticadaS COrU lympha animal, Oriunda de estabelecimentos officiae~ ou officialmente autorizados a preparai-a e de conformidade com a technica adoptada pelo D'epartamento Nacional de Saude Publica.
>Art. :~1811. A pratica rta vaccinação incumbe principalmente aos medicos diploma.dos no pair., ou hahilitados por lei
ao exercicio da medicina, podendo ainda ser rr,alizada por
pessoas não di,plomadas; em casos especiaes .
. § 1. A varcinação e a revaecinacão syst.ematicas serão
praticadas pelas autorinades Ranitarias. incumbidas desse serviço.
§ 2. A vaccinação e revar,cinação nas'qlasses armadas, ficarão a cargo dos merlicos militares do Exercito e da Armada
e forcas policiaes. devendo ser regularmente enviad~ á repartição saRitaria competente. para registro, a relação dos
vaccinados e revaccinados com todos os dados exigidos no
art. 363 deste regulamento.
Art. 362. Os attestados de vaccinacllo e revaccfnação serão passados. por medicos ou nutoridad~s sanit.arias competentes, não podendo o de vaccinação ser concedido antes de
verificado 6 resultado positivo da inoculação:
§ t,o O attestado de vaccinação que não assignalar o re!-;ultado da inoculacão ou que o disser negativo, terá valor,
para os effeitos regulamentares. sóm~nte durante dous annos,
§ 2. Esse attestl.\dO, qu~ dever.á .ser ~atuito e passad~
de preferencia. em impressoa adaptados pela reparticão sanit~rfa, terá. o valor de prova de vaccinaoão ou revaccinação
para o~ effeitos da iei.
§ 3. Quando fôr verificado, pela autoridade competente,
& fJ~.lsifioarllo desses attestado.s, será imposta ao attestante a
ml)lta de 500$, e a suspensão do exercicio da medicina nos
ca~os de reincidencia sem prejuiso da pena criminal.
Art.. 363. Haverá em todas as repartiçõ·es sanitarias um
livro especial de registro dos vaccinados e revaccinados. no
qual serão inscriptos o nome, a. côr. o sexo. a naturalidade,
a filiação, a residencia e outros dados que forem julgados necessarios __
Art. 364. Sem estar vaccinada e nlo se ~ubmeU.endo ás
revaecinaçõe~. nos prazos da lei, r prohibido a qnalquP.r
:Pessôa:
to, exercer fuhcçõ,es pubJicas, quer se trate de funecinnarios effectivos, quer em çommissão, de operarias ou diaristas e mens~listas federaes, estaduaes ou municipaes;
2°, prestar· serviços militares, terrestres, marítimos e an0

0

0

0

0

n~oa;

~. mat.rjcular-s~

ou freql)ent1r as. escolas primarias, eAlf\1}1arigr, (}Q 'rt~s e of!1c1os e mstitutc%es congeneres, o .ffclaes· ou particulares:
t.~~eleciil'!ento~

4
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4", srr admit.tirlo ou permanecer em asylos, patronatos,
rasas dr nxpost.os, im;t.it.ntns rle cegos, de surdos-mudos e
inst.it.uiçõns religimms;
.
.
5", fr'ahalhar· ~~m companl}ias, bancos, .estabelecimentos
indusf.riaes n nommerciaeg de .qualquer espeCie;
6°, servir na marinha civil ou mercante;
7°, rnsidir Pm hof.eis, casas fie eommodos, estalagens, hospedarias nn em qualquer habitacão collectiva.
Art. 365. Rão respectiv.amente responsaveis ·pela execuçã.n dos dispositivos dos ns. 1"~ 2". 3". -1", 5", 6" e 7.. do ar1.igo an!Prior:
1 o, os funceionarios publicas e os chefes da reparticão
aos quaPs competir a nomeação ou admissão de funceionarios, opet•arios, diaristas e mensalistas;
2°, os commandantes militares ou chefes de serviço uo
rpw diz rPspeito aos seus subordinados;
3'>, os dirncím·Ps de escolas primarias e estabelecimentos
rk ensino seeundario. de artes r officios C instit.UÍÇÕ'eS offir.iaf's r particulares;
4°, os dircctorr!s ou proprietarios de asylos, patronatos,
casas do Pxpnslos, insl itntos dfl! snrdos-mudos, oegos e instif.u i ções r·r,l igiosas;
!)", os propriel.arios ou directores de companhias, bannos r est.abcleciment.or; imlnstriaes e commerciaes de. qualquer Pf'pr.cie, sal v o sP os empreg-ados tiverem regalias de
funecionarios puhlicos, caso em que serão directament.e
responsaveis pela infracção;
6°, os prnprictarios ou directores de companhias de navegação e os eummanrlanfes de na vi oro, da· marinha civil 011
mercante;
7°, os propriet.arios de hoteis. casas de pensão, casas de
commodos, est.alag·ens, hospedarias n outras 'habitações colJecf.ivas ou os seus responsaveis.
§ 1. ·Para execução das dct.f•rminacões do art. 36ft a aut.oridadn sanitaria poderá intimar os responsavcis, concedendo-lhAs nm prazo razoavel para cumprimento da intimação.
§ ~. 0 As pessoas provcnient.es de qualquer ,localidade do
paiz, ondo hnuvet' variola sob a fórma epidem'ica, não poderão entrar em outras localidades sem a prova legal de te.
rem sido vaccinadas com provPit.n ou revaccinadas nos prazos da lri, fic~ndo, além disso, sujeitas á vigilancia medica.
§ 3. A infraeção dos dispositivos contidos nos arts. 36-1,
365 e ~ 1 o será punida rorn a multa de 20$ a 200$ e o dohro
11as J'cincidencias.
§ ,1_o A's pessoas vindas do cst.rangeiro não ser.á pcrmitf.ida a rntrada em territorio nacional sem que, préviamcnt.~,
tenham sido var,cinadas ou revaccinadas, ou provem, de modo
rabal, se tere.m snbmettido, ~om prnveito, a essas medida~ nos
prazos da lCI.
§ 5." A nxigencia desta disposição será extensiva a todas
as pessoas, nacionaes ou estrangeiras, provenientes, p.or via
mar i l.ima. de portos ou localidades do paiz, com destino á Capital da Hcpnblica ou qualqner outro local.
§ 6. o Tratando-se de navio vindo de portos infeccionados
de varíola os passageiros deverão ficar sob vigilancia medica,
nas condi900s estabelecidas neste regulamento.
0

0
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§ 7. As vaccinacõe~ ou re.v~ccinações exigida~ nos para:grap.hos anteriores serao ver1f1cadas pela autoridade samtaria do porto no acto do desembarque.
§ 8. o Os passageiros que não apres~ntarem a prova de
vaccinação ou revaccinacão só poderão desembarcar subrnett.endo-se a essa pratica, que será reali~ada pelo medico de·
bordo ou pela autoridade sanitaria do porto.
§ 9. A cada pessoa vaccinada nas condições acima exigidas, será fornecido um ~tte.st,ado de vac~inação, que terá .o
offeito de passaporte san1tar10 para os fms da prophylaxia
antivariolica.
§ 1O. As pessoas que se furtarem ao cumprimento do
dispositivo deste artigo serão punidas com multa da 1.00$ a
0

0

200$000.
§ i 1. Sem a prova legal da vaccinaç~o ou revaccinação,

uen'huma pessôa poderá obter das autoridades competentes
carteiras de idfmtidade, passaportes e certidões de naseimcnt.os quando tiradas depois de seis mez~s de idade.
~ 12. Ao responsavel ser(t imposta a multa de iOO$ a
~00$~ no easo de iufracção.
§ 13. Nas casas de saude, nos hospitaes publicas ou particulares, não serão admittidos enfermeiros ou empregados
de qualquer cspecie, sem que tenham sido vaccinados ou revaccinados nos prazos da lei, ficando os respectivos directores, ou proprietarios, responsaveis pela execução desta medida e sujeitos, no caso de infraccão, á multa de 100$ a
200$•0.()0.
§ 1ti. A vaccinação ou revaccinação ser.á tambem a~pli

oada aos doentes á entrada ou sabida, si não houver preJuizo
a saude dos mesmos.
§ 15. As pessoas encarregadas de qualquer serviço domestico não poderão exercer seu emprego sem estarem vaccinada'3 ou revaccinadas contra a varíola nos 'prazos da. lei,
sob pena de multa de 20$ a 100$000.
Art. 366. Além das medidas de prophylaxia, indicadas
nos artigoE-i anteriores, serão feitas, pelas autoridades sanitarias competentes, vaccinacão e revaccinaç.ão domiciliarias,
constante::; c clP- modo systmnatico. empregando-se inicialmente os meios suasorios c instruindo-se os vaccinadm; sobre
08 cuidados ncccssarios para evitar complicações da vaccina.
Art. 367. A cada pessôa vaccinada ou revaccinada pelas
autoridades sanitarias coilceder-se.. ha um attestado provisoJ'io, que será substituído pelo definit~vo por qualqum· autoridade sanitaria que verificar o rP.sultado da inoculaç3.'>.
Art.. 368. As T·epartições encarregadas do tegi:::;Lrn civil
notificarão, mensalmente, ás autoridades sanitarias competentes os nascimentos occorridos nas reSJ•enti vas cireumscripções. com discriminação de~ nc,mes, data do nasci"~cnto, filiação n residencia .
.Art. 369. 0 ·; r..stabelecimúnt.o~ Gli..Jttrrec-ados d.a t;J·cparaçft;, da Iympha anLi-variolica são ~ujcitos á fiscalização do
DevartamenLo ~lauional de Saude. Publica e devem sor instalJ~ld•'<~ de aceô! ilc com os preceito; ~·científicos.
Art. ~no. As disposições deste regulamento relativas á
tprophylaxia da varíola serão executadas nos Estados mediante aceôrdo, eompetindo essa ex:ecw;.ão á.s autoridade's sanitarias estaduaes, aos inspectores de saudo dos portos n aos
medic.os dol:' serviço!:3 de prophylaxia rural.
~ara

!. . i
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CAPJ'l'ULO Vl
Diphte1·ia

Art. 3'71. HecelJida uma notificação de diphteria a autodadf'! .sanitaria dirigir-se-ha ao ponto indicado, levapdo
ôro anti-diphterico e o material para injecÇio. e oroceder·á
ri á seguinte maneira:
·
a) de accôrdo com o mêdico assistente, e com assentimento da familia e do enfermo, injectará neste o sôro antidiphterico, si já não houver sido applicado este tratàmento;
b) immunizará todas as pessoas que desejarem P.SSe recurso prophylatico;
c) distribuirá os conselhos prophylaticos org·anizaaos pela
Directoria dos Serviços Sanit.arios Terrestres, referentes á.
diphteria;
.
d) fará executar processo de desinfecção que :<e facarr1
inrH~pensaveis, do aecôrdo com as instrucções da Inspeetoria.
APL ~n~. Si n doenlf~ fizer parte de algum collegio 011
nutro estabelecimento de iustrue~~ão, asylo ou outroK estabelecimento~ eongel,1( 'res, a autoridade sanitaria (JI'ocederá de
acr~ôrdo eom o aet. ~68 do presente regulamento.
Art. 373. Restabelecido, o doente não será readmittfdo no
estabelecimento a que pct'tencer sn não exhibir um attestado
fornecido pelo laboralorio, em qu1~ se affirme não ter elle
bacillos da llii)hteria na gal'ganla ou uas fossas nasaes.
§ 1. Os responsaveis pelos estabelecimentos a que se
refere o artigo anterior, que receberem as pessoas restabelecidas do diphLeria sem o att•'stado de que trata este artigo,
são passíveis da multa de 100$ c si o estabelecimento for
official, de suspensão por 15 dias.
§ 2." O chefe de familia ou dono de c~a que mlo dér
eumprimento ao pt·esent'" artigo será passível de uma multa
0

de 300$000.
§ 3. Para ()btenção do attestado a que se re.fere este
0

artigo, a pessoa
exames.

t·c~tabelncida

df'vnrá ser subm1ttida a novos

Ar I. 07 4. Os comnttlllicantes i nnw~(Haw~ de qualqum· caso
de diphteria deverüo soffrcr exame bach~1:iulogico, afim de
ser verificada nollcs a presença do respectivo bacillo. Quando
o re~ultado de tacs exames Jôr positivo, os communicantes
serão considerados E'lementos de contagio e, como taes, passíveis elas medidas sanitarias constantes elo art. 352, naragrapho unico.
Pai·ag·rap1w unico. ;\ autoridade sanitaria promoverá a
applicaç,ão do proees·so de Rehic1< ou outro qur. se faQa indicado espccialment.e nas ltahifat:fif>s <~ r-1stabelecimentos conectivos.

f.'API1'1:JJA) VJJ
ln{Prção 1>nerpcral em maternidad6
-\r~ .. :3/r). Notifir~ado ~nu easo de infecção puerperal em
mal ermdadc. ou e1p hospita.l. o_u eaHa de saudP que receba

pucrperas, a autoridade samtar1a:
a) . pt'OII\OYm·ú ~t

rcmt:?ço,ão da dnPr1te para pnvilhüo ou t::'n-

fcrwa!'la q,up pernuff>a o Isol·'nl-mlfo conveniente.
b) fará a desiufecção do l< iti;
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Art.' 376. Não será permiftido o funccionamento de maternidade, hostil ou casa de saudê,. que receba puerperas,
si não dispuzer de accommodações apropriadas para o isolamento das doentes atacadr1R cl1~ febre puerperal.
CAI'l1'ULO VIII

(Jpldalmio. dos rect iH-nascidos ?ias maternidades, r-rédtc .. ,
rstabclecimentos analogos

Art. 377. Qual'ldo fôr notifiéàdo um. caso de ophta1mia
pnrulenta nos rMem-nascidos, nas créches _üu' maternidades,
a antoridade sanitaria procedeL·;i do seguinte modo:
a) t·~nwverá o doente da ~ala commmri, isolando-o eonn•n ientemente·;
hl aeomauJhará as medidas que julgar necessaria~ wm
n fim df~ impedir a propaga1,~ão da doença;
c) providenciará para a destrüição de moscas no local
e para a extincção d11 fócos de larvas de moscas na visinhança, aconselhando nwdidas arlequadas ao extermínio dPsses
insectos.
CAPI1' ULO IX

lnf'ecções da g1·npo typhico-paratyphico

Art. 378. Quando fõr notificado um 1caso de febre typhoide ou de infeccões paratyphoides; a ~toridade sanitaria
procederá do seguinte modo:
a) fará vir a turma de desinfectadores;
b) procederá ao isolamento e· desinfecção de aceôrdo eom
.
as' instrucções em vigor;
c) procurará proceder, aconselhando, á vaccinação antityphica das pessoas residentes nó fóêo e nos comrimnicantes·
·
' d) fornecerá á Jamilia os conselhos prophylaticos or·ganizados pelo Departamento;
e) fará ·as indagações ucccssarias para apurar as origens da doença;
f) intimará o dono ou responsavel pela casa a mstallar
filtros, cujo modelo seja indicado _pela mesma Directoria;
g) tomará todas as providenmas· e expedirá as necessarias intimações .para que o abastecimento da agúa da casa
esteja, o mais possiYcl, de accôrdo cóm os preceitos de hygiene;
r·
. '
l . .•. d d
t
h) Isc,ahzara o c om1c1 10 o oen e, e os que lhe ficarem proximos, procurando extinguir os viveiros de moscas
que encontrar e pondo em ex.ecução os cortselhós e as instrucções referentes á prophylaxia contra .as moscas.
Art. 379 . Quando o caso occorre'i" erti' estabelecimento
commercial, ou habitação collectivá, o doente deve ser removido.
Art. 380. Si o estabelecimento commercial fOr de generos alimentícios, será fechado, até que se executem· ag medi ..
das prophylaticas cou\:enielltes, prescripta;s pela autoridadé
sanitaria.
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CAPITULO X
Lepra
Art. 381. Quando fór notificado um caso suspe·ito de lepra,
como tal cuusülerado pela autoridade sanitaria, ficará o enfe:fmo sob vígilancia, de'V·endo o medico assistente confirmar
a notificação logo que tenha positivado o diagnostico.
Art. 382. A notificação poderá ter caracter confidencial
t.l.esd.e que a isso não se opponham interesses maiores da
saude conectiva e que o enfermo assim o queira. Nesse caso
será guardadó em registro especial o nome por extenso, indicando-se o mesmo pelas iniciaes nos demais documentos.
Art. 383. No Districto Federal a notificação será feita á
rnspectoria de Prophylaxia da Lepra ou ás delegacias de saude
da zona em que residir a pessoa notificada, competindo a e>··
tas communicar logo o facto áquella inspectoria. Fóra do Diq ..
trict.o Federal será feita ao respectivo chefe de serviço de
prophylaxia rural ou á autoridade sanitaria designada pelo
Governo Federal.
Art.. 384. O medico que examinar inaíviduo doente ou
suspeito de lepra deverá scientificar-lhe para os obj_ect.ivos de
rrophylaxia, do caracter contagioso da doenca, com a necessaria prudencia, de modo a não abater-lhe o moral, devendo
ainda, quando julgar preciso, levar o facto ao conhecimento
da familia. Além das recommendações que julgar convenientes, relativac:; aos meios de evitar a transmissão, fornecerá ao
cliente os conselhos impressos, para tal fim organizados pela
lnspectoria de Prophy!axia da Lepra.
Art. 385. O medico, sempre que puder, inrormará á l'í:!partição sanitaria si o caso presente já fôra notificado, em
qualquer época ou em qualquer logar do territorio nacional.
,Jsso mesmo verificará a repartição antes de considerai-o caso
novo para os effcitos da estatística.
Art. 386.. O isolamento nosocomial será fetf.o, conforme
os casos, em cstahelecimentos fundados pelo Governo Federal, pelos Governos estaduaes ou municipaes ou por pessoas c assoeiações priYadas, de accôrdo com instrucções expedidas pelo inspeetor de Prophylaxia da Lepra.
Paragrapho nnico. O jsolamento nosocomial terá seHtPl'C
em vista as prefereneias do doente por determinado local e
as vantagens medicas e bygieuicas, julgadas em cada caso
pela autoridade sanitaria.
··
Art. 387. Qg estabelecimentos nnsocot'lliaes serão, conftlrmc os casos, os segnint.es =
a) colonias agrícolas:
b) sanatorio~ on hospit.acs;
c)'

asylo~.

§ 1." As colonias agrícolas. sempre preferíveis, deverão
ff•r bastanf1' :unplitude para uellas Sf3 poder estabelecer uma

vordad~ira villa de leprosos. c, além das condiçõs que assegurem do melhoi' modo os seus firts, deverão tet· bospitacs
para os qtw nece~sit.arem cura df1 doenças H affncrõeg intercurrentei"' ~1 espeeiac!-l, creche. nrphauat.o e asyJo para oa ineapar.e~.
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§ 2. Os sanatorios, hospitaes e asylos, · só ndmissivéi~
quando as condições locaes e outras o permittirem ou o reduzido numero de doentes dispensar o estabelecimento de uma
colf'lnia, terão por fim 'J)rincipal multiplicar as casas de isolamento na medida do possivel, junto dos fócos, afim de far.ilitar a segregao-ão do~ leprosos. Deverão ser estabelecidü::;
f'm logares onde, a par das melhores condições hygienicas,
existam amplos logradouros para os isolados.
Art. .388. Para o~ estabelecimentos da lettJ•a lt. do artigo
Pnf.erior, serão de preferencia enviadbs, além doe; que o de~e
jareu), os que forem ainda eapazes de pequenos trabalhos, regulados f'cgundo pre~crip(;fío medica; para os di! lettr·a fJ. de
. preferencia serão enviados aquelles que residam nas proximidades, tendo-se tarnbem em vist.a as vantagns ou desvantagens que lhes possa trazpr o tratamento de sanatorio llU de
hospital; para o~ da lett.ra c, os doentes que se invl\.lirtarern,
levando-se tambem Nn conta sua visinhança do local.
. Art. 389. A in~tallação de estabelecimentos destinado" a
Je·prosos obedecerá ás condieões de conforto e aprazibilidar:Jo
para os doentes e de protecção para as populações visinhas,
f!cando subordinado o funccionamento · delles a instrucçõc.;;
('Xpedidas rpelo direefor geral, depois de approvadas pelo Ministro do Interior.
·
Arh 390. O isolamento .nosoçomial dos leprosos, inclu ..
f\ive o transportr para o e.RtabeleCimento, será feito a expensas dos poderes publ ieos, tcndo... se em vista as condições sc.idaes do doente.
§ f.C' Ha,erá nos noso..:Jnm i os accommodações para doentes
cont.ribuint.es, correndo por conta propria âs despezas de isolamento e de transporte, conforme fôr determinado no regiment.o interno do estabelecimento.
~ 2 ... Aos funccionarios do Governo poderão ser concedirias. quando so! icitadns, a juizo do Governo, as necessarias
facilidades para que se isolem de accôrdo com as suas conoiçõe~ sociaes.
.
ArL 391. Nenhum doente de lepra rpoderá ser isolad'l
em no~ocomin on domicilio sem prévia verificação do dia~
~moc:;tico pela In.spect.oria de Prophylaxia da Lepra.
~ 1. Notificado o caso, confirmado ou suspeito,. a autoridade sanitaria qne receber a denuncia communicará o facto
á Jnspectoria de Prophylaxia da Lepra que fará seguir um
jnspector sanHario para o domicilio do doente afim de exa ...
minai-o. Quando a denuncia fôr dada ao chefe de prophylaxia rural Rerão por elle tomadas as necessarias providencia-::.
Quando não fôr encontrado o domicilio ou o doente, será o
caso levado ao conhecimento da autoridade. Aanit.aria, qu·~
•providenciará para sua descoberta e verificará a quem cabe
a re:::;ponsabilidade. ·
.
.
§ 2. O doente quo residir em fiabit.acão particular qniJ
offereça as necessarias condições e cujos out.ros moradores ~~
conformem com as prescripções da autoridade, poderá nella
aguardar, sob vi~dlancia, a verificação do diagnostico.
.
· § 3. F'6ra deste ca~o a transferencia se fará desde Iog'J
para lo0al de jsolamento provisorio.
§ 4." Si a prssoa notificada negal_':-se ao exame será re<TUisitado auxilio ela policia para execução dessa providencia.
e· para o respectivo isolamento, u~a vez ·~ caso tmnfirmadt1.
0

0

0

0
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§ 5. 0 Será permittida a _presença de medi~o da contia!Jç'a·
da pessoa, doent.o ou suspeita, ao exame destmado a venftcar o diagnostico da lepra.
.
.
§ 6. o exame deverá ser tão completo quanto possivel.
empregados Lodos os meios de pesquisa clinica,. mi~roscopic,a.
e sorolugica acaso indicados, organizando-se uma f1cha. onde
::-:erão delilarauos quaes os principaes signaes ·e symptbmas
pre~enLes uu ausentes e que sirvam, . conf~rme o caso, p~ra.
allin11ar, inlirmar ou su.:;peitar da ex1stenCia da lepra~:Sem.:..:.
JH"0 que Jôr pu~::;ivel :;erão conserv~d~s as prova~~ dos e~àmes.
ele laboraLunu ou outras a que se t1ver proced1do, e QOnve-.
nienLemente archivadas. Uma cópia dessa ficha com a documeuta~,;ão experimental possível, obtida do laboratorio, de-.
verá sempn· ser enviada para esse fim. á II:1spect?ria de Prophylaxia da Lepra, onde quer que tenha .stdo feito o e~ame,
o bem assin: au esLaheleeimOllÍO nosocorrual 1para onde 1ôr 11
lloente enviado.
. .
§ 7. '' Si o diagnostico apresmü~r difficuldades ~ si, a JUIZO
da au loridacle sanitaria quo examii.ar o doente, nao se puder
tirar cundusões positivas, serão pedidas providencia~ ao
lnspcctor de Propl1ylaxia da ~epra. Si es~e jul~r couveriieJ?.te
pocl1~l'á. commetl.cr o esclarecnnento do dmgnost1co a espeemlista estranbo ú rnpartição.
§ 8." Fónt do Districto Federal os exames serão feitos.
pelo Juspedor ele Prophylàxia Hural especialmente incumb~dJ
desse serviço, podendo o chefe ele serviço de saneamento rural mandar om·it· especialista estnntho á repartição, nas condições do paragrapho anlerioi'.
§ 9." 'J'odos os exames do laboratorio serão requisitados
aos Jaboratorios bacteriologico::; do Departamento Nacional de
Saude Publica, I!UO deverão fornecer os documentos experimentaes possíveis, afim ele serem enviados á Inspectoria e ao
cstalJcleei tlll~tüo nosocomi::tl para onde fôr o doente enviado.
~ Hl. Na bynothese de serem negativos os exames de
lnlloraLuri11 vuder:i ser o diagnostico esclarecido. pelo exame
dinieu. N essu caso observar-se-hão as instrucções especiaes
expedidas pelo lm;!Jector do Phophylaxia da Lepra., nas qÚaes
serão indicados os signaes o symptomas que autorizam a con.-;ictcrar o caso confirmado ou suspe.ito.
. Art. 392: Da conclusão do ·exame poderá haver, sem e.ffeito suspcn:-;1 Yn, rc~urso para o Director Geral do L·epart.a.:..
0

mento.

·

,
Parag!·np!Jo unie9. Nesse caso scni nomeada. pelr.1 llirectur
C{cral ur.na cumrmssao cornpost:: de dous med ieo;; d'Js ho~pi
taes do 1solaJ;neuto ou de clous mspectores sanit.ai io~. qttc não
tenham serndo no cxa,nF', e de dous outros ('3Dccilll i:;ta:; de
recouhecida eorrrpetencia. estranhos á reparti,~:lo-. ~l ') 1 ·e~ul
Ladt? d<? exame for negativo ecssa1·ão qus.esque1' pro v idcnc1as
sam t:~nas tomadas em relação ao caso notifJ.~:.tde. si, purém
autorizar~ suspeita ou confirmar o diagnostico execufa1·-se-hã~
as dctcrmmaç'lt~s regulamentares em vigor .
. Art :39:3 ·. Desde. quo a. ~utoridade sanitaria f.enrta con,..
clmctu yclo dutgnost1co po:~lt1vo da lepra, levará o facto ao
conheCimc~nto do doente ou de quem por elle responder notifieanclo-lllc::o _tambem a obrigatoriedade de isolamento e 'a liberdade. 91.~c flca ao doente de feval-o a effeito erri seu proprio
domicilio ou no estabelecimento nosocomial1 que lhe convier •.
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Paragrapho unico. Sal\ o ac~ôrd~ qu_e regule especialmente o~assumpfo. f.m•ão preferer1Cia para ISOlamento ·TIOS ]llJ)l'OSai'ÍOS, os doentf's donliciliados, nos termos da lei, n? .F,:!Iltado
ou munieipio onrlr forem situados aquelles e~talH~lt'elllltmtos.
Os doente~· vindos de outros Estados ou rnunieipios ·só st~rãn
recebidos após prúvia annuencia das aut.oridades sanitaria:-;
do local para ondo Sl' deM.inam, curn'prindo-so. nesse c~u;o, . as
d1etermiijações dp art. H ~p dec~etp h. ~L.H8?, dt~·2'_Ut! Ja!_leu·o
dê.-.1.920. Caso nao tenha sido obtidl'} a.Qnm~lWla pd\VHI. serao o"l
I:Io~nte~ reenviados ao local, de sua residr112i~.
Art. 3-94. Nas colonias ·de leproso~ pcrmitl.ir-se-ha a internação de pessoa aduiLa que ·queira aeompanhar o doent.~.
c?rren~o as desp.ezas de manuten-.ão por S.U<'l_ propria conta:
~1. porem. a pessoa que acompa11h• o leproso JcH' o Olltro conjnge ·1\ r1ão t Í\'l'l' l'f'l'lll'SOS. O novel'tlfl podrwá C.nlll~00P.T' a intPI'~
na~~ão

gratuita.
· ParagTaplro IIIJ ieo. Si a prssoa sã int.ernarla resolver· rrn
qualqunr l.r·mpo rPt.irar-sP. dnvrrã submrUr~r-sn a P\:Ullf' Í111'-·
.liico I' a vigil<HJeia· duranlr~ o·tempo qun fôr julgado f'llll\1'ninri!.t•, a juizn da atttoridade t:ianitaria.
, ·
Arof.. 29rj. HaYPrfL nos· r>sLabelecime11Los nusoet)llJiae.~ 11111
·pavilhão dn obsena\~ão para ns doentes que a juizo nwrlit~IJ
devam ser sulJmctl idos a novo ·e rigoroso exame antes do in-ternamento definitivo. Ji~m caso de discordaneiít do diaguo~
tico rcsoh t>rá o Tllf'JWC,fiq·, podPndo manctar pl'oendm·- a -Jlov"
examr:.
Art. ::HI6. Nos estabrleeimentos de leprosot., além ele di~
postçors Ja detel'llr i nadas e dàs que forem pi'f~seripta.s em sens
-regime11tos i 11tcmr•~. serão observadas mais as sf~gu in f r~ r~n ..
-~ições:

_ a) os doeutet' 111anterão rigoroso asseio corporal e os por-tadores de h~sões abertas den~rão tr.l-as ·sempre tratadas e occlusas. Deverá haver () maior cuidado na desinfeenão do.~
excrcfos, tnndo-se t•.m vi~La todas as vias dn euú~sfto de 'bal·.illo;
b)
os doPntPs qne apn~sentarem aeeidPJit,t•s fl'l•ris fJ·equént{1s e o~ IIahitn:tlnH·nfe apyretieos, tlnrantr· as p]Jas1•s de~
reac~ão frhril. !-'t>rfío isolados em pavilhão t'SJH'!'ial. · rigneo.":l'mente prPLrgido eontra. os mosquitos: ,
c) os domicilio~ dos leprosos de qualquer c.at.Pgoria srrã.~
protegidos rontl'a o:-; mosquitos o nwscas fJ soffrerão expurgo.:;
periodico~. afim dn corrigir as falhas possivP.is da proteceã·'
mecanica. HavPrá r•m todo ó estabelecimento o Inaior .cnidnrh
em e\"itar-sn a tn·oereaç-ã.o rlll insectos hematnphag·M;
, d) na :in•a Prrt torno do estabelneir1wnto; at<' eert'a r In m i!
metros· de raio, a j11izu da autoridade sauitaria. ser:í. t.:mln
quant.o possivr•l r•\·itada a procreac;ão de éulicirlios e utoHea:-·
e) Hão dev~'J'á ~f'r upposto olJstaculo á vida comnmm doesposos que IJi:-;sfl <·onsintam, sujeitando-se o conjugo E;ão ú
mais. rc~tricta Yigiluneia mcdiea. NestaH çondições, ou quamh
ambos forelll doentes, poderão eohabitar em rleDart.amcnt.os
especines do e~tahrleeimento;
f) os filhos do leprosos, .embora um só dos progenitores·
se já doente, serão wantidos em secçôes espeéiaes, ànnéxas ·ás
áreas de pessoas sãs do Pstabelecime14to, para or ·14' se1·ão tmll~
P'Oi'tados logo rlepois de nascidos;
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a)' essas mesmas creanças não deverão ser n~trid~s B«? ~eio
de uma ama c não ~erão amamentadas pela proprta mae SI esta
fôr Iep1'm.a;
.
·
- ~ta·
h) os empregados do cstabeleCI!?Jento que ma1~ f11~e~ mento tratarem com os leprosos serao, quanto P.o~sivel,, ttr~
dos dentre os leprosos validos, de modo a· ser ut1hzado o mtnimo de pcssôas indemnes;
. .
i) os utensilios e -objecto~ manuseados pelos leprosos sr~ic.
destinados ao seu uso exclusivo, e, em hypothes~ alguma, serão ob,jecto de venda, troca ou ~adiva a pessOa sa; ·
. .
j) os detentos leprosos serao recolludos a local adequado.
nas colonias ..
Art. 397 .. s'ó é permittido o isolamento de leprosos em
ho~pit.aes commtms ou casas do saude, nos termos ~o art. 284 •.
:NcsttJ caso. laes estabeleeiment.os deverão subordmar-se ás·
determinações especiaes da_ lnspcctoria de ?rophylaxia da I!epra, importando a infracçao dellas na. retirada da eoncessao,
quo 6 sempre a tit.11lo prccario.
A1·t. :ws. SP-rü pcnnittida a fumlação e manutenção por
pcsst,as ou assot~iar,;õcs privadas dr: estabeleci~entos nosoc~
rniaes para ll•prosos. Taes cstahclec nncntos, porem, só parlt3rao
funceiorú:tr· mediante liccnç.a da Inspectoria do Prophy!axia d'a
Lepra. ,.,ujcito(:l á sua vigilaueia n obei_g-ados a executar as inedidas sani tarias julgadas necessarias.
Paragrapho uni co. Para ·a fundação e manutenção dos estabeleeiment.os dl~ isolamento podrrá, a juizo do Governo, ~er
feito aocôrdo entre a Inspectoria c associaçõ~s privadas idoneas, ouvido o Dirc1~tor Geral, que assignará o aecôrdo, ficando
ÇJS estabelecimentos sob fiscalização da Inspectori9-·
Art. :.HHl. Os doentes isolados em nosocomivo poderão
tratar-se, ~;ou condições d.etcrmil1arlas no regimento interno
do cstabeleeinwnto. com clinieo de sua confiança, correndo as
despezas por sua conta.
!1\rt. ·WO. Os doentes internados poderão passar de um a
out.ro nstahelecinwnto no~;ocominal ou isolai'-se em domicilio, desde que o seu, estado o permitta. a juizo da autoridade
sanitariH.
, Par.a~t~apho unico. Aos q11e ,j:í tenham sido transferidos
tio domwiiJO para o nosocomio pot· insubmissão não será mais
prrmitt.ido o isolamento donlieilifll' _
Art.. . 4O1 . J<;m easos cxeepei ortaes, a juizo do director do
estahrloemwnt.o, o qu~m~o, as {'mHiiçÕl'S de contagio sejam de
pouea monta, so J)('t'rmttn·a ao leproso a sahida do rsfabelecimenJo por lllllliel'O limitado de dias. afim. de visitar a familia
O ti t~·alar do int_crr'S."n ua l~lüSma. Córrerão as despezas por sua
C(~ntct, e devera snr seguido por um guarda ou enfermeiro ·
af1~n de, gar~ntir o c~mpriment~1 das medidas de prevcnçã~
~uc lhe::; scrao. pr~scr1ptas .. O d1r~etor do nosocomw ,julgará
c.m _cada caso SJ n~o ha pengo mmor para a saude. collectiva,
l11mtará r.om precisão o prazo da sahida c dará ao doente
uma ~wta os.cripta mencionando as medidas de prevenção a
q~1c fiCa o~r1g~do. A concessão só será feita depois da auto ..
r~dade samta~·1a do local do destino informar que ha condiçoes J>al:a o Isolamento domiciliario, temporario, a que serA
submettido o doente •.
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Art. 402. O isolamento do leproso, tratando-se do chefe
da familia ou pessoa responsavel pela ~ua propria manutenção, será communicado ás autoridades administrativas ou
judiciarias para os fins de direito ou de equidade.
Art. 403 .. Em caso de grande escassez de recursos, as
autoridades safiitarias procurarão auxiliar o' leproso recolhido a leprosario ou dar a8sistencia temporarià á sua fa-.
milia.
·
Art. 404. O isolamento domiciliaria só será per~ittidü
quando possivel as1;idua vigilancia e si o domiéilio nao for
casa de habitação collectiva ou de commercio. ·
, :. Paragrapho uni co. Será mais facilmente concedido o isolamento domiciliario, a juizo da autoridade sanitaria, aos
doentes da fôrma. nervosa ou anesthesica pura.
· Art. ·405. Combinado o isolamento domiciliario, a. auto·,ridade. sanitaria facultará prazo razoavel para que o doente
:se prepare pàra a sua execução, ficando, porém, desde Jogo
:éujeito á vigilancia sanitar.ia. Ser-lhe-ha fornecida uma nota
.escripta com as condições do dit.o isolamento.
Paragrapho uni no. As despezas do isolamento domiciliaria correrão sempre por conta do doente.
, Art. 406 .. No domicilio do leproso e principalmente nos
seus kposentos se observará o mais escrupuloso asseio, evitando.,.se nestes u Itimos, tanto quanto possível, o accesso de
outras pessôas. Os doentes deverão ter, pelo menos1 tim quarto de dormir pessDal. Suas roupas de uso serão lavadas na
propria casa, ~t parte das de ou,tr.em, e préviamente desinfe~ctadas ou fervidas. Todos os recipientes que receberem excre~os deverá conter Roluções antisepticas. Deverá haver parti~lar cuidado com os lenços, que facilmente vehiculam numerosos germens em casos de rhinite.
Art .. 407.. Os aposentos do enfermo serão, si ..possivel,
,quotidianamente desinfecfados e expurgados de moscas, mos;quitos e outros insect.os. e suas portas, janeBas e aberturas
revestidas de telas de protecçü.o. Em áreas visinhas do predjo, a juizo da autoridade sanital'ia, será tanto quanto poAsivel evitada a pro creação de cu Iicideos e moscas .
Art. 408. Os doentes serão mantidos rigorosamente iso:tados em seu aposento, protegidos .contra os mosquitos, quando tiverem accidentes febris frequentes, sempre que houver
'surto febril ou em qnalquer ontJ·a condição em que se presumir bacillemia.
Art. 409. O 'doente isolado em domicilio, além das recommendações que em cada caso ser~o feit.as pela autoridade
8anitaria, deverá cumprir as seguintes determinações:
a) observar escrupulosamente tudo o quo lhe for recommendado pelas autoridades sanitarias; ,
b) conservar-se tanto quanf.o possível afastado dos outros moradores, evitando todo o contacto corporal e conviléncia intima prolongada;
c) dispôr de utensilios proprios e' só se utilizar deites;
· d) conservar sempre suas. roupas, maxitné si eontami~adas pelos excretas em local proprio e protegido;
e) ter sempre occlusas as lesões abertas e desinfectadas
~m pensos antisepticos ;
. f) conservar-se sempre que puder em seu. proprio apo-~ e delle não sahir quando se ache isolado de rtgor;
·
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~ . g) servir-se sempre da privada e ba:rih,eiró que· lhe Jorem.
mdiCados,. fazendo desinfect.ar logo os excretas e as aguas
servidas ;
h) afastar-se sempre das crranças que residam ou permaneçam no rl.omicilio ;
Art., 410. As pessôas da família, os pomesticos e ~qdes
os que~ residirem ou permanecerem no domicilio. deverão;
cumprir o seguinte :
a) acatar as recommendações da autoridade sanitaria ;
b) prestar-se aos exames neeessarios para verificar se
esUío eont.aminr~dos,. principalmente si se tratar de ~onjuge
são do leproso ou de creaaças ;
c) não se nf.ilizar dül qualquer objecto ou utensilio que
tenha scn·ido ao doente h não permanec.er, salvo moti,vo de
força maior, nos aposentos que lhe forem destinados ;
d) não guardar suas roupas limpas ou servidas juntas
ás do enfermo ;
e) desin:fcctar-se sempre que tocarem em lesões abertas dos docnt es e antes c depois de tratar dessas lesõe~ ;
1') manter o domicilio tanto quanto possivel livre de
mosquitos e outros insectos ;
g) não pf'rmittir que o doente rec.eba visitas que sé
não conformem. com as medidas de prevenÇão aconselhadas;
h) evita r contacto frequente ·do doente. com os dornes-1
ticos e mais empregados, e dar-lhe, sempre que for possível,
criado ou enfrrmeiro privativo;
i) fazer eles infectar, antes da lavagem, todas· as róupa~
RCt'YÍdas da rama C do corpo do doente e incinerar as peQ~~
do r~nratiyos dellc retiradas.
Art. 4U. O doente isolado em domicilio,. conforme o
gráo de infccriosidade, poderá sahir em casos excepcionaes7.
sob vigil:mcia, rnndiantc permissfío e a juizo da autoridade
sanitaria. Si nfio cumprir RS prcseeip,~ões que lhe serã.o -feitas j(lmais pndr-r:í. gosar dessa rPgalia.
Art. ld:?. A crcanç.a filha ele paes leprosos isolados em'.J
domicilio nfío rhwerá ser n11fricla ao seio de uma ama e não;
scril am:mwnlncla pela propria mfí.e, se esta for leprosa .
.Art. 413. O domicilio rl.ondn sahir um leproso . ou um~
cadavcr de leproso deverá se,· desinfectado e expurgado, an-...;
tes cll: servir pnra oufrfim, P hem assim todas as roupas e
nbjectos qur. serviram ao clrwnk c que não ·pndcrrm ser in-.
cincrados.
·
Art. 414. O enterro dos que fallec.ere'm de le11rt1 está
sujeito :ís mesmas regras prophylacticas' adaptadas ·para os
easos de doença infe.ctuosa.
·
Art. 415. O doente isolado em domicilio não poae.r(.l,
t.er por occupa.çã.o nenhnm officio ou profíssã.o ein que s~
jam manipulados objectos on substancias por outrem usa.~
dos ou consumidos.
Art.. 416. Se o doente isolado em domicilio mhdar:-s~
de um município ou ele mn Estado para outro deverá fiel
acompanhado de uma guia, dirigida á . autoridade !!!anitari•
do local da nova residencia, dizendo qual a cspecie de iso.,
lamento a que se achava obrigado.
Paragrapho. unico. Os doentes nã.o poderão ser transf~
rido~ ou se f.rnnsferirem de um município· ou· de um Esta~
1
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para outro, sem prévia. annuencia dtl :autoridade .sanitaria
do local para onde se destinam; caso nãó tenha sido obtida
annuPncia prévia serão os doentes 'reenviados ao 'local de sua
residencia.
Art. 4-1'7. Para a prophYlaxia da lepra será exercida vi...:
gilancia sanitaria sobre as seguintes classes de indivíduos:
a) os leprosos is.olad.os .em domicilio ;
'9 ~ os suspeitos de infecção. leprosa, sendo' como .f.aes considerados:
I. As pessoas que, sem apresentar svmptomas da doença,
se.iam portadoras cte germcns, por partilharem on terem partilhado o .domicilio cto leproso:
IT as pessôas qnf'. examinadas pela aut.oridade sanHaria,
apresente.m signal ou symptoma attribuivcl á infecção leprosa.
Art. 4•·1 R. A vigila ncia dos suspeito!' como portadores
de germens se prolongará, a ,juizo da autoridade sanitaria,
até o prazo de cinco annos após desapparecerem .os motivos
.de suspeição; a das pessoas que apresentarem symptoma
attribuivel á lepra só cessará se esse symptoma desapparecer ou deixar de ser suspeito.
§ 1. o As crean!}a::; que .co habitarem com leproso só po.d_er~o frPquentar rscolns e colle<;rios sob vigilancia muito rigorosa. nrc-rJe que aprrsent.cm syinptoma suspeito não poderão mais permanecrr rntre outras creancas sãs.
§ 2. ~ Do me.;; mo modo que os indivíduos leprosos os portadores de symptoma . suc;;prito não poderão desempenhar
qualquer funcç5o. emprrgo ou profissão que os ponh::t em relação com o publieo ou erfl contact.o directo com outras pessoas, princip~lment.e creanças: não poderão particularmente
'Servir Pm estabelecimento. onde se vendam ou maninulem
substancias c'omestivei::: ou obj~ctos para serem usados nor
outrem. O patrfío, rhPfr. ou proprietario de casa nu esta heIecimrnto. umn 'vrz infimado pela autoridade sanitaria, deverá rlispensnr o Pmnrr.g-ado.
,
Art. 419. A vizilancia - que pod?rá ser tambem executada nor fmfermeir::~s sob a superintl'\n1dencia dos insprrtores snnitnrios -- terá por fim -verificar por meio r1e visitas
frequrntes · sr são cumpridas as determinaçõPs re!lulamentares, tlcvend0 srr feito iwlo medico, semnre que fôr prnciso,
o exame clinico f" bactrriologico do doente.
Pnra~r:-tnho uni co. As condições da vi~ilancia srrão . fixadn::: f"m cada r:r~:::o. ele modo a assegurar a defesa collecflva,
e p.srriptnradas rrn folha especial ou na pronria ficha do
doenle. A frerruencia dns visitas para os rloentes isolarlos em
domirilio srd estabelecida de accôrdo com' o ,gráo de infcc . .
tuosidade do paciente. as condições do meio em ane vivrr e
a exactidão cnm CJUE' forem cumpridas -as determinaçõcR da
autoridade sanifaria. As visitas
pessoas suspeP.as srrão
feitaR com intervallos rle tres .a seis mezes, a .iuizo da autoridarle ~anif.aria, que poderá fixar prazos, dentrd dos q~aes
õ·everão aquellas pE's.soas comparecer â séde dos serv1ços
afim de serem examinadas.
Art. 420. A repartição de prophylaxia da . lel)ra . fa_rá
um cadastro de todas as pessoas sob a vi~ila.ncta samtana.,
com fioha de cada uma, de modo a se estabelecer rese-rvada-
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mente um inquerito s.obre a doença e suas condições epidemiologicas. '
·
Art. 421. A lnspectoria de Prophylaxia da Lepra promo·
verá larga propa·ganda de educação bygienica popUrlar no sentido de tornar conhecidas as condições de contagio da doença,
o perigo do cha1·Iat.anismo medico e pharmaceutico a ella referentes e os meios rle prevenc.ão aconselhados. Essa propaganda será fril a segundo instrncçõ•'s minuciosas expedidas
:velo insprctoi' do serviço. Com o mesmo intuito o Departamento solieiíar:í da~ J<'aculdadPs de Medicina do. paiz que, em
beneficio das medidas p1·ophylaticas neste regulamento aconsrlhadas, ampliem o estudo da leprologia.
·
Art. 422. Será exercida eS})ecial vigilancia sobre o char·
latanismo fnf'dico f' pharmaermtieo em relação á .lepra, sendo
.rigorosamente demmciadas ás autorUades as infracções conhecida~. Nos processos de licenças para medicamentos antileprosos aprPsenLados ao Drparfamento Nacional 1 de Saude
Publica, sm·;i semfd'C ouvida a Inspcctoria de Prop hylaxia da
Lepra.
.
Art.· 1?3. Nrmhum leproso esf.rangeiro poderá penetrar
·em territo1·io nacional, devt'ndo Sf'r repatriado o que lograr
faze l-o.
Art. 42 L A TnspecLoria de Prophylaxia da Lepra orga.nizará o censo de todos' os leprosos existentes no Brasil, particularmente nas zonas de sua .hll'isdiccão. Utilizará para
tanto os dados f{tw lhe forem, ministrados pela notificação
nessas mesmas zonas e os que forem obtidos dos Estados que
fizerem por conf a propria a prophylaxia daquella doenc·a.
Art. 425. O Jnspector de Pt'ophylaxia da Lepra indicará
ao Dirc·etor do Df'partamento o numero, local e especie de
estabelecimento r1osocomial quP deva ser desde logo installado
~ bem assim quaes os que mais tarde se torJ1em necessarios•
depois de mais conhecido o censo dos leprosos.
Art. 426. O Governo poderá auxiliar mediante accôrdo
as sociedades philnntropicas idoneas qne tivérem por fim
prestar assistencia aos leprosos pobres, de modo a permittirlhrs o isolamPnto domiciliario ou nosocomial..
Art. 127. A Inspectoria providenciar'á para qupo sejam
.vist.oriados os actuaes estabelecimentos de leprosos, qup fica~
rão sob vigilancia afim de verificar ~e preenchem seus fins
prophylatinns e se salvaguardam os interesses da ~aude collectiva.
Paragrapho unicb. Caso não sejam executadas as determinações da autoridade sanitaria Q existam inconvenientes
sob o ·ponto de vista prophylatico, promoverá a mesma autoridade o fecllamentn da.qw~Iles estabelecimentos.
Art. 428. O inspector de Prophylaxia da Lepra poder,á representar ao direcfor geral do Depart::t~ento sobre .a c~nve:...
niencia de serem encarregados proflsswnaes ou mstit1,1tos
idoneos de fazerem pesquizas relativas â prophylaxia e tratanwnto daquella doença .
.Paragrapho unico. A Inspecloria tratará de promover o
fabrico dos ugPntns thPI'apnuticos mais activos contra a lepra,
podendo ·para isso o Governo rntra1· em accôr.do com .o In .. ·
stituto üs\valdo Cruz ou com associações ou estabeleeimentos idoneos. Est.e aceurdo será assignado pelo Director Geral, e fiscalizado prla Inspectoria.
1
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Art. '429. Em quanto não forem fundados os esta:beleci·mentos nosocomiaes de que · trata este regulamento, poderão
desde logo ser executadas as disposições que delles nlio dependerem e mais as seguintes:
a) o .Departamento Nacional de Saude Publica provi-:deneiará para que todos. os . Lprosos indigentes ou ambulantes sejam recolhirlos a local provisorio de isolamento, se fôr
Jl.ecPssario n po~sl\ el- mediante accôrdo com as leprosarias já
existentes;
.
b) os leprosos de outras. categ<)rias ql,le tambem não puderem ser hospitalizados, serão provisoriamente postos sob
vigilancia ou isolados em domicilio, a juizo da autoridade
sanitaria;
Art. 430. As desinfe.cções, expurgos e remoções de enfermos no Districto Federal serão feitos pela Inspeotoria d~s
Serviços de ·Prophylaxia mediante requisição da Inspector1a
de Prôphylaxia da I . epra.
Art. 431. O Departamento Nacional de Saude Publica,
por intermedio da respectiva Inspectoria, promoverá a ex ...
tensão da prophylaxia da lepra aos Estados da União, mediante accôrdo e seguijdo as normas estabelecidas neste regu ...
lamento.
CAPITULO XI
Tuberculose

Art. 432. A notificação de tuberculose será mantida sob
sigillo, incorrendo o funccionado que o violar nas penas ad'ministrativas de sus·pensão ou demissão.
:§ 1. o As notificacões de tuberculose, ·para os cffeitos
do' sigillo, deverão officialmente mencionar apenas as iniciaes do doente, cujo. nome por extenso será oommunioado,
em carta reservada, ao Inspector de Propbylaxia da Tuberculose, declarando-se na carta a que notificação o mesmo nome
cm·responde.
§ 2. Sempre que houver duvidn sobre o diagnostico dâ
tuberculose, deverá ser reclamada a intervenção da Inspecto.ria de Prophylaxia da Tuberculose, que fará os exames ne~
cessarios gratuitamente.
Art. 433·. As medidas determinadas ou executadas pelo
Denartament.o Nacional de Saude Publica em relacão aos
doentes de tuberculose notificados visarão sempre o beneficio
delles, da sua família e da conectividade.
.
Art. 431.. Os directores e administradores de maLerni. dade, os med :e.os parteiros, as parteiras deverão notificar <i
'Jnspectoria de Prophylaxia da Tuberculose os casos de tuberculose conf:rmados oü suspeitos observados nas parturientes.
Art. 435. Os inspectores medicos_.-.::"e"scolas· ~.ps medicos dos in~t.i~utos de en_ sino partiet.
,J.ftlrés :~ã:P_ ~ . aml}~hk.e_.·tbrigados a not1 f:car á Jnspectorm,. de Prdl)liylâ.xia da·.·.4l\1Perculose os casos de tuberc11los.é· êonfirmadosi o.u stist}et'tos
observados entre os alumnos, pnpfêssores e :empregados desses
estabelecimentos.
;~. \ ··~.
',.. . . ~
•
Paragrapho uni co.~ A Inspeôtoria de ~rppliYldxia da 'ruJk
;be!:culose cooperará, nestes caso~~-~ c~. as 4\'tJ~rtdades es~rfl
0
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!ares para a f\Onvenienfe appl icaçfío da~ medidas de propllY:axia neccs:sal'ias.
Art. 436. As notificaçõrs deverão ser feitas dentro diJ
prazo maximo de sete dias, dc>pois rlo exame do doente.
Art. 437. O Departamento Nacional de Saude Public!l
furneeerá graf,uifamenfl• os impréssos para as notificaçõe$,
qúe, entretanto, na falta occasional delles, poderão fazer-se
e:n paprl eommnm. eomtantn que mencionem as indicaçõea
exigidas neste regulamento.
Art. 438. Os medicos assistentes de doentés . de tuber~
culose notificados são obrigados a commtmicar ã Inspectoria
de Prophylaxia da Tnberculose a mudança de residencia dos
mesmos, quando essa se verifique:
·
Art. 439. -Os medicos dos hospitaes, hospícios, asylos.
sanatorios, casas de saude, etc. c as adrninistraçõe~ de laes
instituições são obrigados a notificar a alta, sahida,. cura ou
mudança para outro estabelecimento dos doentes de tuberculose qne estiverem sob sens enirlados, com a designação do
destino que seguirem.
Art. ,í.'tO. Os infractores dos dispositivos dos dous artigos anteriores serão pnnidos Cf_llTI a multa de 500$000.
Art. ld J. As habitações collnetivas, os boteis, as pensões;
U:'i casas d0 eommodns, as casas cornmerciaes, cinemas, thea.
tros, fabricnc:, ~~nllrgios, hospitaes, escolas, igrejas, as repartições pnblica~, fnrlos os crlificios nu logares frequentado~
pelo pu h! irn, si'io obrigados a fcr. s0h pena de multa de 20$ a·
50$. tant.ns Yf'~f's rnpef ida qnanf.ns forem as intimações não
cumpricbs, c~warradPiras para nso rlo publico, cujo numer9,
typo e c:ifnricün serfio determinados rlr. accôrdo com a Inspe-et oria de PT·r1p!l~Ylnxia rla Tnherr.nloc:e.
Parngrapbo nn i co. E' prohibiclo enspir ou escarrar no'l
locaes a quf' ~r rdrrn o presente artig-o. fóra das escarradeiras ou outros logares proprios para isso (latrinas, mictorios, ralos de esgoto), sob pena de multa de '2$ a 20$000.
Art. 1.12. As escarradeiras rollrctivas serã.o elevadas! do
solo. constrnidas rlc vidro. Jouea vidrada ou ferro esmaltado
ou nickelado, terão o tecipiente de fórma cylindro-conica,
munida de tantpa que esconda o escarro, e deverão conter Tit)
fundo uma eamarla delgada de agna ou de soluçã.o antis.eptica.
§ 1. l" As escarradeiras dev-em ser diariamente lavadas demoradamente com agua fervendo ou com. uma solução anteISeptica, depois de esvasiadas de seu conteúdo.
·
§ 2." E' pr·ohibido pôT' nas escarradeiras quaesaner snbstancias ou objectos estranhos taes como papeis servidos, restos d~ comida, pontas de cigarros. -etc.
§ ~-o Nos 10gares em ·que. fôr possível e conveniente. serão
ndopf.adas as escarradeiras h~·dro-automaticas ou com fluxo
de agua corrente, I igadas :'t rôrlr de. esgotos ou a fos~as
~.;r=:pt.icas.

§ IÍ. Os :enços usados para :.1 fnpectoracão devem sel
fervidos diariamente on mergnlhados em nma solução anti·~cptica durante tres horas, antes de enviados para a lavadeira
ou hivanderia. Os lenços de papel serão queimados diariamente.
§ 5." As infracções dns §§ 1 o e 2° deste artigo serão
passíveis da mnlta de 2$ a 20$000.
Art. 4!!3. Nos hospit.aes, casas -de saude, ·sanatorios.
asylos, etc-, os· nscarros dos doentes ou, asylados serão des0
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inferfatin~ dinriament,e, antrs de reJêitado~ ,nos esgotos fr11
outro logar prQI:H'io.
Art. -1-H. 1ls estahrlrcimentos a qtlfl se refrre o artigo
anterior são nhrigados a ler installados e funccionando appà:..'
relhos adequados para suhmett_er os escarros âtl vapor de agua
so.b pressão á temperatura de '120°.
·
Paragrapho uni co. Os infractores serão passíveis da
multa de 50$- a 500$000.
-· Art. 445. E' prohibida a varredura .·exclusivamente a
SP{)Co dos editicios publico$, das\._~~bitações collectivas e de
to;los os Jogares ou edifícios fteqtr6D.tados pelo pnblico. · §' 1." Nos çasos de infracç:rb. serão os responsaveis passt-·
vets cta multa de 20$ a G00$000.
§ 2. Nos edificios pnbl icos, habitaÇões conectivas e. to-·
dos os Jogares cobertos, frequentados pelo publico são pro ...
hibidas. a van:rdura e a limpeza por processos que levantem
poeira.
Art. ,ífdJ. Nas repartições puhlicas e nas institniGões ligadas á éHhninisl nu:ão pnblica por qualquer fórma de dep(mçlancia nu am:il in. a fiscalizaç:fl.o do disposit.ivr> prccedent~
cqrnpr.t.irá lamhem nos r,hefes das mesmas rcparfiçõcs 011
inst.ii.niçõrs e " sc11s auxiliares.
Art. 117. 'rodo donnte de t.nhei'enlose eonf.agianl r deve
ser mantirln :-;nh rrgimrn prophylacf.ico que evitr• as r~infe ..
éçfíf's P a triln~missão da doença a outras pessoas .
. § ·J o O isolanH~nto do t11berculosn ser:í em dortlieilio ou
em hospitaes. sanntorios nu rasas de sande aprnpriadas, pu- .
hlicos on par1:ic11lares.
§ 2. O isolnmrnto do tnbercnlosn será f-eito tendo em
vist.a o srn ron fnrl o r as condieões mais favoravcis á SU:l
cura.
Art.. 1-'tS. O tuberculoso negligente on propositadamente
rebelde aos prt~crilos dr prophylaxia da t.uberculnse r ns impossibilitrtdos. pnr sna p(}breza, de exrentarem essPs preceitos, .serão isnlndns em hospitaes ou sanatorios. .
·
Art. 'd!J. Os thbPrculosos, em domicilio,. scrãn visitados
pcriodic~mentc. as vezes neeessarias. pelos inspectnrps sa:p_itarios on cnfermPiros h enfermeiras visit.adoras da Tnspectoria de Prophylaxia da Tuberculose, com o fim de ensinar P
rccommendar ns preceitos d~ hygiene anti-tubrrcnlnsn. verL
i;car a applirnçã.n dcllrs, verificar si o doente recebe conv··~
nie-nf.c:fratamrnlo e providenCiar, na sua alçada, para o preenrhinwntn da:; falhas qne nbsrrvar; informar sobre as condições h:vgicnicas do domicilio, as condições de hahalho do~.
doentrs n ns c;cas necrssidadrs: e,' em geral. colher " prestar
t.odas as informações convenientes á prophylaxia da lubel·culosr P ~ cura dn doente.
~ 1. As vi.c:i I as a que s0 refere este artigo scrfí.o feita~~
sempre d0 mnfln discn"fo e brnr>voln, P com assentimento da~
pessoas da famil ia.
,
§ 2. As ,-;sitas aos doentes que tiver(>,m medieo assis-.
!.ente niin sPrfic feitas sem accôrrlo com este.
Art. lt50. Quando os domicilias visitarJos pelos funccionarios da Inspcrtoria õe P:rophylaxia da 'Tube.cculose apresentarem defeitos de, construcçã.o, será feita a devida communicação á Delegácia de Saúde a cujo districto pertencer o
imnióvel, c<;>m a indicação detalhada dos defeitos encontrados
0
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e das medid~B convenienf,os para cnrrigil-os, afim de que·
seja expedida a rrspectiva intima~ão a quem ~e direito.
ParagmpJ 10 uni co. Nos casos em que á Delegacia de
~aúde não eslt:!ja de accôrdo com as mediâas alvitradas, oommunicará esse facto, ao dil"ector dos Serviços Sanitarios Terrestres, que, então, resolverá.
Art. ~51. Nos hospitaes, casaR de saúde, asylos e .retiros~
O!; tuber·culosos não poderão ser tratados ou permanecer sem
as precauções de isDlamento adequadas.
§ 1. As adminisf,rações desses estabelecimentos ficam
obrigadas a organizar serviços especiaes para o tratamentl"'
e agasalho dessns doentes, d(1 a~côrdo ('Om o Departamento Nacional de Saude Publica.
~ 2. o Os direetores ou adniinistradores dos rPfeirdos estabelecimentos são passíveis da mulla de r>OO$ a 1 :000$, f'\m
caso de infracç~o.
Art. 452. Nenhuma roupa usada dr- doentes de tuberculose
poderá ser enviada para as lavanderias antes de deseinf-ectada
convenientementr. para o <JUP o Departamento Naeional de
Saudr 1Publica ol'fei'C'CI'I':Í todas as faeilidadcs.
Pa1·agrapho müro. A falta de eumprimlento do dispostiiyli
do paragrap,ho anterior ser(t punida f~om a multa de 20$ a
0

500'$000.

.

.

Art. ~;;3. Nenhuma roupa de doentes de tuberculose poderá ser dada a outras pcs~oas. ou Yf'IHlirla anJ,es de convênifm..:
temnnte drsinfectada. sob pena de multa de 200$ a 500$000.
Art. -151. Não serft.o admiUidos em (~argos pu:hUcos, interinos ou effediYos as pnssoas affectadas de tuherct1lose aberta,
e como taN; reconllf~eidas pela T'llspedoria de Prophylaxia da'
ff.uberculose, -quando da h i possa advie perigo de contag.io.
Art. 155. Nenhuma instituieão para tratamento, isolamento ou soceono dos doentes de tuberculose ·poderá fune.eionar som lkcnça do Departamento Nacional de Saude Publica
sob pena do mulfa dr 50$ :t 1 :000$000.
.
Paragrapho unico. As instituições a {(no se refere o .arUgo
anterior que não ohsrrvarem. as regras necessaria.s á propbylaxia da fuheJ'Cttlose serão intimadas a fazel-o, e verificada 11
impossibilidade de serem cumpridas as detemninações da Tn..:
spectoria serão drsoeeupadas e frchad,as.
Art. ·456. A desinff>rcão nos (~.a~os de tnbercnlose será
concurrente e terminal: ··
§ 1. o A desinfereão concurrente SeJ'á feita no domicilio do
doente tantas vezes quantas forem julgadas· necessarias pela
autoridade sanitaria, de accôrdo com os iutcresses da saude do
doente e das pessoas fiUP, o cercam.
§ 2. o A desinfec<:.ão terminal será feita obri;gatori.amente,
nos casos de ohit.o ou mudança do doent.e.
§ :J. o Estas desinfecções serão feitas pela .ilnspectm1ia dos
Serviços de Prophylaxia, de ac·eõrdo ICülnJ as im~trucções approvadas pelo dirertor ge~.nl do Departamento Nae;onal de Saude
PubHca .
. Art. /l57. NPnhuma substancia alimentícia que possa ou
deva ser ingerida S('In soffrcw posteriormente a cocção, poderá.
ser transportada ou Pxposta á venda sem estar devidamente
protégi.da contra as poeiras.
Paragrapho unico. Os infractores serão punidos ~m a
multa de 10$ a 50$000.
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.Art. 458. Os hoteis, casas de pasto, restaurantes, pensões,
'Cafés, leiterias e estabelecimentos· analogos são obrL~ados a
executar as providencias que lhes forem determinadas, tendentes á lavagem conveniente e esterilização do vasilhame de uso~
pubhco.
§ 1. o As •~hicarasj pratos. colheres, copos e •II1ais vasilhame
dos referidos estabelecimentos não poderão ficar expostos á·
poeira e ás moscas, devendo estar guardados em. armarias
proprios, ao abrigo da poeira, e só devendo ser retirados na
oocasião de serem usados.
··
.
§ 2. o Os assucarciros dos referidos estabelecimentos se-rão
de um dos systemas approvadtos pela 1Diref0toria ·dos Serviços;
Sanitarios Terrestres, e que, p-ermittam a retirada do assucar
sem o levantamento da tampa e a introducção de colheres e
evitem a entrada de moscas.
·
§ 3 .. o Os infractores dos dispositivos deste artigo e respectivos para.tg;raphos serão multados ('lll 1:20$ a 500$101{)0.
Art. 459. Nas ,repartições publicas, nos logradouros publicas. nas habitações ·collectivas, hospitaes, easas do ~ande;'
escolas e institutos de ~msinn, publicas e particular·cs, é proh~bido o uso do copo commum a todos c, quando s-e tratar de
internatos, deverá ser· respeitada a· exigencia do § 2° do art. 458.
Paragrapho unico. Sempre que possível, serão installados nesses Jocaes os bebedouros hygienicos, que dispensam o
copo, de jacto de agua prôvocado e vertical ou li:gteiramente
oblíquo, ou então cada pessoa usará o seu c ovo ou serão distribuídos copos de _()apel.
.
Art. 460. Nenh~ma pessoa affectãda d-e tuberculóse pulmonar aberta ou da larynge poderá exercer qualquer das ieguintes profissões :
a) qu-e lidem com meninos. (professores, mestres, preceptores, governantes, amas, aios, bedeis, inspectores, etc.. ) ;
b) que manipulem, fabriquem ou vendam. generos ali·menticios (padeiros, confeiteiros, doceiros, quitandeiros, fabricantc8 de massas, açougueiros1 leiteiros};
c) que Hdem com papeis ou hvros publicas ou destinados a
exame, consult.a, emprestJmo, venda ou entr-ega ao publico (em;,;regados de bihliotbecas, livreiros, papeleiros~ empregados ~o
tôro, etc.-);
.
·
d) que colloquem o affectado em condiçõ-es favoraveis de
transmiLtir o germen: cigarreiras, dentistas, telephonistas, etc.
~ 1. o A infracção do disposto nos artigos 4151~ c 460 será
punida com a mult.a de 120$ a 500$ e o Departamento providenciará. junto aos poderes competentes para; a exacta observancia nas repartições publicas.
§ 2. o IPara o que respeit.a ao exereieio das tlmr~çõos pu ....
hlicas a tubcreulose aberta é considerada causa de incapaeidade physica.
.
Art. 161 . A' grandes fabricas, usinas, em prezaR, ou
quaesquer org·anizações que 'Cmpreguem numero elevado de
operarios cabe a obrigação de manterem um serviço especial
para tratamento c prophylaxia da tuberculose occorrente entre
os sues operarias, a ,juizo c de accôrdo com o Departamento Nadonal de Raude Publica.
Paragraplw uni co. A faHa de cumprimento do dispositivo
dP.ste art.igo será ptmida com multa de 500$ .a 2:000$, repetida
tantas :vezes quantas as intimações. e:x;pedidas e não cum_rpridas.
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.'\rt. -lG.2. E' prnhibida a entrada, pelo Disü·icto tFedoral.
de irmnigrantrs ou p~l~sn,g-cir·os dr tc,n.eira 1clas~=m atacados rte
tubcr.rulose aberta.
Parageaphd Ull i co. Para (lS errritos do cumprime!lto dÓ
disposto neste arti;go, os immigrantes ou passageiros suspeitos
de tt:berculose serão removidos para um estabelecimento pro.Priu, afin1 de que seja feito o diagnostico exacto da doerir;a.
Art. 463. A vigilancia dos doentes de tuberculose em do.:.
micilio será feita especialmente pelas enfermeiras visitadora~
sob a superintendeneia flos medicos da lnspootoria dé Prophy'laxin. da Tuberculose.
'
. Paragrapho un i,t·u. Quando o doente tiver medico asslsteutn, a enfermeira visitadora proc1n·ará se-r auxiliar sua nada
fará sem o conhecimento do medico assistente, sàlvo 1motivo
de urguueia, qur. impl iqw~ intnressr ela saude do rtoente' ou da
~aurle Publica.
Art. !tG·1. J\'s cn fr~rmeirns visitadoras incumbe:
I. Ex-ercer a conveniente vigilancia 3anitaria em domici~
Ji.o, sobre os doentes rlc tuherr.ulose a seu cargo, vi~ita·nrlo-os
Iün l'rr•.quPn temente quanto ncecs8ar·io Iôr.
Jf. lnstruil-os 0 ús ~mas :!'nmilias sobre a na:turnza. da
tloenr;a c as rn'eeaur;õr~s a ohsel'var 1)ara protegei-os contra os
bacillos tuberculosos, de modo a evitar as reinfecçõPs do proprio doente e a infecção das pessoas que o. ~ercam.
.
IH. ;\cunsclllar o rloeute, de :tccôrdo com o seu medico
assistente ou o :medico da Inspectoria ele Prophylaxia da Tti.:.
bereulosc, sobre as melhores coudiçí3t~s do ;:;1m t.ratamf'mtn P-. o
modo de vida mais conyenientc :'i sua ·cura.
,
íl V. Fornet~er :i Tnspectoria de Pr·nnbylaxia. da. Tubercul.ose
todas informaçõC's neccs:-:arias c cor:vei!ientes sobre o doente, o
seu tratamento. o serr trabalbo. os se11s recursos, as condições
de seu domicilio c as medidas prophylacticas em execução ou
a PXPCUÍal'.
,
,
V. Promover a correcção dos defeitos encontrados com
determinação, bencvolencia, cliscreção e suavidade.
VI. Prestar ao doente os seus serviços de enfermeira sempre que isso se torne necessario, em beneficio do proprío doente ou das medidas de prophylaxia.
VII. Distribuir e explicar as publicacões de propaganda
hygienica e anti-tuberculosa nos domicilias visitados.
VIII. Communicar á Inspectoria de Pro,phylaxia da Tuberculose os' casos suspeitos de tu t•erculose na família visitada.
IX. Requisitar as medidas de desinfeccão, quando ellas
forem necessarias, por obito, mudanca ou por prevenção_
X. Colher e enviar á Inspectoria de Prophyla:xia da Tuberculose as amostras de escarros das pessoas tm observação,
sempre que jsso se torne necessario para os fins de diagnostico exacto.
·
Art. 465. Os enfermeiros e as enfermeiras visitadores só
serão admittidos quando possuírem diplomas da Escola de
Enfermeiros do Departamento e depois de approvados em
exame perante a Inspectoria de Prophylaxia da Tuberculose.
,§ -Lo Ao exame de que trat.a este artigo, só poderão se
inscrever as pessoas que forem julgadas de boa saude pela
lnspectoria de Prophylaxia da Tuberculose, e possuirem as
qualidades physicas e moraes convenientes ao e:x:er(ücio da

e

profissão, a. juizo da Inspectoria, oom ·recurtSo para fl Direct@r,
do Departamento Nacim1al de Saude Publica.
§ 2. o~ enfermeiros e enfermeira~ ...que na() derem de .:.Si·
boas provas no exercício do caegq, on nao· most1·arern a:r1t.Jdao
para o serviço, serão dispensados.
Art. 166. Nos estaboleciruentos ·dé ensino officiacs ~
aoÇão da lnspectoria de Prophylaxia da· 11 ubercnlose ~erà
exercida de accôrdo e mn oooperação com .as suas, or'gamzações medicas t.echnicas, quando existi.çem~. ~tendo em vista:.
a) o exame medico ele .todas as creancas ao serem admit~
tidas, relativamente á f.ubercnlose; ·
. b) a excl1isãn d<l~ que fdrmn Vl~t·ificadas soffrer oc f.nherculose aberta;
c) o exanw periodicd poslerior das ~reanças adrnil.t.idas,
para conhr:cer do sen estado de satal~;
, tl) as e(ludições hygienicas dos edificios escolares, n dos
methodos de Pusino, no que respeita á saude das ereanças;
e) a hygiene pessoal dos escolares;
f') as medidas eonveniellLt·~ para robusteecr os organismos dos nseolares;
0

g) a od nea<.:ão ltygi enit~a dos PSt\olarcs.

Paragrapho nnico. Os estabelecimentos. partimllar·f\s de
ensino sPd'ío obrigados <i ohst'rvaneia. dn disposto nr~sl.1~ artigo, suh w·rm de nnrlta de 50$ a 500$; dobrada nas rniucidenoias
Ar!.. 167. Os t)ffieiaes do l'egisLro eivil são, obrigados a
r·cnwf.tPr ~;~~n1anahnPniP a~1 Departamento Nacional de Saude
Publica, nma t·ela~\ão dos 1tnscinwl1tos r-egistrado~ ~~nt seus
cartorios, eom n nome, sexo, filia~;ão, residencia f'Xac.l.a e data
do nascimento dos recemnaseidos.
Art. 468. As ramil ias do~ rec·.emnascidos serão visitadas
pelos medicos ou rmfel'lnniras da lnspectorla de Prophy.laxia
da Tuberculose, para o fim. r~spi~cial de propaganda dos preceitos da propbylaxia anti-tu bPrenlosa h.JS. lactentes, quando
se verifique infecçã.o 1nberculosa na família, f execu~;ãn das
nwdidas proplt~vlat~l ieas qne f1m~m da al1,~ada da Tnspf\d.nr·i:t de
Pl'ophyláxia da Tu herculose.
,_\rt. 46!L Nos casos do ar·tigo ,antecedente, incumhP aoS'
medicos n ~~lrfPrnwiras da InsJwdor·ia de Prophylaxia da Tuberculose:
a) evitai' a infpcção rlo recenmascido ;pelos bacillos tuher-:
culosos de nrigrm bovina, quando a creanca seJa amamentada
artifieialnwllte, ensinando qno o leite deve ser fervido eonver.ientementn esterilisado ou pasteurL~:i·lo;
b) impedir a infecç-ão dos recemnasoidôs pelo~ tlar.illos
tuberculosos humanos, ensinando e pondd em pratica as
medidas Tlcocssarias para evi lar o nontacto da creança com a
pessoa da família proj( dnra r!P hanillos humalli)s. e ob.ieetos
vehiculadores de bacillos;
c) ensinar (' proeura-r fazer com que .eejam. por todos os
meios, exeeutaclos os preceitos . ela hygiene infantil rle modo
que a creança se crie em saudc e robustez.
'
Art. 470. O Departamento Nacional de Saude Publica
fará gratuitamente os exames de laboratório que lhe forem
solicitados para diagnostico de qualQl,.H!r caso de tuberculosA.
1
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§ 1." As amostras de escarros \I)ara exame deverão ser,
remetti das em vidros bem limpos, de bocca larga, de 30 grammas, mais ou menos, perfeitamente tapados, de modo que nenhuma partícula liquida de escarro possa esoorrer para- fóra,
e acompanhado do nome ou suas iniciaes, idade, sexo e resi,..
dencia da pessoa em exame.
§ 2." O Departamento· Nacional de_ Saude Publica
fornecerá gratuitamente, para a collecta e remessa de amostras
de escarro, frascos especiaes e proprios, que poderão ser procurados em -todas as Deelgacias de Saúde e dependenoias do
Departamento.
§ 3.< O e~l~nrro deve ~er reeentemen.le colhido; a exj:iectoracãa da manhã será a preferida; se a expectoração fôr esea:-;sa, ucve ser colhido todo o escarro de 24 horas.
Art. 471. As intimações e autos de multas relativos á
prophylaxia da tubc!'culn~c serão lavrados pelos mspectores
ou sub--inspectores sanita,rios destacados na Inspeotoria de
Prophylaxia da Tuberculose, e visadas pelo inspector.
§ 1." Estas intimações seguirão os tramites e processos
das outras int.imações do Departamento Nacional de Saude
l 1 ublica.
.
§ 2. As intimacões só serão expedidas depois de balda~os
todos os meios de convencimen~o educativos e suasorios.
Art. 472. Os dispensar i os anti-tuberculosos que forem
installados pelo departamento terão por fim: '
'a) o exame e o diagnostico exact.o dos affectados da
doença;
b) a iristrucção dos doentes relativamente aos melhores
meios de se tratarem c aos preceitos necessarios para. impedir,
a reinfccção dos mesmos e a contaminação do proximo;
c) a constante obscrvaçlio dos doentes em domicilio, errí
beneficio do sen tratamento c da execução dos preceitos da
hygiene anti-tuberculosa;
.
d) a assistcncia aos doentes com todas as t'acilidades 'de
que dispuzer o Departamento Nacional de ~saude Publica, em
relação ao tratamento e á prophylaxia da tuberculose. ·
Art .473. A propaganda hygieuica e anti-tuberculosa será
feita por todos os meios julgados convenientes pelo Inspector
de Prophylaxia da Tuberculose, abrangendo:
a) distribuição gratuita de folhetos, boletins, ca~~zes,
gravuras;
D) conferencias publicas;
c) projecções luminosas fixas e cinematograplticas;
d) ensino oral nos domicilios é nas escolas;
e) publicações nos jornacs c revistas;
f) exposições.
0
§ 1.. A obrigação da propaganda hygienica e ant.iitullerculosa mcumbe a todos os funccionarios e empregados da
lnspectoria de Prophylaxia d~ •ruberculose de aocôrdo com o
log~r que occupem, as suas aptidões e as 'determinaçÕes recebtrlas.
§ 2.o S_ei~á passível da multa de 20$ a 200$ tod~ a pessoa
q~Ie d~strmr os cartazes de propaganda affixados pelos funcownarws do Departamento Nacjcmal de Saude Publica,
0

!IS
::Art• .t7.t •. A admissão de doeníes dê tuberculose nos hos-

pitaes, sanatorios e estações de cura mantidos pelo Oepartamento Nacional de Saudt' PubJica, sõ poderá ser feita por
intermedio da Inspectoria de Prophylaxia da Tuberculose é'
assim tambem nas instituições particulares para tratamento
de tuberculosos por conta do Departamento Nacional de Saude
Publica.,
'
tParagrapho · uni co. :Além do que fôr estatuido pelo Departamento. sobre o exercício da medicina e da pharmacia, para
a conces~ão de, licença, de fabrico ou venda de preparados,
officinae~ ou especialidades pharmaceuticas anti-!uberculosas,
será sempre ouvida a Inspectória de Prophylaxia da Tuberculose.
Art. 475. A Inspectoria de Prophylaxia da Tuberculoso
fará oumpri:r~, sempre que necessario, 'as posturas munioipaes
que interessem á prophylaxia da tubereulose.
CAPITULO XII
Cancer.

,
Art. 476. Em relação ao. canoer (tumor. ou neoplasm~
maligno) serãQ observadas no Districto Federal as seguintes
disnosicões :
l Os attestados de obito só deverlio ser passados em impressos que tragam quesitos especiaes sobre o cancer. organizados pela Inspectoria de Lepra e Doem;as Veneraes. Taes
impressos .serão encontrados na séde das inspectorias, nas
.delegacias de saude e nas pharmacias. Todos os dados colligidos serão coordPnados pela lnspectoria da Lepra e Doença~
íVenereas, que delles fará relatorto annual ao director geral
do Departamento de Saude Publica.·
.
tr. O Departamento Nacional de Saude Publica facultará
aos interessados a execução das medidas sanitarias .que j,uJgar
,indicadas, quanto aos domlcilios em que oocorrerem casos on
obitm; de cancer.
UI. Mediante requisicão á Inspeotoria da Lepra, serão
facultados gratuitamente pelos laboratorios do Departamento
de Saude os exames e pesquisas neoessarios para a fixação
do diagnoRtico dos casos de cancer. Serão para tal· fim organizadas e distribuídas instruccões que regulem a colheita d~
matertal para taes exames e q~e vulgarizem as facilidade~
pfferecidas para sua execução.
IV. Será organizada a campanha de educação hygienica
contra o cancer, tendo como prtnoipaes obj.ectivos, lembrar.
aos profissíonaes e fazer o publico conhecer os seguintes
factos:
a) a importancia na lucta contra o caticer da modificacão
ou da elimmação de certas causas predisponentes e das manifestações precancerosas;
b) a necessidade de não ser esquecida a possibilidade de
cura de muitos casos de oanoer si forem feitos, precocemente,
o diagnostico e o tratamento adequados;·.
c) a noção do perigo que! traz para. os doêptes o charlatanismo fuedic.o e pharmaceutico, fazendo-os eªqueeer, o dever
Leis de 192,1- Vol. V
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primordial de tratar-se desde logo pelos niei~~ mai8 ~egur~s,
com medico devidamente •qualificado.
.
V. A juizo do Governo poderá ser feito aceôrdo entre à
mspectorta e associações ou estabelecimentos idoneos oom o
fim de fundar-se um instituto de cancer onde sejam feitas
pesquizas experimentaes . e o tratamento gratuito .dos pobres.:
~se accôrdo será assignado pelo director geràl,· fioandó:~•
·t..abelecimento sob. à fiscalização da inaJ)~ó.toria.
·
CAPJTUL() XIII.

ImpalUdismo

Art. 477. Quando occorrer um caso de impaludismo nu
zonas em que existirem outros elementos epidemiologioos, a·
autoridade sanitaria ordenará a protecçãó dos doentes por
meio de mosquiteiro, e fará tomar as providencias necessarias
·
..
para a destruição dos mosquitos.
Paragrapho uni co. Nos casos de duvida de diagnostibo o.
inspector sanitario requisitará do taboratorio bacteriologico o
exame do sangue do doente.
.
Art. 478. Tomará a autoridade sanitaria a3 providencia.'11
para que se torne impossível a proliferação dos mosquito~
transmissores do impaludismo, fazendo para isso as nec~ssa
rias intimações e distribuirá os conselhos organizados pela Directoria de Saneamento e Propbylaxia Rural.
..
L<\rt. 479. As demais medidas de prop})Jlaxia do imp_..dismo figurarão no regulamento da Direotori& de. SaneaiJlen~
e Prophylaxia Rural~
CAPITULO XI~
Escarlatina

Art. 480'. Notificando um caso de esoarlatiná a atitori~
dade sanitaria:
a) fará á remoção do doente ou promoverá o tsoláment~
domiciliaria;
b) fará proceder á desinfecção do local;
c) foi'necerá instrucções sobre as medidaé prophylatioà~
que tenham de ser praticadas.
Art. 481. Si occorrer o caso em internato, asylo ou esta~
belecimento congenêre o doente deve ser removido, e só po-·
derá ser readmittido mediante autorizaoão escripta da auto ..
ridade sanitaria.
· ·
CAPITULO XV

Sarampilo e outros exanthemal feb7'is·

At't. 482. Occorrendo algum caso de sarampão, ou outro
exanfhema febril, em collegio, asylo ou estabelecimento eongenere, a autoridade sanitaria:
·
n) promoverá a remoção do doente para seu domicilio,,
ou para um dos hospitaes de isolamento;
b) procederá á desinfecção do local;.
c) aco~selhará as meçlidas de proteoção· eanttaria que julgar convenientes.

CAPITULO IX.VIDvsent~

Art. 483. Notificado um caso .de •d.y$enteria, a att.or.idade
&anitaria:
a) . facilitará. a administraoio do .iôro especifióo, quando
.
'
se tratar de dys(mteria bacillar;
b j ' fará ' o isolamento do doente: em domicilio, 'ou prooe~
der á á remoção, quando o caso se der •em estabelecimerlto com~
marcial ou qualquer habitação colle'ctiya;
c) fará proceder á desinfecção do~ local;
. d) distribuirá os conselhos prophylaticos para impedir a
disseminação da doenca.
Art.. 484. Na occorrencia de algum . caso de dysenteria
efn estabelecimento commercial. de generos alimentícios, será
este fechado até que se executem as ·medidas de protacção
sanitaria indioadas pela autoridade sanitaria.
Art. 485. A autoridade sanitaria fará a destruição das
Jnoscas' no local e na circumvisinhança, ' e ·aconselhará a applielÇãO ,de medidas tendentes ao exterm)nio destes insectos.
CAPITULO XVII

Meninuite cerebro-espinhai epidemica

Art. ~86. A notificação de casos suspeitos desta doeriça
será promptamente attendida pelo' làboratorio bacteriologioo
federal. Sendo o caso confirmado pelo laboratorio, o doente
será isolado em domicJlio, quando as circumstanmas o permittirem, e removido para o hospital de isolamento, tratandose de habita&ão conectiva, collegio, quartel, etc.
Art. 487. Qeverá ser feita a desinfecção do 1ocal, da
roupa e dos objectos sus-ceptíveis de. cóntaminação durante
todo o tempo que durar o tratall).ento.
Art. 488. A autoridade sanitarià distribuirá os conselhos
especi~es organizados pela Directoria :dos .Serviços Sanitai'ios
Terrestres, _e fiscalizará a sua execução, especialmente no
gue se refere aos portadores de ~erme~.
ciPITULO XVIII.

Pm·alysia infantil ou molestia de Heine-Medin
Àrt. 489. Logo que fôr notificado . Qualquer caso SUSJ?eitd, ou confirmado de! paralysia' infantil, "a au~oridade samtar\a se dirigirá á casa do doente e prov1denmará para que o
mesmo fique isolado no domicilio, ou seja removido J?ara o
hospital no caso de não ser possível o isolamento domiciliario .,
Art. 490. Por occasião da visita, o medico deverá esclarecer a família sobre a natureza da molestia, sua S'Ontagiosidade, meios provaveis de transmissão .e cautelas que se
devem ter para evitar a sua propagação":,
Art... 491. ·rerminada a doença se~á feita no ·predio a
neeessaria desinfecção.

CAPI~'ULO.

X/X

1'rachoma
Art.. • 492. A notifica9io de caso ou casot~~ de -traohomtt,
sobrevindos em· collectivi{tades, como escolas, collegios, a&JlOS.
quarteis, etc. importa na remoção para o domicilio ou nQ
isolamento hospitalar e na applicaQAo de todu u demais
medidas re@lamentares de prophylaxla ·geral e peNoal, t.en...
dentes a evitar a dlsserninaQio do mal.

CAPITULO XX
Leishmaniose
Art 493. Notifirado um caso de lcishmaniose a autoridade sanitaria:
a) providenciará para nu c seja applicado o. trata.:rnerito
especifico, e para que traga o doente as ulceras devidamente
oocultas por curativo adequado;
b) procederá ao isolamento do doente.
Art. 104. O isolamento nos casos de leishmaniose será.
dA regra, domiciliario e parcial. Será nosocomial:
a) quando o aoente não tiver recursos para tratar-se
convenientemente, ou reeu~ar-se a execnt.ar as medidas prophylaticas. indicadas;
b) qu&:Jdo o doente residir em hlbitação collectiva, não
podendo ns medidas pl1lphylatica~ ser devidamente' applicadas.
Art. 495. Os doentes julgados incuraveis e aos <Itlaes
as medidas de protecç§.o não possam ser applicadas dev.edo
ser recolhidos a hospitaes o asylos apropriados.
-

CAP17'ULO XXI
Coqtteluéhe e pm·otidite epidemica
Art. 496. Na occorrencia de algum caso de eoquel~ebp
ou de parotidite epidemica em collegios, asylos e estabele- ·
cimentos analogos, a autoridade sani~aria fará:
a) a remoção do doente, procedendo ao isolamento do ...
miciliario ou hospitalar;
b) a desinfecção do local;
c) a dh;tribmção de ir.st.rucções relativas ás medidas
para evitar a propagação do mal.

CAPITVLO XJUJ
Doenças ven~re~s

Art.. 497. O presente regulamento sujeita a regras etpeciaes de prophylaxia Rs doenças venereoas {syphilis, gonorhéa e cancro molle ou cancro venereo simples) bem como
·
outras dgcnç.as ~nfE'c.tuosas.

U9

,Art. 498. As atltoridades sanH&ri&e deverão empregar
t.odos .os meios razoa v eis para d~soobrir os casos daquellas
drumcaR em Pstado conLngianto e proourariio conYencer os paoientcs por meios sua~orius da 111ycssidade de fazer a cura
phophylatica nos <lispensarios ou hospitaes .tna11tidos ou subven~ionados pelo Governo. Gom tal fim, os medieos das di ...
versas . delegacias rle sande e {)S •la luspooto1·ia, além do qU('
l~es eumprir em cada caso particular, em relticAo á educação
bygienica, distribuirão, sempre que for . opportuno, os conselhos impressos que lhes serão fornecidos· pela lnspootoria
de Prophylaxia das Doenças Venereas e fo.r·ão verbalmente
conhecer o que nelles se contém.
Art ..um. As pessoas de an1bos os sexo" que pelos seus
habitos, occupacfio, meio d'e vida, on por outr~. qualquer cauFJa
ovinente se tornem suspeita~ de ('Rtat· infeetada!? ou dü vehioular os germens daquellns rloenç.as, e as QU~ forern aptas tl
mais facihnentP, t.ran~mlit.Lil--n~. merecerão Ctiidados PRPI'ciaes
da autori<:!ade sanit.aria.
Art. ~bO. Os cu i dados de que trat.R o artigo a.rüPcedente
serão ·proporcionadüs pelos inspcctores ou sub-inspeot.otes
sanitarios ou enfcrm~iras visitadoras, em visitas domic.ilia ....
rias, pelo menos bi-sémahaes, com o fim de pelos meios suasorios induzir os doPnÜ~s ou suspeitos a prn•mrarem os bospitaes ou dispensarios, dando-lhes a neeessarüt guia e r~q"lli":'"
sitando a remoção, quando fôr precisa.
;\rt. 501. :0 D~':partamenln, de Saude Pnbli~a 1 por ...,mtermedio da Inspeclorm, accnrdat·n com as· admmtstra.(lõles do
Ji~xrwcito e da Marinha na maneira rle orgamznr... se, solY plano
uniforme, a .prophylaxia da~ doenças vener~r.,g nas for~as armadas; parl.ieularn:wnt.e nas cidades onde houver mltiot guu.rnicão c nos principaes portos. Igual accôrdo, rara maior effi.·
caoia, poà.erá ser. feito conjunctamentP., naqt,(:lla.s localidttdês,
com as administra~õcs de policia ~stad'nal .e no8 poi'tos com
as corporaoões de marinha merca,nte.
AJ't. 502. tO Departamento · Nacional d~ 8aude Publica esforcar-se-h a •para que, enlre outras nwdtdns. prophylaticas., seja feito o diagnostico e tratamento dM dóençM ve. . .
nereas nas pessôas qnP. ~e achem sob a guarda. ou dependência do Governo em cstabf'lPcimentos ou corpolaç5es do ~Rtado.
Mediante entendimento da Insp~ctoria corn a~ t'especUvM àdministrar:ões serti. a.im~tada a organi~ac~o do set'IViço e a llllneira de o fiscalizar, podendo o Departament·• forrteCP.r o ma-.
terial necessario á matr.icttla dos doentes, os t~xamM de làbo-ratorio, os medicanHmtos, ou mPRmo organivar dispensat•ío~.
Estão nas condiçõrs ncima, além de outras corporações, a pulir.ia militar· c civiL os bombeiros. os otH'~rarh1s do Estado e
(IS indivíduos rerolll ido~ :'tR prisõe8.
Art. 503. O LiPparlamP-rif.o de Saude )~ttblica facuHarã
em dispensarins e hospHaeR o diagnostioo ~ tratamento de
todas as pessôas ~uspeitaR ou pqrt,adoras d~ affecÇIÕies tvenerens contagiante~. particularmf'nfe daquelfa~ QttP forem mtiis
fmsoept.iYeis de I\ R propa.gay·.
Paragrapho unico. Se o doente que -vier a consulta não
fbr indigente ou necessitado só será tratado att~ curar ... se das
manifestações contagiantes, findo o que receberá conselho.;;
impressos chamando sua attencão sollre a importancia dá
doença .e as vantagens ~e çontinnar. ·o tra_tt\ruen~o ootn 9 seu
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~edico particular.' Só mente nas -condições especiaes do artigo 499, poderão s~r feitas ~xcepçõ~s á 1\'SSa regra. porcurando;
e~tretan~o, o l!ledwo do dtspensarw proteger a saude colle;;..
ct.Iva sem attntos com. os i!lteressys profiss,onaes privados ..
Art. 504. _Os mews d!agnosttcos e U~era:Peuticos. ·em..:..
pregados d~verao ~er os. I?la1s seguros, '(lrom'J,tos e effic~.
Nesse I~tu1to serao reahza<ibs ·os necessarios emxnes 'mf..i.
oro~oopiC:)s,, bacteriol~gicos e sôrologicos, empr~ados com •. .a
mawr amplitude poss1vel o_ salvarsan, neosalvs..rsan e'seu& ,alie-o
cecaneos, autorizados pela Inspectoria, fazendo-se o tratarnen,...
to intercalar para pre111enir as recidivas.
IParagrapho uni co. Si houver con!Venieneia para o servi co, será mantido .pelo Inspectoria um labdratorio central de
diagnostico das doenças venereas do qual serà chefe um inspector ou sub-inspector sanitario ou um medico que será contractado, bem corno todos os demais empregados necessarios .
. Art. 505. A cura prophylatica dos rvenereos será feita
de preferencia nos dispensarias e, em certos casos, .em hos.;.,.
pital especial ou em enfermarias annexas aos ·bospitaes
geraes.
Paragrapho unico. O Governo poderá.- enfrar em· aocôrdo
com particnlares ou associações que se proponham installatj
ou manter hospitaes ou dispensarios anti-'\;.enereos, auxiliando--os no respectivo custeio.
Art. 506. O numero d'os - dis-pensar i os ~érá opportunamente 'fixado pela Inspectoria em relação á área· e densidade
de ·população dos differentes districtos san1tarios. Serão de
preferencia annexados ás maternidades, á.s policlinicas e ao§
hospitaes idonem; e conceituados, particularmente aos qué já
possuam serviço de venereos.
Art. 507. Se não existirem taes estabelBcimentos dentro·
de certas área8 on se convier a fund'aç.ão de dispensarias em
determinadas zonas, o Departamento de Saudt~ poderá incum;..
hir a administracão de um dos referidos hnspitaés, policlínicas ou maternidaàrs de os installar e n:anter mediante
ajuste.
·
Art. 508. Par.a installação dos dispensar i os em hospitaes,
policlinicas e maternidades será feito accôrd'o por escriPto
entre a Inspectoria de :Prophylaxia das Doenças Venereas e
as respectivas administrações, ouvido o Director Geral do Departamento que assignará o accôrdo, ficando taes dispensario~
sujeitos á fisealização immediata da Inspectoria.
Art.. 509. Sempre que a Inspectoria _tiver medidas a suggerir on observações a fazer. Ieval-as-ha ao. conhecimento das
rif ndas administrações, d.irectamente, ou por intermedio dos
chefes dos dispensarios ou hospitaes.
.
Art. 51 o. Além das condioões hyg1enicas exigidas em .éstabelecimenlos dessa oràem,. e de outras que constam deste 1
regulamento, deverão os dispensarias vreencher, a juizo,~.
nnloridade sanitaria, as seguintes:
a) ser installados em local accessivel, mas discreto;
b) destinar-se ao trafament~ das doenças dp. pelle; 'I
,. : attender ao sexo e condioões sociaes dos consulentes, ·
de modo a serem recebidos, em horas ou dias differentes,'oon•
t.ant.o que cada grupo de doentes possa ter ·no ntinimo. ·duas·
ou tres consultas 'P~ ~emana_.,
·
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d) ter cop}o chefe, medico de ,reconhec•.da com:petencia,
funccionario da respectiva instituição. O chefe será respon-·
savel pela parte technicv. e tambem pela econotnica em relaeão aos .supprimentos. feitos pelo Departamento. O Inspecto-r
poderá propor á. admmistração a • substituição . do '«Jhefe do
dispensario installado em seu instituto: fundamentapdo a proV,idencia solicitada. Caso seja recusada a medida, o Inspeeto!'
i~vará 'o facto ao conhecimento do. Director ·Geral do Departamento;
e) t.er medicas assistentes, enfermeiros, internos, etc. em
numero sufficiente para attender as exigenr.ias do serviço:
f) fazer o diagnostico e tratámento pelo~ processos mais
rapidos e seguros de modo a curar proniptamente as lesões
contagiantes;
g) possnir pequeno Iaboratorio para exame microscopicos
das doenças venereas ou mesmo, conforme as •leeessidade.~,
para pesquizas sorologicas. Taes exames poderão ser facultados a doentes d'e poucos reQrirsos que se tratem f6ra do dispensaria, a juizo do chefe ao ·mesmo. quanco, a p~dido do
medico assistente, fôr preciso esclarecer o diagnostico de caso
contagiante;
'
h) ter leitos onde possam permanecér por algum tempo
do~ntes que precisem de a.pplicacões especiaes.
·Art. 5H. O tratamento intercalar com <!" fim de P·revenlr
as recidivas será feito nos proprios dispensarias on f6ra delles
por medico extranho.
,
· .A,rt. 512. Os doentes que, por negligencia ou outro qualquer motivo, tenham abandonado-o tratamento serão convidados por meio de ·a!Visos reiterados a petse•verar n~ cura.
Paragrapho uni co. Para igual fim será organizado com
pessoâl contractado um serviço . de enfermPiras visitadoras.
cuja admissão será regulada pelo· art. 252, § § f o '.e 2° deste
regulamento, e cu,ja8 funcoões · serão determinadas em instruccões expedidas pelo Ins-pector.
Art. 513. O diagnostico e tratamento serão. feitos n.os
hospitaes e Bispensarios segundo regras gerae~ uniformes, estabelecidas pela Inspectoria, que poderá ouvir O!'; chefes dos
dispensa rios e laboratorios.
Art. 514. Si no curso do exame ou tratamento das doentes,
fôr verificada anomalia mental assignalada, d.everão ser disso
avi.sadas as autoridades competentes.
Art. 515 . Sal vo casos especiaes. a juizo do Departamento
de Saude, os dispensados e hospitaes .serão encarregados de
appfi.car ou fazer applicar aos doentes medicamentos fornecido~
pelo Departamento.
Art. 516. Os medicamentos necessarios ao tratamento e
á prophylaxia das doenças venereas, serão fornecidos pelo Departamento de Saude mediante requisição do chefe do dispensario, hospital ou enfermaria á Inspectoria de Prophylaxia de
Doenças Venereas. A requisi~ão, que mencionará o numero de
dóses ou quantidade de medicamento, deverá ser ,visada pela
administração do estabelecimento, e o medicamento entregue
ao cb~fe do estabe!ecimento ou dispensario, que firmará recibO,
mene10nando a série dos. compostos ars-enicaes, dos quaes- mandará· ~rganiz&r um reiistro com .destjno d~ "ada uma dõse ..
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Paragrapho unico .. A Inspectoria tratará de promover o
fabrico do salvarsan e seus succedaneos e o de outros agentes
therap~uticos anti-venereos, podendo para isso, a juizo do governo, celebrar accôrdos com associações ou e.stabeleoimeutos
idoneos. Esse accôrdo sérá assignado pelo úireotor Geral .e
fiscalizado pela Inspectoria.
Art. 517. A prophylaxia .da syphilis hereditaria deverá
ser feita nas maternidades e nos dispensarias, hos_pitaes e
asylos mediante acc(\rdo analogo ao acima citado. Nos hospitaes especiaes serão mantidos leitos para ôs heredo-sypbil itieos nas primeiras idade~.
·
Art. 518. Além de organismos destinados a extinguir o~
focos de contagio, os dispensarias e hospitaes serão centroa de
educação hygienica ante-venerea, segundo as normas opportunamente estabelecidas pela Inspectoria de Prophylaxia de
Doenças Venereas. Facilitarão com esse intuito, o estagio e a
frequencia dos medicos e estudantes de medicina dos anno.s
superiores, desde que não haja incoqvenientes para o serviço,
guardadas as neoossarias regras de discrição, a juizo do,
chefe. Outrosim, aos doentes serão dados conselhos verbaes,
distrihuidas ingtrucções impressas, fornecidas p~la Inspectoria,
e ministrada_s noções praticas sobre os meios de prevenção~
Parag-rapho unico. Os medicas dos dispensarios deverão
ajudar a campanha de educação anti-ven-erea, incumbindo-sf}·
particularmente de palestras e conferencias rfe {lropaganda nas
zonas em que forem situados aquelles estabelecimentos.
·
Art. 519. O attestado de saude quanto, a doenças venereas
será fornecido, quando solicitado, se não houver receio de gue
possa facilitar opportunida..des eventuaes ·.de contaniinaolo.,
'l'al attestado só será concedido com a declaração de garantia
relativa.
Art. 520. Os dispensarios, hospitaes e asylos \fiscaliztJ.dos
terão systema uniforme de matricula com folha de observàção
e fichas medicas individuaes, segundo modelos organizados pela
Inspectoria.
§ l. <> Será mantido o sigillo na matricula do doente.
§ 2. o Será verificado se o consuttante já foi matriculado
em outro serviço e annotado esse facto, e com o mesmo fim
comparadas, em prazos determinados, as matriculas dos differentes estabele-cimentos. Caso queira o doente passar de um
para outro hospital ou dispensaria, ser-lhe'T'ha dada cópia da
caderneta de tratamento que será fornecida a todos os doentes.
·
Art. 521. Os dispensarios e hospitaes "nviarão todos os
mezes á Inspectoria de Prophylaxia de Doenças· Venereas um
relatorio estatístico com o numero de doentes· attendidos1 das
dóses de salvarsan e de outros medicamentos empregaoos e
s-eu respectivo destino, e com o resumo de todos. os trabalhos
executados. Nos primeiros dias de janeiro de cada ànno _será
enviado áquella Inspectoria um relatorio circumstanciado com
a estatistica annual e todas as demais informações.
Art. 522. O Jnspector de Prophylaxia das Doenças Venereas convocará reuniões periodicas dos chefes de dispensa-rios e
hospitacs, o dos inspectores e demais. medicos da Inspectoria,
afim de combinar medidas convenientes á bôa marcha do serviço·Art.. 523. O Departamento com au.,orizaçao
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opportuna.mente instaÜados hospitaee, enfermarias especiaes
ou asylos para venereos adultos de ambos' oa sexos e cNanças,
t.endo em vis.ta o numero dn doentes e as pOBAihílidades do TheRouro publico.
·
·
§ f . o Os enfermos serllo separa.dos .conforme as conveniencias, podendo ser estabelecidas clagses, mediante modica contribuição.
.
.§ 2. o Poderá ser acceito o concurso que fôr offerecido por
partinulares ou associações qúe queiram fundar ou manter
hospitaes, enfermarias, asylos ou dispensarias, contanto que
fiquem dentro das normas deste regulam~nto .;
Art. 524. Sempre que fOr preciso de~rá ser proposto ao
doente contagiante, pela autoridade sanitaria que o examinar
ou pelo medico do dispensaria, o isolamento no hospital, devendo para isto ser empregados todos os meios suasorios •.
Sómente em casos excepcionaes de grande risco de propagação
e quando o doente se recuse ao tratamento ambulatorJo, será
obdgatol'io o isolamento, de accôrdo com o.s dispositivos legaes.
§ 1. o Terão préferencia ao tratamento no hospital os doentes conf.agiantes, particularmente os de poucos reeursos, que
f rogam guia dos inspectores ou dispensarias.
§ 2. Os venereos recolhidos. aos· hospitáes especiaes ou
aeraes só poderão ter alta quando não offereçam ma.ior risco
de contagio, e serão dirigidos a um dispensario para fazerem a
cura intercalar.
Art. f>25. O Departamento, se julgar necessario, e com
autorização do Ministro ·da Justiça. .e Negocias Interiores subvencionará, em hospitaes especiaes ou geraes idoneós, certo
numero de leitos, para isolamento de venereos. Essas enfermarias ou hospitaes, deverão estar, para com o Departamento,
na mesma relação de dapendencia que os di9pensarios, conforme ajuste prévio.
·
Art. 526. O Inspector d-e Prophylaiia. das Doenças Vene.reas deverá organizar e superintender um plano de educação
hygienioa afim de -tornar conhecidos do publico, não só os
inconvenientes indivi4uaes oe' IS(:miaes daquellas doenças como
tambem os meios proprios de as prevenir. Esse plano assentará
nas seguintes bases:
·
a) dar a conhecer por meio d'\ conferencias, folhetos, exposições etc. quase os perigos a que levam as doençns venere as
tanto do lado physico coino do lado moral, e quaes os mêios
de os conjurar;
·
b) tornar do mesmo modo conhecidas as ·fontes e meios
dn contagio, fazendo mflnção Pspf'cial dos que offerec!'rem
maiores riscos;
c) recommendar toda obra ou publicação que tenha por
fim vulgarizar ou promover, conveni-entemente, a educação
dos jovens e adultos em materia de propbylaxia ant.e-venerea;
d) indicar como principal medida de preven•;ão o afastamento dos fócos de inf'Elcção venerea;
e) tornar conhecida, por todos os meios possíveis, a import.ancia preventiva da desinfecção apó.s os riRcos de infecção,
facilitando .a sua pratica:
f) promover a apposiçfi.o de conselhos impressos e dos
moeioí' de desinfecção aconselhaveis no interior dos locaes em
que forem necessarios, a juizo da autorida.de sanitaria;
0
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g) divulgar· a necessidade e os meio~ de prevetPl'... se oon-·
tra todas as outras causas directas ou ind1reetas deqlt'opagaçlo
da~ doenças venere as;
·
h) chamar especial attenção' para os perigos oriundos d9
casamento com inâividuos affec.taâos de doença venerea, fa ...
zendo sobresahir o dever dos paes e dos íutores de e~gir con,jnges sãos para .seus filhos ou. tutelados; .
.
i) aconselhar severo cumprimento ·das leis· e regulaplea.....
tos no que re8'peita a syphilis pela amamentaeio, e· a gonor~
l·htia como cau.sa. fie ophthalmia;
.
j) prevenir o publico, por todos. os meios possíveis, d()fl
graves inconvenientes que traz á saude publica o charlatanismo medico ou pharmaceutico em relação ás doeneas verí.ereas.
e seu tratamento por pessoa que não seja devidamente habilitada.
Art. 527. O Inspector de Prophylãxia de Doeneas Vem!reas expedirá instruccões; ápprovadas •pelo Director ~ral .do·
Departamento., de moçlõ a uniformizar a campanha educativa,
anti-venerea.
Art. 528. A Inspectoria deverá possuir material necessario para as conferencias e expoSi<}Ões, que cederá. por emprestimo aos conferehcistas ou corporações que o requererem.
~\lrt. 529. A Inspectoria procurará obter o concurso dos
medicos, •pharmaceuticos, cirurgiões dentistas e parteiras na
prophylaxia anti-venerea. Para tal fim, entre outl'8.S medida~
fornecerá conselhos impressos sobre a necessidade de CUI\8 e_·
prevenção daquellas molestias afim de que sejam convenientemente distribuídos aos seus clientes.
Art. 530. A Inspectoria poderá entrar em aooôrdo com as
sociedades rle Cruz Vermelha., as sociedades e caixas de assistencia aos operarios e outras associações oongeneres que se
dediquem á propaganda anti-venerea, com o fim tle auxiliai-as
neste mister" o mesmo podendo ser feito, com as administrações ~ estabelecimentos industriaes, commerciaes, agrícolas,
etc. Sob a orientação da Inspectoria ser'-lhesJ.ha, fornecido o
que fôr necessario á ~ampanha de educação bygienica antivcnerea e facultado o tratamento dos doentes, dentro das condições regulamentares.
Art.. 531. O Depart8iillento Nacional esforçar-se-ha com
empenho jnnto lias Faculdades de Medicina do •paiz para que
F;eja obrigatorio aos alumnos o exame de venereologia, e estagio em um serviço clinico especializado, e bem assim l,hes
;t;eja ministrada a maior somma possível de conhecimentos
pratico.~ quanto ao diagnostico, tratamento e prevenção das
doenças venereas.
Art. 532. O Insp,ect.or de Prophylaxia ·,das Doenças
Venereas poderá solicitar ao Director Geral do Departamento
Que sejam favorecidas as investigações sobre pontos de vertf'reologia, que mais de perto -interessem li hygiene quando
fPitas por pessôas ou institutos idoneos.
'
Ar f. !)33: .Além do 91!e for estatuiqo pelo Departamento
~obr.P o exerctcw c~a medwma e da pharmacia, para concessões
dr lJCC:QÇa de fabl'JCO. OU venda d~ preparado officinal OU especialidade pharmacentiea anti-venerea, será sempre ouvid&
a Inspectoria de Prophylaxia das Doencas Venereas ~,

ACTOS DO PODIR E'lrl(ttniVp

Art. 534. O Dep_artament9, por _interm~o da ..:.respee~iva
Inspootoria, promoverá; mediante acbôrdo·~ ôOm QS r~eottvo~
Governos, a extensfi'O da. propbyJaxia ·das doênoas veQere&$ aott
'E!tados da t,Jnião. ·
OAPITUtQ·~#

DM epi~ootias

qu,e se

ttans~i.tteiir~ ao homem

Art. 535. Todas"as vezes que occorrer mortafidade de
ratos em casas particulares, .habitações conectivas, estabelecimentos commerciaes, industriaes, ·agrícolas, e quaesquer.
outras construcções no Districto Federal, ficam obrigados os
responsaveis a communicar o facto á Inspeotoria dos Serviços
de Prophylaxia.
.
Art. 536. A falta da communicação de que trata o ar.;
tigo anterior importará na multa de 100$ a 200$, e do dobro
nas reincidencias.
Art.· 537. A Inspectoria de Propliylaxia, na hypothesé do
artigo anterior, solicitará as :pesquisas necessarias do Laboratorio Bacteriologico e procederá de accOrdo com os resultados, _praticando as medidas de prophylaxia indicadas.
Art. 538. Na occorrencia de qualquer epizootia transmis8ivel 'ao homem, a Inspectoria .dos. Serviços de Pfophylaxia.
providenciará para que sejam realizadas as pesquizas necessarias, visando sobre tudo as possibilidades e os meios de
transmissão ao homem, e fará executar as medidas de prophylaxia, ou outras quaesquer de accôrdo ·com a natureza da
epi~ootia e com outras condições ocporrentes.
~rt. 539. O Departamento N~cional de Saude Publica,
tomará ·as medidas que julgar necessarias e não consignadas
no. presente regulamento, afim de ..evitar a transmissão das
epizoptias ao homem, e a diffusão dà.S que por acaso já exis-f.tr~ no territorio da Republica.
TITULO V
INSPECTORJA DE PROPHYLAXIA DA TUBKRCUI.OSB

CAPITULO {
Generalidades

Art. 540. O Departamento Nacional de Saude Publica
a piiQphylaxia da tuberculose
serviços ,á respectiva Inspe_:
ctor1a.
. Art .. 541 .. O~ Estados e _municípios que desejarem realizar serviços similares p~derao entrar em accôrdo ·com 0 Go\·ernn Fe~era.l, nas bases do art. 9°, § 1°,- do decreto n. 3.987
de ~- ~e Jai~eu·o de 1920, e .aff43ctando a direcoãó teohnica e
a~m1strabva dos ,respectivOs serviéos ah DeDartamento Na...
cwnal de Saude Publica.
e~ecutará no Districto Federal
hca~do affectos ·os respectivos

ts&

\f!TOR DO PODER EXRcTJTIVO

Art. 542. A, Inspectoria de Prophytaxia da T~berou!ose

é encarregada da propaganda e applioação de todas as. med1das

.provadas efficazes para combater a tuberculose e favorecer.
a cura dos infectados dessa doenca. ·
Art. 543. Constituem attribuições da Inspectoria:
a) o registro de todos os casos de tuberculose n(ltifi~ados;
b) o exame bacteriologioo gratuito dos· escarros, para
estabelecer o diagnostico exacto da doença e. verificar os easÇ)S
de tuberculose aberta;
c) a visita de todos os tuberculosos verificados para .os
objeotivos de vigilaucia, educação prophylactioa e proteccão
hygienica dos mesmos;
d) o isolamento hospilalario ou domiciliario dos tuberc.ulosos;
e) a desinfecção das casas e objcctos motivada pela .infecção tuberculosa;
·
f) a instrucção bygienica do povo relativamente á tuber....
culose e aos meios de evitai-a;
g) a fisealização de todas as habitações collectivas, relativamente á prophjd_axia da tuberculose;
.
·
h) a promoçao de todas as providencias publicas ou particulares convenientes aos fins da p.rophylaxia da tbberculose;
i) a cooperação, com todas as assooiacões . orppi~ada.s,
para os fins da •prophylaxia e tratamento da tuberout~e;
·
j) a prom~ão dos melhoramentos neeessarios nos domi.:..
cilios ou instituições em que tenha occorrido caso ·de tuberculose, ou em que existam doentes de ~tuberculose;.
·
k) estimular o ínleresse pnhlico pela. camp.anha. anti-tuberculosa;
.
l) a visita e exame das fallricas e usinas, para o fim ae
observar as condiçf:res das mesmas no qu'e se relaciona com a
prophyla;xia da tuberculose, verificar casos existentes .da doenca e fazer executar as, medidas indicadaj ou impostas nesse
regulamento visando o combate á tuberculose;
·.
m) a visita e exame dos hospitaes, ãsylos, casas dJ sa.ude
retiros, sanatori()S, rlispensarios, para o fim de serem deter-minadas e fiscalizadas as medidas cnecessarias á· prophylaxia
da tuberculose;
n) promover a applicação de todas as 'disposições do regulamento do Departamento Nacional de Saude Publica que'
mteressarem a prophylaxia da tuberculose;
o) a visita e exame das escolas e de todas as instituições
{'m que se ensinem, eduquem on criem meninos, ·com. o fim. de
verificar oncte existe a tuberculose e tomar as providencias
necessarias, quer em relação aos doentes e aos predispostos,
quer em relação ás condições hygienicas dos edifícios em que
funcr.ionem taes estabelef'imentos.
CAPI1'l!LO 11

Organização administrativa
Art. 544. Os serviços! da Inspectoria de Prophylaxia d~
Tuberculose serão executados pelo seguinte pessoal technioo
e administrativo:

tnspedor de Prophylaxia da 'rubsreuloee.

1 a~sistente.
·
Inspeetores ou sub-inspectoree sanltarios w numero determiti.ado pelo director Geral do Departàinento; de a,ccórdo
com as cxi"geneia~ dos servicos ~ '
'
'
1 terceiro offioiàl.
2 escripturarios·.
1 archivista.
·
2 ·da c ty logra p has .
1 \·énfe-rmeira chefe.
2 ·continuos.
8 guardas sanitarios.
§ 1. o Serão ·rüntraclados auxiliares de escripta; enfermeiras vh;itadoras, enfermeiros, pharmaceut.icos, microscopistas e servenh~s em numero variavel, conforme as ('Xigencias do S('rvi~.:o e os rPeursos votados no orçamento annual.
§ :!. O pessoal de que trata o paragrapho antr.rior será
admittido á metlidn. que forem sendo installados os differentes serviços da Inspec to ria.
.
·
Art. 5i5. Os Rerviços de. prophylaxia da .tuberculose serão
l'ealizados por nwio das seguintes dependencias da inspc0

,ctoria:
I. Adminisira.(.'ão cünlral.
It. Dispen~arJos.
.
111. Hospitaes de isolamento.
IV. Estações de cura.
V. Sa.:1atorios.
Art~ 5í6. A adtninistraç.âo .central será dirigida directamente ·pelo inspector, auxiliado por um dos inspectotes santtarios de sua drsignação, com o titulo de as~istenle, cabendo
a este' ultimo a gratifieação,constante da.· tabella annexa.
Art. 5.i7. Os dispell.8arios serão instalh~(ios em differentes
zonas da cidadf', cada uma della~ con~tituindo um district.o
sanitatio .
. Art. 548. O Governo promoverá. opportunamente a,
installacão de dispensarios, de hospitaes de isolamento, de
estacões de cura c sanatorios, em Jogares apropriados, de
accôrdo com as exigencias do tratamento especia.l da doença.
Paragrapho unieo. O pessoal destes estabelec-imentos será
admiUido quando realizadas tàes installações.
Art. 54·9'. Ao inspector.compete:
1) Superintender todos os serviços da. Inspectoria de
Prophylaxia da Tuberculose c cumprir e fazer cump-rir o seu
regulamento;
.
2) H.epresentar o Departamento Nacional de Saude Publica
junto ás repartições e autoridades federaes, estaduaes e municipaes, em todas as qu~stões que se relacionarem com a orophylaxia da tuberculose ;
3) Admoestar, censurar e suspender até 15 dias os funccionartos de nomeacão superior; e propGlr ao Director dos Ser-v i cos Sani tarios 'ferrestres penalidade maior;
4:) Cumprir s fazer cumprir todas as resoluções ema.na1

das ·do Director dos Sérvioos sánitarios Terreatres;

5)1 Expedir as instrooções· necessarias _àó· u~~efliente ·aD··
damento dos serviços da Inspectoria;
16') Cbntractar os serviços de propaganda QU&t forem. necessari9s, submettendo o contracto á· approvação do Director dos
Serviços Sanitarú:Js Terrestres ;
7) Propor ao Director do Departamento Nacional de
Saude Publitca, por jntermedio do Direotor da Direotoria. 'de
Serviços Sarlitarios Terrestres, as modii'ioações.'e.; .· éx~enàõ~
deste regulamento e qua~squer outras'( nto\'idertciátl .• qtie se
tornarem necessarias;
8) Escolhet· e adquirir o material de propaganda c o rie--l'essario para as installacões dos serviços;
91) Remetter mensalmente ao director dos Serviços Sanitar-ios Terrestres um rela.torio dos trabalhos . executados peía
I nspectoria;
tO) Promovet' a applicação de todas as medidas con.venientes á prop-hylaxia da tuberculose, inclusive accôrdos
administrativos com corporações, hospitaes, dispensarias, etc.;
11) Representar ao Director dos Servicos Sanitarios Terrestres contra todas as lacunas que forem verificadas eni qual:...
quer servico publico e referente~ á prophylaxia da, tuberculose;
12) Elaborar c exp,edír, depois de approyados pelo dire-·
ctor (}a Directoria dos Servi(}Os Sanitarios Terrestres, os reg"Ulamentos dos dispensarias, hospitaes, s~at.oríos e estações
de cura que forem construidos pelo Depa.rtamento 'Nacional
de Saude Publica;
13) , Insp·eccionar, periodicamente, os hospitaes. de isolá~
mento de tuberculosos, nos termos do § 1o do art. 235, d~~te
regulamento.
Art. 550. 'Aos medicos da Inspectoria .de _Prophyla:xia da
Tuberculose compete:
i o, cumprir e fazer cumprir todas as determina.ções do
1·egulamento do Departamento 'Nacional de Saud~ Publica· que
"se relacionem com as suas funeções, independentemente de
ordens especiaes;
.
2°, cumprir todas as ordens de serviço que lhes forem
darla.s pelo Inspector ou pelo Assistente;
3°, propõr as medidas que julgarem necessarias ao bom
andameuto do serviço e aos fins da prophylaxia da tuber-culose;'
·
4°, apresental' diariamente uma parto escripta dos servicos executados;
5•, comparecer diariamente ao serviço ás horas que lhe~;
forem determinadas, de accôrdo com as necessidades do mes-mo serviço;
.
,
6°. fiscalizar os trabalhos de todos o::- funccionarios .sob
sua jÚrisdicção, ficando · responsavel pela conducta e 'disciplina delles em materia de servico e communieando ao insp~
ct or ou ao assistente as faltas observadas;
7°, expedir as intimações, lavrar os autos de infraccão e
. impor mult.as na conformidade do art. 1.168, acompanhan.;.
do-lhes os tramites e velando pela sua fiel. execução;
8°, apresentar mensalmente ao inspector um. relatorio
detalhado dos serviç:os executados durante e$se · tempo• com
o

o

o

..
as. obsnacões que os mesmos servic9s suggerirem para o seú
melhor andamento e seu progresso;
· . · 9•, executar os trabalhos ~e propagauda ~. ~ducação h~- ..
gienica que lhes forem determmados, sem preJU12'!0 da apph··
cação que motu.-proprio devem empregar nesses trabalhos em
virtude de suas funcções;
.
10 eacrever com a necessaria exactidão' as. observações
do&:..doéntes sob seus cuidados e ma.ntet esoripturados efn dia
-~d~tt os papeis que se re'ferirem a~s mésrnos t:lóent.es..
·
Art. 55l . Ao assistetrte do inspeotor compete:
'1•, desempenhar as funoções de inspeotor sanitario,
quando não esteja encarregado de .outro serviço, ou quaníl·1
~sso seja neoessarió, perinittindo~o o tempo empregado . em
outros trabalhqs da inspectoria;
. 2•, auxiliar o inspeotor na direcção e organização dos serviços da InsperJ,oria de Prophylaxia da Tuberculose, de accôrdo com as indicacões do mesmo inStpector;
a•, fiscalizar o serviço das enfermariás e enfermeiros e o
'in.s dispensarias;
· 4•, substituir o inspector nas suas ausehcias e impedi_mento&;
· · s•, traLer o inspector informado a respeito dm; serviços
que· estiverem a seu cargo .
Art. 552. Ao 3• official compete:
. i", ·superintender os trabalhos de escttpturação da Inspectoria de Prophylaxia da Tuberculose e chefiar a sua secretaria;
·
2•, · trazer informado o inspector a respeito de todas as
materias of'ficiaes sob sua jurisdiccio;
. . a·, promover o andamento .dos papeis que transitarem
pela secreta:ria da Inspectorià. de Prophylaxia da Tuberculose
ou suas dependencias:
;4•, velar pela boa ordem do arohivo;
5~ fiscalizar o ponto do pessoal da· secretaria e suas deliendencias;
. 6•, preparar as folh~s de pagamento de todo o pessoal da
ln!::pectoria de Prophylaxia da Tuberculose;
7°, receber, informar e fazer seguir os papeis destinados
á Inspectoria de Prophylaxia da Tuberculose;
8", fazer ou mandar fazer os trabalhos de escriopta que
lhe forem dados pelo Inspector ou pelo Assistente;
9°, velar pela guarda e conservação de todo o material
de escripta e de mobiliario da Inspetcoria de Prophylaxia da
Tuberculose, assim com.o pela conservaç-ão e asseio do edifício em que funccionar a Inspectoria. de Prophylaxia da Tuberculose:
.fO, velar pela fiel obser~ancia dos preceitos hygieniCOF~
r.çnt1dos neste regulamento, no que pertencer á sua juri.:;dJcção;
. H,;fif;~al!zar a conduct~, como ~mpregados, do pessoal sob
a "''ma .Jurtsd,ccao, commumcando tmmedia:tamente ao Inspe-.
ctor as faltas obE~ervadas;
1~, providenciar quanto aos fornecimentos que devem
ser fmtos. á lnspectoria de Prophyluia da Tuberculose·
t3, .processar as contas da InsPeotoria ·de· Prophylaxia
da Tuberculose.

IM

TitULO Vt
INSP~C'l'onlA DE PlQ~"'ALlZAf;,\o DE GJ~fiEROS AI~tMBN1'1CtOS ·

CAPI7'ULO 1
Generalidades

Art. 553. A' lnspcctoria de .F'i!jcalízacão de Generós Alinwnticws incumbo:
a) .Fiscalizar a producc'ão, venda e consumo dos generos
ncst.inados á alimentação humana, no Districto Federal;
b) Fazer examinar no Laboratorio Bromatologico da In•
:-;pect.oria todos os generoH alimentícios de qualquer procedcncia, sejam nacionaes ou ~strangeiros; ·
c) Fiscalizar os estabelecimentos e logares em que são
produzidos, fahrieados, acondieiónados, manipulados, guardacios ou expostos ao consumo;
d) Apprehender e inutilizar os qne forem julgados falsificado~. alterados e deteriorados;
e) Fiscalizar os matadouros, açougues, frigoríficos,! entrepostos o quaesquer outros estabelecimen:tos destinados ao
commnrdo de carnPs verdes nu pi•eparadas; .
f) Fiscalizar as granjas leiteiras, os entrepostos, leiterias ~ em geral os estabelecimentos e locaes onde se produzam, manipulem ou se exponham ao consumo o leite e os lacticinios;
g) Exercer a policia sanitaria nos mercados. hot.eis, restaurantes, easas do pasto e estabelecimentos de venda e consumo de generos alimentícios, quer quanto ás condi~ões .'iic.
m~tallação e funceionamento dos mesmos, quer quanto ao esf ádo de saude das pessoas incumbidas de lidar com substancias destinadas á alimentacão publica;
·
h,) Impor a~ penas
administrativas comminada! pela
presente regulamento, na parte relativa ao serviço qtie Iha
cumpre superintender.
Art. 55-L Mediante prévio aceôrdo com os, Governos estaduaes ou municipaes, ou directamente com os interessado.;;,
a accão da Inspectoria de Fiscalização de Geueros Alim~nti-
cios poderá exf.ender-se ~us locaes de prodriccão e fabrico de
generos aliment.icios, f6ra do Dist.ricto Federal.
CAPITULO 11
Organização administrativa

.Art.. 555. Os differentes serviços da Inspectoria de Fiscalização de Generos AlimenticiOs, referidos· no artigo anterior,
serão realizados pelas seguintes dependen~ias:
J. Administração geral;
li. Laboratorio Bromat.ologico;
lU. Serviço especial de fiscalizacão de leite e ·lacticinios;
IV. Serviço de fiscalização de càrnes verdes,. mer;-cados e.
~qtrepost.os.

ACTOS DO POl>ER EXECtnlV'ó
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Art.. 556. O pessoal technicó e administrativo ·da Inspectoria será o constante do seSlUinte quadro~
Un 1 inspcotor;
Jnspectores ou sub-inspectores sanitarios, em numero
determinado pelo ctircctor geral do Départamento, de accôrdo
com as exigencias dos serviços e os recursos· orçatnentarios~
Um· segundo official;
Um terceiro official;
Dous escripturarios dactylographoB";
Quatro veterinarios diplomados;
Dous contínuos;
Um porteiro;
Vinte guardas fiscacs do 1• classe;
GuaJidas fiseaes de 2a classe o veterinarios em numero determinado pelo Inspector, de aocôrdo _com as exigencias do serviço c cnm os recurses determinados no orçamento
ânnual:
Sci·viço dn li'liscal i·zação de Leite e Lactioinios :·
Um chefe de serviço;
Um chiníico es-pecialista;
Oito auxiliares de Iaboratorio (c'himicos);
Um escripturario; ·
.Qous serventes.
Serviço de Fiscalização de Carnes Verdes, 'Mercados
c Entrepostos:
Um chefe de serviço_:
Um medico encarregado da direoção do serviço sanita'rio
110 Matadouro de Santa Cruz;
Cinco modicos inspectores;
hous medicos microscopistas;
Dous auxiliares de microscopistas·
Um terceiro official;
Tres veterinarios.
Laboratorio Bromatologico:
Um director;
Quatro chimicos chefes;
Quatro chimicos auxiliares;
Ensaiadores;
Um microscopista (chefe);
Um microsoopista' auxiliar;
Um preparador· da secção de microscopia;
Um terceiro official;
Um porteiro;
Um escripturario;
Dous auxiliares ae oscri:Pta;
Um continuo;
Quatro serventes.
Paragrapho unico. O serviço dÓ Lf).boratorio Bromatologico. será distribuido _por seis SeQC)ÕeS: cinco de analyses
·ohimicas e uma de microscopia.
Leis de 1921- Vol. V
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CAPITULO 111
Lltl1·ibttições dos fttncCionarios
ip.t;p~ptor cop1pete:
I. Dirigir todos .os servicos de ; fisoalizaoão de geªeros,
alimenticios incumbidos á. Inspectoria.
1r. Corresponder-se directamehte cop1 'o direetor. , dos
Serviços Sanitarios Terrestres, noti:fioaildo-o d() que. oooorrer
ua Inspçcloria c propôr as providencias necessarias á boa
execução dos serviços .que dirige.
UI. Despachar o expediente da Inspectoria e assign~r as
folhas do pagamento, remettendo-as mensalmente á repartii;ãO competente.
IV. Advertir c reprchender os funcoionarios que lhe estão sqbordinn.dns, quando julgar necessaria essa providencia.
V. Snspondel' c dcmitlir os empregados de sua nomeaoão,
(lropondo essas p-cnas ao director para os funccionarios de
categoria superior, quando ineorrerem em faltas graves:
V:I. Informar c instruir todos os requerimentos e demais documentos que dependam de despacho superior.
VII. V isat· todas as intimações, autos de mu,Itas e editaes.
VUL Rubricar todos og livros destinados aos differentes
~e ev il,~os da Inspcctoria.
JX. Superintender os trabalhos dos chefes de serviço, doLaboratorio Bromatologico, dos inspectores sanitarios, veterinarios c guardas sanitarios, fiscalizando pessoalmente os'
trabalhos por ellcs cffer.tuados.
.
X. Propôr ao Director Geral do Departa.mento Nacional
dn Randc Publica, de accôrqo com o chefe de serviço respe-.
cti VD, as instrucçõ.es ou suas nwdificaç.ões subseqllCn~es, que.
serã.o submcttidas á approvação do ministro d& Justiça e Negocias Interiores, para o estabel()cimento qos p~drõe~ ali:meptares. met:hodns de analyses c outros processos d~ eooame indispensavcis á uniforme execução de todos os generos de in~;vccção previstos neste regulamento.
• XII. Cmnprir c fazer cumprrir as deter:rriinl:lções emanadas do Director Geral do Departamento e Directo:r qos Servic;os Sanita rios Terrestres.
· XII. Determinar aos chefes de serviços e Qeroais ~unccio
narios todas as providenpias que julg~:r necessarias ao regú~
lar funccionamento da Inspectoria n~:~.s oo~orrencias impre...
vistas nos respectivos regulamentos.
Art. 558. Aos chefes de serviços e ao director do Labora~
torio Bromatologico compete:
'
I. Dirigir as repartições a seu cargo, cumprindo e f a-.
zcndo cumpll'ir todas as disposiçõ·es regulamentares, bem como
quaesquer determinaçtões que lhes forem dadas {lelo Inspector.
li. Comparecer diariamente ás repartições :respectivas,
encerrando o ponto dos empregados.
III. Informar todos os requerimentos e outros quaes-,
quer papeis que deptendam de despacho superior.
IV. Notificar ao i~spector de tudo o que oocorrer nas
:repartições respectivas, em boletins enviados diariamente- â
Inspectoria.
·

Art. 557. Ao
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V. Solicitar do Inspector as providencias necessarias
)para ~s occnrencias sobre as quaes não possam nem devam
d,el iberar.
VI. Pro pôr ao inspector a suSpensáo e demissão de
funccionarios que lhes estão subordinados, quando commetterem f ai tas graves.
·
· VII •. Advertir ' e rep~ehénder . os empregados que traba.lllaren;t sob a direccão delles, todas as vezes que julgarem ne..:
oe~sar.tas.

. VIII. Assignar todos os papeis ~- dt;)cunientos affectos á:;
repartições que dirigem, ·enviando pàra a Inspectoria os que
nella devam ser archivados.
Art .. 559. As attribuições e deveres conferidos. aos funcóionarios do Laboratorio Bromatologico serão determinados
no respectivo regulamento.
Art. .560. As obrigações e deveres dos veterinarios, chirnicos e microscopistas e auxiliares dos laboratorios, dos serviços de càtne, leite e lacticinios, guardas sanitarios e demaia
empregados, serão especificados no regulamento da Inspectoria.
CAPITULO IV

Serviços technicos dá Inspectoria
Art.. 561. Consideram-se generos alimenticíós para os
etfeitos do presente regulamento todas as substancias solida;;
()U liqu idàs (e:xcluidos OS medicamentos) destinadoS a serem
ingeri das pelo homem.
·
Art. 562. Só é permittida a prod&cção de taes gcncroc.;,
sua entrada no Districto Federal, guarda, armazenagem, exposição ou consumo, quando forem l.!onsiderados bons.
Art. 563. Proprios para o consumo serão unicament0. os
que se acharem em perfeito estado de conservação e que por
sua natureza, fabrico, manipulação, composição, procedenoia
e acondicionamento. estejam ísentos da suspeita de nocividade
n saude; não infrinjam as disposições dos arts. 57 4, 575 e
5'i6 e não tragam nas marcas, rotulos ou. designações, indiCdções infieis, quanto á procedencia e composição.
§ 1.0 O regulamento do Laboratorio Bromàtologico indicará os agentes physicos e chimicos de bonservação perm.ittidqs e os corantes tolerados no preparo destes generos e bem·
assim as condições a que estarão sujeitos o vasilhame, uten~ilios e meios de transporte a elles relativos.
§ 2. 0 Tacs condições serão . extensivas ao vasilhame e
utensilios de cozinha, copa e mesa dos ho$pitaes, casas de
saude. asvlos, penitenciarias, collegios, boteis, restaurantes,
casas ·de pensãG c quaesquer outras casas de habitação collecti'{a ou estabelecimentos que deem ao consumo generoR alimentícios.
§ 3.~ A appreJiensão e inutilização, por inobservancia das
alludida.:; condições, poderão ser feitas nos proprfos estabelecimentos e Jogares em que os ditos artigos se fabriquem,
importem ou vendam.
Art. 564. Não é permittido dar ao· consumo no Districto
Federal carne fresca de bovinos, suinos, ovinos pu eaprino_s.
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quo não tenhatn sido abat.idos nos matadouros sujeitos á fis•~alizaçfto do Deparlamentn Naciona\ de Saúde Publica.
Art. 565. O leite e os Iactieimos produzidos ou imporfados no Districto Federal serão submettidos á fiscalização,
dP aeeôt·do cor~1 o regulamento do respectivo Serviço.
Art. 56G. No regulamento da lnspectoria de Fiscalização
d 1J Generos Alimcnt.icios se euidat·á da inspeccão dos peixes,
a.mphibios, molluscos, crustaceos, aves, caças, ovos, legumes,·
fr·uctas e hortaliças destinadas ao consumo, em poder de
vendedores arr.bulantes, nos mercados publicos ou particulares, entrepostos, armazens e entrepostos frigorificos e nos
armazcns retalhistas.
.
Art. 567. Os generos alimenticios, confeccionados com
Jat·inllas ou feculentos obedecerão aos padrões, typos ou der;nh;õcs approvados pela lnspeétoria de Fiscalização de GenE:ro:-; Aliuwn t.ioios. Os esf.abclecimentos em que se os f abri-:
quem. guardem, manipulem ou exponham c, bem assim, o3
\nndPdOr<'s arnbrJlanles t~ t•nt.r('gatlnr·es serão sujeitos ás con~L•.:ões qun prf':-:t~r·ever a lnSI1Cctol'ia de Fiscalização.
Arf. 5(5S. Toda a agua quf' f.Pnha de servir na manipu.Jarão ou eonfeeoão de gcncros alimentieios deverá ter sua
pureza ('·<•mprovada por aualysc e pela inspecção local d3
origem e eapf ar_:ão, desde que não provenha do abastecimento
publico.
§ 1. O gelo vendido para fins alimentares deverá ser fabricado com agua potavel.
§ 2." O que se destinar a fins industriaes estará isenh
desta condi~;ão se o e;;;tabelecimento productor tiver as installações necessada.s para assegurar a sua separação não só nos
apparelhos de fabricação como nos depositas .e meios de
0

~.ransporte.

. Ar f • 569. Sem prévia analyse dos laboratorios da Inspeeloria não serão admitt.idos no Districto Federal generos alimentícios de procedencia nacional ou estrangeira que tenham
passado por processos de conservação ou acondicionamento.
§ 1. Para os de procedencia estrangeira será a analyse
~yst.emaf.ica e em todas as partidas importadas: os de procedencia nacional poderão ser dispensados destas analyses repetidas quando approvados na primeira.'
§ 2.• Nas marcas, rotulos ou designações terão uns e oufros mencionados o nome do fahricante, o depositaria on repr·esentante deste (quando fabricados fóra do districto) o
Huméro. data e Jogar da analyse.
§ 3. Se o fabricante nã0 tiver representante no Districto
Federal respond('rão ns importadores pelas obrigaç.ões destq
artigo.
§ .Lo A Tnspectol'ia de Fiscali;~,ação poderá dispensar da
analysc prévia os generos que a tenham soffrido em laboratorios fcdcr·acs on Pstadoae:;, rJlW adoptem as condições tP~
clmicas, os padrões, fypos c definições referidas no art. 567.
§ r..o Para obter esta' dispensa os . interessados apr~sen1arãrr á Inspccloria eópia anthcnticada da analyse que fiCará
:trclJivada no Lab0ratorio :Rromatologico e observarão o disposto nn ~ 2o.
·
.
•§ 6. E::>tfio i-"Ciltos da alludida analyse as ~arnes sn,nplesmcnte "álgadas, S(l.ccas ou defumadas; cumprmdo pore!n
que tragam a marc.a com o nome do productor, a- procedencia
e a natureza.
0

0

0
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§ 7.0 Aos que infringirem as disposições do presente artigo será imposta a multa de 500$ a i :000$, sem prejuizo
da. apprehensão da mercadoria para analyse e das penas est.ab·~locidas no caso de não ser considerada bôa.
§ 8. A Inspect.oria concederá· um prazo rasoavel para
que se satisfaçam as exigencias do presente . regulamento
quanto aos generos já importados ou produzidos na data de
sua execução.
'
Art. 570. Nos armazens frigoríficos, entrepostos ou camaras de refrigeração nenhum genero alimentício será recebido sem que esteja eín condições apparentes de purPza
e conservação.
§ 1. 0 Na entrada e na sahida. será marcado e contramarcado com as da1as do recebimento e retirada.
~ 2. Uma Yf'Z retirado para 'H'r exposto ao consumo não
voltará mais ao frigorífico. Em ea~5o algum poderá ser ahi
gnardado por mais de 11m anno.
· § 3." Tnconrl'flo os infract.orr~s das disposições deste ar·tigo ~~m multa UP J :000$ a 5: 00{)$, dobradas no caso de reincidnncia. 1\r1rehendida a mercadoria será vendida em hasta
publica entregamh-se o producto da venda ao proprietario, rle~·
duzidas a i p:1portancia · da multa e as despezas do leilão.
Art.. 571. E' l'rohihido Pxpm· ou offerecer á venda gene. roc; alimentícios que tenham sido conservados em frigoríficos
som a expreP-sn dPclaração . dis-;o. Penas: multa de 500$ a
I :000$; dohra<iu 110 caso dP reincideneia.
Art. 572. Os que se oppuzerem, embaraçarem, ou diffir.wlfarem de qua!qner ff)rma a acção fiscalizadora dos agent~s
da Saude Publica ou os desacatarem no exercício de suas fun.cçõ~::·E~, incorrerão na multa de 2:000$ a 5:000$ sem prejuizo
ria respon~abiiidad~ criminal que no caso couber.
Art. 573. '1\~r-se-á .como exposta: ao consumo qualquer
porção de produel.o alimentar encontrada em estabelecimenh•s
que se destinem a psse ramo de commercio., ou em qualquer d::t.s
suas dependencia:;, salvo s~ estiver no rec~piente do lixo •m
inutilisada para ser removido pela Limpeza Publica.
Art. 57 L Consideram-se alterados os generos alimPntici(ls:
.
- 1°, quando tenham sido misturados ou acondicionado~
com substancias que lhes alterem a qualidade, reduzam o valor nutritivo ou provoquem alteração;
2", quando se lhes tenha retirado no todo ou em parLe uff;
dos elementos de sua constituição normal;
3°, quaado contenham ingredientes nocivos á saude, ou
su~Jstancia conservadora não autorizada pela Irtspectoria de
Fiscalizacão de Generos Alimentícios.
Paragrapbo nnico. As disposições dos ns. 1 e 2 não oornprehendern os leite:; modificados ou dieteticos e seus sub-produetos nem outros artigos dieteticos permittidos .pela Inspeetoria, desde· qnc estejam marcados ou rotulados com a ~x:
pt·essa declaração de sna natureza e constitui~ão.
Art. !'575. C:onsideram-se falsificados:
0

0

1o, os · aenern~ alimentícios cu,jos componentes tenham
tmlo, no tocfo 011 rm parte, substituídos .por outros de qua!i-

inferior;
2°, os quo tr,nham sido colorwos, revestidos, aromatisados ou addicionndos de substancias estr~nhas para o .effeit9 de
clade
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se 1he9 occultar qualquer fraude ou alteração ou _de e;pparentarem melhor qualidade do que realmente teem;
3°, os que se constituam no todo ou em parte de productoJs animaes degenerados ou decompostos, ou de vegetaes alterados ou deteriorados. Nesta classe se comprehendem as
carnes de anima.e, não destinados á alimentação ou victima-'
dos. por molestias ou accidentes, que os tornem. impropriQS ou
inconvenientes para consumo alimentar;
4°, os que tenham sido, no todo ou em parte, substituídos
aos indicados nos recipientes, pelo interessado;
5'', os ·que na composição, pr8o ou medida diversifiquem
do E:nunciado nas marcas, rotulos uu etiquetas ou não estejam
de accôrdo com as declaracões do jnteressado.
Art. 576. Ileputar-se..::ão deteriorados os generos alimentícios que SP tiverem decomposto, putrefeito, rancificado ou
revelarem a acç.ão de parasitos 11flo inherentes aos proce~sos
de ~eu fabrico ou maturação. Comr, taes se terão ainda os tubercnlos, holboH ou sementes que estejam em estado de germi.•
nação r, em geral, todos os generos que, por causas naturaetS~
def,~ito de conservação ou acondicivnamento, ou demora de ar··
mazenagcm, se tornem irnproprios para o consumo ..
Art. 577. Aos que infringirem aB disposições do§l arts 57~
H m5 produzindo, transportando. armazenando, dando á ven··
da ou expondo ao consumo no Districto Federal generos alimenticios nas condições alli previstas, se imporá a multa ele
1 :000$ a 5 :000$, que ,se elevará ao dobro nas reincidencias,
som prejuízo da responsabilidade eriminal em que porventura
incorram.
Paragrapbo unico. Aos que infringirem o disposto no tfrt.igo 576 serão impostas multas d0 200$ a 5:000$000.
Art. 578. São 'nestes casos responsaveis:
1°, o fabricante ou ·prodnctor do genero alterado ou falsificado;
.
·
2°, o qne tiver sob sua guarda o artigo alterado, falsificad') on Jdedorado;
3°, o vendedor;
4°, o prnprie.tario da casa onde se ache, desde que não indique .. o dono do producto;
5°, o que o tiver comprado á pessoa d_esconhecida, ou não
lhe denuncip a procedencia.
·
Art. 579. A busca para lnspecção dos generos suspeitos,
de alteração, falsi:ficação ou deterioração far-se-á onde quer
que os mesmos se encontrem: fabricas ou loga:res de prorlucçãf'; fransporte, armazenagem, deposito, acondicionamento!
\'enaa ou consumo.
, Art.. 580. Apprebendidos para o exame bromatologico,
quando se faça nceessario, os generos serão depositados.
Paragrapho uni co. Si o forem sob a guarda dos respon:;avois acima indicados, ficarão estes sujeitos á multa de 2 :000$
a 5 :000$, pelo extravio on descaminho, sem prejuízo da multa
em que possam incorrer pela falsidade. alteração ou deteria-·
·l'ação.
Art. 581. Si u alteração, falsificação ou deterioração for~m tão e_~vident~s q~~ p~.eseindam da perícia, os generos .serao, de~dc logo, mut.Ihzados.
Art. 582. Serão apprehendidos e depositados os generos
P.Ujeitos á analyse prévia, desde que não tenham passado por
ef3ta prova.
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§ 1. o Si forem julgados bons poderá .o proprietario retital .. og no p:tazo de 30 dias, pagando as despezas da. analyse.
§ 2. Não o fazendo no prazo indicado, serio vendidos em
~basta publica, revertendo o producto para a.Fazenda Nac-ionaL
. § a.o Ao exaqte seguir-se-á a inutilizacão dos que forem
reconhecidos máos para o conspmo.
Art. 583. E' facultada, no caso do art. 575, § 5°, a retirads. do productú, apprehendido~ paga previameftte a multa,
com a t}Ondição de. se lhe dar nova marea, ·de accôrdo com a
:vorõade.
Paragrapho nnico. Os reincidentes não gosarão dess~
.favor.
Art. 584. Não são prohibidos os productos artifici'aesl
stH~eedaneos ou imitações de naturaes, quando não entrem em
sua composição substancias nocivas ou prohibidas, desde que
tragam a declaração <<artificial ou imitação» em caracteres tão
visíveis quanto os que designarem o producto.
Paragrapho unico. A falta desta declaração fará incluir o
_prc•ductor nas penas comminadas no art. 577.
Art. p85. Os que marcarem ou rotularem os produ ctos em
desaccôrdo com i)S padrões, typos e, definições estabelecidos
pelo Labdratorio Bromatologico incorrerão na multa de 1 :OOU$
a 2:000$, elevada ao dobro nas r·eincidencias.
Art. 586. Sob pepa <te multa de 1 :000$ a 2 :000$ e de
ca...~acão da licença, em caso de reincidencia, é vedado ter ou
vender substancias nocivas á saude, nos logares em que se fabriquem, preparem, acondicionem, guardem, vendam ou distribuam generos alimentícios.
Art. 587. Nenhum local póde ser destinado á ;producção,
fabrico, preparo, armazenagem, deposito, venda e consumo de
generos alimentícios sem o prévio agsentimento da lnS'pectoria.
§ 1. Os proprietários, locatarios, occupantes ou encarregados dos Iocaes acima referidos deverão mantel-os, hem
como suas uependencias em condições de perfeito asseio e
hygiene, preservando os generos de quaesquer contaminaçõe~; em egual obrigação ficarão os vendedores ambulantes e
transportadores de genero13 alimentícios quanto aos respectivos vehiculos.
§ 2. Aos que infrigirem as .disposições deste artigo e
SP.U § to serão impostas multas de 1 :000$ a 2:000$, dobradas
no caso de reincidencia.
Art. 588. A Inspeetoria de Fiscalização determinará as
condições que devem satisfazer os locaes e estabelecimentos
onde se produzam, fabriquem, preparem, manipulem, guardem, acondicionem, exponham ou dêm ao cónsumo generos
alimentícios.
§ 1. Aos que infringirem estas condições se imporá a
multa de 1 :000$ a 2:000$, cassando-se-lhes as licenças, caso·
reincidam.
.
§ 2.° Conceder-se-á um prazo razoavel para que as satisfaçam os Iocaes e estabelecimentos que .iá estejam funccio0

0

0

0

nando~

Art. 589. Nenhum individuo que esteja eliminando gerínens de doenças transmissiyeis ou ·àffectado de dermatose
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poderá lidar com generos alimentícios, uma vez que, a crit~rio da Inspectoria, possam da h i resultar maleficios para
a saude publica.
§ 1. Os encarregados ou dirigentes dos locaes ou esta..
belecimentos, de generos alimentícios, reclamarão dos· seus
empregados attestado medico, para os effeitos deste artigo,
ou então exigirão que se submettam á inspecção pela autoridade sanitaria, cabendo, em qualquer hypothese, á Inspeptoria
a sua acção fiscalizadora.
§ 2. o Aos infractores do § 1o serão Impostas multas de
f>OO$ a ,f :000$, dobradas no caso de reincidencia.
Art. 590. Para o effeito da applicàção das penas i.nstituidas neste capitulo, considera-se reincidencia a infracção
repetida dentro do prazo de dons annos, muito embora ·:eatejam as infrarções previstas rm artigos differentes.
0

CAPITULO. V

Dis?JOsiçõcs (Jeraes e transitm·ias

Art. 591 . A acção fiscalizadora sobre os generos alimenticios poderá ser exercida em qualquer dia e a qualquer
hora pelas antoridades competentes do Departamento Nacio-,
nal de Saude Publica.
Art. 592. Os infractores reincidentes dos artigos refe.:rentes aos generos falsificados, alterados ou deteriorados, não
poderão concorrer para o fornecimento dos estabelecimentos
publicas, corporações civis e militares subordinadas .ao Governo Federal, devendo para isso· os diversos Ministerios ·exi-:gir dos concurrentes certidões negativas da Inspectoria de
Fiscalização de Generos Alimentícios.
Art. 593. Os fnncci.onarios das alfandegas não poderão
entregar quaesquer porções de generos alimentícios importa-.
dos do estrangeiro aos seus resprctivos importadores, sem autorização da Inspectoria de Fiscalização de Generos Alimenticios. Verificada qualquer desohediencia a esta determinação,
o Inspeetor da Fiscalização de Generos Alimenticios communir,ará o facto ao Inspector da Alfanaega, para que os funccionarios responsaveis sejam devidamente punidos.
Art. 594. Na segunda reincidencia, os infractores dos
arts. 571 e 575 terão os seus Pstabelecimentos interdictos,
ah~ que a autoridade competente casse a respectiva licença.
Art. 595. O Ministro da .Justiça e Negócios Interiores
regulamentará os serviços· ·do Laboratorio Bromatologico, o
serviço de fiscalização do leite e lacticinios, o serviço de ~is
calização d1~ carnes verdes, e quaesquer outros serviços relativos á fiscalização de generos alimentícios, constitq.indo p
rPgnlamento especial da Inspeétoria de Fiscalização de Generos Alimentícios.
Art. 5Dô. Os fm~miadores de que trata o quadro do ar-.
f.igo 55ô silo funccionarios contractados e em numero varjavel, de accôrrlo rom as exigencias do serviço, e com os ,recursos vof,asJos no orçamento annua1.
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.CAPITULO· I
Dele.gaci~s de Sauae

Art. 597. Haverá no Districto Federal seis delegacias
de sau<le das quaes cinco serão .distriotaes, oada uma dellas
com área· determinada pelo Direotor Geral' do Departamento,
e a ott tra terá a seu cargo os trabalhos de hygiene profissional e industrial.
Paragrapho unico. A delegacia de hygiene profissional e
industrial reger-se-á pelos dispositivos deste regulamento que
lhe forem applicaveis, e posteriormente pelas instrucções que,
de accôrdo com o art. 809, forem expedidas pelo Ministerio
da Justiça e N egocios Interiores.Art. 598. Nas zonas ruraes do Districto Federal os serviços de pqlicia sanitaria ficarão provisoriamente a cargo dos
postos de prophylaxia rural, e, á medida que os trabalhos de
saneamento rural forem sendo ultimados, passarão a ser
executados pelas delegacias de 1saude.
Art. 599. Para os effeitos do artigo anterior s-erão traBs.:.
feridas, opportunamente, para· as zonas ruraes, e localizadas
de accôrdo com as conveniencias do serviço, a.Igumas das delegacias suburbanas.
Art. 600_. Cada Delegacia de Saude terá o seguinte pessoal:
.1 delegado.
Tantos medicos l}uantos se fizerem necessarios aos respectivos serviços, a eriterio do Director dos Serviços Sapitarios Terrestres.
·
1 escripturario.
2 auxiliares de escripta.
2 guardas sanitarios.
Guardas em numero que será fixado de accôrdo com as
necessidades do serviço.
Art. 601. Os Delegados de Saude poderão ser remóvido~
de uma para outra delegacia, a criterio do Director Geral
do Departamento, mediante proposta do Director dos Serviços Sanitarios Terrestres.
.
· Paragrapho unico. , A mesma transferencia poderá ser
feita de medicos, quanthJ julgada conveniente.
Art. 602. As dei egacias de saude districtaes serão di vi ...
didas em ~ircumscripções sanitarias, cada .qual a cargo de um
inspector ou suh-inspector sanitario ·
. Art. 603. O expediente das deÍegacias será de seis horas.
Paragrapho uni co. Todos os funccionarios technieos e
administrativos devem permanecer no exercício effectiYn das
respectivas funcç.ões durante as horas do expediente.
Art; 604. Os serviços da delegacia serão superintendiqos
pelo respectivo Delegado, que deverá permanecer em serviçO
durante todas as horas do expedi-ente, havendo, além disso,
plantõf's para os medicos, afim de- serem attendidas ns necessidades do scrvtço.
·~ 1. Todos ps fUilcdionàrios teohnicos e ad~pinistrat_~0
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vo:-; Eoãn ohrigadns a comparecer diariamente á séde da- delegacia.
~ 2. Nos dnmingos e dias feriados o plantão nas dele:..
gar. i as ser{t de 12 ás 1·5 horas.
.
§ 3. Quando as exigencias do servico o indica~em o expediente ordinario das delegacias poderá ser antecipado ou
prorogado.
.
Art. 605. Na sé de de cada delegacia haverá um Bervloo
especial de app li cação de vaccina·s e ,sOros· contra' as ·doenou
transmissivcis, executado 1pclos respectivos funceionarios
tAchnicos. .
Art. 606. Na sédc de cada delegacia deverá s·empre permanecer um funccionario administrativo com o fim de attender a quaesquer or.correneias fóra rtas horas de expediente,
communicando-ns immediaf.amente ao respectivo delegado
para as devidas providencias.
Art. 607. As delegacias serão providas de telephone,
objl'd•)~ de cscriptnrin e tudn quanto fôr necessario .para o
expediente e terão os livros necessarios a toda a esori{lturacão dos respecf i vos serviços; além disso terão os meiOs de
cnnducçfio que se façam prerisos aos trabalhos externos.
Art. 608. Aos delegados incumbe:
I. Cumpri r todas as ordens dP serviço que lhes forem
dadas pelo diroctor dos Serviços Sanitarios T·errestres, ·transmittindr)-as aos funrcionarios sob sua direccão.
rr. Dividir o districto a· seu cargo em ciroumscri'PCÕes,.
distribuindo os mrrlicos e demais fnnccionarios, de modo que
os trabalhos sejam feitos com a rnaxima uniformidade e regularidade.
IH. Compareeer diariamente á séde da delegacia, afim
de at.tendrr a tndo n serviço, distribuindo os trabalhos e providenciando sobre a regularidade e bôa execucão dos mesmos,
pelos qunes sã.o os responsaveis dir0ctos.
IV. Fiscalizar todos os trabalhos executados no districto
a seu cargo, r re'Presentar. immediat.amente, ao director, pontra quaiquer irregularidade que observarem nas providencias
que escapem á sua compet.encia.
V. Assignar f.odo o expediente da delegacia e visar as
eontas e o boletim rliario dos medicos.
VI. Corresponder-se com o director dos Serviços Sanitarios Terrestres, dando-lhe conhecimento immediato de qualquer ocr~orrencia observada em seu districto e requisitando
as providencias ryne estiverem fóra de sua ai cada.
VIT. Prnp<'lr dirnetament.e ao director todas as medida~
que julgarem utcis á bôa ordem e regular funccionamento dos
serviços rm sua delegacia.
·
VIII. Formular parecer sobre as questões que lhes forem
;propostas pelo director e elucidar as duvidas que tiverem os
rrwdieos no desemrHmho de suas funcções.
IX. Desempenhar. regularment.f', as commissões de que
forem encarregados pelo director. a quem apresentarão uma
resenha. semanal dos serviços feitos, além do boletim e do
rclaf.orio annual.
X. Indag-ar das ('r!USUS de insalubridade local. propôr as
nPces!'arias mPdidas eorrcctivas. e fiscalizar o cumprimento
das que forem ordenadas; estudar, nas respectivas clrcurn0
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seripoões, as anomalias nosologicas q\ltl occorrerem, e proceder á~ averiguações convenientes ko·,.....conheoiménto da sua·
genes e, condições que as t~nham favorecido e o m·eio \de mo-:
difical-as; exercer activa vigilancia· sobre os serviços admini~t radog pelo Governo Federal é que entendam· com a ~aude
publica ou com ella possam occ-asionalmente entender.
XI: Fazer visitas dqmiciliarias na zona ou região em que
apparecerem casos de .molMtias transmissíveis, ou ha.fa receio de ·quo apparecam; determinar a filiacão 0'\1 suce.e~são
'dn!-: wesmos rasos, e aconselhar, !jOlicitar ou ~equisitae a.s
<Jr ovidenc.ias adeqnalias, pondo desde 1or-o
àm exe':'ut;~'l :1:1
qne de·penderem de sua autoridade.
XII. RNtnisitar exames bacteriologicos, analyses chimlcas P confirmações diagnosticas.
.
XIII. Ordenar o fechamento .· provisorio ou definitivo das
casas em preearias condições de hygiene, retirando dellas o
interdicto, quando nenhum inconveniente mais puder resultar para a saude pub1ica.
.
XTV. Superinténder os trabalhos dos medicos, fiscalizando pesson1mente as ''isitas feitas a casas, terrenos, logares e logradnnros 'lmblicos ,da zona, sendo que as casas de habitacão collrctiva soffrerão ao menos uma inspecção mensal,
e as demais casas uma visita trimestral.
XV. Promover todos os recursos legaes para o saneamento das cireum~oripções a seu oargo.
XVI. Rrpresentar contra as lacunas que forem verificadas por si ou por intermedio dos medicos no servico de limpeza publica e particular.
XVII. Admoestar r eensurar por escripto os medicos,
cuja susp-ensão poderão propôr ao director.
XVIII. Adrnoestar, censurar e suspender até oito dias
funceionario~ administrativo!:!, e propôr ao director as penas
mais elevadas em que venham a incorrer.
XIX. Observar e fazer observar, rigorosamente, as disposições de todos os regulamentos do Departamento Nacional
.~ Saude Publica.
XX. Visa,r os editaes e impôr as multas de accôrdo com
b- capitulo I. parte VI. deste regulamento.
Art. 609. Aos medicos das delegacias incunibe :
I. Rer.eher e executar promptamente todas as ordens de
servie.o qne lhes forem dadas em nome do director.
TI. Esturlar as condicões hygienicas das habitações, estabelecimentos de qualquer natureza, terrenos, logares e logradouros publicos. aconselhando os melhoramentos q.ue julgarem neressarios, intimando os proprietarios~ ou seus procnrndorr.s. nrr.rnrlatario~ ou moradores a pôl-os Arn exf'íWição
e impondo, nos casos de infracção, as resp'('Ctivas multas.'
TTT. Formular parecer sobre qualquer assumpto de serviço, quando lhes fôr exigido por seus ~uperiores hierarchicos.
·
IV. Propôr todas as medidas que julgarem necessarias
para o saneamento das habitações, dos terrenos, logares e lo-.
gradonros publicos.
V. Comparecer diariamente ~1 séde dos serviços , respectivo~. devendo. ahi per'manecerem durante o tempo de plantão
quo lhes fôr determinado e attender promptamente a todas
as · occorrencfas.
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VI. Applicar a.'3 vaccinas anti-variolica e anti-pastosa~
durante os plantõf'~ c nos domicilias, i'azendo registrar nos
li\TOS competentes.
VII. Realizar visitas· sy.stematicas diarias de policia sa.:.
nitaria nas respectivas circumspripções, promovendo a. exeCuciãO dos regulamentos do Departamento Nacional de Saude
Publicas e das leis municipaes.
.
VIII. Procurar, durante as visitas systematicas, applicar
a vaccinação contra a varíola, tomando todas as notas, de
accôrdo com .o·s respectivos livros de registros, afim de ·que
:-;pjam organizadas as cRtatisticas.
.
rx. YPrificm· todas as ]'I'Clamaçõns e denuncias que re-:ceberem, a;-;sim eolllO tudo n qun lhrs constar e que possa
constituir prejuízo ú saude publica, tomando as providencias
nceessari·as de conformidade com os vegulamentos em vi.gor .,
X. Vorifiear. nos pontos onde não houwr esgotos para
matcrins fceaes e agnas servidas, si são cumpridas as leis reJat.iyas á espeeie.
XI. Organizar e. apresentar ao Delegado de Saude a lista
dos refractarios ás suas determinações, depois de terem perr,orrido duas ,·.pzps :i zona a seu cargo, incluindo nesta lista os
proprietarios, on sens procuradores, arrendatarios ou morado ...
res que. apPzar das repetidas intimações e imposições de tnul-·
tas, eonsPrvarcm as casas em tal estado que constituam perJnanente prejuízo on ameaça para a saude publica.
XII. SuperintPnder os trabalhos de todos os funccionarios
sob sua jurisdicção, fiscalizando f1eus serviços, sendo por tudo
responsaveis.
XIII. Assignar os attestados de vaccina, os interdictos,
hnm as!llim os edHae.s e autos de multa.
XJ V. Quando Jwcessario, colher com urgencia e .com todo
o rigor da technica, o material destinado aos exames e pesquizas que se façam precisas ao di·agnostieo experimental do casa
notificado, J'mnettendo immediatamente aquelle material ao
Laboratorio Bacteriologico.
XV. Lavrar e assignar, de seu proprio punho, o termo de
int.imação para melhoramentos e fechamentos,
XVI. Apresentar, diariamente. pa•rtes escriptas do trabalho rE'alizado.
CAPITULO li

Hugiene das habitações
A1·t.. G1 O. Não serão permittidas construcções que nã.o asRon tmn sobre terreno convenientemente preparado e nivelado
do modo a pel'm it.tir faeil escoamento das aguas pluviaes.
'
. . Art. 611. O atm~~o para construcções sórnente poderá ser
1P;l to eom terras pral 1camcnte expurgadas de ma teria orgnmca.
A~l. 61~. Toda. a ·superfície do sólo occupada pela construc_ç-.ao sera revestida por uma camada continua isolante da
humHJadP, P qne. a proteja _da invasão de ràtos, constituída
pnr nm dos sogmntcs revcst.nnentos:
a) ramada de concreto de cimenf o. de Om,10 de espessum. df' frar:n dfl 1 :il :ô, no minimo;
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b) camada de asphalto de 2ctn., sobre uma calÇada de pedra tomada com argamassa do cimento, .pom a •espesstlra dd
Om,fO, no mínimo;
c) ladrill,lo ceramico, sobre uma calçada ~e. pedra tomada
com argamassa cte· cimento, com espessura numma de Om,10.
Art. 613. TÓdas as construcçõ~ dev~r~o, salyo ~asos especiaes a juizo da Inspectoria de Engen~~r1a ,sa~Itarta; te_r o ·
piso de seu 1. o pavimento a Om,1.0, no mmu:ho, acima do n1vel
do terreno exterior circumvisinho; e serão contornados por um
passeio cimentado de Om,60 de largura, no minimo, rematado
por uma sargeta, de modo a desviar dellas as aguas pluviaes.
·Paragrapbo unico. .Serão dispen'sad~s os pas~eio~ quan~o
houver um embasamento elevando o piso do primeiro pavi-,
mcnto a Om,40, no mínimo, do terreno circumvisinho·, c quando
as paredes deste embasamento forem de alvenaria de pedra
argamassada a eimcnto, tendo as juntas tomadas com argamassa de eimcnto de· traço de 1:2:5, no mínimo, ou tendo mn
suàs faces externas emhoço oe reboco de •J.imento, este com o
traço acima indicado. Em qualquer destes casos d. camada i m·,
permeavel de que trata o arL 612, abrangendo as paredes, deverá estar acima do uivei exterior das terras, ,e o interior da
construcção, na parto relativa ao embasamento, devorá ser
aterrado.
Art. 614. Todas as construcções terão, nas faces externas
das paredes, junto ao passeio, uma faixa do Om,50, no mínimo, revestida de camada impermeavel. '
Art. 615. Quando for julgado necessario pelas autoridades sanitarias, em consequencia de sm,1. franca exposição aos
ventos chuvos.os, as construcções terão as paredes voltadas
para o ·quadrante de onde sopram frequentemente os mesmos
ventos, revestidas exteriormente de uma camada imperrneavel,
afim de preservar o seu interior da acção Jia humidade.
Art. 616. Todas as paredes encostadas •á terra de barrancos ou morros é correspondentes interiormente a compartimentos de uma construcção, deverão receber, pelo lado externo, uma camada impermeabiliz.adora, constituída por um revestimento de argamassa rica de cimento 'raddicionada de uma
subst·ancia impermeab1lizadora, ou ,por um revestimento de
asphalto; será, além disso, aconselhada a drenagem vertical
com pedra secca e a consequente conducção das aguas drenadas.
Art. 617. Todas as c imalhas deverão receber um revestimento impermcavel em suas faces superiores, e deve,rão vossuir pingadeiras convenientemente dispostas.
Ar~. 618. Todos os terraços de cobertura de predios deverão receber um revestimento de asphalto, rico em betume, para:·
a sua impermeabilização: ou revestimento perfeitamente impcrmeavel, a juizo da Inspectoria de Engenharia Sanitaria, o
qual deverá apresentar declives necessarios ao esgotamento
das aguas pluv1iaes ..
Art. 619. O esgotamento das aguas pluviaes das coberturas será feito por meio de calhas e ~onductores, sendo de pre-'ferencias as aguas daquellas derramadas qestes, por intermêdio de. bacias receptoras.
·

t71

AC'I1()8 DO I; DER EXEOU'l'lVQ

§ 1. 11 As calhas dovorão ter, no minimó, f5cm. de largura e
profundidade do 7cm., devendo n}Jresentar o nivél de· seu
bordo exterior mais baixo do que o do bordo interior, e devepdo
ser collocadas sobre g-rampos espaçados de Om,SO a im,20, no
maximo, com declividade tão uniformQ quanto -possivel, não
inferior a 1:120. A cada 1m2 de projecç§.o horizontal de ·eobertura deverá corresponder 0,8cm2 a icm2 de área de secção
transversal rlo calha.
·
§ 2. Os condnctores, partindo das bacias receptoras; deverão ter a soct;fw correspondente de 1,om2 a 1,25om2 por metro quadrado do projecção horizontal Ue cobertura.
§ 3." As aguus das calhas o conductores serão conduzidas
para as Hargotas que oemturnam a construoção ou directamente
vara a rua por tueio do eollectores de diametro nunca inferior a 3".
Art. 620. Todas as úreas de perímetro f~chado deverão
l.l't' o seu piso revestido por uma camada de embaço e rebocQ
de eimcr1to, e devel'ão, quando forem descobertas, ser dotadas
ue ralos receptores de _aguas pluviaos ligados a uma "Canalização, que sorú tulmlm· na~ passagens pelo interior das construcvõos.
Art. ti21 . O sôlo das áreas, cuja insolação seja insufficiente deverá ser collocado em nivel superior ao dol sólo circumvisinho, rasgando-se em seguida cauaes. oblíquos de com-~
municação para escoamento do ar hum ido e frio.
Art. 622. Quando as condições do terreno o exijam, para
afastar a humidade das contrucções, poderá ser exigida a drenagem do mesmo terreno·, a qual poderá ser, feita por meio de
drenos de pedra seeca, por meio de manilhas adequadas ou
por outro dispositivo reconhecido efficaz pela Inspectoria de
Engenharia Sanitaria.
Art. 623. Todos os compartimentos de qualquer construcção deverão rí"eeber. directamenle do exterior luz e ar, por
intermedio do janellas, portas ou mezzaninos, que apresentem.:.
uma superficio nunca inferior a 115 da area dos mesmos.
§ Lo Em casos particulares, tratando-se- de compartimentos com fins especiaes, quaes sejam: depositas\ corredores c outros lugares de J?equena permanencia, pouer-se-á,
a juizo da Inspoctoria de Engenharia .Sanitaria _reduzir. a
área de illuminação e ventilação até 118 da área dos compartimentos a beneficiar.
§ 2. Poderão ser permittidos corredores com menos de
Stn. de comprimento para as habitações particulares, e com
menos de 12m. para os grandes boteis,· sem illuminaç§.o direata, desde que sua illuminação seja feita por porfJas envidraçadas que para elles abram C' desde que sejam convenien..
tom ente ventilados.
§ 3. Sempre que fôr possível; os compartimentos dormitarias ou de inst.allaçõe.s sanitarias, serão illuminados por
janellas ou portas, e não por mezianinos, e as janeUas tet•ão
o peitoril a um metro ,do piso do pavimento, no maximo .,
§ 4. As vergas das janellas dos compartimentos dormitorios deverão ficar um meLro, no maximo, do forro~ quando
não seja prevista a ventilação artificial ou não sejam tomadas precauções para e'Vitar o colchão de ar viciado; quando
houver banâeiras, estas serão ~asculantes.
·
0

0

0

0

§ 5. o Os compartimentos dormi.toriQS deverao .ter, !lO maximo, uma_ profundi~ade igual a duas, vez.es a distancia da
verga ao p1so do pav1mento.. .
.
6 6. Qqando um compartimento dormitorio fôe illuminado pol' uma só da suas faoes, nllo podetá apresentar paunos cegos. de pal'ede, lateraes ás aberturas de ílluminação, .de
extensão superior a duas vezes a largura das ditas aberturas.
Art. 624. Os compartimentos dormitorios, sempre que
for possível, deverão s~r insoladop em quah1uer épooa· do anuo
durante um ospaQo de ten1pq nunca inferior a uma hora,
nem superior a oito horas.
Paragrapho unico. Praticamente deve-s~ considerar como
hticio e fim da insolação util - 7 horas e 17 horas de. tempo solar verdadeiro.
Art.' 625. As dimensões das áreas principaes de ventilação e de illuminaQão deveTão variar conforme a sua orientação e. a altura das paredes circumdantes, de accôrdo cum os
dons seguintes principias:
tJ) do sor um plano horizontal, insolado ao menos por
um instante no dia de solsticio do inverno, o cuja posição,
determinada neste regulamento, será variavcl conforme a
mna em quo se encontrar a construcção;
b) de se obter conveniente
illuminação natural dos
compartimentos que abram para essas á.reas.
§ 1. Para o calculo d;ls dimensões subordinadas á condição (a) deverão ser tomadas as ~lturas das paredes voltadas- para o. quadrantE" N, multiplicadas por certo coefficiente,
como está indicado no art. 626, variavel conforme a orienta0

0

ção.§ 2. As ditnensõ~s uecessarias á disposição da lettra b
- illumi:qação natural - serão no mínimo iguaes a 113 das
alturas medias das paredes dirigidas no sentido perpendiculal'
ás citadas dimensões.
.
.
§ ·3. Em qualquC'r caso as áreas principa€'s não podarão
ter a sua menor dimensão linear em planta, inferior a 2 inetros.
· § -1. As dimensões rias áreas serão accrescidas, nas larguras, dag projeoçõcs, sobre um plano horizontal, das cornijas
ou beiradas das coberturas que deitem para o interim· das
mesmas, afim de não serem reduzidas a illuminação o insolação previstas no pre~ente ·artigo.
Art. 626. Todas as áreas principaes recíaugulares fechadas deverão, conforme a sua orientação, ter as seguintes
dimensões :
0

0

0

A r eas NS ou EO

Dimensão NS = (i , 050 H
Dimensão·Eo == (0,333 H
Areas NNE-()NO ou NNO-ENE

Dimensões·'NNE ou NNO= (t,OOO H ou (0,970 H
Dimensões ONO ou 'ENE ..- (0, 333 H · (O,i02 H
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Areàs NE-NO

Dimensões NE = (f ,28 H
(1 ,090 H
(0,915 H
(0,742 H
Dimensões NO= (0,333 H ou (0,~55 H ou 10.595 H ou l0. 74.2 R

ou
Dimensões NO = (i ,28 H
(f ,090 H
(0,916 H
{O, 742 H
Dimensões NE = (0,333 H ou (0,455 H ou (0,5'95 H ou (O, 742 H·
§ Lo H será s·emp-re a altura de uma das paredes que
constituem a área, e que esteja voltada para o quadrante N,
medida na sua extremidade de maior altura.
§ 2. Além dat:~· dimensões acima estabelecidas, podem ser
~doptadas outras que satisfaçam as condições a) e b) do
antigo anterior.
'
§ i3. Desde qun as áreas se afastem mais de H. !5' das
orienta~,;ões: NS, NNE ou NNO, serão respectivamente con,sideradas com ol'ientação: NNE ou NNO c NE ou NO. ··
§ 4." NHo serão admittidas áreas çom dimensão ·liv.ear
inferior a 2 metros.
Art. 627. As áreas abertas para o quadrante N e. que
satisfaç.am as dimensões da lettra b) do art. 625t, poderão
ter a.s outras dimensões· - referentes a con"içã~ 1a) do
mesmo artig·o - iguaes a 0,8 das exigidas para as áreas de
perímetro fechado.
Art. 628. As áreas principaeR lateraes com duas faces
diametralmente oppo13tas livres, c que sirvam para illumina~
çã>o e arejal)lento do eompartimJCntos destinados a dorm.itorios
ou estadia prolong·aua. terãO a largura determinada ·pela ta~
bclla seguinte:
·
0

0

0

Angulos com a linha Norte- Sul

00
fOO
20°
30"
40°
506
60°

a
a
a
a
a

a
a

2m,50
2m,50
2m,50
2m,50
2~,50
~m,50

2m,50

om,20
081 ,25
om,3o
0 111 .35
on.:4o
om,50
,om,50

Paragrapho unico. Estas mesmas áreas, em caso de, •termo rcgistado na Prefeitura, pelo proprietario ou •pelos oronrie-
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tarios dos predios visinhos, para c.onstrUicção de predios de
um só pavimento ou para juncção de duas áreas, poderão ter:
no primeiro caso, a largura de 2m, e no segundo caso terão em
somma a largura de 1,6 das dimensões estabelecidas na tabeBa con~ilante do artigo anterior; não sendo, então, pevmittido .que a largura de .qualquer dellas seja inferior a fD',50 e
que a altura do muro divisorio possa prejudicar a illuminacão
e insolação dos compartimentos' que abram para as mesmas
áreas.
Art. 629. As c.ireas secundarias poderão ter as seguintes
dimensões mínimas:
Para os predios de um andar acim.a do plano horizontal
oonvencional de que trata o presente reguiamento: 6m2; para
predios de dois andares acima do mesmo plano; 8m2; e assim
por diante, augmentando-se para cada , andar ac.creseido
mias 2m2.
§ Lo A superficie mínima destas áreas será de 6m2, c as
suas duas principaes dimensões, em planta, deveYão estar, entre
si, na relação de 1.2 : 1, no maximo.
§ 2. o A dimensão mini ma_ será de 1m,80 para as áreas de
perímetro fechado ou abertas em uma só face, e de 1m,50 para
as áreas lateraes abertas em duas faces oooostas.
Art. 630. As áreas neccssarias para il1uminação dos armaz.ens commer:ciaes que tenham uma profundidade superior a
duas ou quatro vezes o sru pé direito, conforme sejam estes armazens respectivamente illuminados por uma ou pelas duas extremidades, terão uma superficie mínima de 6m2 para os
predios de altura inferior :í estabelecida para o plano horizontal eonvencional de ..fJUe tratà o presente regulamento; {h~
vendo esf a superficic. ser aug,mcntada de 2m2 ·por' cada pavimento ncima do mesmo plano.
§ 1. o A menor dimcn.são linear em planta admiLtida para
estas áreas é de 2m.
§ 2. o Para cada 1W' de profundidade dos armazens, excluída a .que pódc ser considerada .convenientemente illurninada
pelas aberturas das fachadas, haverá uma área de accôrdo eom
as disposições do presente artigo.
Art. 631'. O plano horizontal de que trata o art. 625 nassará:
a) na zona tlrbana central, por utn ponto que corresponda
ao meio do pé direito do 2°, andar, ou &~ piso do andar superior á sobreloja, quando existir esta;
b) na zona urbana peripherica, passará pelo piso do 2°
andar;
c) nas ~zonas suburbanas, ruraes, nos morros e ilhas, passará ao nivel do piso d.o 1° andar ou andar, terreo.
Art. 632. Não serão permittidas, nas casas para hah itação, áreas do porimt?tro fechado, nas zonas suburbanas o ruraes.
Art. 633. Apenas nos vestibulos de escadas, nos corredores dos ultimas pavimentos e nos a!'lmazens commerciae? serão permittidas cHuaboias de área nunca inferior a 111 o da
dos compartimentos a illuminar, com coberturas elevadas de
om,5o, no mínimo, acima do telhado e dotadaq de persianas lateraes.
Art. 63í. Nas casas commerciaes em que haja habitaçõe&
nos andares superiores, apenas será pcrmitt.ida a cobertura de
Leis de 1921-Vol. V
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vidro nas úreas principaes, quando tal cobertura fique collocada logo abaixo do 1o andar occupado como habitação e tenha
disposição eonvenicnte para permittir franca ventilação dos
pavimentos commcrciaes.
Art. 635. Por áreas principacs entendem-se aquellas que
são destinadas a illuminação, insolação e ventilação dos compartimentos destinados a dormitorios ou a estadia prolongada
nas ·habitações.
Art. 636. Entendem-se por áreas secundarias aquellas
que são :destinadas a illuminação e ventilação dos corredores,
vestíbulos, escadas, banheiràs, gabinetes sanitarios, copas, despensas, depositos e compartimentos eomrnerciaes.
Art. 637. Todo os compartimentos destinados a dormito ..
rio, a estadia prolongada, a latrinas, banheiros, copas, despen.
sas e ~cozinhas terão as esquadrias de suas aberturas de illu ..
minação dotadas de venezianas, e, quando existirem bandeiras.
estas serão basculantes.
Art. 638. Em casos especiaes poderá, a juizo da Inspe ...
ctoria de Engenharia Sanitaria, ser exigida a ventilação arti ..
ficial por irrsufflação, por aspiração/ oU' por insuffla(:ão e as ..
piração, de accôrdo eom a natureza do caso.
Art. 639. Em certos c determinados casos, além dos re ...
feridos neste regulamento· e a juizo da Inspectoria de Enge-:nharia Sanitaria, poderão ser exigidas bandeiras gradeadas nas
portas c jancllas c collocação de -grades nas janellas e nos :mezzarrinos.
Art. GiO. Não serão permittidas nas construcções destinadas a 'habitação paredes exteriores de menos de uma vez de
ti,jolo ou de espessura inferior a om,4o, quando construídas de
alvenaria de rpedra.
Art. (~.1'1. Nas construcções destina.das a habitação, as .paredes exteriores de cimento armado ou de madeira deverão
ser duplas, constituindo um colchão de ar tcom espessura mínima om,io.
'
Paragrapho unico. Ein casos especiaes, poderá ser exigido
o enehimento do espaço vasio entre duas paredeR com uma
substaneia má conductora de ealor, co,mo por exemplo a cortiça em fragmentos ou a es,coria de fornalhas.
Art. 642. Não serão permittidas coberturas de predios
destinados a habitação ou estadia prolongada que determinem
grandes variações de temperatura, sendo exigido um -colchão
de ar entre o forro e a superfície da c.abertura.
IParagrapho unico. Igual exigencia é feita em relação aos
terraços, embora possa ser reduzida a· espessura do colchão de
ar com o emprego de substancias más conductoras de calor ..
Art. 613. Nos predios a que se refere o artigo anterior, as
coberturas metallieas não ~erão permititdas, mesmo adoptadas
as exigencias acima especificadas, a não ser quando revestidas
de tintas especiaes que attenuem os effeitos da acção dos raios
solares.
Art. 644. As varandas deverão, de preferencia, ser collo·eadas do lado do poente, de modo a evitar os rigores da insolação vesper-tina, não devendo prejudicar ·a illuminação e insolação dos compartimentos dormitorios que para ellas abram •.
Art. 645. Não serão pcrmittidos po1ões com menos de
2m de altura.
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~o\rt. 646. Quando as construcções devam: ser elevadas
acima do sólo, de modo a não poder ser constituído um porão
de 2m, deverá o interior das mesmas ser aterrado por meio do
camadas de om,15, de terra, isentas de substancias organicas,
bem apiloadas, separadamente .
. Art. 64~. Os porões cujo pé direito estéja comprehendido
entre 2m o 2mj50 Mrão considerados utilizaveis, não podendo
servir para dormitoriQ.
Art. 648. Os porões de 2m,·5o a 3m poderão ser habitados
sómente nas habit:l~Ções particulares, de~de que os seus oom....
partimentos tenham a superfioie mínima de 10m.2 e obedeçam
ás condições do art. 623 referente á illuminação, ficando as
vergas das aberturas dos compartimentos dest.inados a quartos
·
·
a 'Om;30, no maximo, do fórro.
Art. 649. Quando as condições de ventilação dos porões
forem deficientes poderá ser, a juizo da Inspectoria de Engenharia .Sânitaria, exigida a ventilação artificial.
Art. 650. Sómente serão permittidos os porões cujo piso
esteja abaixo do nivol exterior do terreno quando a sua parte
livre exceder esse nível de 1m,50 nos porões utilizaveis e 2m
nos porões habitaveis, não attiti'gindo o seu piso o lençol:
d'agua.
Art. 651. Nos porões serão permittidos tanques de lavagem ou garage, desde que o compartimento a esse fim destinado. seja francamente illuminado e ventilado; o piso dos
compartimentos superiores seja de cimento armado; e os mesmos compartimentos não sejam destinados a dormitarias ou
a estadia prolongada de pessoas.
:Art. 652. Não serão permittidas, nos porões habitaveis,
cozinhas, a não ser que, além das mesmas exigencias do artigo
anterior, tenham uma superfície minima de 10m2 e aberturas
livres em duas faces, além das demais exigencias com~uns a
compartimentos dessa natureza.
. Art. 653. As sobre-lojas não poder fi() ter o pé direito
inferior a 2m,5o e poderão ser utilizadas, desde que não sejam
destinadas a dormitorios.
Art. 654. As aguas-furtadas, sotãos ou mansardas sómente poderão ser utilizados para depositas e nunca como
dormitarias ou locaes de estadia, salvo quando constituam
compartimentos com o pé direito minimo de ara, dotados de
forro, de paredes internas que os i~olem da superfície da cobertura e tenham 10m2 de área, no mini mo.
Art. 6'55. Na zona urbana central o pé direito mínimo
deverá ser 4m, am,so e am,5o para os primeiros, segundos, terceiros e detnais andares, regpeotivamente.
, Art. 656. Na zona central peripberica será o pé direito
mínimo de 4m e am,5o para os primeiros, segundos e demais
andares, respectivamente.
·Paragrapho unico. Nafi cn.sas de habitação com o piso a
om,~o. no mínimo, acima do terreno, o pé direito do andar terreo poderá ser de 3"\60 .
.Art., 657. Na zona suburbana o pé direito mínimo será
de 3ra;50 para cada andar, excepto pàra as eonstrucções commerciaes ou industriacs em que o pé direito mínimo será de
quatro metro~.
Art. 6518. Nos povoados da zona rural, rtos mortos e ilhas
.o pé direito mínimo será de 3111 par~ cada andar, excepto para
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as constrU:cções commerciaes ou industriaes em que o pé direito minimo será de 3m,5.
Art. 65'9. Os predios de pé direito mininio de 4m deverão
ter uma superfície mínima de s.m2 para cada compartimento
destinado a dormitorio; os de pé direito minimo de 3m,50 e 3m
terão superfície mínima de gm2 e 10m2 respectivamente.
Paragrapho uni co. Nas habitações particulares serão permit.tidos dons compartimentos no maximo, destinados a serem
occupados por por uma só pessoa, de área de 5m2.
Art. 660. Os compartimentos destinados a banheiros, latrinas e tanques de lava.gens poderão ter o pé direito minimo de 2m,50, quando construidos fóra do corpo das habitações.
Art.. 661. As cozinhas, construi das nas mesmas condiçSes
do artigo anterior, terão a superfície minima de 1.0m2•
.Art. 662. Sómente serão permittidas as divisões de madeira nos estabeleeimenots commerciaes ou em escriptorios,
desde que constituam compartimentos perfeitamente illuminados c ventilados que não sirvam de dormitorios, e nas casas
do madeira, nas zonas em que fôr permitt.ida a :sua construcção.
Paragrapho uni co. Taes visões de madeira serão per-feitamente lisas sem solução de continnid&.de, "frestas ou fria··
chas e rigorosamente pintadas ou envernizadas.
Art. 663. Todo o predio devo ter gabinete sanitario munido do respectivo vaso e caixa de descarga de jacto provocado, deposito metallico para lixo e caixa d'agua nas condições previstas pelo art. '7'06; qnandn houver dormida, haverá
banheiro c quando fôr dcstinarlo a habitação, disporá, além
<lissn, de pia de cozinha e tanque de lavagem.
Paragrapho uni co. Cabe ao inquilino o cumprimento da
cxigoncia relativa ao deposito de lixo.
Ar.t. 664. Todos os compartimentos destinados a cozinha,
c"ópa, despensa. banheiro e latrina terão as pa!'edes revestidas;
aff; 1m,GO do ladrilhos ou azulejns c piso revestido de ladrillw.
§ 1. Na zona rural será tolerado o revestimento de cimento sem fendas, para impermeabilização de paredes de cozinhas, banheiro e latrinas.
.
§ 2. Nas casas de madeira este revestimento das paredes
poderá ser substituido por folhas de zinco.
~ !3. Haverá, em todas ellas, fog~o commum com chaminé, ou a gaz, mesa de marmorc com pés de ferro e pia para
lavagem.
~ !~.o Nas casas pequena;~ dn oporarios, SOJ'á permittido o
revcsf.imcnto ,rias mczas das cozinhas por folhas de zinco, a
jnizo da autoridade sanitaria.
Art. 665. Os tanques de lavagem darão facil escoament@
para as aguas e terão em redor uma calçada impermeavel com
om,5o, no mínimo. de largura, uma cobertura que os abrigará
convenientemente e terão as paredes que o contornam impernwablizadas até tm acima das suas bordas.
Art. 666. As latrinas não ·poderão ter paredes baixas separando-as de outros compartimentos destinados a fins different.cs, salvo quando sejam installadas no interior de armazens ou depnsitos_cm compartimentos. dotados de fôrro, de pé
direito mínimo de 3m e illuminados e ventilados de accôrdo
com as exigencias do presente regulamento.
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;Art. 667. Os "lambris" (revestimento de madeira collocado nas paredes de salas de jantar, ..almoço, etc.) e os rodap.és,
deverão ser collocados de modo a nao deixarem espaços vasws
onde se possam aninhar ratos, baratas e outros animaes.
Art. 668. Não poderá ser empregada a argilla nas argamassas e nos emboços e rebocos das paredes das construcções.
Art. 669. Nos rebocos, pinturas e quaesquer revestimentos internos, não poderão ser empregados materiaes que possam produzir emana;ções toxicas.
Art. ·670. Sómente na zona rural, nos morros e nas ilh~s
serão permittidas constru!)ções de madeira destinada a h~bi
tação, desde que tenham as paredes externas duplas e SeJam
construídas sobre pilares ou baldrames de alvenaria.
tA'rt. 6·71 . Nos povoados da zona rural . serão ebservad~s
as disposições do presente regulamento, excepto as previ'st,~s
nos arts ..612, 619~ 621, § 1° do art. 623, 638', 640 e 659 e mais
as seguintes;
a) a camada impermeabilizadora das construcções poderá
ser constituída por uma calçada de ·pedra com as juntas tomadas por argamassa de eimento e revestida por embaço e
reboco de cimento;
.
b) o revestime!lto impermeavel das paredes nas cozinhas,
nos banheiros e nos apparelhos sanitarios poderá ·ser feito a
cimento·, desde que não apresente fendas;
c) a área dos compartimentos dormitarias será no minimo de seis metros quadrados quando destinados a. uma pessoa e de sete metros quadrados para duas pessoas;
d) aR construcç,ões destinadas a habitação desde. que não
sejam contiguas não poderão distar entre si menos de tres
metros, e quando haja âuas •nassagens lateracs contíguas, cada
uma de11as terá, no mínimo, 2m,50.
Parugrapho uni co. Nas zonas ruraes de pequena densidade de população serão observadas 1as disposições relativas
t.i. hygicne das constrnçções estabelecidas no Serviço da Dirertoria de Saneaü10nto e .Prophylaxia Rural (Parte V~ Titulo V,
Capitulo II) .
Art. 672. Para as casas operarias construídas nas zonas
suburbana e rural em ~rupos ou nucleos operarias em que
a superfície livre destinada a jardins, quintaes e vielas de
~erviço seja igual ou superior á metade da superfície do terreno destinado ao grupo, será permittida a applicação das
disposições do artigo anterior, sendo tolerado o pé direito minimo de tres metros.
Art.. 673. Consideram-se habitações conectivas, para a
appl~cação deste r~gulamenfos, os predios ou pavimentos de
predw em que residam, de modo permanente ou transit.orio
diversas familias ou muitas pessoas, sem a unidade economica
e sem a organízac,ão priváda das habitações particulares.
Art. 67 4. Nas habitações conectivas~ além de todas as
det.erminacõeR contidas neste regulamento que lhes forem applicavei~, serão observadas ainda as seguintes, de accôrdo com
os casos particulares:
a) a illnminação artificial deverá ser electrica·
. b) para cad~ 20. moradoreS' haverá :pelo menos uma latrma e um banhmro, mdependentes, installados de accôrdo com
o presente regulamento;
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c) haverá latrinas privativas de cada sexo, com indicação
do sexo a que são destinadas, posta em logar bem visível;
d) haverá depositas metallioos para lixo e resíduos, com
tampa metallica á prova de moscas e com capacidade para
conter lixo de 24 horas1 não devendo tal capacidade ser inferior a 2 % lilros multiplicados
'Pelo numero de moradores;
Art. 675. Consideram-se casas de cpmmodos quaesquer.
predios em que residam famílias diversas ou grupos de pessôas., com economia separada.
Art. 676~. Nas casas de commodos, além de todas as determinaç-ões contidas neste regulamento, referentes ás habitações em geral, que lhes forem applicaveis ·e das constantes do
artigo relativo ás habitações collectivas serão observadas, as
seguintes:
a) para cada grupo de seis aposentos haverá uma cosinha
que, além dos demais preceitos regulamentares, terá fogões
independentes, com chaminés, ou um fogão subdividido de
nwdo que os inquilinos de cada aposento possam servir-se
delle independentemente; ou ainda fogões subpostos a uma
ou mais cupolas metallicas ou de cimento, ligada cada cupola
á chaminé que permit.ta a passagem para o exterior dos gazes
da combustão e vapores da cocção dos alimentos;
b) baverá na cozinha pias de lavagem com mesp. de marmore, e:rn numero sufficiente, com supportes de ferra;
c) os tanques de lavagem de roupa serão construidos de
modo que cada familia possa utilizai-os separadamente, e
fjcarão collocados sómente em quintaes ou pateos abertos,
devidamente abrigados da chuva e do sol, e na sua installação
serão observados todos os preceitos reg1Jlamentares.
Art. 677. Nas estalagens actualmente existentes serão
observados os preceitos de hygiene determinados nese regulamento •para as construccõe~. em geral, para as habitações collectivas e para as casas de commodos em particular, não sendo
permittida, de ora avante, a construcção de . habitações desta
natureza.
Art. 678. l\.s hospedarias deverão ser installadas de accôrdo com os artigos do presente regulamento, referentes á
hygiene das construcçõcs em geral, especialmente no que diz
;respeito á illuminação c ventilação dos dormitorios, cuja lofiação será fixada pela autoridade sanitaria na base de seis
metros quadrados de área por pessôa.
IAirt. ·679. Nos hoteis e casas de pensão, além de todas as
determinações contidas nos capitulas deste regulamento, referentes á hygiene das construc,ções e das habitações conectivas, serão observadas as seguintes:
a) os banheiros serã'o servidos de agua quente e fria;
b) as copas e corzinhas deverão ter tpias de ferro esmaltado, marmore ou material analogo, com mesa de marmore ou
de grés ccramico, com agua corrente, quente e fria;
.
c) as cozinhas não poàerão ser illuminadas por meio de
Janellas que abram para áreas fechadas e os fogões serão cobertos por uma cupola metallica ou de cimento armado ligada :í chaminé, sendo esta construida de modo que a at~is
phera interior não seja viciada pelos gazes da combustão e
vapores oriundos da cocção dos alimentos·;
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Par~grapho unico. Os boteis e casas dé pens~o deverão

ser providos de camaras resfriadas para conMrvaçao dos geJ

neros alimenticios facilmente deterioraveis.
Art. 680. Aos asylos serão 3!p,plicadas aS' disposições _do
presente regulamento, referentes á hygiene d11s oonstr~cçoe~
em geral, e das caslls de habitação coltectiva, em particular,
que no caso forem applicaveis.
Paragrapho lmico. Nos dormitorios communs dos asylos
será exigida área de seis metros quadrados pJlr~ cada pessôa.
Art.- 681. Nos hospitaes, além das disposiGões geraes do
presente regulamento que lhe sejam applicaveJ~ serão mais
observadas as ·seguintes:
a) as enfermarlas deverão ser construídas em [)avilhões
separados, com o pé direito mínimo cto 4m.OO, com capacidade
maxima de trinta dCJentes, e a cada doente deve caber área
não inferior a oito metros quadrados;
b) a orientação das diversas enfermarias será comprehendida entr!3 as direcções NNE-NNO, e a cada uma das suas
faces principaes serão asseguradas tres horas diarias de insolação, no solstício de inverno;
c) sempre que fôr possivel, os tectos d~s enfermarias serão
constitu~dos de dous planos inclinados, com 11ngulos arredond~
dos, de modo que facilite a extraéção do ar viciado por meio
de chaminés de ventilacão ou exhaustores, á razão de setenta
e cinco metros cubicos' por doent-e, por hora;
d) os angulos das paredes entre si e destas com os pavimentos, nas enfermarias, serão arrendondaqos:
e) os banheiros e latrinas serão consf,ruidos na proporção d-e um grupo de vinte doentes, sendo um terço dos Jmnheiros moveis;
f) para cada enfermaria haverá um apparelho com pia de
despejo que permitta a !&vagem dos vasos por meio de ,jaetos
de agua soh pressão, e depositas m~tallicos rigorosamente fechados para guarda das roupas servidas;
g) as enfermarias e seus annexos serão installados separadamente para cada sexo;
h) nos hospitaes de mais de dous alldares será obrigatoria
a installação de elevadores nas enfermarias; ·
·i) o mobiliaria das enfermarias será de natureza que facilite a installação e desinfecção;
j) hav-erá uma lavanderia a vapor, uma installação completa de desinfecção e um forno para cremação do lixo e rcsiduo.s.Art. 682. As maternidades deverão ser installadas de accôrdo com as determinações deste regulam~nto, na parte referente á hygiene das construcções em geral '-e rlos hospitaes em
particular, obedecendo, além disso, ás seguintes prescripções:
a) os dormitorios t-erão a capacidade de oito leitos no maximo, podendo os destinados ás gestantes_ ter dezeseis leitos.
Cada parturiente deverá dispôr no minimo de nma área de d.Pz
metros quadrados:
b) haverá quartos destinados ao trabalho do parto, e outros, separados do corpo da edificação, destinados ao isolamento dos casos de infecção puerperal e ophtálmia purulenta,
respectivamente.
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Paragrapho unico. E' permittida a construcção de maternidades nos hospitaes communs, desde que sejam installadas
em perfeitas ·condições de isolamento.
·
Art. 683. Nas casas de saude serão observadas todas as
disposições deste regulamento, que lhes forem applicaveis, inclusive os artigos referentes aos hospitaes, e mais as seguintes
determinações :
a) os dormitorio.s deverão ser insolados no sol&ticio de inverno duas horas no minimo, e no verão no maximo quatro
horas, sendo a. sua orientação preferida aquella que se volte
para o nascente ou poente;
b) deverão possuir deposito metalico para lixo, com tampa
que fºche automaticamente e com volume capaz de conter o
lixo de vinte quatro horas.
Art. 684. Nos edifícios escolares sérão observadas todas
as disposições contidas no •capitulo segundo do titulo VII deste
regulamento, que lhes forem applicaveis, e mais as seguintes:
a) as salas destinadas a aula deverão ser construídas para:
conter no maximo quarenta alumnos, a cada um dos quaes caberá área não inferior a um metro quadrado;
b) as salas de aula, que tenham a illuminação unilateral,
não :poderão ter largura superior a uma vez -e meia a distancia
do p1so á verga da janella;
c) os peitoris das janellas deverão ser abertos a noventa
centímetros do piso, e as vergas deverão ficar o mais proximo
possível do tecto;
d) as bandeiras das janellas e das portas, quando existirem, deverão ser basculantes;
e) o pé direito minimo seni de quatro metros, e deverá
ser augment.ado sempre quo as condições da illuminação natural assim o exijam;
f) o rcvest.irnento interno das paredes das salas de aula
devm<í ser n tinta lavavol ou a cal com tonalidades suaves, cinzento-claro, azulado ou esverdeado, sem saliencias ou reentran...
cias, o com os angulos arredondados;
o) a illuminação nas class-es será tal que na fila de carteiras mais afastada das janellas o centro de sua mesa receba
uma illuminação, em dias nublados, nunca inferior a vinte cinco lux;
h)

dever-se-ha com o stereogoniometro de Weber ter uma
50

superficie illuminada

c>--para que este
sen A

minimo seja satisfeito;

haverá uma latrina para cada grupô de vinte alumno.s;
haverá lavatorios, na proporção doe urn para cada 15
alumnos;
Ir) haverá bebedouros automaticos convenientemente abrigados, que dispensem o uso de copo;
l) em geral as escolas deverão ter -espaços destinados a
recreio, de área proporcional á superficie das classes, sendo
parte desse recreio cob-erta e parte descoberta;
m) em local apropriado deverão ser installados apparelhos
de gymnastica, que facilitem o desenvolvimento physi·co dos
alumnos;
i)
j)
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n) as escadas deverão ser suaveis, com degráos de quinze
a dezeseis centímetros de altura e trinta centimetros de largura, devendo nas escolas primarias: as pequenas escadas serem
substituídas por planos inclinados (rampas) ;
o) ·O mobiliaria escolar deverá s-er cuidadosamente escolhido, tendo-se em vista o tamanho e o desenvolvimento dos
alumnos;
p) a illuminação artificial será a electrica;
q) aos dormitorios dos internados deverão ser applicadas
as mesmas disposições -exigidas para idenUcos compartimentos dos asylos.
Art. 685. Além das disposições concernentes ás habitações
em geral e quaesquer outras deste regulamento, que lhes sejam
applicaveis, .· deverão ser observadas, nos predio.s em que haja
ou se pretendam installar estabelecimentos commerciaes ou
industriaes, theatros, cinemas e casas de diversões, mais as
.seguintes :
a) não poderão s-ervir de dormitorio, moradia ou domicilio
senão quando dispuzerem de aposentos especiaes para tal fim,
separados da parte commercial do predio;
·
b) as aberturas para o exterior deverão ter bandeiras abertas, gradeadas, de altura mínima de cincoenta ·centímetros;
c) terão o piso ladrilhado ou impermeabilizado e as paredes revestidas de camada impermeave1 até dous metros de altura; os rodapés serão de ladrilhos sem saliencias nem embutidos, e o forro, quando de madeira, será pintado a oleo;
d) haverá latrinas privativas de cada sexo, na proporção
de uma para vinte pessôas ou fracção;
e) haverá torneiras e ralos dispostos de modo que facilite
a lavagem da parte commercial do predio, sempre que a autoridade sanitarm o julgue necessario, na proporção de um ralo
para cada cem metros quadradoS de piso ou fracção; nesses
ralos haverá apparclhos ,para reter as materias solidas, que
gerão retiradas pelo menos diariamente;
f) as latrinas e mictorios não poderão ter communicacão
directa com qs compartimentos em que se preparem ou fabriquem g~neros alimentícios;
t(J) haverá Iavatorios para mãos e rosto, com agua corrente, na provorcão de um para trinta pessoas, quando indicado, a criterio do Director dos Serviços Sanitarios Terrestres;
h) nas padarias, açougues, confeitarias, fabricas de massas, de doces e de outros· generos alimentícios, laboratorios
e .fabricas de productos pharmaceuticos haverá local especial
para a mudança de roupa das pessoas que· ahi trabalham;
i) os compartimentos em que se ·preparem ou se fabriquem generos alimenticios ou productos pharmaceuticos,
inclusive os dos estabelecimentos de que trata a alinea anterior, deverão ser revestidos de azulejos brancos até a altura
de dous metros e cincoenta centímetros;
j) os compartimentos de habitação não se ,poderão communicar directamente com as lojas ou armazens ou compartimentos de manipulação, nem com dependencias que abram
para aquellas.
Paragrapho uni co. São considerados estabelecimentos
commerciaes e industriaes os açougues, fabricas de massas,
de doces e de outros productos alimenticios, padarias, confeitarias, laboratorios e fabricas de p~óductos pharmaceuti-
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cos, quit;:mdas, triparias, salsicharias, fabricas de conservas;
barbearias, lavanderias, casas de banho, ferrarias e officinas
de qualq'Qer genero, cocheiras, estribarias, estabulos, cavallariças, garages armazens escriptorios, lojas, depositas, theatros, c\nematographos, estabelecimentos de ·diversões, hotejs
casas de pensão, restaurantes, casas de pasto,· cafés, vendas,
botequins leiterias e estabelecimentos congeneres e quaesquer
lagares em que se explore ·o commercio.
Art. 686. Nos aQougues deverão observar-se as seguintes deteqninaçães além .de outra~ constantes deste regulamento, que lhes sejam applicaveis:
a) os açougues, serão installados em co~partimentos de
área não inferior a dezeseis metros quadrados:
b) as portas serão de grade de ferro;
c) as paredes serão revestidas de azulejos claros até a
altura de dous metros o cincoenta ceJltimetros;
d) o piso será revestido de ladrilhos de côre& claras e
terá ipclinação para escoamento das aguas de lavagem;
. e) haverá nas paredes torneiras, e no piso ralos, dispostos de ~do que fac Hitem a lavagem do compartimento;
f) haverá pia de lavgem li:gada á rêde de esgotqs;
g) haverá depositas metallicos dotados de tampas que
os fechem co~venientemente ;para conter o sebo e res1duos de
qualquer· natureza produzidos em 24 horas;
h) haverá ·camara resfriada de capacidade proporcional
á importancia do negocio, destinada á conservação das
·
,,
carnes.
Art. 687. Nas padarias, confeitarias, fábricas de massas
e de doces e outros productos alimentícios, laboratorios e
fabricas de productos pharmaceuticos serão observadas as
seguintes disposições além das indicadas neste regulamento,
que lhos forem applicaveis;
a)~ as saias de manfpulação de trabalho deverão ter as
paredes revestid~s de azulejo claro até a altura de dous metros e os pisos ladrilhados de côres claras com ralos e torneiras de accôrdo eom o art. 138'5, lettra e);
b)
haverá latrinas e banheiros independentes, na proporção ~e um para vinte pessôa:s;
c) 4averá lavatorios com agua corrente e sabão, na proporção . de um para trinta pessôas ;
d)
os fornos, machinas, caldeiras, estufas, fogões etc ..
deverão ser conwletarnente isolados das paredes dos predios;
e) as chaminés deverão elevar-se dous metros acima do
nivcl da mf).is alta cumieira, em um raio de vinte metros.
ArL 688. Nas padarias e fabricas de massas, ·os depositas de farinhas deverão ser illuminados directamenle e terão o solo e as paredes impermeabilisa.dos.
§ 1 . b Taes depositos terão as aberturas protegidas com
tela de arame, de modo que fiquem a prova de ratos e de
insectos.
§ 2. o Os volumes serão arrumados de modo que não facultem a!)rigo aos ratos e insectps.
Art. 689. Sobre os fornos das padarias não poderá ser
levantada construcção alguma, a não ser a cobertura destinada a protegei-os.
Art. 690. Nas ~i parias, salchicharias, fabricas de conservas, de carne, de peixe, de fructas e legumes serão obser-
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vadas as seguintes disposiçõe-s ·além das indicadas neste regulamento, que lhes forem applicaveis:
a) haver r~;tlm; e torneiras para a lavagem do piso e paredes nas condições do _artigo 6S.5, lettra e;
· b) os tanques deverão ser revestidos de azule) os brancos e· ter communicação directa com o esgoto;
c) os tanques de que trata a lettra b do presente artigo,
e as pias deverão ser servidas de agua quente e fria; .
d) todas as coberturas dàs salas de manilpulaQão deverão
.ser tapadas com tela de arame a prova de insectos;
e) deverão ins~llar-se apparelhos para a. ventilacão,
quando a autoridade sanitaria os julgar necessarios.
Art. 691. Nas casas de barbeiro e de cabellereiro deverão observar-se as seguintes disposições, além de outras
constantes deste regulamento, .que lhes forem ap.plicaveis:
a) os salões destinados ao trabalho deverão ter o piso
ladrilhado;
b) os lavatorios deverão ser de marmore ou material
congenerc, com canalisação de agua corrente.
Art. 692. Nas lavanderias serão observadas as seguintes
disposições, além das constantes deste regulamento, que lhes
forem applicaveis;
b) o piso deverá ser impermeavel e ter declividade sufe da roupa lavada;
b) o piso dever'á ser irnpermevel e ter declividade suffic!ente para o facil escoamento das aguas.
Art. 693, Nas casas de banhos serão observadas as seguintes disposições, além das constantes deste regulamento,
que lhes forem applicaveis;
a) os quartos de banho serão installados de accôrdo com
o art. 664 deste regulamento só sendo permittido o revestimento de azulejo para a impermeabilização das paredes;
b) as banheiras deverão ser de ferro esmaltado, marmore ou material congenere;
c) para oada doz hanheiros haverá uma latrina, installada de accôrdo com as determinações deste regulamento.
Art. 694. Nas ferrarias e officinas mcchanicas serib
observadar-; as seguintes disposições. além das constantes dcstfJ
regulamento, que lhes forem applicaveis;
a) só poderão installar-se ·em predios de um só pavimento, isolados do~ predios viginhos; .
b) as chaminrs rlas forjas, fornalhaR, fornos dormente;;;,
ou de fundição deverão elevar-se pelo menos dous metro?.
acima da mais· alta cumieira, em um raio de vinte metros;
c) as forjas c quaesquer apparelhos productores de fumo
ou vapores deveri'io ::wr cobertos por cupolas ligadas á chaminé. que evitmr. a disseminação do fumo ou vapores na
atmosphera interior.
Art. 695. Nas cocheiras, cavaUarie'as e estabulos das
granjas leiteiras serão observadas as seguintes disposições,
;1lém d~s constan t cs deste regulamento, que lhes forem applicaveis:
a) a construeção onde se acham as baias terá, pelo me-
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Pos, quatro metros de pé direito e pisos elevados no minimo
vinte centimetros acima do só lo;
b) os vis os da~ baias serão constituídos de uma camada
de concreto de espessura não inferior a quinie centimetros e
de superfície lisa com declive e providos de sargetas para
da1~ escoamento ás aguas residuaes;
c) o conjuncto das baias deverá ser circumdado de sargetas para o escoamento das aguas da chuva;
d) quando houver paredes em torno das baias deverão
taes paredes ser revestidas de camada impermeavel, até a
altura de dous metros;
e) no piso das baias haverá torneiras e ralos dispostos
de modo que facilite a lavagem das mesmas, na proporção de
um ralo para cada 50 metros quadrados de piso ou fracc·ão.
Nesses raios haverá apparelhos para reter as materias solid'ii.~J
que serão retiradas pelo menos diariamente;
f) a cobertura sená de ceramica ou material congenere,
!'icando prohibidas as coberturas metallicãs;
'
g) as baias terão as divisões dispostas de maneira que
1acilite a limpeza e lavagem do piso;
1
lt) haverá tomadaR de agua de calibre que facilite as lavag(ms das baias;
i) os espaços reservados a vehiculos, 1avag~ns de· animaes e depositos de forragens deverão ter o piso revestido de
rnac adame betuminoso, concreto ou parallelepipedos com
juntas tomadas a cimento ou asphalto. Em qualquer dos casos a espessura do revestimento não poderá ser inferior a
quinze centímetros;
j) haverá deposito para estrume, á prova de insectos, capaz rJc conter o produzido em vinte e quatro horas;
k) as mangerlóuras c bebedouros deverão ser impormea-vris c do ! impeza facil;
l) haverá um reservatorio de agua de capacidade não in-ferior a mil litros, em pont.o elevado, em communicação com
as torneiras destinadas á lavagem da cavallariça, estabulo ou
cocheira;
rn) a~ forrag1ens devem ser armazenadas sempre em local
i~olado do compartimento dos animaes e á prova de ratos;
n) as cocheiras, cavallarit;a9 e estabulos das granjas leiteiras deverão ficar completamente isoladas da:s habitações.
,Art. 696. Só será permittida a conustruoção de cocheiras,
cavallariças e de granjas leiteiras nas zonas permittidas pelas leis mnrdcipaes do Districto Federal.
Art. 697. Nos theatros serão observadas as seguintes disposições, àlém das constantes deste regulamento, que lhes foI em applicaveis:
a) far-~e-ha a ventilação artificial sempre que a Inspeefor.ia de Engenharia Sanitaria julgar necessario;
b) a illumina<;ão artificial será a electrica;
c) haverá installações sanitarias, em numero proporci~·
nal aos espectadores, separadas para os dous sexos, sendo as
dos homens c;mstituidas por latrinas e mictorios.
Art. 6g8', Nos cinemat.ographos serão observadas as seguintes disposições. além das constantes deste regulamento
que lhes forem applicaveis:
a) os pisos em plano inclinado serão oons.truidos de mo~
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do que não deixem sob elles espaços vasios, em commun ica-~·ão com a sala;
,
b) a ventilação será feita por aspiração do ar interior
ou por insufflação do ar ·exterior, ou pelos dous processGs
combinados, de accôrdo com a dis'Posição da sala relativamente á atmosphera exterior, visando sempra a regular distribuição de ar puro e fresco no ambiente da sala;
c) o ar viciado será lançado na atmosphera por uma ou
maiR chaminés, que deverão elevar-se dous metros acima do
nivel do telhado em uma área de dez metros de raio;
d) não haverá em communicação com a sala de proj eccões, áreas para as quaes abram janellas destinadas a illuminar e ventilar compartimentos dormitorios ou de estadia.
Art. 699. Nos estabelecimentos de diversões não especificados anteriormente deverão observar-se as disposições
deste regulamento relativas a theatros e cinematographo:~,
assim como quaesquer outras que lhes forem applioaveis.
Art. 700. Todç>s os projectos de construcção relativos a
bospitaes, casas de saude, maternidades, habitações collectiva~
em geral, escolas, theat.ros, ~inematographos e estabelecimentos de divergão, fabricas e estabelecimentos ,industriaes, lavanderias, cocheiras, estabulos, cavallariças, triparias, salsicharias e estabelecimentos congeneres deverão ser apresentados
á Inspectoria de Engenharia Sanitaria para o conveniente e'3-·
tudo e julg~menf.<', antes de sua execução.
Art. 701'. Dentro da zona servida pela rêde de distribui(}ão de ugua é obrigatorio o serviço de agua e o estàbelecimcnf.o de canalizações domiciliarias.
Art. 702. Quaesquer serviços de abastecimento de agua
quo não estiverem affectos á adJ1linistraç·ão publica, ficarfi.n
todavia sujeitos á fiscalização da mesma. Taes serviços não
poderão. ser iniciados ·sem que ella examine e considere ~c
ceitavel a agua a utilizar e o material empregado.
Art. 703. Cada edifício será em regra abastecido por de-"7 ivação privativa que lhe assegure um supprimento de agua
proporcional ao numero de moradores, na base de 150 litros
por pessoa, no mini mo de 600 litros diarios.
§ i . Si o edifteio for constituído de varios paviment•"S
destinados a occupantes distinctos, será obrigatorio o supprimento independente, diario, a cada pavimento ou grupo de
pavimentos affectos a um mesmo occupante.
·
§ 2. Aos compartimentos do mesmo pavimento, constituindo economias distinctas é aos grupos de pequenas habitações constituindo os . chamados cortiços - estalagens será imposto um supprimento mínimo diario de i .000 Iit.ro'3
para ~ada conjunto de compartimentos ou casas occupadas
por mto pessoas.
Art. 704. A canalização domiciliaria nuJ]ca ·será estabelecida em local onde a agua possa ser contaminada 'devendo
sempre que possível. ficar afastada um metro no ~i.ilimo d~
canalização de es.goto; e quando deva ella passar em local
onde se possa escapar sem ser presentida, serão tomadas as
devidas cautelas para evitar as causas de ruptura.
IParagrap·ho nnico. A exigrlncia do presente artigo se estenderá ás canalizações já existentes.
Art. 705. As canalizações domiciliarias serão de chumbo
ou ferro galvanizado; quando de chumbo, serão conveniente0
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mente estendidas de modo a não apresentarem dobràs ou
curvaturas que não sejam indispensa1veis a seu deseniVolvi.....
mento.
Art. 706. EIT} todas as col!struccões, sempre que o for-·
necimento de agua for interroittente ou quandf, continuo sendo
empregadas as penas, é obrigatorio o uso de oeposito de agua,
de typo approvado pela Inspectoria de Engenharia Sanitaria.
Esles depositos serão de metal, mas não de chumbo; de cimento armado .ou de alvenaria com argamassa de cimento1 e
terãQ a capacid<~.de total, proporcional ao numero ce morallo.I'es. A cada pessoa corresponderão 120 litros, sendo que· o
volume total deverá crescer á proporção que augmentar o numero de habitantes além de oito, na base de 250 litros para
cada dous habitantes, não sendo .permittidos reservatorios que
de em um volume total inferior a 500 litros. Nas pequenas
casinhas de habitacões de menos de cinco occupantes, serão
permittidos reservatorios de 500 litros.
§ Lo Todos os depositas terão tampas ,que os fechem de
fórma a impedir a entrada de mosquitos, poerras, líquidos ou
qualquer materia estranha, e terão a tomada de agua a 6cm.
do f'úndo, sendo · providos de torneiras automaticas e fh!
ladrões, sendo preferidos os reservatorios QIUe tenham o fumb
em fórma pyramidal ou conica com torneira8 na parte mais
baixa para proceder-se a sua limpeza.
§ 2. Os depositas de agua, exceptuados o.:; de agua queuh~,
não poderão ser collocados na cozinha .proximo ao fogão, nem
no compartimento da latrina e não devem ainda ficar e-xpostos ao sol. Não será permittida a ligaçã.o de agua dclles
retirada directament.e para as bacias das latrinas.
§ 3. Sempre que houver dous resel'!Vatorios servidos pala
mesma rêde domiciliaria, em níveis differentes, será instai-lado um registro para interromper o suprimento ao reservatorio mais baixo ou serão tomadas as d1sposições indicadas
~pelo regulamento da Inspectoria de Aguas e Obras Publicas
para o fi!!! de regularizar ·o abastecime:q.tu de agu~ nas
construcçoes.
Act. 7'07. A lavagem daA lalri.nas e mictorios será feita
pelas caixas e depositas privativos a que se refere o presente
regulamento, na parte, relativa aos esgo~os.
Art. 708. O supprimento da agua da rêde geral a bombas
que devam recalcai-a, e a caldeiras ou quaesqu~r apparelhos
de uso industrial, nunca se fará directament'~ pelt• encanamento abastecec!or, mas sempre por intermedio de um deposito alimentado por aquelle encanamento.
Art. 700. Os depositos e caixas de descarga provocada~
alimentados pela rêde geral, serão munidos dos necessarios
fechos automaticos.
Paragrapho unico. O infract.or incorrerá em Il}Ulta de 50$
a 200$ além da obrigação de restabelecer o serviço nos termos de; presente artigo.
.
Art. 7•10. Fica attribuido ao Departamento N!!cwnal de
Saude Publica o ·c!ireito de inspeccionar, quando Julgar n~
cessario, o estado da rêde ~ apparelhos de qual,quer predio,
cumprindo-lhe intimar o responsave~ .a executar a~ obras. ou
reparos que devem evitar os desperd1mos nos pred10 servidos
pela rêde g'eral, especial~ente os ~esperdicios provenie:çttes
é.a falta de torneiras de bom e do mao fechamento das caixas
de descarga das latrinas.
0
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Par.agrapho uni co. O próprietario, o responsavel, s·erá
compelhdo a executar as obras indicadas dentro do prazo
que lhe será fixado em intimação escriptà sob pena de multa
de 5t0i$ a 2o0$000 ,
'
A:r.:_t. 71L Sob nenhum pretexto, que não tenha por base
condi({Oes de saude publica, será suspenso o ·fornecimento de
agua a qualqUer .predio abastecido· pela rêde ger~Ü salvo
ca~os extremo~; a juizo da Repartioão de Agnas e Obras Publlcas.
Art. 712. Nas ~onas servidas por eana!izacão de agua
P<?ta":el, oo POC<?S serao to~erados, a Juizo das autorid~des samtarias, para fms mdustrmes ou para floricultura, desde que
satisfaçam as seguintes condições:
a) composição da gua será tal que a mesma possa ser
utilizavel;
lJI) serem fechados ao n~vel do terreno de modo a não
permittirem a procreação de mosquitos;
c) serem providos de bombas 1para extracção da agua;
d) não serem revestidos de substancias toxicas.
Paragrapho uni co. ·As aguas de poços nas condições do
presente artigo não poc!erão ser utilizadas no preparo de
substancias destinadas a ser ingeridas.
Art. 713. Nas zonas suburbanas e rural onde não houver
agua encanada ou nasoente, será permittida a abertura do
poços, para fornecimento ·de agua potavel, fob as seguintes
·
condições:
a) ser a agua préviamente examinada pela Inspectoria de
Engenharia Sanilaria e pelo Laboratorio Bacteríologico sob o
:ponto de vista de sua potabilidade, e ser considerada de boa
qualidade;
b) haver posição relativa e conveniente, e cistaneia sufficiente, entre os mesmos 'Poços e ns estrumeiras ou depositas
de immundicies, a juizo da autoridade ~anitaria;
c) haver installação hJygienica para rern0ção e tratamento das aguas servidas e feeaes;
d; ter · as paredes estanques, revestidas de substancias
que não sejam toxicas, sendo coberto em sua bocca e protegidos contra qualquer infiltração de aguas superficiaes;
e) serem mantidos em absoluta limpeza e dotados de
bombas para a extracção da agua.
Paragrapho uni co. Os ]JOços· que não forem utilizados,
serão aterrados até o nivel do solo.
Art. 714. Ficam obrigados todos os proprietarios a proceder ás obras necéssarias afim de dar promptc> escoamento ás
aguas pluviaes cabidas sobre a cobertura de suas construcç.ões
e sobre a superfície Hvre do t-erreno, sob pena de m1,11ta de
100$ a 500$, dobrada na rcincidencia em c-aso de desobediencia.
§ 1. Estas aguas deverão ser encaminhadas para rio ou
vala que passe nas immediaç.ões, ou para a sargeta da rua.
§ 2. ü escoamento da!' aguas pluvia;es '{Hl.ra te:r:renos ví-sinhos quando as condiçoes topographwas C' obriguem, só
será p~rmitlido me..ctiante dispositivos convenientes destinaêo~
á conducção das mesmas.
§ 3. As canalizações p~d~rão ser fecha_das ou a~ertas, devendo ter diametros e dechvNfades convementes, af1m de dar
vasão ás aguas e evitar a sua esta~acão.
·
0
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§ 4. Serão construídas pequenas caixas nas mu'rlanças <!e
direcção das canalizaçõ:es em planta ou em 1•erfil, no começo
e na extremidade, e tambem nos trechos de EA.linhamcnto continue de modo a não distarem mais de 20 metros umas daa
outra's.
·
·
§ 5. 0 Nas galerias de aguas pluviaes, antigas, onde se
formem colleccões d'agua, as caixas receptoras de sargeta terão, a juizo da Inspectoria de Engenharia Sanitaria, fechamento hydraulico.
Art. 715. Os rios e valas não podem ser desviados nem
podem ter suas aguas estagnadas por tapagem ou repreza.
Par~grapho uni co. Serão intimados os proprietarios dos
terrenos em que taes factos se produzam a fazerem p:romptamente a regularização do curso das aguas, cabendo-lhes a
mult.a de 100$ a 500$, dobrada na reincidencia, em caso de
desobcdiencia. ·
Art.. 71G. E' obrigatorio o serviço de esgoto em toda a
construccão considerada habitavcl, déntro da zona servida
pela rêde de canalização.
Art. 717. A rêde de esgoto é destinada a ~eceber as contribuic6es das latrinas, dos mictorios, das pias de cozinha, dos
tanques, dos banheiros, dos lavatorios e, em geral, todas as
aguas r csi duarias.
·
Art. 7.18. As aguas da chuva não serão, em hypothese alguma, recebidas na rêde de esgoto de serventia domestica.
Art. 719. As aguas das cocheiras, granjas leiteiras, hospitaes, e em geral todas aquellas que transportem materias
capazes de produzir facilmente a obstrucção da rêde, só serão
admitt.idas no collector publico depois da indispensavel
,passagem pelos apparclhos de retenção.·
Art. 720. As aguas rcsiduarias das officinas, fabricas ou
quacsqucr outros establecimentos commerciaes ou industriaes
que produzem resíduos, e quando taes resíduos possam difficultar a depuração dás mesmas aguas nos respectivos districtos, só poderão ser recebidas nas galerias, depois de convenientemente modificadas em apparel'hos approvados pela
[nspcctoria de Engenharia Sanitaria.
Arf. 721. Para executar obras de esgoto em qualquer predio, ou modificar as já existentes, o proprietario requererá
licença á Im;:p,ectoria de Engenharia Sanitaria, mencionando
o num No do predio e a rua.
Art. 722. O requerimento será instruido com os desenhm~ exigidos, e;x:ccutados de accôrdo com as instrucçoões ex{Jcdidas pela Inspectoria de Engenharia Sanitaria.
Art.. 723. O Departamento Nacional de Saude Publica
fará publicar editaes determinando as zonas em que se deverão fazer novas installaçõcs de esgoto, convidando os proprietarios dos predios não esgotados, construidos e em construcção a satisfazerem, dentro de um pl'razo determinado, ás exigencias do art. 716.
Paragrapho unico. Si dentro dq referido prazo o proprielario ou seu representante não apresentar o requerimento
a que se refere o art. 721 deste regulamento, ser-lhe-ha applicada a multa de 200$ a 1 :(}()0,$, salvo caso de força maior
a juizo da autoridade competente.
'
Art.. 7124. Dentro do prazo de 15 dias, a contar da entrega
do requerimento á Inspectoria de Engenharia Sanitaria esta
dará solução ao m~smo.
·
'
0
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Art. 725. As irtsUUia~;:ões anteriorméntt\ faltas, Que não
tenHatn áinda approvàcJAo · da Jnspecturia da En~enharia Sanitat<l~t, poderão ser tlprovêitã ás devot• do minucioBO exame
e das roodtfioac~es que as cono.q·uém dootro das presctipções
desta tegülarnehto.
Art 726. A Inspectoria de Engenh4l'ià Sanitllt'hi marcará
J)or edita~ ó prazo erri qUé de-veriõ ser reqUeridas a~ instalIac.õe~, nas diversas zonas da cidtldé, ttn pra~los não esgo ...
taao.s.
.
PtLragrãpho unico. A medida que forem eêbdo esgotados
os t)rédios nllo providos dê canttlizaéilO serllo êsgotadas, desinfectadas e âterradM todas 8.! fossas ílqüe por vetltura exfa...
tam, qualquer que sejá a respectiva natureza.. Essé serviço
ser.á feito. pelu Inspectoria de Engenharia Sanitaria.
·
Art. 727. Todo predio terá uma itiatathtcflo privativa; e,
em 'regra, esgotará directàmente para a réde publica por uma
de sua faces sobro a rua.
.
Art. 728. Nos grupos de casas·, constituindo as. chamadas
avenidas ou Yillas operariílS, será construido um collector ge ...
ral ao qual virão ter os coilectbres privâtivús da uma ou mais
casas, conforme a sua importancia.
.'
Art. 729. O proprietario e o occupador do predio, ao
tempo em que se estiver executando o serviço de installacão
de esgoto, serão rosponsaveis pela construccâo das obras e, si
na occasião dê ser iniciado o serviço de esgotamento de um
jpredio, se verificar qualquer obst:ruccão úu outro damno na
installaçâo, provenie:vte de fraude, perversidade ou falta de
zelo, incorrerá o proprietario na multa de 200$ a 1 :000$, dobrada na reincidencia, além de fioar obrigado á indemnizacão
das despezas exigidas pela desobstrucção ou recomposição a
fazer.
Art. 730. A rêde domiciliaria será. constituída de manil'has de ceramica vitrificada, de tubos de ferro revestidos de
coaltar ou galvanizados. e de tubos de ehrlmbó, devendo todo
o material. ser previamente approvado pela Inspectoria de En'genharia Sanitaria.
§ t.o As manilhas de .ceramica devem satisfazer as seguintes condições:
, à) material de primeira 'Qtiálidade, barro <ritrificado ou
gr~s. compos.icão homogenea;
b) impermeabilidàde relativa, não devendo exceder a 0,03
e augrriento de poso, quando mergulhado n'agua durante 48
horas;
c) resistencia á pressão hydraulica de duas atmospheras,
sem transmudacão;
d) percursão ao som claro, indicadora da perfeicão do fabrico; queima uniforme, vitrificadas e-envernitadas por dentro pelo melhor processo;. o verniz encorporàdo ao material;
e) perfeitamente polidas. por dentro: ausencia de bolhas,
escamas, fendas saliencias, deprect;ões, etc.;
f) tubos sensivelmente rectos, .sem curvatura de flecha
superior a Odt,005, seccão sensivelmente circular, tolerados
aocrescimos ou dimensões dos diametros de 0,05 de d.fametro·
nominal do tubo: espessura do tubo senshtelmente uniform(\,
tolerada a uma differenCa maxima de 0~,003.
Art. 731. O collector geral sêrá, em
constituido de
"tubos de grês ceram~co ou de ferro revestido de ·coaltar.
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§ 1.0 O grês ceramicú. será empregadó quando o collector
ficar enterrado a uma profundida sufficiente - a juizo •da
Inspectoria de Engenharia Sanitaria - pára assegurar-U;u~ a
devida protecção, attentas ás condições em que elle se acha
estabelecido e as perturbacõ'es, que possam provir de dt\ntn.os
Que elle venha· a soffrer. ~
§ 2. o O ferro revestido de co altar ou galvaniaado e . o
chumbo serão empregados quanto o collector~ se desenvqlver
u.cima do solo, ao longo das paredes ou sobre s.upportes, ou
se achar enterrado a uma profundidade inStuff.içient.e; cQoa
em que será ainda permittido o emp·rego · de grês ceràniibp,
uma vez que todos os tubos sejam envolvidos em uma alvenaria de protecção.
§ 3. A Inspectoria de Engenharia Sanitaria fixarát em.
cada caso, as. precauções a tomar e as obras poRTentura a far
ter, para assegurar ao collector geral a necessaria estabilidade.
·
Art. 732. As juntas do collector principal serão tomadas
com a composição de pi;x;e e areia fina e corda alcatroada, ou
cimento c tabatinga, ou ainda, com argamassa de cimento e
areia fina, de traço i :2,5.
·
Art. 733. O collector geral terá em regra <Jm,iO de diametro, o .qual será elevado a Om;15 quando assim o exijam o
volume das aguas affluentes ou a.s condições de declividade;
esta nunca será inferior a Om,,025, para os tubos. de Om,iO, e
Om,010 para os tubos de Om,i5·. Os ramaes secundarios poderão ser de ·duas pollegadas com a. declividade de ()m,03 a
Om,04.
§ 1. Serão sempre separadas as rêdes de aguas servidas
c aguas fecaes, sendo o entroncamento do ramal que sabe d~
caixa de gorduras com o ramal geral, feito em uma caixa de
inspecção, de accôFdo com o proj ecto fornecido pel~ Inspeetoria de Engenharia Sanitaria.
§ 2. As aguas servidas de pias de cozinha e de cópa não
irão á rêde de esgoto, sem passarem pela caixa de g-ordura.
§ ~~.o As caixas do gordura serão, em r~gra, collocada.s no
exterior do predio e serão de typo indicado pela Inspectoria
oe Engenharia Sanitaria. Em casos especiaes, quando essas
caixas tiverem de ficar no interior do predio, a juizo .das autoridades sanitarias, .e lias serão ·de ferro, de grês ou de cimento
armado e dos typos indicados pela Inspectoria de Engenbarla.
Sanita ria.
§ 4. Para collecta,r as aguas de lavatt>rios, bidets e b:l-<!
nheiros, serão collocados, no interior dos compartimentos em
que elles se achem ou adaptados ás paredes ~exteriores pequenos syphões desconnectores, par~ os quaes correrão as refeI idas aguas em canos dê chumbo, cobre, ferro fundido revesiido de coa,ltar, ou grês, de 2" de diametro.
§ 5. Para collectar aguas de ·tanques de lavagem no exterior, serão collocadas boccas sob as quae~ deverão exist.ir
8yphões terrestres inspeccionaveis, conforme typo fornecido
pela Inspectoria de Engenhari~ Sanitaria.
Art. 734. Os tubos de quéd~ serão, em regra, constituído>!
por canos de ferro fundido revestido de coaltar de Om 10 de
diametro, collocados, s.empre que fôr possível, {ta párte ex-·
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terna do prediQ, solidamente presos á parede por grampos, e
entronc~ndo no collector geral ·sobre, ump. base de concreto.
l?~ragrapho unico. Se o tubo nio receber contribuição de
latrin~, o seu diametro será reduzido 'á dimensão exigida polo
volume das aguas a esgotar, e, uma :vez que o diametro não
exceda ,de Om,05, .poderão -ser indifferentemente empregados
os tubos de ferro galvanizado, de· ferro revestido de eoalta.r ou
de chumho.
·
. Art .. 735. Os ramaes 4à collector principal ou dos tubos
de qtiéda, quando receberem contribuição de. latrina~ manterão Q diametro de Om,iO, e obedecerão, no que lhes fôr appli..,
cavei, ao que neste regula.mento se prescreve em relação
'áquelle collector. Quando não receberem contribu.i';ão de latrina, terão nos casos geraes o diametro minimo de Om,O!'l; e
serão .constituídos por tubos de ferro galvanizado, de ferro
revestidos de coaltar ou por tubos de chumbo. .
Art. '73G. As descargas de la.trinas para os tubos de quéda dos collectores, os ·seus ramaes, se farão por canos curtos
de ferro, chumbo ou mesmo grês, com diametro de Om,10, ou
em diminuição do úm,10, para Om.07, as descargas de mictorios em e anos de ferro ou de chumbo de Om38; e os demais
app~relhos sanitarios tambem em canos de· ferro ou de chllmbo que terão os diametros mínimos; estabeleéidos na relação
o. seguir!
·
·
IJ-ias de cozinha . . ............................. .
Pias de aguas servidas . . ...............•...•..
1~anques .e banheiros . . ............ : . .....••.•..
.Lavatorios . . . . . ...................... ~ ....... .

om,03H
om.032
om,03~

om,025

Art. 737. A ventilla.ção, em geral, da rêde domiciliaria
se fará por um tubo de ferro revestido de coaltar ou galvanizado e de diametro geral de 4" (Om,10) ordinariamente na extremidade a montante, que será collocado, de preferenCia, na
parte externa do predio e se deverá elevar sempre a uma altura necessaria para impedir a passagem, para. o wterior de
qualquer habitação, dos gazes que por elle s~ desprendem, :ficando, pelo menos, um metro acima. do telhado maid eleva<Io,
em um raio de 1O metros.
Art. 738. Os banheiros, lavatorios, etc., quando de~pe
j:indo as suas aguas no syphão dE;)'scolmector collocado1 no 1nterior do predio, poderão deixar de tet" syphões collocados
Jogo a,baixo de sua valvula, sendo a ligação do::; apparelhos
mencionados á c:walização feita de accôrdo coro. ns indicações
fornecidas. pela Inspectoria de Engenharia Sanitaria.
Art. 739. Tono~ os apparelhos, entretanto, ligados á canalizações que dosagnnm na caixa de gordura, Jevm·ão ser dotados dP. syphão, em que haja tampões de limpezJ-.
Art. 740. Adaptação ao collo alto do srphão de cada latrina será collocado um tubo de ventilação, de diam(~f.ro nunca
menor de Om,0375 e ligado, sempre que fôr possível, ao ventilador de Om, 1O. Havendo mais de uma latrina, em pavimentos diversos, e cuja ventila.ção possa sem inconvenientes se~
reunida, os tubos daquelle di'8JlletrCJ, depois d~ tow,eniant~
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mente ligados, serão prolongados com tubos de Om,050, ·de diametro para dous e de Om,075, para tres ou mat~ pa~limnritos.
Art. 741. Quando haja impossibilid~dc de fazer-se a ventilação, por tubos ascendei.!tes, de qualquer appatelho que não
se àche na extrmeidade do r~mal do ..werlio. ê quamlo · ~este
ramal já tetJh~ sido ventilado de accôrdo com o art.. 737, a
ventilação poderá ser invertida, a juizo da lnspectoria de
Engenharia Sani taria. .
Art. 742 . Em casa nova, ainda, não esgotada o~.· r•econstruida, e de preferencfa, qülirtdo . não fôr iqcoovcmiente,. na
junccão deste ramal com a primeira ligação do llPlllli'clh;:, de
dentro de cas~, haverá caixa de reunião e inspecç.ão cie dJme~sõe·~ c typ? approvados pela Inspecto~ia 'de fJnge~hllria
Samtarm, mumda de tampo de ferro fundtdo para fechal-ã
hermeticamente.
Àrt. 7 43~ Será adoptada a disp·osicão 'indicada péla
Inspectoria de Engenharia Sanitaria, quando so I!Uizer redu::
zir a cxcav~ção a montante recorrendo-s~ a interpo:;tcâo de
quédas.
Art. 7 44. Serão installadas manilhas ou t.ub•JS opetculares nos pontos de eurva c entroncamento, e em quantos locaes
forem estes prceisos, a juizo da In~pectoria 1le Ji~ng13ullaria
Sanitaria, para a inspeccão e. limpeza do eoller.tm• geral, e
construídas as obras, porventura necessari~s, para tornal-as
facilmente accessiveis.
Art. 745. Quando a declividade adoptadn. fôr insufficiente para assegur~r, com affluxo anormal, a necessaria Um:peza do collector em toda a sua extensão, ser~ r~tabelàcidt1,
em sua cabeceira, um tanque de lavagem automatiea, .cuja capacidade e regimen serão fixados pela In~pe~toria de Engeuharia Sanitaria..
'
Art. 746. Sempr~ que fôr possível, o ramal geral domiciliario correrá por fóra da construcção.
Art. 7 4.7. O collector principal não será eoberto sem que
seja préviamente verificada a sua. impermeabilidade, si assim julgar conveniente a autoridade ·sanitaria.
Art. 748. A ligação do collector domicilia:.·io com a ramal
d~ rêde publica far-se-ha segundo as indicacões
fornecidas
pela Inspectoria de Engenharia Sanitat>!a.
'-\.rt. 7 49. Sá poderão ser collocados apparelho~ sahitorios: - latrinas, caixas de descarga e mictortos - de typo
ncvidamente approvado pela Inspect.oria de :Engenharia Sanitaria.
Art. -7.50. Todos os banheiros, lavatorios, tanques de lavagem, bidP.ts, pias de despejo e pias de cozinha serão provjdos dos dispositivos necessarios - grelhas - para impedir
a passagem para as canalizações de corpos que as possam
obstruir,.
Art. 751. E' obrigatoria a installação, em todo o predio
de, pelo menos, uma latrina, um banheiro, um tanque dà
lavagem e uma pia de aguas de cozinha, ou outras aguas
servidas.
§ 1. Si o predio fôr constituído por varios andares destinados a locatarios different.es, será obrigatoria a installação
dàquelles apparelhos em cada andar ou grupo de pavimentos
que formem uma economia separada.
1
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§ 2.0 Si I).O mesmo aQdar houver mais de uma ·economia,
o numero de~les a.pp~relhos, e o Iopal Of\de davam ~:~~r
installados, serão fixados .pela Insper.torta de Engenharia Sanitaria.
§ 3. 0 As habitacões. coUectivas, oonE\f,itq.indo uma mesma
eoonomia, como boteis, hospitaes, colle~os e estabelecimenf.ütJ · congeneres ficam sujeitos ao esta tu ido no paragrapho anterior,
§" 4.0 As pequenas habitações,. co}lstituindo . grupo formando os chamados -- cortiços ou e~t~Iagens --. terão, conforme a 51ua, importancia e a natureza de suas construccões.
servioo privativo,
juizo da Inspectoria de Engenharia Sanitaria.
Art. 752. As latrinas devem Aer do typo «wasb-down:.,
de syphlio externo de 5 centimetros de fecho, no mínimo,
munidas de orifício para ventilação. Nas installacões feitas
antes da publicação do present~ regulamento o Departamento
Naoional de Saúde Publica permittirá a conservação do')
apparelhos jà existentes, de typos differentes dos aqui indieados, desde lfUO 8atisfa.oam as seguinte8 condições:
.
a) materml resistente, superficie perfeitamente polida,
impermeavt:'l e de côr clara;
b) fórtna simples, de uma só peça, sem revestimento de
alvenária on eaixa de madeira;
c) facilidade de inspeccão e limpeza; limpeza da superfioie e expul~ftn completa de materias leves ou pesadas, p•}r
meio de descarga' de :tO a 12 litros;
tt) ~yphão munido de orifício de ventilação na curva e
com fecho hydraulico de, pelo menos, omlo5 e que se d~ve
manter 'inalteravel depois da descnrga da respectiva caixa de
lavagem.
§ f o Não ~erá permittida a installação de grupos de latrinas protegidas por um syph~o commum.
§ 2. 0 A lavagem das Iatrin~s será feita por uma caixa de
descarga provocada e que produza o effeito exigido na
:ettra c) do presente artigo, ou de jacto automaticó, quando
permittldo p..eJJ, Jnspeotoria de Engenharia Sanitaria.
§ 3.0 Mesmo nas latrinas installadas em grupos não serão
dispensaqas a<:; caixas de descarga provocada, privativas de
oada uma, emt.ora .seja empregada, além dessa$, uma caixa de
deecarga automatica,
.
§ 1..0 As cu ixas <:te descarga deverão ser de typo approvado
p.::Ja Inspectoria de Engenharia Sanif.aria, ter a capacidade tie
de~carga de 12 a 15 litros, ser fechadas de modo a não permittir a entrada de mosquitos e in$tulladas, em geral, a f m,so,
no mínimo, do vaso e ligadas a este por meio de um tubo dA
1 ~" no mínimo.
§ 5. Poderão ser permittidas as caixas de descarga b3Jxas, de lypo especial, ligadas directamente ás latrinas, desde
qua seJam examinadas e aoceitas pela Jnspectoria de Engenharia ·Sanitaria.
Art. 753. A pia de co~inha deverá descarregar em uma
oajxa ou ·retentor de gordura accessivel a exame, syphonada,
e ventilada quando no interior do predio, de typo ápprovadn
pela In';pPctor·ia de Engenh{lria Sanitaria.
§ 1. Todas as pias de despejo e de cozinha ou cópa serão
dotadas do syphões de Q1P,Q:J5 a 0''\04 oom tJunpõas de Iim-
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§ 2.o Para as habitações conectivas serão· fixadas as di-'

men~ões

e disposições das caixas de gordura, para bem gnnmtir as canalizações contra as possíveis obstrucções .
. Art.. . 75L qs mictorios s~rão de grês louçado;' de mal erial .resistente ImpermeaveJ; hsos e de oôr branca. k admi~
sã? de agua será fei~a por meio de uma .chave de passo,
ahmentada por deposito collocado a altura conveniente; e,
quando se acl.iem elles estabelecidos em grupos, será· 'obrigátoria, ainda; a il).stallacão de uma caixa de descarga autowatica, cuja ~mpacidade e regimen de funooinamerito serão.
em cada casoJ fixados pela Inspectoria de Engenharia Sani..;
taria. São prcieriveis mictQrios a oJeo systema Beetz, sendo
entretanto acccitos os mictorios a agua.
Art. 755. E' terminantemente prohibido o lançamento
de aguas residuarias «in natJJra~ nos rios, riachos, valas, lagoas ou sargotas e sómente depois de um tratamento conveniente. a juizo da Inspectoria de Engenharia Sanitaria, poderão tnes aguas ter o destino acima previsto. ·
Art. 756. As casas situadas nas zonas não servidas de
rêde de esgoto d~vem ter as installacões necessarias para a
depnracfío biologica ou bacteriana das aguas residuarias, de..
accôrdo com o projer.to fornecido pela lnspectoria de Eng,1nharia Sanitarin, sempre que for possível a juizo da autoridade sanita ria.
Art. 757. Os casos não previstos no presente regularrlento serfio estudados e msolvidos pela lhspectoria de Engenharia Sanitaria. de accôrdo com as circumstancia~ 13m que
elle~ se apresenf.arem, a qual ::mjeitará as respectivas solu_.
({Ões á approvação do Director do Departamento Nacional de
Saude Publica.
Art. 758. Cabe ás autoridades municipaes fazer cumprir
os dispositivos deste regulamento relativos á hygiene das
construcções no Districto Federal e definidos nos artigos de
ns. 61 o a 7fl0 inclusive, exercendo-se a sua acção fiscalizadora tanto nn momento da approvação das plantas .para no·vas eonstrucções, quanto no de dar as licenças para as reformas nas construcções existentes.
Paragrapho unico. As disposições que estiverem em desaccôrdo com a legislação municipal de construcções aotualmente em vigor, serão motivo de entendimento entre a Prefeitura e o Departamento Nacional de Sàude Publica.
CAPITULO III

Policia sanitaria
Art. 759. A policia sanitaria das habitaÇões em geral,
privadas ou conectivas incluindo quintaes e p-ateos, fabricas. officinas, estabeleCJim,entos oommerciaes e industriaes,
collegios, hospitae.s, casas de. saude, maternidades, !mercados,
hoteis, restaurantes, casas de pasto, cocheiras, estabulos, bem
como dos terrenos, logares e logradouros publicas, tem por
fim:
a) prevenir e corrigir os vicias de construcção_ dos predios no que diz respeito aos in~resses da saude publica;
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b) prevenir e corrigir as ,faltas de bygiene provindas dos
prO!Prietarios, arre'nd~tario~, locatarios e m~radores;
c) evitar a riiamfestação e a propagaçao das doenças
transmissíveis.
Art. 760. À ínspeccão sanitaria 1das habitaç.ões. será
exercida pelas Delegacias de Saude, cujos funccionarios 1!!.8--:
dicos, inspectores ou sub-inspectores sanitarios farão frequentes visitas ás habitacões em geral, com o fim de. verific~r as condições hygienicas e .o asseio das mesmas, a mstallacão e o func~ionamento dos apparelhos sanitarios e dos
re!servatorios d~ agua e quaesquer outras condições que interessem á saude publica, providenciando para que se corrijam as falhas encontradas intimando e multando os responsa.veis pela falta de cumprimento das intimações.
Art. 761. A autoridade sanitaria terá livre ingresso, em
qualquer dia e hora. em todas as habitações· particulares e
conectivas, predios ou estabeleciJ:;nentos de qualquer especie,
terrenos cultivados ou não, Jogares e logradouros publicos a
nelles fará observar as le•is federaes e municipaes referentes
á espeoie.
.
Art. 762. Nos casos de opposição ás visitas .a que se
refere este Regulamento, a autorldad~ sanitaria intimará o
proprietario, locatarw, morador, admirtistrador, ou seus procuradores a facilitar, immediatamente ou dentro de vinte e
quatro horas, a visita, conforme a urgencia da mesma.
Paragrapho unico. Quando a i~timação, a que se refere
o presente artigo, não f<)r cumprida no prazo prescripto,
a autoridade sanitaria recorrerã á autoridade policial afim
de facilitar a visita, que se realizará, impondo ao mesmo tempo ao responsavel multa de 100$ a 500,000.
Art. 7~3. Nenhum .predio, ou parte 'de predio poderá ser
occupado ou utílizado sem prévia autorização da Delegacia
de Saude em euja zona s8' ache locjtlizado.
§ 1. P•ara o disposto neste artigo é o responsavel pelo
predio, proprietario, aiTendatar"io, .locatario ou seus procnradorf\s, obrigado a communicar, por escripto, á. Delegacia do
Saulle districtal a vacancia do mesmo.
§ 2. As inf:mcções deste artigo serão punidas com a
mnlta · de 100$ a 500~000.
Art. 764. Todos os predios que vagarem serão visitados
por um funccionario medico~ inspector ou sub-inspector, que
verificará se os mesmos se acham de accôrdo com as pres. .
cri·pções deste regulamento, devendo a visita fazer-se impreterivelmente dentro do prazo de tres dias uteis após o recebimento da communicação de que trata o § 1o do artigo
anterior·.
Paragrapho unico; Quando houver demora na visita de
que trata este artigo, o interessado levará o facto ao conhecimento das autoridade~ superiores, ~fim de. que estas providenciem de aceôrdo com a lei.
Art. 765. A autoridade sanitaria recusará o' "habite-se"
se verificar que o predio não satisfaz as exigencias do presente regulamento.
Art. 766. Uma vez occupado o predio é o locatario ou
morador responsavel por sua limpeza, e conservação bem eomo pelas dos apparelhos sanitarios, canalizações e' depositos
de agua~
0

0

AGTOB DO PODER EXECutiVO

B ~·" llwumbirão_ ao locador, salvo. olau$ula ~xpreasa em
contrariO, as rep~ra9o~s de que o prediQ . necessitar .4
§ 2. o O Iooatar1o é obngado ~ faz ir ppr sua oo{lta as
pequenas reparações de estragos, que rtão provenhAm naturalmente do tempo ou do uso (Codigo Civil, art. 1 ~206).
Art. 767. Quando o pr~dio, ou p~rta de predio, terreno,
Jogar o:u logradouro, não ot"fere{!er as óoudi9l)es c;Ie hyi1ene
pecessf\rias, a autoridade sanitari& i{ltimará o proyriett'rio,
arrendatarjo, Iocatario, responsavel .Ol.J sel,ls procuradoraa a
proceder a melhorarrifmtos ou a desoccJJ.pã~. foohar, reóonst.ruir, transformar ou d. emolir o dito pre. d.iio eu p. arte de acçOrdo com o :presente regulamento e outras leis e regulamentos
que se: refiram á especte.
Art. 768. Quando a &utoridade sanitaria jtdgar convenhmte mandará affixar lnterdicto provisorio nos predios ou .partes
de predio dcsoccupadas em que houver falha ou falhas de
hygiene.
Paragrapho un~co. Este interdictp só poderá seT levantado pela autoridade sanitaria, sob p~na de multa de fOOS
a 500$000.
.
Art. 769. Quando as obras, ou outras providencias a indicar em qualquer PJ'edio, não forem ·de natureza que obriguem a vistoria, a Delegacia de Saud~ districtal enviará ao
responsavel pela execução das ditas õbras ou providencias,
intimação escripta em duas vias, assignada por um fuqooionario technico, com indicação alara· de cada melhoramento
ou providencia exigida, citação do arti~o e paragrapho deate
regulamento por força dos· quaes é a ·'intimaç~o expeqida, e
.
o prazo em que deverá ~:ler cumprida,
§ 1. A segunda via da intimação fical'4 eth poder do
qestinatario; a prifnei;r~ via, porém, $er4 restitufda á Delegacia de Saude depois que o qestinatario nella tiver npposto
a declaração de sciencia da intimação! datada e assignada.
§ 2. Quando qualquer das form~l dades de qu~ trata o
paragrapoo anterim' não tiver sido cumprida_, ·os· motivos do
não cumprimento serão exarados na inttmaçao pelo funceionario encarregado da entrega.
Art. 770. Não sendo conhecido o p~rad~iro do responsavel,
será este intimado por edital publicado n,o Diario O((icial
durante cinco dias e reproduzido por outr.os t~ntos, findo o
.
:prazo assignalado para as obras.
Art. 77! . Esgotado o prazo fixado na intimação, si não
tiverem sido. executados os melhoramentos nella indicados, a
autoridade sanitaria imporá a multa de 100$ a 500$ e e~pe
dirã segundo termo da intimação, de prazo menor que o primeiro.
Paragrapho uni co. Os s~gundos termos de intimação serão rntregucs aos destinatarios com as formalidades indi-,
cadas pa_ra. os primeiros termos no art, 769. f) seus par{liraphos, e Intimado o responsavel e os locatarws a desoccuparem o prcdio, sendo affixado no local o respectivo ed.ital.
Ar .. 77.2. Terminádo. este novo prazo s'em que haja sid'O
cumprido o s~gundo termo da intimação; será. i~posta JP.Qlta
dobrada e solicitadas do delegado de Saude providencias para
o fechamento do predio.
A1·t. Ti3. As prorogações ·de prazo serão eoncedidàs _pelo
director dos Serviços Sanitarios Terrestres oUNidos () <f.Qlegado de Saudo e o medico da circumscripção.
0
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§ 1: Findo este prazo $erão m1,1Itado$ QS Q}le !\$o tiverem cumprido a .intimação, e soltoitadas provtdenciast por
.intermedio· da Propt.rraderia dos FeHos d$. 8aude Publica
para o despejo judicial.
§ 2.q No caso de estabelecimentos licenaiados pela Prefeitur~ oommunicar-se-ha a esta para a cassação óa licença.
seguindo-se e'lltão o 'que dispõe este artigo.
Art. ·~74. Quando, para saneamenfo de um predio ou
logar forem necessarlas grandes obras ou grandes demolições, o sub-inspector ou inspector .sanitarió ~blreita:rá do delegado do saúde que designe dia o· horfJ. para. a vistoria do
predio.
§ 1 . o Esta vistoria será realizada pelo funccionario que a
tiver . solicitado. ou seu substituto, e por um engenheiro da
InsJ)ectoria <;te Engenharia Sanitaria,, com a presença do delegado de saude ou quem suas vezes fizer.
§ 12. o Desta vistoria se:rá avisado por escripto o proprietario, procurador ou respotlsavel pelo predio, com antecedéncia de oito dias pelo menos e po:r edital publtcado cinc.o vezes
no Diario Official e a f fixado no predio. ·
§ 3.0 O delegado de saude formulará os necessarios queflitos e o a.lludido funccionario e o enge~heiro respondel-osbiio oom clareza P- precisão, il!dicando as providencias e 1melho~
ramentos necessarios 'á corr~oão das falhas encontradas.
§ 4. o O laudo reduzido a termo e homologado pelo dele ..
sádo de saude. dopois. de aij$ignada. pelo engenheiro, proprietario ou seu representante, e pelo rn.edico que com o enge,;.
~beiro realizar a vistoria, será enviado ao responsavel que o
.
assignará, si concordar.
f 5.0 A delegacia de saude _,nviará ao reaponsavel. pelos
melhoramentos ou providencias cópia do h~.udo -de vistoria,
acompanhado de uma intimação em que se indicará o prazo
concedido para a execução dos melhoraMentos, e o artigo e
paragrapho do regula:mento por forca dos quaes é expedida a
mtimacão.
§ 6. o Desse ado cabe..,lhe recurso para o director, sem
effeito suspensivo p~ra a interdioção, si tôr 111epessaria.
§ 7. o Negado provimento ao recurso, si a parte não obe•
d~cer á intimação, proceder-se-ha judicialmente; como no caso
couber.
.
·
§ 8. o Esgotad.o o prazo marcado no § 511 l't não havendo
sido cumprida a intimação, será imposta a multa de 100$ a
500$ e expedida nova intimação, marcando novo prazo, que
será menor que o primeiro.
.
§ 9. o Terminado. que s~ja o prazo da segunda intimação
~em que esta tenha sido cumprida, será impo.sta . nova ~ultã
em dobro e o inspector ou sub-inspector !3amtarw soliCitará
do delegado de saude autorização para ser desocoupado o
pr,edio, afim de ser. saneado, para o que será expedida, em
tempo e a quem de direito, a intimacão para o fechamento
e affixado edital para mudanca dos JllOradores ..
§ 10. Caso a intimação a que se refere o para.grapho anterior não seja cumprida e o predio não haja sido desocçupado,
o inspector ou sub-inspector sanitario communicará o facto
ao delegado de saude, que delle dará conhecimento ao director
afim de que este providencie. junto ao pl'ocurador dos Feitos
da. Saude ~ublica no sentido _ge ser levado a effeito o despeJo
das pessoas e a remooio dolil obje~tos.
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Art. 775. Antes de .cumprida uma int\rr!acão poder-se-hão
expedir outras referentes a um mesmo predio ou Jogar, desde
que tenham destinatarios ou prazos differentes.
Art. 776. Quando se tratar de condições que indiquem
demolição, interdicção, despejo, cassacão de Ucenca,.. fechamento, ou embargo de obras, a autoridade sanitaria, mdepen··
dente do auto de inJracçiio, affixará edital. que dê conhooimento ao interessado da pena imposta ou da diligencia ou
obrigação por cumprir.
Art. 777. :Toda a historia sanitaria dos prédios ficará re~
gistada na delegacia de saude, nos livros competentes1 ._dos
quaes constarão os nomes dos proprietarios, dos fiadores,
quando os houver, dos responsaveis pelo aluguel, dos arrendatarios, as mudanças dos moradores e quaesquer outras alterações que ·possam facilitar ã applicação do disposto no· artigo.
Art. 778. A historia sanitaria dos predios poderá ser communi•cada a qualquer pessoa que por elia se interesse.
Art. 779. Quando esgotados pela autoridade sanitaria os
recursos consignados nos regulamentos sanitarios em vi;gor,
nas posturas e leis muniicipaes e federaes, ou quando, effectuado o fechamento de um predio, não forem executàdas pelos respectivos responsaveis as providencias ou obras de saneamento, apontadas pela autoridade sanitaria, no prazo por
ella indicado (.que nunca poderá exceder d~ tres mezes), e sua
permanencia, mesmo fechado, constituir prejuizo para a saude
pubHca, deverá a delegacia de saude solicitar do dirootor dos
Serviços ·Sanitarios Terrestres que sejam os. melhoramentos,
demolições e outr.os actos necessarios executaqos pela Directoria dos Serviços Sanitarios •rerrestres .sob a responsabilidade tec·hnica da Inspectoria de Engenharia Sanitarhf, correndo por conta dos infractores as despezas, que serão cobradas
exe:cutiva:mente.
Art. 780. Quando algum predio .ou parte de predio estiver sob a acção de autoridade judiciaria ou outra, e nelle •haja
mister de se proceder a medidas urgentes de desinfeCQão, expurgo ·de mosquitos ou ratos, ou outras, a autoridade sanitaria requisitará da autoridade competente a abertura do i•efe~
rido predio ou parte de predio, interpondo o seu interdicto. até
que seja reposto o anterior e fazendo para isso ,as necessarias
communicaçõcs a quem de direito.
Art. 781. Quando em um predio interdicto pela autoridade judiciaria ou outra, houver generos alimentícios ou outras substancias deterioradas que possam prejudicar a saude
publica ou causar incommodos, o director dos Serviços Sanitarios Terrestres 'communicará o facto á autoridade compe;;...
tentente, scientificando-a de que vão ser tomadas as necessarias medidas para apprehensão c destruição das substancias
julgadas nocivas ou incommodas, devendo a autoridade ,sanitaria fazer uma relação escripta dos objectos apprehendidos e
proceder, quanto aos interdictos, de aJccôrdo. com o estabelecido no artigo precedente.
Ari. 782. E' obri.gatorio o mais rigoroso asseio. nos domicilips particulares, habitações conectivas, casas commerciaes, estabelecimentos de qualquer natureza, terrenos ou. lagares e pela sua falta ficam os prop.rietarios, arrendatarios,
locatarios ou resp_onsavei~ sujeitos á multa de 120$ a 20~000.·
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Art. 7.S3. Nas habitáções collxtivas serão observadas as
seguintes disposições :
a) haverá um livro de re.gisto ond& se consignarão os nomes dos moradores, sua procedencia-· e datas àe entrada e sabida.;
.
·
b) o numero de moradores de ·cada aposento se-rá fixado
pela autoridade sanitaria de accôrdo com a cubagem, ventilação e insolação do mesmo, na propol'ção de 15 a 20 metros
cubicos por pessoa. Para verifica:r si é observada a lotação
fixada pela autoridade sanitaria, esta poderá entrar nos aposentos das habitações conectivas a qualquer hora do dia ou da
noite e deverá requisitar o auxilio das autoridades policiaes,
.quando .tal se fizer necessarió;
c) é prohibida ã divisão de quaesquer compartimentos
por meio (le panno~, madl3ira, papel, zinco ou material semelhante, bem como forrar as paredes com pannos;
d) não será permittida a l:~.vagem de roupas quando nãri
houver installacões apropriadas e espaço sutificiente e conveniente.
Paragrapho unico. Não poderão ser admittidas nas habitações conectivas pessoas atacadas de doenças transmissíveis.·
· Art. 7841. As infracctfes do art. 783 e suas alineas serão
punidas com multas de 100$ a 500$000.
· Art. 785. Nas casas de commodos serão observadas as seguintes disposições:
prohibido o aproveita.mento dos poroes, c:obre-lojas
para moradia ou e·stadia prolongada, ou deposito
de animaes domesticos;
b) é prohibido cozinhar f6ra do local apropriado;
c) é ,prohibido conservar, guardar ou depositar nos quartos de dormir quaesquer generos alimentícios, a não ser acondicionados em recipientes perfei'a:n~nt2 fechados, a juizo da
autoridade sanitaria;
r
d) os alugadores ou encarregados serão responsaveis pelo
asseio e consf'rva-~ão dos loeaes d•_>, dominb r;ommum aos tocatarios;
e) haverá um representante idoneo, responsavel perante
as autoridades sanitarias pelo exacto cumprimento das disposiçõe~ deste regulamento, pelo asseio e conservação da casa.
Paragrapho unico. A infracc'ão do disposto neste artigo
será punida. com a multa de 1J()~ a 500lSOOO.
Art. 786. Nas hospedarias· é prohibid.o- a dormida no
chão, devendo-se desinfectar ou des~nfestar as camas, catres,
colchões, estekas, travess.eiros, ·roupas de cama 'e demais
objectos, sempre que a autoriããde os supponha infectados
ou infestados de parasitas. .
Paragrapho unico. iA infracção do disposto neste artigo,
importa na multa de 100$ a 500$000.
a) é.

e mansardas,

Art. 787. Nos hotei-s e casa3 d•J pensão, restaurantes, cafés
e casas de pasto, serão observadas as seguintes disposições:.·
. a) a lavagem de louça e talheres deverá fazer~se em agua
corrente e quente, não sendo permittidá a Javagem em agua
parada, nas pias _ou outros recipientes:
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b) os guardanapos. toalhas e roupa de o~ma ser~o de ·úso·
individual e quando servidos serão guardado~ em. cajxa.s metallicas, perfeitamente fechadas, até a sua r~mooAo para a
lavagem.
c) para garantia do que determina a primeira. parte:. da
leU.ra b, as peças de roupa deverão ser protegidas por ~intas
ou envoltorios apropriados.
Paragrapho uni co. Os infractores serão· punidos QOPl
multas de 200$ a i :000$000.
Art. 78. 8. Nos hospitaes, casas de· saude e m.aterníd&,des
será permittida a installação de pavilhões .c;lestinados q.o .+tolamento de doenoas transmissíveis, exceptqadas ~qu.ellas ~uJo
isolamento nos hospitaes do governo seja' constd'erado. de
rigor.
Paragrapho unioo. O isolamento nas condlçlJ~s '(l~ste ·artigo sómente será realizado com permissão da autoridade $anitaria, qpe o fiscalizará,
Art. 789. Em todo hospital haverá um livro e-pt'cial de
registro, conforme modelo adoptado pelo Departamento Na-.
oional de Saude Publica.
Art. 790. Nas maternidades os quartos a qua se refere a
ultima parte do art. 682, lettra ''), ~órnont.o poderão 8ér de
novo oecupados, depois da süa dosinfecção e da dos objectos
que nelles estiverem.
Art. 791 .. As infracçl'Jes dos artigos: ref('rentes· a asylos,
llospitaes, casas de saude e maternidades serão punidas com
multas de 500~ a 1 :000$000.
!Art. 792. Nos lavatorios das escolas, as toalhas de mio9
deverão ser em numero sufficiente.
:Art. 793. Nenhum estabelecimento eommereial 1 industrial, escola, theatro, einematographo ou casas de d1versftes
podPrá ser aberto ou funccionar ~t·m pr•.!via licJnca ca autoridade sanitaria, a quem eabe verificar: a) si o predw .. está
nas condições exigidas por este regulamento; b) si é adaptavel
ao genero de negocio •Ju trabalho que nelle se pretende. installar; c) si tem os apparelhos sanitarios necessarios: d) si
8.8 insfallá·CÚOS obedecem aos }Weceitos de hygiene applicaveis
a cada um caso particular.
Paragrapho uni co. Só será dada a licenoa alludida no
presen.te artigo, si essas qQatrq condições forem. preenchidas.
Art. 794. Si ficar verificado que foi concedida licença
para o fun~cionamento ele estabelecimeqto$. a qqa se ·refere o
~rttgo anterior sem qqe os mesmos pos~mam à:s ooridioões axiJidp.s, s~rá a licença cassada e responsabilisada a autoridade
que a concedeu .
Art. 795. Nos estabelecimentos commei'ciaas ou industriaes de qualquer natureza, serão obse:rvadas aa seguintes
disposicões :
a) as armações e balcões serão suspensos, pelo menos,
vinte e cinco centimetros do só lo;
b) as lojas ou armazens só poderão ser servidas por armaçtJes, quando estas nlo prejudiearem ·as opndioões geraes
de hygjene dos compartimentos, a oriterto da · autorida(le
sanitaria;
·
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c), é prohibido difficultar a v.entilaolo. e· illuminaoio do
pt&dio pelas claraboias, bandeiras, ou outra qualquer abertura de ventilação;
·
d) as mercadorias que-podem ser oonsuniidás sem soffrer·
a acção do calor deverão conservar,;.se em logares á iJrova de
moscas, poeiras e contaminações;
. . ..
.
e)· nos estabelecimentos em (tue se negoeié éom eomestivels os· baloões se~ãq de marmor& na p~té •uJ)UiO.t.
Art. 796. As mfracções do ar\. 195 serló punidas com
multas de 500$ a t :000$900 ••.
Art. 797. Nos açougues serio observadas as segui~tes
disposições. além das que constarem db regulamento da lnspectoria de Fiscalizacão de Generos Alini,é11t1Glos;
a) as mesas e balcões terão tampo de marmore com pés
ou supportes .de ferro;
.
.
b) o sebo e resíduos de qual·quer natureza deverão ser
conservados em caixas metallicas. perf~itamente fechadas.
Par~grapho unico. Os infractores serão pUnidos com multas de 200$ a t:000$000 .
.Art. 798. Nas padarias, confeitarias, fabricas de massas e
de. doces e outros productos a.limenticio~ laboratorios e fabricas de productos pharmacéuticos, serao observadas as segUintes disposições, além das que constarem do regulamento
da lnspectoria de Fiscalização de Generos Alimenticios:
a) as pessoas encarregadas da manipulação dos. productos, em geral, usarão durante o trabalho vestuario apropriado, rigorosamente limpo·
'b) nos lavatorios haverá toalhas su1'fioientes;
c} será obrigatorio o emprego de amassadeiras mecanieas ;
·
d) as mesas serão de marmore, com pés ou supportes de
ferro.
·
Paragrapho unico. Os infractores soff:rerão a multa de

200$

a i:000$000.

· Art. 799. N1as triparias, salsichari~ts, fabricas de conservas de carne, de peixe, de f:ruotas e légumes, serão observadas as disposições constantes das lettras a e b do artigo anterior, além das disposições contidas no regulamento da
lnét>eotoria de Fiscalização de Generos Alimenticios.
§ t.• Os tendaes serão dispostos em logares abrigados das
mosc.as e construidos de material imputrescívej.
§ 2.• A infracção do disposto neste artigo importa na
pena de multa de 200$ a t :000$000.
.
Art. 800. Nas quitandas e estabelecimentos de negocio de
aves ·domesticas, deverão estas ser conservadas em galli·nheiros ou pombaes espaçosos, de acoôrdo com as disposictJ,es
deste regulamento, ou em gaiolas de fundo· movei, metalllco,
facilmente lavaveis. .
Paragrapho unioo. Os infractores· serão pUnidos com a
multa de 200$ a t :000$000.
!Art. 801 • Nas casas de barbeiro e de cabellereiro, deverão
observar-se as seguintes disposicões : ·
a) ·haverá os apparelhos que a autoridade sanitaria · julIU' neoessarios, para desinfeoolo das navalhas e outros utenaillos:
·
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b) as toalhas serão de uso individual, garantido por en-voltorios ou ~intas apropriados e guardar-se-hão; depois de
servidos, em recipientes metallicos, perfeitamente fechados;
c) applicar-se-ha o pó de arroz, de preferencia, com
appatellw de insuflação ou com algodão, sendo perniittido o
uso de arminho, desde que seja elle .de proprieda.de da pessoa
a quem deva servir;
fl) as cadeiras terão o encosto da cabeça revestido ae
panno' ou papel, renovados para cada pessoa; ·
e) durante o trabalho os empregados deverão usar blUsas brancas apropriadas, rigoi·osamente limpas.
Paragrapho uni co. •Os infractores serão passíveis da
mui ta .de 1UO$ a 500$000.
Art. 802. Nas lavanderias serão observadas as seguintes
disposições :
'á) no mesmo vehiculo não se podeDá conduzir simultaneamente roupa suja e lavada;
.
b ). é prohibido receber roupas que tenham servido a
doentes de hospitaes ou provenientes de predios em que existam pessoas com doenças transmissíveis de notificação compulsaria, salvo se a lavanderia possuir vehiculos apropriad,)S, pintados de côres di'fferentes, sendo. uns destinados ao
transporte de roupas suJas e outros ao de roupas lavadas;
c: a~ lav;1nderias devem ter apparelbamentos especiaes
para a lavagem a quente e para a desinfecção das roupas contaminadas;
ti.' tc;das as peças de roupa. d.e uso individual deverão
ser protegidas por envoltorios ou cintas apropriadas.
Paragrapho unico. 'A infracção do disposto neste artigo
importa para o infractor na multa de 200$ a 1 ~000$000.
Art. 803. Nas casas de banho serão observadas as se6U'.ntcs di~posições :
a) a.s salas de banho não poderão servir de dormilorio,
nem para outro fim que não seja aquelle a que c;ão desti-

nadas;
li) a~

toalhas deverão ser de uso

individual,

garantíd•l

por envoltorios ou cintas apropriadas e guardadas, depois de

usadas, er.1 recipientes metallicus, perfeitamente fecl1a.L•s.
Paragrapho uni co. Os infractores incorrerão na multa
de 100$ a 500$000.
..
:Art. 804. Nas ferrarias e officinas mecanicas não serão
pcrmitUcas emanações que viciem a ~tmosphera de modo a
prvôuzlr incommodo aos visinhos.
Art. 805. Nas cocheiras, ~avallariças e estabttl·•s da~
grarja~ leiteiras serão observada'> as seguintes disposi(;ões :
a} sã(, ohrigatorias a remo~ão diaria do estrume e a lavagem d~aria dos respectivos dep~>Sit• ·.·::
b :' nas baias dos estabulos, nas granjas leiteiras r,C; serão
pPrn'ittidos estrados pequenos qw~ facilmente se pÓssam r~
mover. ::'~~f cavallariças e cocheira~ :::á o prohibido3 '·•s estrados.
Par;.gJ apho uni co. Aos in'fra.d 1re~ será appHca(ta a

multa de 100·$ a 500$000.
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Art. 806. Nos theatros e nas casas de .diversão em geral•
serão! observadas as seguintes disposições : ·
a) haverá toalhas individuaes. nos lavatorios;
b) as installações sanitarias serão mantidas. em perfeito
estado de asseio e disporão de· papel hygienico.
Paragrapho unico. Será\imposta a multa ·de 100$ a 500$
aos infraotores do disposto. neste artigo •
. Art. 8D7. Nos cinematographos, além' das disposições do
artigo anterior, serão observadas mais as seguintes:
·a) as abe·rturas para o exterior deverão 'ser mantidas
liesimpedidas, de modo que durante os interv.!lllos da representação possam abrir-se completamente;
b) o sólo, as paredes e o mobiliari.o serão mantidos limpos e sem poeiras;
c) os pisos deverão soffrer pelo menos diariamente uma
limpeza por methodo que retir~ o mais completamente possível as poeiras sem as agitar, e deverão ser lavados pelo
menos semanalmente com agua e sabão ou outra substancia
dissolvente;
d) os tapetes e outras cobcrtl~ras ào piso, que não sejam Iavaveis, deverão ser limpos pelo menos diariamente por
apparelhos de sucção ou qualquer outro methodo em que as
poeiras não sejam agitadas nem possam passar á atmosphera.·
P~ragr·ap]lO uni co. Os infractores do disposto neste artigo
serão passíveis da multa de 100$ ·a 500$000.
Art. 8018. Em todas as operações industriaes ou comnierciaes, nas quaes se produzam, levantem ou disseminem
·pós ou poeiras, ·gazes toxicos ou irritantes, os responsav.eis
por e~sas ope·racões são obrigados a adaptar as precauções
adequadas, modificar as installacões e assentar e usar ·apparelhos convenientes para proteger os operarias· contra a acção
malefiea dos mesmos pós ou poeiras e gazes, de accôrdo com
o Departamento Nacional de Saude Publica.
·§ 1.° Conforme a natureza das operações industriaes ou
oommerciaes de que trata este artigo e, ·a qualidade e quantidade dos referidos pós ou poeiras ou ga~es, a obediencia ao
exigido no mesmo artigo se fará por uma das seguintes maneiras, ou por algumas ou todas combinadas :
1, ventilar sufficientemente o àmbiente do trabalho;
2, impedir a produccão dos pós ou poeiras;
3, impedir a dispersão dos• pós ou poeiras e gazes;
4, colher e afastar os pós ou poeiras no proprio logar e
á medida da sua prodncção;
.
5, proteger individualmente cada operaria contra a acção
malefica dos pós ou poeiras.
§ 2. Nos Iocaes em que, se realizem as operações industriaes ou commeroiaes de que trata o presente artigo, a cada
operaria deve corresponder um volume minimo de , quinze
metros cubidos .
., § 3.0 Os infract.ores são passiveis da multa de 100$000 a
0

500$000 •

. Art_. 809. Q ministro da Justiça e Negocias Interior$s expedirá mstruccoes, opportunamente, afim de regulamentar a
bygiene profissiopal c industrial
determ.inàr todas at me-

e
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didàs destiiutdas á protoocão da saude dos opéra.rios, de
accôrdo com a natureza dé cada industria em particular.
Paragrapho uni co. O Departamento Naoion~l de SaudQ
Publica promoverá, pelo~ canaes .compet.entes, perant.e . o Oongresso Nacional; a votaçao de leu~ relattvas ao trabalho nas
rabrieas no quo respeita os interesses da saude.
Art'. 810. E* · p~ohihida. a .produócâó de fumaca espêsSa
ou cartegada de fagulhas e cintM, de tal modõ quê. tncommodc us habitantes visinhos, prejudique as guas bnbJ.taCé5és ol.l
viiJia notavelmente a atinosphera. Taes inconvenientes deverAo sw· corrigido~ pelo levantamento das chaminés, que deve...
rão ficai no mínimo dous metros acima da. mais alta otltnHh•
ra.. eU1 utn raio de trinta metros; pelo melhorametito da ~om
lJustão e pelo emprego de dispositivos fum:V'oro~ •
.!laràgrapho unico. Será punido com a multa de 100$ a
500$ lodo o infractor do disposto neste artigo.
Art. SH. Os proprietario~ de ,)larils •·u Clllprezag que
tenh!lni de execut:lr movimento de terra, só o poderão fazer
de modo a não se formarem collecções d'agua de qualquer
proveníencia e a não impedirem. o livre curso dos rios, riachos e valas.
Paragrapho unir o. A infra~~ãtJ ~erá punida com a mui...
ta de 100$ a 500$000.
Art. 812. Nas hortas, chácaras, jardins, capinzaes, terrenos, cultivados e incultos; pantanos, além de outras disposiç-ees deste regulamento, que lhes forem applicaveis, serão
C')bservadas as seguintes :
a) é prohibido o emprego de estrume não humificadQ,
palhas, folhas seccas e lixo de qualquer naturJza, assim eomo
re*eéamento das aguas dos rios, riachos ou corregos que atra~
ve8~em a propriedade;
b) as fezes humanas não poderão, em hYPothese alguma,
ser utilizadas como adubo;
c) é prohibida a utilização de aguas 'derivadas dos rios,
riachoR, valas ou lagos, para a irrigação oü rega de legumes;
d) é prohibida a utilização de aguas de poço~ superficiaet
para a rega das hortaliças a não ser em zonas nao dotadas de
rêde de distribuição dagua e desde que sejam observadas as
exigencias do art. 713 do presente regulamento;
e) ó prohibida a utilização de aguas de es~oto ou de aguas
servidas para a irrigação ou regp. de legumes.
Art ~ 813_. ~os cas~s de infracção do arti,o anterior ficará
o propr1etar10, Iocatar10 ou responsavel suJeito á muJtt. de
200$ a 1 : 000$000 .
Art. 814. Nas visitas sanitarias a chacaras, jardins hortas, eapinzaes, terreno~ cultivados ou incultos, pantanos,' logares e logradouros pubhcos, a autoridade sanitaria verificará si
são cun~pr~das as postt!ras municipaes e observados os préceitos hygiemcos, de accordo com este regulamei).to.
§ 1.o Nos casos de infracção, imporá ao responsavel multa
de 200~ a 1 : 0~0$, ~oprada nas rein~eidencias, e intimal-o ... ha •
oumpr:_Ir as d1sposiçoes leg·aes relativas á especie em prazo
que nao poderá exceder de triiita dias.
'
§ 2. Não Mndo cumprida esta intimacão. será levado o
facto ao conhecimento do Direct,or dos Serw.riços Sanltarios
0
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Ten.~~.stre~;- ,q~t:} notifica~~ .o·.•r~sponsayeJ

P»-ra. ·axécut~r à~ _P1"9:·

videdcias exigida:-;, no prazo do {O. ditlS,,: ~on .'?epa d~ o serem
por. s~.~ eoritfl,_pcla .repartição sanitaria.
Art. St9 .. NeJrhuii,1 qad!:\Y~r J2·qp~r:;í ,~êr r•:e;i;r],ovid~ :do.vprimet~·o:1 do c~m:~~crio :em .q~te:; e~t~,v;~, on~~n~cto meno,l;; ·ele. cJrtM
,an.nos,_.. sem. í_que da remoç~b ..SGJa_1 nt:>h(tf.P..üt?...1o· In~pecto'r. ~P
.Serr'y~Çqs d~)1 rophylaxia, 'Uf#tt do'Jcr fi~cahz_~(f9 o;~Qdo por
qü J 'se f ara a remoção.
Art~ .816. Os c.a~av~r.l?~Lde: pes~o{l~c 1 ra;l!ec,ida~. de. d_oenças
_r

,dà.;,llôÍ~ficaÇ,ãO COJIIpU,l~9~Ia~." QUO ~ffe~'~Ç,áLhl U~S,S!~fl,t~ade d~
conttliio, a. juizo tia; aütw·idaQe. SUI~:ftar~~;· ;sõ P(!,gerao, s~r e~~;_

mados antes de decorrido o prazo de douá annos da mort.e, oom
vermissão do Inspector dos Serviços de· Prophylaxia, que to·
mará as l'recatwõcs que Julgar necessarias.
Art. 817. Â remoção .diaria do lixo é obrigatoria, ficando
o inquilino, quando rêsponsavel; sujeito á multa .Je 10$ a 50$,
quo será elevada ao dobro nas·reincidencias.
§ 1." O lixo será depositado ern recipientes met,allicos,
do typo app_rovado pela Di_rectoria dos . Serviços Sanitarios
Terrestres, munidos de tampas, que se fechem, de modo a
não permittir a ontrada de moscas, e 'de. facil limpeza.
§: ·2." Os, de,positos d~ ii_io tetão a .seg-üin.te. capacidade
mínima:
.Para casa de 1 a 6· pessoas, 2:J .litros;
1
Para casa, de 6 a 10· pessoas, 35 litros;
Para casa de 10 a 15 pessoas, 45 litros;
. Augmcntando-sc sempre, . dahi para cima; J5 liL.rqs po1~
cada cinco pessoas ou fracção.
§ 3." Par~ as habitações collectivas estes deposltos, obedecendo ás :condiQõ·e.~ estabelecidas no ·pre13ente artigo, dé:v~tão ..~ ter um volume de modo a oonter o lixo produzido em
24 horãs, não podendo o mesmo volume ser inferior ao equi·
va.lepte ª'o nümero de. pesso.as, multiplicado .por 2,5•
. ;§~ 4," Topo -~ lixo dev~rfÍ, ser oollecta«!o dia~iaqwilte, pe~a
manh~, em . vehwnlos' a:uropr1ados; _que nao detxem esna.Ihttr
poeiras · u odores na atmosphera. ·
~ § 5." O lixo devera soffr~r um destino conveniente, sob o
ponto de vista hygieniço, ·sendo 200nselhada a incineração .
. Art 818 ~ ]}' pr9hibido · utiliza{' cs .'f)orões i: ou sotãos para
,cfep.osito de gallinhas 'OU qu.a~sqUer ~outros animaes; sob pena
de multa de 20$ a 100$, dobràda nas l'eincidencias; e apprehensão dos mesmns .
.Art. SUl. Os mezzaninos dos porões não ·habitaveis deve.rão ser· fechados com téla' d9 arame que imp.eça a passagem
dos ratos, sob pena de multa ·de 200$ a 1':000$000.
Art. 820. F.' prohib.ido ,criar. ou conservar quaesquer an·imaes que por ,stm nspec1.e,, quantidade ou má installação possam, ·se~ causa dn insalubridade ou de incommodo.
'
Paragrapho 1111 ioo. ,E' pro h i~lido ter .ou c:rriar porcus · tiás
zonas urhana e snburbana. do Districto ··E'ederal sob pena de
mul,t_a de ~O$. a ·I OO$: e ~p.preh.ensão dos mesfi\OS .'
. Art. _H2-l. '.1\J~lQs os rcserva~oriàs df1iagua:de qualquer es.
per.w ser<_tu tnantHios. em perfeito asseto e protegitlos contra
o~ mo~qUitos pur meiOs adequados, exercendo-se ri-gorosa vigtlancta s~~I'e as torneiras, ladróes. -etc:~··.dtw. o'' Jirri. de evitai.'
o desperdtcw .e o empoçaroent.o d.~ ~Ul\S, ficando ·os tnóradores
~ejª' da 1921:- Vol.·

.V

.

1&

.

responsaveis pela Jirppeza d9~ .mesmos _r~e.f_Y&tof;_()s,. WW s..erão
lavados periodicamente,. a JUizo da autóiiWtdé samtiltul, ·aob
pena de multa de 20$ a i00$000.
Art. 822 . São prohibidas as cercas de bambús inteitós,
collocados ao alto, sob pena <le multa de 20$ i00$000.
Art. ~23. E' _qbrisatori.a )~ limpez~ .'das ca,ha~, ~ dbs .~:..
Jhados, aflm d~ evttau, ~-, est~gttacJio i1~1 .~as fl~ytã.e~. (fCJ ·.9.
seu transbordamento, sendo a mfràc~!O, :l)~nida ·com â nítilta;
de 20$ a 100$000.
. Art. ·~2~. E' probib~~a. a Iavagexp c?-~. ;roqpa, -~-m· t~~-~1,,b~~
r•~· o~ recJpwnte.s analo.gos, ou nos. ri~ .e ·"i~!'S. .au~. ~t~ ··o
DtstriCto Federal, sob pena de ~ulta de. iP0•·'-'5(J0$0()v ..
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TITULO VIII
LABORATORIO BACTERIOLOGICO DO DEPAI\TAld:BNTO NACJONAL DB
SAUDE PUBLICA

CAPITULO I

Art. 825. O Laboratorio Bacteriologico do Departamento
Nacional de Saude Publica, annexo á Directoria dos Servi903
Sanitarios Terrestres, destina-se á exacução de pesquiztis e de
trabalhos experimentaes que se façam il.eoeisarios áSl iDledidas
de prophylaxia e de hygiene geral, incumbiti.as 'a quae~tQner das
riRpendencias do Departamento.

Art. 826. Ficam a cargo do labd:ratorio o-s ségU,i'ntes $~r~
viços:
a); exames e pesquizas destinadas ao diagnostico·;da~:df)én,.
ças transmissíveis, para os effeitos das medidas :de :oropby~.
Iaxia;
.
b) pesquizas üestinadas á verificação do IJialor. de· ·Q\laeso.
quer suhstancias que tenham de ser empregad:i.s· como. antisepticos, para os effeitos da concessão da lieeri~~ _,pelo -Departamento Nacional de Saude Publicai
c) analyses do sólo, da agua e do ar, que 'interessem ás
medidas de prophylaxia' ou á hygiene em geral;
d) pesquizas bacteriologicas, ou quaesquer outras necess~ria~ a elucidar diagnosticas. para os effeitoe . da· éoncessãcf.de
lirrn~·a:-; uu d~ apo:;entadorias e para todds os intuitas qu& interessem ao~ sen)ços do Departamento;
{:) verificação hacteriologica das desinfecÇões, quando re..
quisitadas pelas autoridades competentes;
{) autopsias _que se façam necessa.rias 11 verificação · dâ
causa-mortis, nos casos suspeitos de doençs. transmissível·
_g) exames e pesquizas bacteriologicas requisitadas ' por
particulares ao Departamento Nacional de' SliU'de Pt,:J.btíea·
quando taes exames, directa ou indirectamênte, uóssam 'inte~
ressar á saude publica~
Art. 827. O Laboratorio B'acteriologloo ter; Q seguinte
pessoal technico-administrativo:
1 director; .
1 chefe de se;;viço;
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G assistebt.es;
internos (estudantes de medicina);
3° official;
.
.
bibliothecario-archivista;
·e.scripturarios-;
1 zelaqor;
t continuo;
4 ser-Vent~s de ·I- classe e 5 de za classe.

2
1
1
2

§; i/ Dos assistentes de que trat~ e~te. artigo UJJt será
espemahsta em assumptos de anatomia-pathologica e outro
em entomologia medica e helmintologia.
.
§ 2. Os laboratorios installados nos. hospitaes de isolamento, terrestres e marítimos, e em quaesquer das depen:...
dencias do Departamento Nacional de Saude Publica nn Districto Federal, fieam subordinados á orientação tech11 i1~a f!o
I.Jaboratorio Bact.eriol.ogico e á direoção administraU\'a ''· fisealizaçJio do chefn do respectivo hospital ou dependew·ia.
Art. 828. Os serviços de bacteriologia installado8 nos
hospitaes de isolamento serão executados por. assistentPR do
laboratorio, que se revesarão periodicamente, de accôrdu com
as determinaçõe0 do director, nos Iaborat.orios da.quelle~ hospitaes.
Art. 829. O expediente do laboratorio terá· inicio ás H
horas e terminará ás .17, e durante esse tempo os respect.ivos
funccionarios technicoS e administrativos deverão permanecer na séde da repartição ou em trabalhos externos.
§ 1." Além do que determina este artigo, haverá dous
plantões, um das 9 ás q ·horas e outro das 17 ás 18 horas,
destinados a attender quaesquer oocorrencias· internas IQU
externas de serviço, e realizados pelos assistentes, qné se
revesarão a criterio do director do laborato:t;'io.
§ 2." Durante o expediente normal, os serviços externos
serão attendidos pelos assistentés, de modo equitativo, a
juizo do director do laboratorio.
§ 3. Nos domingos e dias feriados serão reahzadQ..S plantões, das 12 a :t hora, pelos assistentes qufl sp. A'eVI)s!trão, e
pelos funccionarios necessario ao serviço. de areôrrlo com
a determinação do director.
Art. 830. O laboratoriQ fornecerá ás delegacias de saude,
e a outras secções do Departamento Nacional, de Saude Publica, o necessario para a colheita, de urgencia, do material
destinado ao diagnostico bacteriologico das doenças transmissíveis.
Paragrapho unico. Nos· casos habituaes, 'e sempre qne se
faça necessario teehnica especial, a colheita do material de
·que t.rata. este artigo será realizada pelos assistentes rll1' la-·
boratorio.
Art. 831. O resultado de todas as pesquizas e exames
feitos no laboratorio, será communicado .por escripto ás autoridades ou repa1·tições que os requisitarem, com a maxima
presteza, mas ..seT11 prejuízo da regular execução cc:-;seR Pxames
ou pesquizas.
Art. 832. Os exames, pesquizas ou estudos realizados
no laborat.orio, serão registrados em livro especial, rubricado pelo director, nó qual. serão assii$1lalados a1 data· da requisição, a natureza do material a examinar, o processo do
0

0
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exame, seu resultado, e outro& dados que forent julgados ne-:cossarios .,
Art. 833. As faltas no cumprimento dos deveres regulamentares pu r parte do· pessoal do labm·atorio · deyerão ser1
.iustificadas perante o seu director, que as notificar.{i' á Dircctoria dos Serviços Sanitarios Terrestres, quandtr :foréril
}mssiveit~ uc penalidades, que serão reguladas pelo.\ disttostd.
neste regulamento.
Art. R;34. As pesquizas~ ou quaesquer trabalhos &xecuf.il•
dos nn laboraforio á,. requisil;:.fío de particulares e ,pos _term'os.
da. lctt.ra a cio· art. 826 .serfto pagas un~ecipadame"!ltB
pelo rcquereHie. seudo o: pagamento feito de accOrdo com
Uma f.aJwlla dP prr~~OS organizada pelo director e approva(la
})elo Direetor Geral do Departamento Nacional de Saudc Pu-

blica •.

Paragraplto un ieo. Da ronda. J•esultante dos pagall1enf.os a que se refere este artigo, 50 % caberão aos funccionarios technico~ que cxncntarem os serviços, e o restante s.,rá
l'eeolhido ao Ttwsouro Nacional.
,\r f. H3G. · Compete ao directpr· do laboratorio:
1'\ n rlircct.~,ão, orientação e a fiscalização de todos os
trabalhos scicntificos B administrativos;.
~", distribuir os tralJalhos scientificos pelos funccionarios technicos;
:3", apresentar todos os am1os ao dü·ector dos herviços
Sanit.arios· TriTestres ·o relatorio dos tL·abalhos realizados no
Laborat.urio, n de seu movimento administrativo;
·1", dar pat'er.cr sol1rc todas as questões technicas que lhe
forem aprc~cnt adas pelo Director dos Serviços Sanitarios
TcrrBstre:::> ou IHH' interrnedio de:=;Le;
5", propôr á Directoria dos Serviços Sanitarios Terrestrt.'S U::i iuieiafivas OU modifieações 1le serviço de ordem BClentifica ou administraf.iva qne se tornarem necessarias.
Art. 83(). Compete ao chefe de serviço:
1o, ··cffectuar os t,rabalhos Lechnicos e exercer as commissõe~ qne ltw forem de~ignados pelo dirootor do Laboratorio;
2", substituir o director 110s ~eus impedimentos temporarios ;
3°, pal'fillmr das atLribu it;,~es dt}S ~s~istentes. liO quo ?i~
resrwilo aos lra1mlll(IS tr~ehinco-seumtlfwos do .Laboratorw;
-1°, auxili:u· o dirretor na suvnl'intendeuéia dos l.raL.:lhos
teelmit~o-tHhnin istrat.ivos do laboeatorio o na direcção e oricntaçãu tlos st~rviços dos assisLentes:
Arf. 8~n. Aos assistentes iwmmht=l :.
1", dfcctuar os estudos, 'as pcsquizas e todos os tr·aha-

J IJos de ordPIH h~ehniea e rxrrt~PI' as com missões que lhes
forem distribuídas pdo dirt~dor, ou ua sua falta, pelo chefe
de .::;rrvi1;o.
;:?.", fawr ns plantões tlP accurdo com o disposto no artigo X'?\J. desle rcgulamcnt.o.
§ J ." Ao assistente. destaeatlo para os teab~lhos de anatomia patJlologiea eaberá a cxecu~~ão das antopsms que forem
neeessarias aos serviços do Departamento Nacional de Saude
~ubliea, e todas as pesquizas relativas á sua especialidad~,
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podendo ser <lispensado dos plantões, quando assim o exigirem as necessidades do sérviço~
§ 2. O assistente especialista em entomologia medica
e helminthologia, ficará incumbido de todos os trabalhos de
sua especialidadP, sem .prejnizo do ·disposto na alinea 2• deste
artigo.
0

Art. 838. Os cargos de internos serão preenc)}idos por
estudantes de medicina cursando os tres ultimos annos lectivos, cabendo-lhes auxiliar os trabalhos technicos do laboratorio, de accôrdo com as determinações. do director.
Art. 839. Ao "3° official compete:
a) fazer a escripturacão e correspondencia do laborato-

rio;

b) · apresentar ao despacho do diJ,'ector todos os papeis
que exijàm essa formalidade; .
c) auxiliar o director na organização de seu relatorio
annual·
·
1
d) 'cumprir o que lhe for determirtado pelo director.

Art. 840. Os escripturarios auxiliarão o 3° official nos
seus trabalhos regulamentares.
Art. 841. Ao bibliothecario-archivista compéf.e a manutenção <la bibliotheca e do archivô e todos ·os trabalhos
necessarios para seu regular funccionamento.
Art. 842. O zelaf\or terá a seu cargo:
a) zelar pela conservação de todos os. moveis, utensílios
e apparelhos do Iaboratorio;
b) a guarda, manutençã.o e acquisic;ão de anhnaes desli~
nados a :rxperiencias.
Art. 843. O quadro dos serventes será constitui do de dua:.;
categorias: serventes de 1• r,lasse em numero de quatro e s~r
ventes de 2n classe em numero de cinco •. Os serventes d.e P
cla~se serão nomeados por concurso e,os de 2• classe pelo director dos Serviços Sanit.arios Terrestres, por proposta do rtirector do laboratorio.
Art. 844. Cada um do~ funécionarios technicos; inclusivo
o director do lahoratorio, terá a seu serviço um servente, que
além do auxilio fPchnico aos trabalhos de sua secção se en . . .
carregará do respectivo ·asseio, da guarQa dos apparelhos e vi-gih:~ncia dos animaes em experimentação.
Art. 845. Durante o fnnccionamento do Lazareto da Ilha
Grande o Laboratnrio Bach~riologico terá a seu cargo as pes'quizas bacteriologicas que· ahi se fizerem necessarias. Para.
esse fim haverá no Lazareto material indispensnvel e será dt'~
facado periodicamentn um dos assistentes.
Art. 84ô. Quanrlo as circumstancias :o. exigirem os fuu*
ccionarios technicos do laboratorio podetão ser incumbidos
dr commissões seieutificas dentro ou, fóra do Dist.riclo · Ji'erteral, por dp,te1·minação do director dos Servic.os Sanitarios
'I:errestres ou em virtude de requi.,ição, de ati.toridi;ldes lócae':l.
corn annuencia do Director Geral do. Deoal'tàtnerito ·Nacional
de Saude Publica.
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PARTP. QUARTA

TITULO I
DIRECTOHJA DJ<j DEFESA SANITARTA M'AlUTIMA E FLUVIAL

CAPITULO I
Generalidades

Art. 847. A defesa sanitaria marítima te fluvial será ~xe
cutada por intermedio da respectiva directoria, que compr,~
henderá os i-lt~gu intes serviços techn icos:
a) policia sanitaria mariUm:t e f'JuvHll, internacional e
interestac!ual;
b) serviços sanitarios dos portos;
c) servi~o sanHario de bordo dos navios· de navegacão dP.
cabotageni;
d) inspecção dos immigrantes c de oul.ros passageiros que
se destinern n.os portos da Republiea;
e) vaccinaçãu e revaccinacão dos passageiros nos portaR
do paiz;
vigilaneia sanitaria das cidades marítimas e fluvia~9.
para os effeitos das medidas de prophylaxia internacional e
interestadual.

n

CAPI1'ULO li
Organização adrninistrattva

Art. 848. A Directoria de Defesa Sanitaria Marítima ~
.Fluvial terá os sem; serviços as"im distribuídos:
a) Secretaria;
b) Inspêctoria de Prophylaxia .Marítima;
.
c) Inspectoria de Saude do Porto do Rio de Janeiro;
d) Inspectorias e sub-inspectorias dos pottos dos Es-

tadosJ

e)
f)

tagem.

1ilospitaes de isolamento e Lazaretol];
Serviço Sanitario dos navios de navegaçtlo de caboCAPITULO 1/J

Sec1·etoria
Art. 849. A Secrefaria dirigida por um secretario medicop
de. confian(fa do idirector.: de Defe~:;a Sanitaria :Maritima e Fluvial e de nomeação dp director ge·ral do Departament9 Nacio""nal de SaudP Publiea, terá o seguú1te pessoal:
Uín i b official;
Um 2° official:
Utn ajudânta
·aimox&rife·
•
Dous escripturarios;

da
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Dou~

d:wtylographos;
Um continuo;
Dous ~erve,ntes.
Art. •' s5&~ ···Ínórlhll"~ 1á :seo~étarla: •
a) preparar todo o expediet\te dá9 repàrtfÇtses 'dêí>en:d~ti
tes da Directoria afim d!3 "<Que·,- sejfl e:tami•do e -:assignado
pelo director;
b) preparar 3 expedir para a Secref.alrdJ')(]era.k.fJO .Departamento todos os papeis que dep~n'datn ·der proeessoiJ, naquellà
Secretaria;
·
c) remetter á Secretariâ "Ge~l ros att.estados de. frequencia, folhas e contas de forneciln~ntoiJ;í'
d) remetter ~ Secretaria 1 Getal, 'até o. :dia, l:O de cada mP.z,
os pedidos e contas de fornecimento que houverem siê:lo feito~
no mez anterior;
e) providenciar sobre· o~ :fatneelm®ú>s:1feitoa a .todas a~
dependencias da Directoria, inclusive hospitaes de isolamento.
lazaretos, Inspectoria de Prophylaxia Maritima, ~staoões de
desinfecção e quaesquer outras· ~· · ·
·
.
f) receber pedidos e providenciar .~para 1,fornecimentos de
mM.erial de serviços ás insp:êbtorta:~, dos: Estàdos. ·
i

CAPI'rULO IV
Serviço11 no 'Porto do Biti ..'4tt I~
~rt. 851 . Os serviços sB~nitari9~ do .P.orto . do .Rio ,de Janeiro ficarão a cargo das seguintes. depen~enoias ·.da l)ir~ctoris :
Tnspectoria de Prophylaxia Maritim~,-lnspectorià de. Saud'} dll
~orto. Hosnital Paula Candido e Lazareto da Ilha Grande.
Art. 852. A Jn.spectorta ae .Prpppy1a~1a · ,ty{arifinià · t.~r~. a
seu oargo:
·
af' ~ policia siihiti~ia d~:S énlbàt'eaçrJes, itttó.oradàs, apjs a
primeira inspeccão; ·
.
·
· · b) i9ohirrtento ddé casos de· doonerts transtnis~tveís occorridos ~, bo:r:do; . .
. .
. . . ,
. . '·c} ·.'d~s~ttfecçAo ·e· 1dMi:qfê8f.áQÀO lde~ tbda~:·.as etnbaro.a~ões
qud neceSsit~t'~m desses; p:t(1ees~ó8J" r
l d) i ladministraç~o r
cón~ervátât.•: de! toda,gt 1JSJ einbarcac6es
pertencentes á Directoria;
· ·
·
·
·deposito do m&terfal necés~àrfo :ÍOS serviçOS· do porto
do Rio de Janeiru;
/) .·. inspecç~o medica. dos jm,mi~r,antes e aos p.assage,Iros o e
.da• ~las se recdttlido~ 1.\ hb$pedatias. c:u á outt:ds )ocaeg apropr,ja~
I

e

e'

us;

g) remoção d(: bord11 das embarcações dos c:úlavéres de
pessoas fallecidas do doen•. 1 contagio~~~
. :Art. 853. O -pessftlal. teobnieo ·.e administx.tivo da Inspectoria ficará assim conbtituido:
a) um ínspector de •pro'{jh~lüia, maritj'iná;'
b) seis ajudantes medicos; · ·
··
c) um administrador; ·
d)_ um ajudante. de administrador:.
~) dous escriptul'a!ios;.
I

f)

dous guardas sanitarios;
g) um continu.o;
h) um servente.

~e

Paragrapho uni co~ O pes:9oal nautic.Q
a,ccôrdo com Q seguinte quadro:

,ficará. cons.tituid~

,Para a tripulacão dôs vaporest
a) dous mestres;
b) dous contra-mestres;
c) dons machinistas;

d) dous segundos-machinistas;
e) oito foguista~ de ·i• classe;
f} 12 marinheir<JR: de 1a classe;
g) oito JnOÇOR.
Para a tripula~.ão .da~ lanchas:
a) seis mestres; .
b) quatro machinistas;
u) sete fogtüstas;
d) t.rPs motoristas de 2n

cla~se:

c) ?fi marinheiros dP 2R classe.

P'ara u DPsinft>c1orio Flueluante .e Estàção de Desinfecção:
a) um chefe de turma;
b) quatro deRinfect.àdores de
cl

i • clà!3se:

qnat.ro deRinfectadores de 2• classe;

d) nm machiiüsta ::;anitàrio;
e) tres foguista;;;
f) quatro serventes.

Art .. 854. A .Inspecf.oria .de Sande do. po;ri.o do
neíro ficará incümbirtá do~ segnintPS ServiÇóS:

Rio de

Ja-

:inSJJWf.9ão mediei\ Ae· todM . .as. J~mbarcaeões
porto do Hio rle Janeiro;:
b) vaceinà<,:ão e .revaceinaQão dos passageir.Os• q~e desembarcarem;
~) inHpecção medica dos: passageiros qQ .1.~, ~~-~~t.cla$ses, e
primrira inspecç·ão dos immigrantes e pas~ageirQs· à~ .a•. cl~asse,
afim de impedir o df'sembarrpw dos jndesejavei~ ~oh o ponto
de visln. sanitario:
d) expedição do~ att.e~t.adns rle vaccina para os~ po.~sagei
r·,Js vareinados e rnvaecinados ~ bordo.

que

fl) vr~rneir{l
entrart~m no

Art. 855. O pessoal t.ecbnico e adininistrâti~c üa ln~
ctoria de Saude do Prwtó do Rio de Jíme1ro. ficárã.~ assbn
constifuido:
a) inspector geral;
b) A e te i nspecf.ores de sande do pm•to;
r) rlons escripturarim;;
·
d) seis auxiliares aearlemieos dq 5" ou
e) seis guardaH sàhitàl'H,s;
f" dous interpretes:
o) um continuo;
h) dous serventes.

6~

·altnO medico;

2{1
!Art. 858. o Hospital Paula Candido. terá: I) pes~oa1 -as~im
r.onstituido:
·a) um director; ·
b) um vice-director;
c) medicos em numero· que fôr determinado pelo dfreoto~
do Departamento;
d) Üin pharmaceutico;
e) um ajudante_ de almoxarife;
f) 'um s• .official;
u) dous escripturarios;
h) um interprete;
i} um •porteiro;
J.) um . ma.chinista·.
Ari..85r7. O Laz-aret.o da Ilha Grande terâ o seguinte pes.F.oal:
a) um director (em commissão) :·
b) um pharmaceutico;
.
·
c) um ajudante de almoiarife;
il) um 3° official;
e) um porteiro;
f) um machinista.
Paragrapho uni co. O logar de Director, em commissão,
será exercido pcn· um inspector de saude do porto, designadQ.
pelo Director de Defesa Maritima e Fluvial.
Art.: 858. ~~'s · inspectorias dos portos, em numero de 22,
fiaarãó assim clas~dficadas:
Inspectorias: Manáos, Belém, Fortaleza, Recife, ~s. Salvmfó~; Sant.os e Hio Grande do Sul.
·
_.Sub-InspecU:~rias: ~· !Juiz; Cab~dellot.. Maceió, ~ictori~,
Pá1'ánagná, Mormnopohs. S. FranCiscoJ .Natal, Aracajú, Corumbá, Amarrnção, Ita.ia~. Porto Murtinho, Camocim e Pe·rledo.
Art. 859. O pessoal technico administrativo da saudé dos.
portos doH Estados fir.ará constituído de accôrdo com as segninteg categorias:
7 inspectores;
~O sub-.inspecf.ores;
7 secretarias:·
18 escripturarios archivist.a~;
53 guardas sanitarios.
'Art. 860. Em cada Ré de de .in~pe.ctoria haverá um hospital
de isolamento, com laboratorio annexq e estação de desinfecção, destinados ao tratamento e prophy1axia das doenças tranRmissiveis occorridas a bordo.
Art. 861. Serão mantidos para a defeza sanitaria maritima
do Brasil, dons lazaretos, sendo um no norte oe outro no sul do
paiz. Nellr.s serão praticadas medidas de prophylaxia nos casos
em que não sejam sufficient.es o~ próers.sos •~anitarios execntados nas estações de doesinfecção.
Paragrapho unico. O§ lazaretos serão annexos, para a direcção admiúistrativa, ás fnspectori~ de sa.ude dos porto·s mais
proximos.
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SERVIÇOS TECHNICOB A CARGO DA DIRECTORIA:I)B)Q$1,84!,~l'l'ARIA
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CAPITULO I

Policia sanitaria marítima e fluvial, intér.hàãíO.nàlt
dual

~. 'J.nte~esta

Art. 862. A policia sanitaria marítima· e flti'Vial1 · internacional e interestadual, vi~a preservar os portos da· Republioa da
contaminação pelas doenças de natureza epidep;lica, ,prov~nien
tes de outras nações ou de outros estados do paii: · Será exercida pelos .seguintes meios:
a) Exame e expedição de cartas de ~•aude;
b) Visita e inspecção sanitaria;
c) Observação e vigilancia medicas.
CAPITULO 11

Carta de saude
Art. 863. A carta de saude é documento obrigatorio a toda

a embarcação que transitar p-elos portos nacionaes e tem·1por

fim tornar conhecido o estado sanitario do porto de procedencia e elos portos de escala. Della deve constar o nome da embarcação, o do commandante, o numero de tripolantes -e de passageiros e finalmente quaes as condições sanita~as dos portos
ele origem e de escala.
_
Paragrapho unico. Além da carta de saude o commandante
da embarcação visitada é obrigado a apresentar a lista oompleta da oquipagem, visada e authertticada pela autoridade
consular brasileira do porto de procedencia, sempre que se
,trate de -embarcação estrangeira.
.
,
Art. 864. A carta de saude das embarcaoões de cabotagem
neve, trazer sempre a estatistica do obituario da cidade, da
qual procede o navio, na ultima semana ou quinzena, d-e accôrdo com o modelo expedido pelo Departamento.
. § 1 . o Para eete fim o inspector do porto obterá semanalmente das autoridades locaes a lista do obituario, com a causamortis attestada pelos clinicos e organizará a sua estatistica,
que será appensa á carta de saude. No Rio de .Janeiro a tnspectoria de Demogra'P'hia Sanitaria. Educ,acão e Propaganda fornecer.{i oara esse fim á Directoria de Defesa Sanitaria Marítima F'IÚvial o boletim impresso da ultima semana ou quinzena.
§ 2. o As estatísticas, de que trata o paragrapho anterior,
serão archivadas oe entregues trimestralmente á InspectoriJ~. de
!Demographia Sanitaria do Departamento Nacional de Saude
Publica.
§ 3. o O inspector de saude que fornecer dados incomple..:
pletos, imperfeitos ou erroneos sobre.. a estatística do obituario,
será pasRivel de pl"nas disciplinares, de accOrdo oom a natureza
da falta.
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Art. 865. As cartas de saude estão sujeitàs a taxas fixadas
na respectiva tahella annexa a este regulam~nto ·dev@rão ser
pagas em estampilhas, de accôrdo com os dispositivos legaes,
rornecidas pelo interessado.
Art. 866. São obrigados a apresentar. carta de saude, por
occasião da entrada em porto brasileiro :
I. Os navios procedente$ de qualauer porto estrangeiro;
li. Os que vierem de porto brasileiro onde 'houver inspectoria ou sub-inspectoria de· saude ~·
Art. 867. Ficam dispensados de ~Xhibieão da carta 'de
saude:
·
I. Os navios que viaJarem r-egularmente entre portos do
mesmo Estado;
11. Os vasos de guerra estrangeiros, estacionados em portos brasileiros, que fir.r,rem excnrsões nas localidades da Republica;
111. Os cruzeiros;
IV. Os barcos de pesca·;
V. Os navios qne entrarem P,ffi arribarta forçada, uma ver.
que provem o facto .
Art. 868. Todo navio procedente do estraPgeiro, que entrar em porto nacional, deverá trazer carta de saude expedida
pela autoridade sanitaria do porto de procedencia e visada pelo
consul hrasileiro no mesmo porto e nos de ~ scala. Na falta de
consul br.asileiro, em qualquer dos portos referidos, a carta
de saude deverá ser visada pelo consul de nação amiga.
§ f . o A carta de saude será uma e unica, pertencente á
autoridade sanitaria do porto de destino da embarcação. NO.~
portos . brasileiros em que o navio tocar o visto da carta de
saude sérá lançado pelo inspector de saude do porto.
§ 2. o Si no porto de procedencia, ou nos portos .de es.calas
estrangeiros, não houver repartição de saude, os consules hrasileiros poderão fornecer ás embarcações que o desejarem uma
declaração manuscripta relativa ao estado sanitario desses
portos: e_ essa declaracão terá nos portos da Republica o valor
de carta de saude legal. Na falta de con.::ttl brasileiro em qual-:quer dos portos indicados, será vãlida, para as autoridades
brasileiras ..a communicação manuscripta dos consutes e.strangeiros, -conf'orme o § 1o deste ar~igo.
§ 3. o Si ainda não houver nos referidos portos autoridade
consular. .de qualquer paiz, deverão os commandantes dos navios
prover-se dos documentos que lhes possa:tn indicar com segurança ai condições sanitarias do porto ou dos portos, submettendo taes documentos, no porto de ·escala mais proximo, ao
exame do consul brasileiro ou ao de outro consul, afim de conseguirem destas autoridades a communicação mannscripta dP
que trata a primeira fJarte deste paragrapho. ·
·
§ .4. o Os navios que viajarem dos portos de. um. Estado para
os de outro deverão pedir carta de saude no porto inicial e em
todos ps portos intermediarias de escala.
Art. 869. As cartas de saude expedidas pelas autoridadeR
da Republica, ou por ellas recebidas, serão classifi.cadas em
limpas e sujas, comprehendendo-se na primeira elasse as gue
consignem ausencia de chvlera, febre amarella, peste buhiJnica ou typho exanthemat.ico no porto de procedencia, on
nos de escala, e sendo 80nsideradaft ~jas as qUe registarem
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ea~n~ do nmà c~aqncllas doem;a;.; üa lnealidadP- de 'onde o niwit~

tiver partido, on onde houver tocado.
Art. 870. Na cf1rta do saude a autoridade .deve declarar
si no logr:tr de expedição elo mesmo documento reina qualquer
doença dP na I u l'eza.... epidemica, que possa comprometter a
~audn puhl ica.
§ 1." O directór do Departamento Nacional de Saude Publica podr~rú considCJ·ar sujas, para os effeitos de medidas de
defesa sanil.aria, as cartas de saude expedidas de localidades
onde gntssem outms doenças transmissíveis além das referielas no al'tigo anterior que poss:ui1 contaminar os portos n~
cionaes, assim enmo as carta!'\ de naviós que, embora partidos de portos limpos, tonham l.ocado em olltros contaminados.
§ 2." Somenle serú valida a carta de saude que. tiver sido
passada até 21! horas antes da partida do navio, podendo,
porém, a mesma ~er revalidada pela autoridade sanitaria qua
a houver ex:p2dido por mais 2 i ·ho1·as, findas as quaes perderá
;,llt!o o sen valor.
§ 3." O 1'isto consular a que 5e refere o· § 2° do art. 868
~~rá escripto no verso da earl.a e authent.icado com o sello du
ounsulaílo.

·

Ar f . 87 t. Quando, pela;;; informaçõe.s obtidas e pelo cunhecimontn exaclo dos factos, nnn h uma objecção couber aos

dizeres da earta de sa11de, o 1'ist o será simples; no caso contrario, o consul annota1·ú, ern segnida ao 'Visto, o que lhe pan~cer etlll\'t'nit•nlf~ para rPct ificat;fil) do conteúdo tia mesma

carta.

~ 1. Si a rod.i fieaçãn rlt' uma carta de sande determinar
tratamenlu sanitarin espeeial ('!ll qualquer navio, a autoridade
do port.o em qun tiver logar n f l'at.anwnt.o entregará ao commandante um hilhet.e sanif.ario nu qual serão referidas ao:J
op8rações soffridas n o moi ivo qtw as exigiu.
§ 2. Os navios do guerra ela~, naç.ões amigas terão carta
de sawie gratuita.
§ :!.° Firam adopt.ados os modelos appensos a este regulamento, para as cartas de saude e bilhetes sanitarios e de livro
pratica expcdittos pelas autoridades do Brasil, modelos esse~
adaptados em toda a ltepubliça.
Art. 872. O eornmanctnillf' de um navio que, á chegada :.
qualquer porto nacional, nãn apr·esentar carta det saude e o
rol de equipagem visadó P.. anthenticado pela autoridade con~ular brasileira do logar de sua pt·ocedencia, quando nenhuma
razão lhe as~~isl a q11e n isente desta obrigação, ou qOe apresente carta I;Teglllar, ó passivel da pev.a comminada no
art. 968, sem prejui1.o do qnaesquee outras medidas• sanita...
rias que lhe possam Sf'J' inqHh1as pela autoridade competente.
0

0

CAPITULO JII

Visita

'~ {us}JN'rrio

sanüada

Arof. 873. As visilns sanilarias serão feitas nas embarcações qne ellegarnrn a JW!'f.os hmsilt>iros e Lambem nas que
pe1·manecerrm anooradas llellcs, H terão por fim verificar o.
estado de saude dos passageiros e tripulantes, as condições
de hygiene de bordo é a existeneia de quaesquer factóres que
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facilitem 'o desenvolvimento de epidemias a. bordo, afim de
evitar a importação de qm.Uque1· .doença contagiosa, impor a~
medidas sanilarias que, porventura, se tornem· necessarias e
fisealizar o cmnprimento dessas medidas.
Paragrapho uni co. De taes visita~; serãp dis1p;ensadas; sal vo
easos especiaes, as embarcações que· tiverem a bordo inspectores ou ·sub-inspcct.ores sanitarios, nos termos do art. 884 deste
I'egulamento.
Art .. 87 4. A' chegada das embarcações, c pa1·a o fim do
lhes conceder livre pratica, as visitas sanitarias serão "real,i··
zadas com a presteza ·possivel, pclb.s autoridades sanitarias do
porto.
.
1laragrapho 1.mico: As visitas posteriores ús embat--caçÕt'll_:
nnnoradm; serfin realir.ada.s diariamente, pel.os medieos ajudantes.
Art. 875. Nos pot'tos em . que nã(l 11ouvcr autoridadH
fnnitaria, a prhneil·a visita será feita peJa autoridade poli-·
eiaL salvo o r.aso 1le se tratar de embarcações proceden tos de
porto inficionado oti suspeito. Nest.a hypothese a ant.oridade polieial intimará a embarcação a se dirigir ao porto
mais próximo 1cm que haja. autoridade sanitaria.
Art.. 876. Nenhuma autoridade aduaneira ou pol ini,tl
pnderá penetr~,,r ::t bordo para exereer sua jurisdioção. sem
que a .autoridade sanitaria. tenha concedido livre oratir,a ao
navio.
Paragrapho nnieo. A ·bandeira arnarella, rmínt.ida no maq ..
fro de prôa dí1 llln navio, significa que está ellc interdicto
pela .repa~tiç~o de saude, u.n,ie.l\, co.mpetente para suspender a
prov1dencm; e tqnf.o a eapltannt \(lo porto, como_ a aJfandega
e a policia são obrigadas a .resneit.ar c fawr respeitar a in.terdicção.
Art.. 877. Logo· qtw qualquer navio fnndear no ancoradouro de visil.a, para elle se dirigirá a autoridade sanitaria.
c chegando á falla, indagará do medico, commandante ou immediato a sua proccdencia, os portos de . escal~, qual o nu ..
mero de passag-eiros e de tripulantes, a mttureza da carga,
q'tial o estado sallitario nq momento e qual o da trav~ssia,
si houve a bordo. qua.lquer epizootia durante a viagem. Sómente após este iutPITogatorio subirá a bordo a.firr1 de proceder á inspecção.
Art. 878. A inspecção constará de: a) leiwra minuciosa
do livro do mectico no qual deverão ser registrados dia a dia
todos os f~a~ns de dn0nça occorridos durante a. viagem e o
rC'spectivo tratamenf.n: este livro será datado e ássignado pela
autoridade sanit.aria d:J visit.a; b) analyse minuciosa da carta
de saude que tamhen1 será ,datada e assignada; c) visita da
f'nfermaria c alojamentos de passageiros e t.ripulantes afim
de verificar as suas ~~ondições hygienicasç d) chamada dos
rassageirn~ quB se drst.inarem ao porto, os quaes serão examinados Hrn a um afim de .serem verificadas as ~.;uas condições de sautin, ~i fota111 vaccinados ou revaceinados de accôrdo
eom o rpgulamenlo ~anitario. sendo os passageiros de 3a
olasse e ns immigrantes e.xaminados com maior minuéia, afim
de qu~ sr.iam separados os indesejaveis; e) contagem dos passageiros em transito e dos tripulantes á vista do respectivo
rol visado pela autoridade consular brasileira quando se tratar' de embarcação brasileira; f) finalmente exame dos t.ripulante.s das embarcações que nã.o tenham medico a bordo.
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l'aragrapho tlllit~u. Si após este exame verificar ,a auto,.
I'ldade sanitarja que as informações prestadas foram .exacla<J
P que nada faz suppor que a embarcação está contaminada,
concederá immediatament.e a livre· pratica, mandando arrear,
a bandeira amarella.
Art. 879. Si o estado sanitario de bordo for considerado
bom, mas achar-se a embarcação em más condições -de asseio
e hygiene geral, a autoridade sanitaria ordenai·á ast medidas
(Jlle julgar necessarias marcando prazo para a sua e±ecuolo~
s<:!m prejuízo comtudo das outras visitas - aduaneir.a,. polimal e postal - e do desembarque 'dos passageiros, nem da
e• 1mmunicação do pessoal rle bordo com a t~rra.
§ 1o No caso do não cumprimento dessas medida.3 ae,rá
recusado bilhete de livre pratic;1, ficando a embarcação 8Cm
rlireito á carta de saude quando de novo tiver de ~ah•l'.
§ 2. Si as informaç.ões do estado sanitario de bordt~ não
forent saLisfactorias a autoriclade sanitaria não penetrará ·no
mwin r, o in ti rnar:'i a se~n ir para a esf.ação d~~ desin1 eeção
0

mais proxima.
§ 3. Si as informações fornrn Batisfactoriás, nH>.Dflt'l que
o navio proneda ,de porto suspcit.c> ou infeocinna.J•J, a antori0

dade sanit.a:ria rntrará no navio e procederá á inspeccão:
a) si pela inspecção a mesma autoriuadc verificar que
as informações não foram exactas suspenderá o servico, intimando o commandante a conduzir o navio á estação ·de desinfecção mais proxima, quando a defesa sanitaria do porto o
exigir;
b) si porém, pela inspecção verificar que é botn o estado sanit.ario de bordo, ·dará' livre pratica ao navio, immerliatamente ou após tratamento que julgar necessario;, attendendo ás más condições sanitarias dos portos de procedencia
ou rlos de escala; '
r) si durante a inspecção a autoridade sanitaria enconf,rar algum doente que necessite remo9ão para um hospital,
t·equisitará. á Inspectoria de Prophylax1a Marítima a sua remoçã.o para um hospital de isolamento, oasü se trate de doença
eontagiosa; tratando-se de doença commum a guia será dada
ao r.ommandimte que promoverá a remoção do doente para
qualqtH~r hospital ou casa de saude;
d) si o doente a que se refere a lettra anterior fôr passageiro em transito ou tripulante de embarcação estrangeira,
a remoção será feita sómente a pedido do commandante ou de
pessôa interessada que, por escripto, se responsabilizará pelas
despezas de seu tratamento no hospital de isolamento e pelo
seu reembarque para o porto de destino.
Art. 880. Todas as vezes que a autor-idade sanitarià e
seus auxiliares tiverem de penetrar 'em na,·ic· J}rooédente' qe
porto infeccionarlo nu suspeito, tomarão as umtelâs nccessarias para evit,ar o contagio.
§ L" Si não forem tomadas estas provid,·ncias, e no caso
de :-)e verifiear que o navio estli. infeccionlJ,clo, a autori:lade
sarlifaria, c hem assim as pessoas que houverf.:m commur4cado
eon1 o ditn navio, ficarã.o mant.idas em isolamento até que
d~ixcrn de ser perigosos ou s11speitos como e h::~, :ent.o d:.~ conl.agio.
§ ~.o A embarcacão que conduzir a meslr;a aut::ridade de
volta do mwio, içará a bandeira amarella á prêa e deola-.
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intêrdicta; até'· que o c1lef'e ·de servi co determine ~
que fôr de ·nustér.
. §· 3.• Quando as· 1n~orwàcões fornecidas á autoridade samtaria forem fàlhas etn :Pontos que não sejam êssenciaes á
defe~a sanitária, a inspeocão !nedica será .levada. a termo c 3
carta de saude poderá ser visada, sendo, :Pcrém maltado o
commandaJ!te na· fórma estabelécida neste regulamento .
. § 4~ Na hypothese do § 2° ~ lettra a do art. 879 a carta
d!3 1 '~a~de, Sf:!QUestrada.· pelá ~ut~t~dade. sanitarià, 'será. remettula:'.&ó medtco· -da esta~ão de desinfecção, que~ a restituirá ao
commandante, depois de 1terriifnàdo o exame rigoroso ou de
findâs as operações saniUtrias, ·si fôr caso àisso. O mesmo
medioo visará a dita carta e inscreverá no bilhete de livre
pr;atica a nota ·do tratamento que o navio houver· soffrido .:
E8se bilhete ficará pertencendo· ao 'commandante.
§ 5. Si o porto em ·que t~es operações e exames se pra....
f.icarem für o. terminal ·dà vià.get!], a carta 'd~ saude que o
navío hou:ver trazido pertencerá á Inspectoria de ~aude.
Art. 881. Si POl' occasião da :visita sanitaria ao navio,
o inspcctor de saude veríficar· que o mesmo não póde akacat·
~em prévio ·trataincnt6 Sáhitario, fará- disso sciente o ~~um-
mandante. a quem entregará o bilhete de intimação nesse sentido: No p.orto do Ri.o de Janeiro o inspec.tor. de saude fará
a intimação ao commandante· e requisitará ao inspeetor de
Propln)'~laxia Maritima,'por Cf.;Cripto, a execução da medida nocessaria.
§ 1. O commandantc deverá decla-rar si quer ou nãt,
submettel' o navio ao tratamento sanitario. Na primeira hypotbese o tratamento será realizado com a maior urgencia,
sendo fornecido o respectivo certificado; e na hypothesc da
recusa ao tratamento sanitario será impedida a atracação, não
sen(jo permit.tid6 o desembarQ.Ue de .. passageiros em transito
ou ::•().' de, tripulantes,, A$ •Pl'ovidencias·: deste paragrapho e as
do respeetivo artigo dependerão da natureza da doeniJa que
se .procura evitar.
.
§ 2. Quando impedip.a. a 1qtrac~ção pela rec\tsa do commandante ao tratamento sànitario, poderá haver recurso para
o director, que .deciqir~ QÇI C~\), o-p.y\~~. ~ autoridade sanilaria que houver determinado a prdvidênma.
§ 3. Si o navio atracar ao dáes, sem autorização ·na autoridade sanitaria; será o·· respectivo · eommandante multado o
intimado a desatracar .no prazo· fixado 'pela mesma autoridade.
Art~ 882. Os serviços ~a.nitarios dos naviOs de navegação
de cat)otagcm serão organizados pelo· D~pàrtamento Nacionai
de . Saude Publica e dirigidos ·por um funccionario technico,
representante do Departamento perante as companhias e proprietarios de navios. ·
·Art. · 883. O fUI,lccionario de que trata o artigC> anterior
será~ nomeado· pelo Presidente: da Republiça e terá :a denominação de chefe, do serviço sanitario~da~marlnba·mercante, cab~n!QQ-lbe topos :os dir~1tps e dever~ dos dex,nais funccionarios 'do Departamento.
Art.884. Os medicos de bordo, das companhias .-de navegação
de.- cabotagem e dos navios mercJantes· terão a denominaoão do
iJ1speotores e ··sub-inspect.ores Ranitarios marítimos e ficarão
direct.aniente subordina.dós ao· Departamenlo:., Naoional de
Saude .Publica po1· inter~nedio, ~a Di:tectoria de: Defesa Sa.ni-·
W.~a Maritima. e .. F'luvial,:die. acu~.r.do~OJll: o decr~J,o :n<~;i0l624•
de· 23. de. outubro de 1913 (art. 140).
·
0

0

0

0

0
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Art. 885. A designação Jus iuspectçres .ei ·Hl).brJnStPe~tore~
sanit.arios marítimos. e demais l'unccioimrios ~·~P.n:\ta.~ios 0Ó6
bordo, serú feita de accôrdo eum f.l reguhimento 'do· :sé.l'viço
sanilario maritinw ,de na•vegação de cabota,genll.
Art.. 88ü. Os serviços .Ucssm; mctHcos de :b()rdo serão ·~e
terminados no regu~amçnto especial af}p.rovapo. pelo ministro
da .TusU~.:a, devendo ainda essas autoridades cumPI~il" todas: as
disposi~õcs •qne lhe forem apvlicavcis, deste 1I'egulam~nto.
Arl . 887. Para o cumpriment.u :·das ,obrigaç@s assumidas
peln Hl'asil na Convenção Sanil.al·ia lnternar!ional· -4e Monte>-~
vid(·o, e fH'onmlgada pelo dMrot.o n. 1·L7i'~, de.9·.,.dfkmarço
de '19:21, poder:l a Dil'ect:nl'ia GoL·~l· do Depa_rtamcuto :fa.~ef.t
em'lJarcar a bordo de qualquer 11avw .~~st.nmgell'o!J ptu lUadiOQ
Pnean·t•gado da im;pecção sanitaria da, embarcaçao, cabendq-,
Jlw a diaL'i<t eonsl anle da tabella annexa, >paga pela cumpanhn~
dn lla\·coaç.ãn.
,:\ d. ~ 888. As eompanllias de uavega<:.ão. f.ieam obrigadaR :'
dnposi !.ar, por ~rmwstres aueanl.ados, no 'rhesourQ Na6ional,. à
qnanti:t lH'e(•ssal'ia ao pagamento dos m~dícos ..e de outros.fun~
ecipnarins noccssnrios ao serviço sanitario de bordo, ;de accôr.,
dn rom a t.abclla approvada pelo Ministro da Just.iça ·e: Nego,ríns rntnriorcs.
Art. 88!1. •Para qtw seja feito com a necssario: oautela:·e
rcgnlaridade o serviço de inspecção sanitaria a: bordo··hav:erá
Prn cada porto lllll ancoradouro de visita, U:m· de vigilanaia: a
lllll (ln isolamento.
A ri. 8!)0. O UJlCOradouro de visif.a é destinado á visita ex'tcrna; o de vigilancia, ao serviço de vigilancia provjsoria e ao
rxpurgo das r.mbarcações que necessitarem tàe3 ~medidas; o de
ü;olamentn, ser(t marcad1J nas estaç.ões quarentenartas (lazaretos) .
·
Art. 8.91 .. o a~voradouro de visita será fixado pel~ auto•
rtdadc f:amtana do porto, de accõrdo com ·~ reepeottv~· -Gapi.o;,
~ania.
·
·

CAPITULO IV
OlJSC'rVar;ão c 'viqilancia medica

A 1'1..

sn~.

Os passagei !'OS de navios procedentes' de portos

('.onl aminadoR, e quando o navio fôr suspe·ito d~: infecção ou
Cf'tivcr infectado, serão' submettidos á observação ou vigilancia
mcrlie:-t, até terminar. o prazo maximo de incubação da' doenl(ja;
§ 1 ." .'\ observação será realizada ·em casos · espeoiaes1

quando M medida~ sanitaria5 não offereoerem. a oriterio da
aut.oridarl~. garantin bast.ant.é para d defesa do porto~
§ 2.o ~-;:.-;ta observação será feita a! bordo de utii~ nàvio, ou
em local apropriado, e terií sempre duracão minimar ·variavel
ue aeeôrdo com o:fe~·iod~ de in~ubaçã~i·da do~nça.
·:\1:t.. 893. A VJgtlancra med1ca sera e~erctda .nl\l?, ~egijm,Íéi:{
enntll çoes:
a) nos pot~tos em qne exist.n hygienc organizada;~as•'a..uto~
ridadPs :-;anitat'jas do .porto enviarão ao· chefe da hygiene de.
terra, logo nn rlia do desembarque, a lista dos ·passageiros·oom
a relação cireunistanciada de t.odos os faetos qae li'Iiltére8Bem
á boa execução da vigilanc!a. Neste caso~ a ·vigiJaneJá ~~'
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realizadà de 'accôrdo com as regras estabelecidas no regulanlento dos serviços sanitarios terrestres;
b) aos passageiros procedentes de portos infectados será
fornecido, quando o director julgar conveniente, o passaporte
sunitario, de accôrdo com o modelo annexo. O mesmo passaporte será fornecido, no porto de chegada, aos passageiros que
viajarem em navios infectados e que se destinarem a outras localidades·
c) nÓs portos em que não houver repartição de hygiene
torrcstne, a vigilancia sanitaria sorú executada pela ins'pectoria
ou sub-inspectoria de Saudc do Porto. Para isto o inspector
de saude do porto fará com· que a vigilancia seja realizada
diariamente no domicilio do communicante, cujas· condições
de saude serão rigorosamente verificadas;
d) quando a autoridade sanitaria verificar a occorrencia
de doença nos communicantes sob vigilancia, providenciará
immediatamcnte para que seja realizado o isolamento, c para
que sejam tomadas outras providéncias;
e) quando, por deficiencia de meios, as medidas prophylaticas não puderem ser definitivas, o inspector do porto communicará o facto, com a maxima urgencia, ao director de Defesa Sani Lar ia Maritima e Fluvial, para que este resolva sobre o modo de agir com maior efficacia.
Art. 894. As companhias ou proprietarios de navios terão
obrigação de enviar á repartição de hygiene terrestre, por intermcdio da autoridade sanitaria do porto, uma lista completa
dos passagcir·os· que desembarcarem e a procedencia, a residencia futurá ou o destino q.ue vão tomar.
Paragrapho uni co. O passageiro que der indicação falsa
de sua residencia, ou não comparecer ao local indicado para
ser submettido á vigilancia medica, será passível da multa de
100$ a 500$. Para tornar effectiva esta medida, a autoridade
l'lanitaria requisitará o auxilio da policia, para descoberta do
destino de taes pessoas.

TITULO III
SERVIÇOS SANITARIOS DOS PORTOS

CAPITULO I
Art. 895. O serviço sanitario nos 11ortos é realizado:
a) no do Rio de Janeiro pela Inspect.oria de Prophylaxia
Marítima;
.
b) nos Estados pelas respectivas inspect0rias ou subinspectorias de saude.
Art. 896. Os serviços sanitarios nos portos constarão:
a) da policia f;anitaria das embarcações ancoradas;
ú) do isolamento, desinfecção, desinfestação c outras medidas prophylaticm:;;
c) da assistencia medica c hospitalar aos homens do mar,
na occorrencia de epidemias.
·
Art. 897. A policia sanitaria das ,embarcaçõés ancoradas, e que tenham sido desimpedidas pela Jnspectoria de Saude do Port.o, tem por fim:
I, averiguar do .estadÓ. de saude das tripolações dos naLeis de 1921- Vo}. V
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vios fundeados c das condições geraes de hygiene das embarcações;
H, providenciar no sentido de melhorar e conservar as
Loas condições f:anitarias dos navios;
Uf eslabelcecr medidas visando a conservação da saude
da c<iuhmgem f~ a defesa da saude publica em geral;
. JV, fiscali~at' a execução de todas as medidas sanitaria~
determinadas pela primeira inspecção sanitaria~
§ 1,. No porto do Rio de Janeiro a policia sanitaria da'i
embarcações ficat'á a cargo da Inspectoria de Prophylaxia
Tl'faritima, e será realizada pelos medicos ajudantes, depois
que aR mesmas embarcações tenham sido desimpedidas pela
Inspeetoria de Saude do Porto. Nos Estados, pelas inspectorias e sub-inspectorias respectivas.
~ 2. Os scrvi~:os acima referidos serão executados sob
as seguintes condições:
o) em épocas normans as embarcações serão visitadas
urna vez por dia pelo medico a.ilJdante; e em épocas epidemieas as visitas serão realizadas ue accôrdo com as exigeneias do serviço;
b) a~; visitas de p<•licia sanitaria serão iniciadas ás nove
horas da. manhã, devenào ~er visitados,. em primeiro logar,
os navios que houverem içado o signal de doente a bordo;
c) os modicos ajudantes farfio plantões diarios (dous em
c.ada plantão) par·a a realização dessas visitas, e de outros
serviços que lhes se,jam affectos prlo inspect.or de Prophyla:xia Marítima plantões esses realizados nas mesmas condições
dos da Inspcctoria de Saude do Porto do Rio de Janeiro;
d) nas visitas, a autoridade sanitaria fará inspecção de
todo o navio, examinando a aguada, os alimentos, e tudo
Quanto se relacione com a hygicne do navio, e· possa influir
na saneie das pessoas que nelle estiverem, sendo passíveis de
mull a os commandantes que mantiverem as suas embarca(Õe~ em más condições de asseio ou fornecerem alimentos dctcriorac!os aos passagiros c tripulantes:
e) rproviclencirirá, a mesma autorLd~de,
sobre todos n;,;
assumptos que estiverem na sua alçada, levando a0 conhe~i
mento do Inspector de Prophylaxia os factos que exijam providencias d~ maior relevancia, intimando aos directores ou
emprezas de navegação e aoE proprietarios de embarcações e
ficando os infractores sujeitos ás multas respectivas, sendo
negada carta de saude á embarcação, cujo responsavel, multado pela segunda vez, amda af.\sim n§.o haja cumprido a iuUmnção;
f) quando reinar qualquer epidemia a bordo a autoridnôe t:anitaria verificará se foram cumpridas as instrucções recebidas na primeira visita pelo respectivo commandante, e.
ro caso negativo, determinará o 'prazo razoavel, dentro do
qual devem ser observadas taes instrucções.
§ 3. 0 Em épocas epidemkas. quando fôr consideravel o
numero de doentes existentes nas embarcações ancoradas, o
Jnspcefor dn Prophytaxia Maritirna poderá determinar ang
nírdwns n.iudanles que pernoitem em plantões, de · modc' 'l
u.cudtr a f}11Ulqn0,r chnmado do hordo, ou seja para prestar
Poccorrns · medir.os ou para reeeber doentes que houverem de
FJer enviados aos hospit.aes do isolamento.
0

0
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Art. 808. Quando em algum navio ancorado se manifestar um casõ de doenca, transmissivel ou não, devení. o commandante içar o sig1ml respectivo, que consistirá na ba1tde1ra
da nacionalidade do navio no mastro de prôa.
§ 1. 0 Os commandantes não consentirão que seja removido para terra qualquer doente, sem a devida licença da autoridade sanitaria, exceptuados os casos de accidenteg traumaticos.
.
§ 2. 0 Nenhum medico poderá ir a bordo de navio fundeado, pàra examinar e tratar doente, sem Iicença prévm da
~.utoridade ~anitaria a qual será informada da natur0za dos
.
rasos occorridos.
§ 3. Quapdo a bordo de qualquer navio ancorado houver
casos de doença cnrnmum, a autoridade p1 O(~urará 0hegai· ao
diagnostico, communicando-o ao commandante que fará tratar o doente a bordo ou em terra, conforme lhe aprouvct·. No
caso de ser o doent~ removido para algum hospital de tcera,
a autoridade sanifarta fornecerá a guia, na qual a ITI'3311HI. autoridade dará as informações que julgar conveniente3 ao jnizo
clinico. Essa guia é indispensavel para que qualquer· doente
de bordo seja admittido nos hospitaes comq~.uns.
§ 4. 0 Quando o doente de bordo estiver sondo tr·:1tatln po-algum outro medico, este poderá fornecer a guia de que trata
o paragraph0 anterior.
§ 5. 0 As autoridades sanitarias de terra, quando mwessario, poderão fazer. examinar os doentes de bordo recolhido~
aos hospitaes comrnuns, removendo-os para estabelct:imtmtos
de isolamento, caso verifiq:uem tratar-se de doenç·a d~ natu-reza epidemica.
§ 6, Verificado que o medico assistente do doente de bordo, que expediu a guia para o hospital, occult.ou a natureza
f.Pidemica da doença, incorrerá o dito medico na multa do
0

0

200$000.
§ 7. 0 O medico que ec;tiver tratando doente a bordo, logo

que verifique symptomas de doença epidemica, determinará
ao commandant.o fJ11e ice no mastro de prôa o signal respectivo, e levará o facto, por escripto, ao conhecimento da autoridade sanitaria. A infracção do disposto neste arf.igo será
punida com a mult.a de 200$000.
§ 8. 0 Si o doente, existente a bordo estiver affcctadn de
doença epidemica, a autoridade sanitaria procederá de accôrdo com as regras adiante determinadas.
CAPITULO li

lsnlamento, desinfecção e

des1~n{estação

Art. 899. O isolamento, a ·desinfecção e a desinfesta,;ão
constituem medidas sanitarias praticadas nos portos, qnando
se façam necessarias á dRfesa do territorio nacional contra a
invasão das doenças de natureza epidemica que o p•Jssam
contaminar.
§ 1. Es~ms medidas serão applicadas aos navios que chegarem a qualquer porto do paiz, e serão executadas de accôrdo ·com as condições sanitarias do porto de procedencia ê
0
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com as occorrencias verificada-s a bordo antes da partida, durante a viagem e no momento da chegada do navio.
§ 2.° Fican1 isentos de quaesquer operações sanilarias
nos portos, e terão immcdiatamente livre. pratica, as malas, livros e impressos remettidos pela repartição dos correios,
auaesquer que tonham sido as occorrencias morbipas a bordo durante a viagem, ou mesmo quando infeccionado u ronto
de proccdencia.
§ .3. Para os effeitos das medidas de que trata e::~te artigo fica adaptado o seguinte criterio :
a) será considerado porto infeccionado aquelle em que
grassar a cholera, a peste, a fel:}re amarella e o typho exanthematico;
b) será considerado suspeito : 1o, o porto em que c:;e rna·nifestarem casos isolados de uma das doenças transmis':liveis
consignadas na lettra anterior; 2°, o porto que se não promunir sufficienternente contra outros •portos infeccionados;
3°, o porto que mantiver communicaçõcs frequ~ntes e faceis
com localidades infeceionadas;
c) será considerado indemme, embora procedente de
porto infeccionado, o navio que a bordo não tJver tido obito
" nem caso algum de uma das doen~as infectuosas a que se
:-efere a lettra a, on de qualquer outra de natureza epidemica,
que possa contaminar o territorio nacional, quer antes da
partida, quer durante a travessia, quer no momento da chegada;
d) será considerado suspeito o navjo que, tendo tido um
ou mais casos confirmados ou suspeitos das doenças da lettra
a, ou de outra qualquer de natureza epidemica, que possa
contaminar o porto, no momento da partida ou durante a
travessia, não tC''Ilha tido caso novo após o periodo maximo
de incubação da doença ou doenças que houverem occorrido
a bordo;
c) será considerado infeccionado todo o navio que apresentar um ou mais casos ·Confirmados ou suspe.itos das doenças aciiEa rcfe~idas, ou que os tiver tido dentro do prazo de
mcubaçao max1ma.
Art. 900. O tratamento de cada navio, além de obedecer
ás indicações trazidas pelo estado sanitario dos portos de
procedenc1a c pelas occorrencias morbidas de bordo, obedecerá a regras especiaes· para os casos em que medidas de
prophylaxia especifica hajam de ser applicadas .contra as
seguintes doenças: febre amarella, peste bul)onica, choleTa
e typho exanthematico.
Art. 901. Na ausencia de qualquer das dt>.enças referidas
no artigo anterior, o navio ficará sujeito a providencias sanitarias, de: accôrdo com a sua qualifiCação.
Art.. 902. O navio indcmnc será submettido ás seguintes
providencias:
a.) inspecção medica dos pássageiros e da equipagem;
b) medidas do prophyJaxia que se façam
indicadas a
juizo da autoridade samtaria;
c) si, quando o navio chegar ao porto, houver decorrido
um prazo menor que o periodo maximo de incubação da
doença grassando no porto de procedencia, será entregue a
cada passageiro um passaporte sanitario, contendo o nome
do passageiro c o da local idade para onde se destinar! e a
0
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data do dia em que o navio houver deixado o porto contaminado;
d) quando a procedencia exacta dos passageiros, especialmente para o caso de immigrantes, fizer suspeitar da
existencia de portadores de germens, seTao tomadas pela
autoridade sanitaria do porto as medidas indicadas de accôrdo com a natureza da doença, cujo germen possa seT conduzido em pessôas sem symptomas morbidos.
Art. 903. Ao navio suspeito serão applicadas as seguintes medidas :
a) a inspecção medica dos passageiros e da equipagem;
b) medidas de prophylaxia que forem indicadas a juizo
da autoridade sanitaria;
c) os passageiros serão em seguida desembarcados e a
cada qual delles será fornecido um passaporte sanitario, contendo a data da chegada do navio, o nome do porto de procedencia e o nome da localidade para onde se dirigir o passa..
geiro; será ainda participado o facto ao chefe da hygiene terrestre para mandar fazer a vigilancia medica, a contar da data
da chegada do navio;
d) a equipagem do navio, quando em terra, deve ser
submettida á mesma vigilancia.
Art. 904. O navio' .infeccionado por qualquer doença
epidemica que possa contaminar o porto, excepto as refeTidas na lettra a do art. 899, será submettido ao seguinte regimen;
a) os casos de doença existentes a bordo serão isolados
nos hospites de isolamento do porto;
b) serão submettidos a proc.essos sanitarios convenienf.es os objectos, bagagens, etc., que tenham de ser desembarcados, quando possam vehicular o germen da doença, a juizo
da autoridade;
·
c) os passageiros ficarão submettidos á vigilancia medica em terra, durante o prazo de tempo variavel com o período de incubação da doença;
d) em casos espcciaes serão tomadas providencias relativas aos portadores de• germens.
Art. 905. Os navios infeccionados: poderão ficar impedidos de atracar quando, a eriterio da autoridade, as medidas
sanitarias adaptadas não offerecerem garantia absoluta para
a defesa do porto.
Paragrapho uni co. Neste caso o carregamento e descarga
rlo navio serão feitos com as necessarias cautelas, afim de
evitar a contaminação do porto (operação em quarentena) .
Art. 906. Os navios infeccionados pela febre amarella,
pela cholera, pela peste b11bonica e pelo typho exanthematico soffrerão regimen especial, de accôrdo com a prophyl axia especifica de cnda uma dessas doenças.
CAPITULO lll
Febr'~

am.arella

Art. 907. Os doentes de febre amarella, passageiros de
navios infeccionados serão desembarcados immediatamente e
isolados á prova de mosquitos quando dentro dos .cinco primei ..
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ros dias da doença. Serão, em seguida, executaás a_s seguinte~
medidas:
I, far-se-:á a desinfeetacão do navio pelo expurgo, visando
a. destruição total dos mosquitos;
.
.
.
11, far-se-á a policia de fócos. afim de ext~ngu1r os mos ..
qui tos na sua phase de desenvolvimento aquabco;
III, os passageiros, que houverem de desembarcar1 receberão passaporte s_anitario c ser.ão sujeitos. á vigilaJ?.cta. medica durante i3 dms, para o que a autoridade samtaria do
porto fará a necessaria communicação á autoridade sanitaria de terra;
IV, quando o navio tiver de tocar em outros portos do
paiz levará a bordo um inspector sanitario, que o acompanhará até o ultimo porto brasileiro. A este inspector caberá
fazer exame clinico quotidiano de todos os passageiros e tripolantes, isolando immediatamente, á prova de mosquitos,
qualquer pessôa que se apresente febril e providenciando
para a extincção do mosquitos ou de larvas, acaso ainda existentes a bordo.
§ 1. Aos navios procedentes de portos não infeccionados de febre amarella, e que tenham de tocar em outros portos onde grasse a doença sob a fórma endemica ou epidemica,
poderá ser impedida a atracação nos portos infeccionados, a
criterio da autoridade sanitaria.
§ 2. Os navios procedentes de portos nos quaes se tenham verificado casos de febre amarella nos ultimos 15 dias,
serão considerados suspeitos para os effeitos das medidas de
prophylaxia especifica.
0

0

CAPITULO IV
Cholera

Art. 908. Os navios infeccionados de choleru. serão submettidos ao seguinte regimen:
I. Quando chegarem a qualquer porto brasileiro serão
immediatamente interdictos e receberão ordem de seguir para
o lazareto ou estação de. desinfecção mais proxima, onde serão praticadas as medidas sanitarias necessarias.
li. Os doentes de taes navios serão desf'mbarcadod c rigorosamente isolados.
III. O navio soffrerá as necessurias medidas de prophylaxia, impedindo-se que a.s materias fecaes sejam lançadas ao
mar sem prévia désinfeccão.
IV. Toda a a,guada do navin será removida, procedendo-se
á desinfecção dos tanques respPctivos e dos porões, cuja agua
t.erá tambem removida, após o tra.tamento.
V. Proceder-se-á a pesqnizas repetidas do germen etn
todos os passageiros suspeitos de contaminação, fim de reconhecer os que sejam portadores.
VI. Os portadores de germen serão mantido:; f'm isolamento, a.té que a pesquiza experimental garanta a a~Jsenr.ia
do vibrião cholerico.
VII. Os outros passageiros serão mantidos em nbservacão
ou vigilancia medica durante cinco dia f!, c as anf.oridades sa-.
nitarias do porto farão as necessa.rias communicações ás antoridadPs sanitnrias de terra parn o.c:;; effeitos de vig~lanc;a.
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VIII. Todos vs passageiros e tripulantes serão immun.izados pelo methodo da, vaccinação.
§ 1. Quando o director do Serviço de Defesa Sanitaria
Maritima e Fluvial tiver conhecimento de que algum navjo
i:qfecciona.do d~ cholera vae aportar ou aportou ao paiz, providencia,rá para que embarque no primeiro porto nrasileiro
de chegada, Lfm inspector sanitario, que se incumbirá de
executar a bordo todas as medidas de prophylaxm indicadas
atá que o navio chegue ao laza,reto ou ü esta<,:ão de desinfecção.
§ 2. Igual procedimento será seguido para os navios que
tenham de partir de qualquer porto do palz, e tocarem em
outros portos nacionaes, devendo o in~3,wctnr só deixar a embarcação no ultimo porto brasileiro.
0

0

CAPITULO V

Peste bubonica
Art. 909. A occorrencia de caso ou casos de peste buboni·ca a bordo das embarcações determina. por parte da autoridade sanitaria do porto, a exeeuçã·J das seguint,~:; medidas:
I. Os doentes de peste bnbonica serão immediatamente
desembarcados e isolados nos hospitaes ma.ritimos de isolamento.
II. Proceder-se-á á execução de medidas de prophylaxia
co navio pelos processos adrquados, vis~:tndo o exte~minio dos
ratos e das pulgas. devendo ser incinet·ados os ratos mortos.
III. Sorão applicados nos navio-:; atracados apparclho~
clestinados ~ impedir a passagem de murideos de bordo para
terra (defrnsa contra os ratos).
·
IV. O navio soffrrrú outras operaçr1cs sanital'ia:J julgadas convenientes.
V. Os passageiros que desemba·'carem serão submettidos
á vigila,ncia medica rigorosa duranta cinec dias, para o que a
autoridade sanitaria maritim~ fará as communicações necessarias á ropartição ·sa nitaria de t ~~ J'J'a, P fornecerá pa, c:sa r o r te
ás pessoas que se destinarem ao iPterior do paiz.
VI. Será fa;cili.tada a sôro-v:~~~~~ina(.;:io aos tripulantes e
passageiros que desejarem immunizar-se.
VII. Quando o navio, partido de qualquer porto nacional.
houver de tocar em outros portos brasileiros, levará a bordo
um ingpcctor sanitario incumbido de lodas a;: medida:;; de prophylaxia da doença e.principalmente de verificar a occorrencia
de epizootia. Neste caso o inspector sanitario fará o navio
aportar á primeira estação de desinfecção, afim de submetterse ao necessario tratamento.
Art. 91 O. Os navios procedentes de portos inficionados
pela peste soffrerão sempre a desratização quando aportarem
a portos brasileiros, mesmo que a ausencia de epiznotia ou
de doentes a bordo não nntor·ize a considerai-os inficionados.
§ 1. o A op0ração de que trata c~te artigo será feita o
mais depressa possível, usando t.er.lmica adequada de modo a
não produzir auu·ias na carga.
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. § 2. 0 Na hypothese do deste artigo, não será impedidà
a circulação de passageiros c tripolantcs entre o navio e a

terra.

§ 3. As pessoas procedentes de portos suspeitos e nas
condições deste artigo, serão submettidas a 'Yigilancia 'medica
e~n terra, desde que não hajam decorrido, pelo menos cinco
cuas da partida do porto inficionado.
'
Art..: 911. Ao navio inficionado ~6 será permittida a
atracaça~ quando _for~m empre~ados meios ~eguros, a juizo
da autoridade samtaria, para evitar a •Passagem de murideos
de bordo para terra ou para outras embarcações.
0

CAPITULO

VI

Ty1Jho exanlhematico c febre recurrente
A r L 912. Quando houver su~peita de üdecção <to navio
:pelo typho rxant.hcmatico serfío tornadas as seguintes medidas:
a) scrú realizada a inspccr:fio medica cjq:. passageiro3 e
da cqlli·raw·m. para vrrifím1r a existcncia o.J não da doença
c de pioll10s das vcst.cs ou da cabc(:a (pett'icnlis vcstimenti,
]Jcrlirulis capitis) :
h) nos inrlividuos infestados serão préviamente executados

os ntrlhodos de prophylaxia especifica d·a doença;
r) 0P mcl.ho1Jos prnphylaetiros de que trata a lettra anterior serão executados em local apropriado, antes da transfercncia do individuo para domicílios em terra, e applicados nas
pessoas c em quaesquer objectos que possam conduzir elemenhls c0ntagian tes;
(l, os passa~;~iros deverão· ficar sujeitos a vigilancia medica nrn fAna, aLé que se complete o prazo de 17 dias.
Art. 9 t3. Quando o navio estiver inficcionado as proYirlf'nnias serão as scgu i.nt.r.s:
a) os donnlrs serão dcsrmharcados e isolados depois
de c!evidamcn1 c csp inl hados:
IJ) os pa~;sagciros que se destinarem ao porto e que esfivcrPm infc~~ladns on suspeitos de t.al serão devidamente desinfr~;( n.dos c sua c: hagagcns 8xpurgadas;
c) o navio soffrcrú dcsinfr.slação rigorc.sa :por meio d~~
gaz s1Ílfurosc nn pol' qnalqner outro processo adequado
c tambcm por lavagens com solu<;:ões pediculicidas;
di os passageiros drsPmharcados ftcar5ü sob 1V"igilancia
mrdica durante o prazo de 17 dia~;
e) f: i o navio houver de toca1· em outro porto brasileiro,
eonduzirú a l1ordn uma autoridade sanitaria., incumbida do
pxamP clinico diario dos passagniros e da equipagem. do isolamonto immcdiato de algum passageiro ou tripolan,te que se
aprcsrnl c fehril c de verificar a efficacia do es~iolhamento,
devendo repetir esta ultima operacão, quando ella se faça
neccssaria. Caberá finalmente á autoridade sanitaria prat.iear
1nelas as medidas de prophylaxia especifica relativas á doença.
Art. 9flt. Em rela(;ão á febre recurrente serão tomadas
medidas idcnticas ás consignadas nos arts. ·9'12 e 913.
Art. 915. Para os effeitos dos processos sanitarios de
que tratam os capitulas III, IV, V e VI poderá o Director de
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Defeza Sanitaria Marítima e Fluvial, de acc.ôrdo com as companhias de navegação, alterar a derrota dos navios que se
destinarem aos portos nacionaes, afim de instituir escalas em
lazaretos ou estações de desinfecção.
, Art. 9i6. 'rodas as despezas de desinfecção, .desinfestacão ou isolamento de doentes nos lazaretos e hospitaes, correrão por conta das companhias ou proprietarios dos navws.
TI'I'ULO IV
SERVIÇOS NO HOSPITAL -PAULA CANDIDO E NO LAZARETO DA ILHA
GRANDE

CAPITULO I

Art.. 917. O Hospital Paula Candido, subordinado á Dtrectoria de Defeza Sanitaria Marítima e ·Fluvial, destina-se
ao isolamento e ao tratamento dos casos de doenças de natureza epidemica, occorridos a .bordo de quaesquer embarcações
no porto do Rio de Janeiro.
Paragrapho unico. As despezas de permanencia dos
doente~. nesse hospital, correrão por conta das companhias
nu proprietarios de navios, quando se tratar de passageiros
em transito; tratando-se, porém, de passageiros destinados
ao porto do Rio de Janeiro, a permanencia no hospital será
gratuita nas enfermarias geraes e sujeita a uma taxa preestabelecida, quando os passageiros desejarem alojamentos
espemaes.
Art. 918. Não será permittida a internação, nesse hospital, senão de casos de doenças de natureza epidemica.
Art. 919. Os serviços do Hospital Paula Candido serão
realizados de accôrdo com as exigencias de isolamento, sendo
impedidas, salvo autorização especial, visitas aos enfermos
em tratamento.
Art. 920. Pelo Director do Departamento Nacional de
Saude Publica, será expedido um regimento interno, relativo a todos os serviços technicos e administrativos do Hospital Paula Cand ido.
Art. 921. O Lazareto da Ilha Grande destina-se ás operações sanitarias dos navios, e ao isolamento de doentes,
quando taes servi<_:os não devam ser executados no hospital
fie ü:;olamento e na estação de desinfecção do porto do Rio de
.Janeiro.
Paragrapho 1.míco. Para o Lazareto da Ilha Grande
serrio enviadas as embarcações que, a criterio da autoridade
sanit.aria, exijam tratamentos especiaes, cuja execução no
porto possa ser deficiente ou apresentar perigo de contaminação da cidade.
Art. 922. No Lazareto os passageiros serão todos desembarcados para as operações sanitarias que devam ser applicadas aos navios e os doentes de bordo recolhidos ao hospital de isolamento, onde permanecerão até a cura da
doença e até que deixem de constituir elementos de contagio.
Art. 9123. Quando se tornar necessaria observação mais
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demorada dos passageiros destinados ao Brasil, estes permanecerão no Lazareto, sendo permittida a partida do navio,
após o tratamento sanitario indicado.
Paragrapho unico. Embora tenham de permanecer incommunicaveis com a terra e não hajam de, tocar em outros
portos brasileiros, os navios infeccionados que forerr~· enviados ao Lazar'eto ficarão obrigados a se submetterem ás operações sanitarias impostas pelas autoridades do porto.
Art. 924. Aos navios que houverem experimentado tratamento sanitario no Lazareto será fornecido um boletim
com a declaraçil.o das medidas prophylacticas executadas.
Art. 925. As despezas de permanencia dos passageiros
no Lazareto correrão por conta das companhias ou proprietarios de navios, salvo caso de medidas excepcionaes de observavão mais demorada, resolvidas pelas autoridades sanitarias, c applicadas aos passageiros que se destinam ao
Brasil.
CAPITULO li
Assistencia medica e hospitalar aos homens do mar: na uccorrencia de epidemias

Art. 926. Quando occorrer na equipagem de quac':quer
embarcações ancoradas nos portos casos de doenças de natureza epidemica serão removidos os doentes para os hospitae~ marítimos, onde deverão permanecer, mesmo depois
de clinicamente curados, até que deixem de constituir elementos de contagio.
Pa:ragrapho unico. As des.pezas de hoS})italiEação dos
doentes, no caso deste artigo, serão pagas pelas respectivas
companhias ou proprietarios das embarcações.
,
Art. 927. As pessôas da tri:p.olação, não affectadas, e
que permanecerem a bordo, serão submettidas á vigilancia
medica pela autoridade sanitaria do porto, durante o prazo
maximo de incubaç,ão da doença occorrida.
TITULO V
:NSPECÇÃO DE IMMIGRANTES E DE OUTROS PASSAGEIROS

CAPITULO I
lnsfJt'!CÇilr• medica dos immiarantes e outros passaaei1·os que

se dcstine1n aos 2JOI'tns ela Republica

Art. 928. A inspecção medica dos immigrantes nos portos do Brasil será feita em local apropriado,' de preferencia
nas hospedarias de immigrantes.
Art. 929. No~ portos do 'lHo de Janeiro e /Santos haverá
autoridades sanHarias especialmente encarregadas da inspecção medica dos immigrantes; nos 'outros portos do. paiz
essa inspccção será executada sob a rcsponsabllidade do
respectivo inspcctor de saude do porto.
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Art. ·930. Quando o navio trouxer immigrantes, o inspector de saude do porto, após as medidas sanitarias regulamentares; communicarã ã autoridade encarregada da insoecr.ão as condições sanitarias de bórdo, e todas as occorrencias morbidas durante" a viagem. Nestas informações serão
referidas a natureza das doenças havidas, os tratamentos "Janitarios experimentados pelo navio, os nomes dos immigran-·
tes attingidos e quaesquer outros dadqs que possam interessar
â providencias posteriores.
Art. 931. O desembarque dos immigrantes será reali1.ado
de accôrdo com as seguintes providencias :
a) as bagagens, objectos de uso, roupa de cama, colchões,
etc., quando houver indicação, serão submettidos a proce~sos
eanitarios, conforme as circumstancias e a. natureza dos objectos;
b) os indivíduos serão levados ás ante-salas de banheiras
onde deixarão suas roupas que devem ser desinfectadas, quando necessario, antes de qualquer lavagem;
c) depois de experimentarem medidas individuaes de hygiene e asseio, receberão novas roupas ou as proprias, préviamente desinfectadas.
Art. 932. Recolhidos os immigrantes á hospedaria, a autoridade sanitaria fará minuciosa inspecção medica de cada
um delles, afim de excluir os que torem considerados indü ..
sejaveis, sob o ponto de vista da saude publica.
Paragrapho uni co. Nenhum destino será. dado aos immigrantes antes que a inspecção medica tenha sido realizada.
Art. 933. São considerados indesejaveis, sob o critcrio
da saude publica, os immigrantes nas seguintes condições:
a) os atacados de lepra, tuberculose, trachoma, elephantiase e os cancerosos;
b) os attingidos de qualquer affecção mental;
c) cégos e surdos-mudos;
d) os mutilados, incapazes para o trabalho;
c) os que tiverem qualquer lesão organica que os inva-;
lide definitivamente para o trabalho.
Art. 934. Os immigrantes atacados de syphilis, doenças
venereas e outras doenças transmissíveis, embora sem caracter
epidemico, serão devidamente tratados na enfermaria da hos.Pedaria de immigrantcs, antes de serem dirigidos ao ponto de
destino.
Art. 935. Occorrendo entre os immigrantes desemharea..
dos algum caso de doença epidemica (varíola, peste, typho
exanthematico, poli-myelite, miningite cerebro-espinal epidemica, diphteria, cholera, grippe, febre amarella, sarampão,
escarlatina, febres do grüpo coli-typhico, etc.), o doente será
isolado e os demais immigrantes serão submettidos á vigilancia sanitaria, só sendo dirigidos aos pontos de destino depois
de cessada esta, de accôrdo com o regulamento sanitario vigente.
Art. 936. A' autoridade sanitaria dos Estados para onde
se dirig!r~m ess.es immigrantes será feita a commumcação das
occorrenctas aCima e de quaesquer outras que possam jnteressar no ponto de vista da defesa sanitaria.
Art. 937. Quando a primeira. inspecçâo medica não puder
resolver desde logo si o immigrante deva ser considerado in-
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desejavel, a autoridade sanitaria poderá autorizar a acceitação
condicional do mesmo, reservando-se para posteriormente recusar o immigrante, em virtude de conclusões a que venha ·3
chegar.
Art. 938. Ao intendente de immigração ou a qualquer
outra autoridade competente será fornecida uma relação dos
immigrantes indesejaveis, afim de que sejam os mesmos repatriados.
Art. 939. As companhias de navegação, cujos navios houverem conduzido os immigrantes indesejaveis, ficam no dever
de reconduzil-os, cabendo a fiscalização dessa medida á autoridade sanitaria encarregada da inspecção.
,
Art. 940. Aos consules do Brasil no estrangeiro ~erão
fornecidas, por intermedio do Ministerio do Exterior, instJ'Ueções para que impeçam o embarque de immigrantes n~8
condições do art. 933 deste regulamento.
Art. 9H . Ao commandante do navio que conduzir immigrantes indesejaveis será exigida, pela autoridade sanitaria,
justificação do facto, sendo-lhe imposta a multa de 100$ a
500$, quando não possa justificar-se.
Art. 942. Não seni permi ttido o desembarque de nenhum
esf.rangriro a fac a do de lepra.
Art. 9 í3. Os passageiros estrangeiros, atacados de t.rachnma. só pod0rão desembarcar si provarem ter os recur~o~
necessarios para tratar-se em local apropriado.
Art. 9/d . Os passageiros de (lll classe, que declararem
declinar dos favores concedidos aos immigrantes, poder=io
desembarcar após inspecção medica e desinfecção de bagagem,
qnando for esta julgada nccessaria.
TITULO VI
VACCTNAÇÃO E REVACCINAÇ.~O NOS PORTOS DO PAIZ

CAPITULO I
Art. 945. Não será permittida a entrada no territorio
nacional de qualquer pesso~. que não haja experimentado a
vaccinação ou reyaccinação contra a variola dentro dos ultimog
sete annos.
Art. 9 HL Para os effoitos do artigo anterior serão tomndaFl, noFl portos da Republica, as seguintes providencias:
a) os passageiros de quaesquer embarcações que aportarem ao Brasil deverão apresentar attestado de vaccinação ou
de revaceinação anti-variolica, ou se submetterem a este proeesso elo imnmnização antes do desembarque;
b) a verificação da vaccinação e revaccinação a bordo será
feita pela autoridade sanitaria, na occasião da primeira vb;it.a;
r.) não será dada livre pratica á embarcação sem que essa
vcwificaçãG tenha sido realizada;
d) a vaccinação e revaccinação a bordo, nos passageiros
qne não exhiham provas de haverem sido vaccinados ou revaceirwdos dentro dos ultimas sete annos, serão realizadas pela
autoridade sanitaria do porto, que fornecerá aos vaccinados
ou rcvaccinados o attestado respectivo. Este attestado terá o
valor de passaporte sanitario, para os effeitos da prophylaxia·
anti-Yariolica;
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e) a vaccinação e revaccinação dos passageiros poderão
tambem ser realizadas pelo medico de bordo durante a viagem,
e neste caso cumprirá á autoridade sanitaria do porto verificar o resultado obtido e fornecer o respectivo attestado;
f) só serão dispensados da exigencia determinada Heste
artigo qS pessoas cujo estado de saude contraindicar o processo de immunização anti-variolica, a juizo da autoridade
do porto; e nesta hypothese ficará o passageiro sob a vigilancia da autoridade sanitaria de terra, até que a medida
possa ser praticada;
g) em todos os portos do Brasil haverá impressos, fornecidos pela directoria e destinados aos attestados de vaccina-·
~ão e revaccinação;
h) os passageiros de navios procedentes de portos infeccionados, que experimentarem o processo de immunização 110
acto ele desembarque, ficarão ainda assim sujeitos á vigilanr~ia
medica, durante o período maximo da incubação da varíola;
i) as companhias de navegação, estrangeiras ou de cabotagem, não poderão vender passagens, sem que seja exhihiria
a prova de vaccinação ou revaccinação dentr.o dos ultimas scto
annos, pelos passageiros.
Art. !HI. Aos passageiros que se recusarem ás providencias constantes dos itens do artigo anterior será imposta a
multa de 200$, tratando-se de na:cionaes, o caso sejam estrangeiros, proceder-se-á de accôrdo com o art. 945.
Art. 948. Pela va,ccinação e revaccinaÇão da equipagem
será responsavel o command.antc do navio, sób pena de multa
de 200$ a 500$ por tripulante não vaccinado.

TITULO VII
VIGILANCIA S/'.NITARI.\ DAS CIDADES M"\RITIMAS E FLUVIAES PAilA
OS EFI<'EITOS DE 1\IIWlDAS DE PfiOPHYLAXIA IN1'ERNACIONAL E
iNTERESTADUAL

CAPITULO I

Art. 949. A vigilancía das cidades marítimas c fluviars
tem por fim dete!'lminar providencias de prophylaxia, que evitem a transmissão do doenças cpidemieas.• de um para outro
Estado do paiz, ou do Brasil para outras nações e vi,c.e versa.
· Art. 950. Essa vigilancia é realizada em todos os portos
do Brasil, exc.epto no ll.io de Janeiro; pelas aut.oridades sanitarias dos portos, que providenciarão junto das .autoridades
sanitarias de terra. afim de conseguirem os elementos necessarios á essa medida.
Art. 951. Nas cidades maritimns c fluviacs em que não
exista sorvico sanilario federal no porto, ,cabe a responsabilidade da vi.gilancia sanitaria a qualquer outra autoridade federal, de prcfcrencia aduaneira, a .quem campo to· notificar ú
Dircctoria dos Servi~os Sanitarios Marítimos, por tclcgramma,
o apparecimento de doenças epidemicas que ameacem o tcrritorio nacional.
Art. 952. As autoridades sanitarias do porto, para os
effeitos da vigilancia de que tràta o art. 949, ficam incumbidas das seguintes providencias:
a) organizar estatísticas demograph.o-sanitarias semanacs,
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aproveitando os dados que lhes forem fornecidos pelas autori. dados sanitarias de terra, estaduaes ou municipaes;
b) enviar as estatísticas do que trata a lettra anterior á
Inspcctoria de Demographia Sanitaria, Educação e Propaganda
do Departamento;
c) communicar immcd1atamente á Directoria de Defesa
Sanitaria l\laritima e Fluvial a occorrencia de qualquer casó
de doença epidemica QUe possa contaminar outros pontos do
tcrritorio nU<Cional;
tl) auxiliar as autoridades sani.taria,s de terra nas medidas iniciaPs e urgentes de prophylaxia, .que se façam necessarias, afim de evitar a propaga~,;ão de qualquer doença epidemica occorrente;
e) fac.ilitar o isolamento dos casos de doenças epidemicas
no hospital maritimo, quando não houver, em terra, installaçõcs adequadas.
Art. 953. Quando occorrer em cidade maritima ou flu,·ial qualquer caso de febre amarella, a autoridade sanitaria do
porto procederá do mc,do seguinte:
a) dart1 conhrciPv'nfq á Directoria de Defesa Sanitaria Marítima e Finvinl da~ uu~didas prophylacticas praticadas pelas
autoridades cornpetcntes ou promoverá a execução de taes medid:ts, qmmdu a repartição sanitaria terrestre não estiver preparada para realizai-as;
b) irnpPdirá a atra.cação de navios que deverão operar a
distancia minima de 500 metws de terra;
c) fará organizar uma lista dos passageiros que embarcn,rf'm naquollo I)()rlo e destinados a outros portos nacionaes,
enviando-a, pelo mesmo vapor, ás autoridades sanitarias dos
portos de dc8tino, para os effeitos da vigilancia medica. Nessa
lista devem ser salientados os nornes dos passageiros mais
suspeitos, ern virtude de rcsidcncia proxima dos fóc.as da
doença na cidade.
Art. B5'1. As medidas de que trata o artigo anterior terão
vigcncia durante um período minirno de 30 dias, após a oceorreneia do ultimo caso confirmado da doença.
Art. 9f~5. Na occorrcncia de peste bubonica em uma cidade marítima ou fluvial a autoridade sanitaria procederá do
modo seguinte:
a) fiscalizará a execução das ~medidas destinadas a evitar
a passagem de murideos para bordo;
b) impedirá o embarque de pessoas affectadas ou suspeitas de infe1cção pela peste;
c) enviará aos outros portos nacionaes a lista dos passageiros que nelles hajam ele desembarcar para os effeitos da
vigilancia medica;
ll) farú na carta de saude as declarações relativas á contaminação do porto pela peste. referindo a data da occorrencia do ultimo caso, ou o numero dos casos registrados na ultima semana.
Art. 956. A occorrencia de cholera· morbus determinara
da autoridade do porto as seguintes providencias:
a) tornar todas as providencia~ indicadas, afim de evitar
a ·contaminação das embarcações;
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. b) providenciar para quo o abastecimento de agua. seja
feito eom as garantias de absoluta ausencia de contaminação
ou, caso islo seja impossivel, prohibir o abastecimento;
r) impedir o embarque de ttualquer pessoa suspeita de
infecção pela cholera;
d) fazer na carta de saude a_ deelaraç§o relativa á contaminação do porto pela cholera, referindo a data da oooorren..
cia do ultimo caso, ou o numero de casos re.gistrados na ultima semana;
e) enviar aos outros portos nacionaes a lista de passagei..:
ros que nelles hajaHll de desembarcar para os effeitos da vigilancia medica.
Art. 957 . A oc.correncia de typho exanthematico determinará as seguintes providencias da autoridades do porto:
a) tomar todas as providencias indicadas, afim de evitar
a contamiiíação das embarcações;
b) impedir o embarque de pessoas suspeitas ou contaminadas pela doença;
c) fazer passar pela estufa as roupas e bagagens das pessoas que embarcarem· no porto;
d) tomar quaesquer outras providencias destinadas a evitar a infestação dos navios pelos piolhos.
e) fazer na carta de su.ucte a declaração relativa á contaminaçã-o do porto, e enviar aos outros portos nacionaes a lista
dos passageiros que nelles hajam de desembarcar, para os
cffeitos da vigilaneia medica.
Art. 958. No estrangeiro e para os effeitos ~a prophylaxia internacional, compete aos representantes diplomaticos
ou consulares do Brasil communicar immediatamente ao Departamento Nacional de Saude Publica, por intermedio do
Ministerio do Exterior, a occorrencia de qualquer doença que
possa ameaçar a saude publica do paiz.
Art. 959. Aos consules ou representantes do Brasil no
estrangeiro cumpre enviar -.:·egularmente ds boletins demo.grapho-sanitarios das cidades que sejam portos de mar, assim
como quacsquer outras informações epidemiologicas, ·que interessem á defesa sanitaria do Brasil.
TITULO VIII
DISPOSIÇÕES ESPECIAES, OBRIGAÇÕES .- DOS COMMANDANTES
NAVIOS, DOS MEDICOS DE BORDO E PENALIDADES

DE

CAPITUiLO I

Art. 9610. As companhias nacionaes de navegação poderão
ter serviços de prophylaxia proprios, destinados ao tratamento sanitario de suas embarcações, uma vez que se submettam aos seguintes dispositivos:
I.- O chefe dos serviços de prophylaxia será designado
pelo 'Director Geral do Departamento Nacional de Saude Publica.
II. Os serviços serão fiscalizados pelo inspector de pro ...
phylaxia marítima do D_epartamento._

2~0

AUTOS DO PUDEH EXEGUT1VO

UI. O chefe dos serviços, embora designado pelo diree tu r do Departamento, será pago pela respectiva companhid.
IV. A companhia obriga-se a cumprir todos os dispositivos do presente regulamento, e a fazer executar as determinacõ~s emanadas do direct.or da Defesa Sanitaria Marítima e
Fluvial, c que lhe serão transmittidas c fiscalizadas pelo in~
spcctor ~e prophylaxia.
V. Quando a companhia G.eixar de executar os serviços
de accôrdo com a~ exigencias da saude publica. podem & nt . .
rector do Departamento de Saude Publica cassar a conces......;
são deste artigo.
Art. 961. Não é permittida aos navios que aportarem ao
Brasil a superlotação da 3n classe, cabendo ás autoridafles sa..
nitarias do porto no Rio de Janeiro fiscalizar essa obrigação.
~ 1. Quando a autoridade sanitaria, na primeira inspecçãc do navio, ·verificar o excesso ele lotação de 3a classe, levar;í o fa~to ao eonhecimcnto do director- de Defesa Sanitaría
Marüima e Fluvial e imporá ao commandante a multa de
500$ a 5 :000~000, da quaJ haverá recurso para o Dtrector
(·h:ra~ do Departamento dentro do prazo de cinco dias.
§ 2.° Caberú tambem a obrigação deste artigo .ás comfJrtnh ias de navegação de cabotagem, salvo casos especÜlCS a
criterio do direetur de Defesa Sanitaria Marítima e Fluvial
At'L. 062. Os fornecimentos de viveres, agua potavel o de
carvão serão sempre facultados nos portos ·do Brasil, a qualquer embarcação, independente do estado sanitario de bordo.
Paragrapho unico. ·Para o ~easo de nav~os inf0cGi.onados
ou suspeitos, esse fornecimento será feito com as n3cr;-:;.~anas
cm..:telaf'.
Art. UG3. As despezas com desinfecções e desinfestacões
rle nr, Y i os, pcrmanoucia de passageiros nos hospüaes de isolameiJI o e lazaretos, correrão sempre por conta das companhiaR ou proprietario dos navios.
Art. DG-i. Ao com mandante de navio que, trazend~ pa::Jsageiros e carga para o Brasil, não quizer submetter-se ás
medidas sanitarias ·que lhe forem impostas pela autorida1e
competente, será negado o direito de commandar navios que
enLJ·arem em portos do Brasil.
Art. 965. As multas appli'cadas a navios fundeados em
qualquer porto nacional serão cobradas mediante guia expedida pela autoridade sanitaria ao Thesouro Nacional, ou ás
Delegacias Fiscacs nos Estados.
~ 1. No caso de recusa ao pagamento de multa commtnada, a autoridade sanitaria communicará o facto á Alfandega para que sejam impedicas quaesquer operacõe's do navio
no porto.
§ 2. As multas impostas nos lazaretos e estações de desinfccr;õrs serfio communicadas, para os effeitos da cobrança,
á auf.ol'idade sanitaria do porto mais proximo.
Art. U6G. Aos com mandantes de navios que chegarem aos
portos do Brasil eal.Jem as seguintes obrigações:
a) apresentar, á chegada em qualquer porto da Republica,
a carta de saudc competentemente legalizada;
b) prestar :is autoridades sanitarias todas as informações relativas ás occorrencias de bordo, que interessem ·á saudc publica, durante a travessia;
0
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c} promover a execução de quaesquer providencias determinadas pela autoridade sanitaria do porto; ·
d) fazer respeitar a bordo as autoridades sanitarias, e
attender as suas determinações no que respeita a assumptos
de saude publica;
e) providenciar para que sejam fornecidas ás autoridades
sanitarias dos po,.rtos todas as informações que se façam nacessarias á inspecção medica de bordo, facilitando-lhes ainda
a visita mmuciosa do navio, em quaesquer de suas depen-·
dencias;
f) 'providenciar para que o respootivo navio, ~quando
transporte mais de doze passageiros, tenha medico a bordo.
Art. 967. Ao medico de bordo, além. das obrigações impostas pelos artigos deste regulamento, incumbe especialmente:
a) fornecer á autoridade sanitaria do porto minuciosas
informações de todas as occorrencias medicas durante a viagem, e das condições sanitarias do navio no momento da chegada;
b) apresentar á autoritiade sanitaria u livro de registro
de bordo, ministrando com clareza todas as informações relativas aos factos nellc referidos;
c) acompanhar a autoridade sanitaria do porto na insvt~crno rle bordo, auxiliando-a e fácilitando, em tudo que es-tiver a seu alcance, o desempenho de suas funcções.
Art. 9G8. Ao cornmandante de navio será imposta a multa de 200$ a 5 : OOü$ pelas seguintes infraccõeR :
a) ~quando não apresentar (Carta de saude, ou quando á
carta que apresente faltem os requisitos legaes;
b) quando prestar á autoridade sanitaria informações
inexactas sobre as occorrencias medicas durante a viagem;
c) quando sonegar doentes de qualquer natureza ás. a~
toridades sanitarias do porto;
d) .quando deixar transferir para os hospitaes de terra
doentes de bordo, salvo o caso de accidentes traumaticos, sem
consentimento prévio da autoridade sanitaria;
e) quando C.eixar de cumprir as medidas de policia sanitaria impostas ao navio;
.
f) quando difficultar as medidas de desinfecção, desinfestação e isolamento impostas pela autoridade do porto, 0\1.
quando se recusar a auxiliar taes medidas;
g) quando permittir que entrem ou saiam do navio interdicto pessoas estranhas ao serviço sanitario;
h) quando permittir que seja effectuado no navio interdieta, sem prévia licença da autoridade sanitaria, qualquer
trabalho de carregamento ou descarga;
i) quando não puder justificar a ausencia de medico a
bordo, desde que n emb:It'•~at.~<"io tenha mais de 12 pas::;a5eicos;
j) quando, finalmente, tiver qualquer procedimento quo
importe em infracções regulamentares ou em desobcoiencia a
resoluções da autoridade sanitaria;
k) quando fornecer_ aos passageiros ou tripulantes áhmentos deteriorados ou agua impura;
l) quando dei;xar a embarcação em estado de qesasseio;
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rJ''iltHln nfln prnviflnneint' para que as amarras qu~
prendem a Pntbare:\l,'fio á terra sejam providas do defensas
ront.l'a 1 ·~ raf 11S P qw' t.orlas as prandtas de communkação com
a ff•na ~~·,ialll l1~Yatll.actas log-o que erssc o trabalho a bordo.
1\ r f.. !l6!1. .Ao medico de bordo Rerá imposta a muita de
.I no::; a ;:owji nas seguinlcs infl'acçõcs:
o) ql!<uld" sow•ga1· ·nl Jl'llln':,-·,~s das occorrcncias sanital'ias dt~ bordo ú autol'idade do porto;
IJ) qlwncln ministrar ütformações medicas inBxactas, ou
proc~nr:JJ' illudir a Yel'dadc das oecOlTcncias por meio de falso::; diagnosticas;
c) quando, por incuria demonstrada, Hw responsavel pelo
dcscnYolYilllL'Illo de epidemia a l1ordo.

'l'lTlJI.O IX

CA_l'JTFJ.O I
.\ 11.. rnn. n~; f.t·al•alhos da Seerclal'ia da Direetoria de DeSanif:nria ~lal'ilima c Fln\"ial terão inillio ás ! 1 horas e
termiuarií.o <is 1'1 horas, podendo ser prorrogados,:->de accõrdo
r~~~·-a

a~ llPe:~~sidadt~H do Hel'Vli;O, a critcrio do Dir~t"l.or.
ArL. 07!. Os scrviç,os da Inspcctoria de Proph?taxia Mar il i ma s•·rfio execuf a dos do seguinte modo:
al ns ~l'l'\'iços do dcsinfee,:ã.o, desinfesttv;,ão e t{Uaesquer
uul.i';L-:> opt~ratt)C!"! sauitadas da:; ettllmrcações, serão realiza1os
com a wn iot· prestczt\ possivt·l, principalme,.te para os navws
crn tr~ln::;iLo, que tCl'ÜO prcceclcneía nos ancorados, afun de não
sof[rerem retal'damenio na viagem;
/}) para a cxceução dos trabalhos a cargo desta Inspectoria t•s medicos ajudantes se revesarã.o em plantões, de accôrdo
com ~1s nr.ccssidadrs do servir.~o;
e) cada plantão serú realizado simultaneamente por dou'i
m~dirr)~, fJHf~ attonderfü; ao~ ;;pr,·tçns normacs e a todas as
(•rcotTf'J\('.ia~ dueanLP o rcspeetin• plantão;
,; ' nf) :-:1'l'\ ic·os das f~rnbarer''.Õl)S ,c::prfw executado~ de ac-

eom

~f'trdo t·nnJ a~~ i1tsf nw:_;íí1_~s c.'\fH'didas pulo lnspeetor c appl'ova~
lP)lo Dit·1~dor.

da:~

AI'L UI'!. A Im;peeturia de Saudc do Porto do Jlio de Jare~irnen de trabalho:
r/1 os inSJH~elorc~s sn reYnsarão, rle dous em dou~, em planliirs. diario~. das (} :í.s ~!O hora:.;, afim de attender promptallH.'IlLn ;í, enfr;•.da de nn\·it~s no porto. Nos mczcs de abril a

nrJiro olwueccrú ao seguinte

~f'f.P:nht·n nos pnrlos do
COillf'('at'fio :.ís 'i lwra~:

/;)
planfõt~s

Hio ele .Janeiro pnra o sul. as visitas

ns au \i lia n·s a<~ad,~tn i cos "r~ revesarilo

tamhem

Pm

at'iut de auxiliar os inc::peetores no serviço da visit.a.
rw inspeeção medica do navio, a mesma obrigação cabrndo aos
lJJlerpretês e aos guardas Eanitarios;
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~om

t~) ·

a \ uccinação e revacéinação a bordo serão ·realizadas

a maior presteza possivcl na occasião da visita. sendo o

inspEctor auxiliado por dous academicos e dous gual'das sa11itarios nesse serviço;
d) depois da5 20 horas poderão os interessndos requerer
visitas e"-traordir~arias qüe serão pagas de accôrdo com: a t.n..bcJa annexa.
Art. 973. Os serviços nas inspectorias de sautio. dos Es~
tados serão dirigidos por instrucções, expedidas pelo Director da Defesa Sanitaria Mnritima e Fluvial.
CAPITULO li

.tttrihu.ições dos [unccionarios
Art. 97 4. Ao Di l'ector da Defesa Sanitaria Maritima e
JTiuvial compete:
I) superintrnder c dirigir, 1lc accôrdo com o prPfHmt~ r[~
gulamento, todo::; os serviços a ('tlrgo desta directoria;
II) JH'estar ao Director Geral do Departaml3nto Naciona!.
do Saude Publiea todas as informaçõés relativas ao serviço e
ao mesmo fH'opc)r providencias que jUlgUf, necessarias á büa
ordem C; ao regnlat· funccionamcnto dos trabalhos a sou
cargo;
III) c:\.pedit· determinações aos chefes de serviço do porto
do Rio de Jancirn c aos inspedores de saudf1 dos portos dos
Estado8, rclatiYo~ a a:;;umptos f.eclmicos e adminigtrativos da
directoría;
·
IV) entender-se directamenV~ com a Policia 1\Iaritima~
Capitanin do PMto e autoridadf~s aduaneiras sobre ohject.o de
serviço;
V) nomear, suspcndet· c dcmittir os Iunccionarios, cuj3
escolha de si depender;
VI) admoestar os funccionarios de nomeação superior c
propôr ao Dircetor Geral do Departamento a suspensão delleA
por 15 dias ou pcnalirlado maior, fundamentando as razões da
providencia;
VII) rubricar os attestados de frequencia e as folhas dos
funr.cionarios da directoria;
YIIt) visar ns contas rlc dec:pczas autorizadas c os pedido'3
de fornecimento;
lX} de~pachar o ~:':pedient.~ da repartição;
X) propôr ao Director Geral do Departamento a concessão
on a retirada do privilegio do paquete; permittir ou prohihi!"'
a atracação de embarcações a docas. trapiches
P,
ponte-:<:
suspender temporariamente o cornmercio de quitandeiros maritimos P tomar quaesquer provirlencias quo cnlcndor com·enicntes ús bôns oondições sanitarias dos portos;
XI) propôr ao Director Gm·al do Departamento a qualificação sanítarja dos portos nncion'aes c estrangeiro~;
XII) marcar, de accôrdo rom a Capitania do Porto, os ancoradouros sanitarios:
·
.
:XIII) superintender 03 sérviços de visita e inspecção mediea do!! navios qtt~ megarem ao porto, providénei&.ndo, por,
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intermedio dos respectivos chefes de serviço, para que aquellas medidas sejam executadas com a maior presteza possível;
XIV) superintender, por intermedio dos resp,ectivos di-t·eclurcs, os serviços do hospital marítimo e de isolamento e
do l~azareto da Ilha Grande;
XV) eommetter funccões transitarias a quaesquer dos
fun0cionario5 da directoria; .
XVI) fiscalizar todo o serviço sanitario da navegacão de
cabt"ltagem, de conformidade com o art. 206 do· regulamento
approvado pelo decreto n. 10.526, de 23 de outubro de 1913;
XVII) enviar á InspeQtoria d6 Demographia Sanitaria.
Educação e Propag·anda todos os dados estatísticos que houver
recebido dos portos dos Estados;
.
. XVlJI) fiscalizar, por meio ce excursões periodicas, ;Js
serviços sanitarios nos diversos portos da Republica e provifJenciar sobre as necessidades nellcs existentes;
XIX) ap1·esentar, no principio dC' cada.anno, o relatorio dos
servicos a seu cargo.
Ar L 975. Ao secretarit, compeLe:
I) dirigir os trabalhos· da secretaria, distribuindo-os equi~aUvamcnte pelos funccionarios respectivos;
H\ preparar todo o expedienLc da directoria e submettel-o
:i assignatura do director;
Ill) receher f: abrir toda a correspondencia official dirigida á Direetoria de Defesa Sanitaria Marítima e Fluvial;
IV) attender promptamente a todas as determinações do
uirector, auxiliando-o nos trabalhos da directoria;
V) rncarregar-Rf' da eoJ·rcspondencia epistolar do dircclor;
VI) transmittir, por officio ou pelo telegrapho, em nome
do director, aos dtlmais funccionarios, as ordens que, á vista
da ur~encia não lhes possam ~er enmmunicadas directament.e
pelo 111esrno dir~ctor:
VII) reunir e preparar todos os dados necessarios ao director pa"a H confecção do relatorio annual;
VIII) assigna:- os attestados drj frequencia e as folhas dos
funceionarios da directoria e remeLtel-os, depois de rubricaU·1S
·
pel•l director, ao ~ecrctarü, geral do Departamento;
IX) enterrar (• ponto rios funccionarios á hora regulamentar;
X) rcmet.ter, até o dia 10 de cada mez, á Secretaria Geral
d'J Depal'f:1mento, os pedidos de fornecimentos do mez anterior.
Art.. !li li. Ao mspectm· de PI·ovhylaxia Marítima incumbe::
I) superintender os serviços da inspectoria de accôrdo com.
o regimento ~special, e com as determinações emanadas do ~i
reclor da De~·r-s)l f!anitaria Maritirna e Fluvial;
II) distribuir " fiscalizar os trabalhos dos funccionarios
technieos e administrativos da inspectoria, dando-lhes as instrncções noccssnrias;
Ifl, admoestal' os funccionar·ios sob sua direccão e propor a su~]Jen&fiti ou exoneração dos mesmos, de accôrdo com al3·
exigencias do servi<;:o;

IV.' a.ssignar os attestados de frequencia e as folhas dos
runccionarios e ruhriear as contas e pedidos de fornecimentos;
V) ·propor ao director medidas não previstas no respectiv~
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regulamento e que se façam necessarias á maior effieieneia du~
trabalhos a seu cargo;
VI) organizar a tabella de plantões dos medieos ajudantes. e providenciar rara que o serviço de desinfecção e de9in ...
festação das embarcações sejam realizados com a maior presteza:
·VII) providenciar sobre a remoção, para o local deslin9.do
ao iRolamento. dos 1oentes ou suspeitos de doenças de natureza epidemiea, que existirem a bordo dos navios fundeados
1110 porto:
VIII) providenciar sobre a remoção immediata dos cadav~res de bordo:
IX) estudar e emittir parecer sobre as questões que forem propm~tas pelo director de Defesa Sanitaria Marítima e
Fluvial;·
X) superintender o serviço de congervação de todas as
embarc~çõe~ pertencentes ao Departamento Nacional de Saudo
Publica, no porto do Rio de Janeiro, e no lazareto da Ilha
Grande:
XI) aprPscntar ao diret'tor, mensalmente, um boletim d•)!'l
serviços a seu eargo, e no principio de cada anno um relato·rio circumstanciado.
Art. tl77. Ao

in~pector

geral de Saude do Porto

incumb~."

D superintender todos os serviços dos inspectores de
saude d(\ porto do Rio de Janeiro, de accôrdo com as determinações emanadas dr. director de Defesa Sanit..aria Marítima e
Fluvial;
Il) (•r~anizar. de accôrdo com o disposto neste regulamento a tabella dos plantões dos inspectores de saude e dos
auxiliares acaLlemicf)s:
III) providenciar sobre a interdicção das embarcat:ões.
quandç, fõr neces~ario, fazendo-as io'eguir immediatamente para
o lazaretn da llha Grande ou para a estação de desinfecelio,
quando dentro de: porto não fôr possível ou conveniente submettel-a!3 ao competente t.ratamento sanitario;
IV) requisitar, do inspector de Prophylaxia Marítima, a
desinfecção ou desinfestação das embarcações entradas, quando assim .~ul~ar necessario, informando ao .mesmo tempo '-'
respecti,ro inspector qual a natureza do caso que exige a operáção sanitaria requisitada;
V) ref}uisitar do inspector de Prophylaxia Maritima a remoção dos casos de doenças de natureza e,pidemica existentes
a bordo das em lmrcações entradas:
VI) entender-se com o director de Defesa Sanitaria Maritima e Fluvial sobre todas as medidas que se fizerem nece8sari:l:; ao bom andamento dos serviços ·a seu cargo;
VJJ) dirigir todo o expediente da Inspectoria de Saude do
Porto do Rir. de Janeiro;
_
VTIT) cumprir e fazer cumprir todas as disposições regulamentare~ e as detf~rminações do director, relativamente 1.0~
servif;o~ de vaccinação e revaccinacão dos passageiros desHnados ao porto do Rio de Janeiro e relativamente á inspeocão
medica dos passageiros e dos immigrantes, afim de impedir
o desembarque dos indesejaveis soh o ponto de vista sanitario·
IX) visar os respectivos attestados dos passageiros vanci~
nados e revaccinados a bordo;
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X; propor nn dircctor mcdid:n não previstas no presente
regulamento c que se façam necessarias á maior efficiencia dos
trabaJhns a seu cargo:
XI) apresenta!' ao· director. mensalmente, um boletim do.:,
fiervicos da inspectoria e no principio de cada anno um relatorw rircmnstanciado.
Art. !>78. A cada qual dos im.pectores de saude do porto

Hio de .Janeiro incumbe:
·
I) r-eceber e executar promptamente todas as ordens da
~crviço que lhe forem dadas pelo mspector geral de Saude do

t].,

hJrfo, em n•JmE dP director;
li) comparecer á Inspectoria de Saude do Porto do Rio
de Janeiro totlas as vezes que fôr necessario, :e alli permane...:
cer durante n tempo de plantão, ryue lhe fôr determinaào, at ..
lc·ndrndo promptament.e a todas as occorrencias;
III) comparecer, promptamente, a bordo das embarcações
qtw entrarem, para proceder á visita sanitaria;
IV) determinar a interdiccão das embarcações, justi!i~
(ando a medi tia. e fnzendo--:-~s SP!:!·uir immediatamente para o
local que indicar;
V) aUender aos va.porr·s cln passageiros de navegação de
cabotagem quando fizerem o signal que fôr adoptado, con...
forme o art. 147 do regulamento res.pectivo;
·
VI) applicar aos vapores de navegação de 'cabotagem as
providencias previstas no paragrapho unico do art. 146 do
.;:ru rf',g-ulamento;
VII) solicitar ao inspector geral as providencias neces-j
~arias á rPmoção dos doentPs de bordo e á desinfecção e desinf'e~ta,~ãn das embarcações:
VTTI) multar, assignando os I'espectivos autos, ·as embarcações que não cumprirem as disposições regulamentares,
communicando o facto ao inspector geral, a quem serão en...
tregung os autos para as providencias que se seguirem;
IX) expedir as cartas de saude e os pa~saportes sani~
tnrios:
·
X) intimar a seguir para os ancoradouros de vigia óu
rle isolamento as embarcacões que disso precisarem;
xn propor todos os melhoramentos indisp.ensaveis a bordo, de· nccôrdo com a hygiene moderna, submettendo a proposta ú .consideração do inspector geral;
XII) representar ao inspector geral contra as falhas notadas no serviço das lanchas do Departamento, ('ncarregadas
de conduzir os funccionarios da Inspectoria · de Saude do
Porto a bordo das embarcacões.
Art. 979. A cada um dos medicos ajudantes compete:
I) comparecer á reparticão todas as vezes que fô-r ne-'
('CS~ario e alli pormanecer clnrantn o tempo de plantâo que lhe
fí)r rlPtrrrninado;
IT) efféctuar visitas de policia sanitaria das embaréacacõPs nncoradas, nas horas e dias que lhe forem designadofl;
IIT) pre~ddir á remoção I(Jp, quaesquer casos de doenças
trnnsmissivcis para os hospitaes de isolamento, fornecend~
as necessarias guias;
IV) dirigir todos os processos de desinfecção e desinfes~
ta cão das emharrações ancoradas;

.H~To~
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V) visitaJ·, <·on1 a :n:Jillt' pl'flnlptidiio, a~ rmbarcacõPr\ sw·t.as no porto, q_ue fizPrem sigual de doente a bordo e providen; 1ar como fôr de direito;
VI) communicar immediatamente ao inspector da Proph;~'l txia Marítima a occorrerwia de qualquer caso de doença.
t>pid~miea nas embareações:
·vn) pncat'l'egc.u·-f:ie da vnccinação e revaccinaeiio antival'ioliea das l'í]uipagens lh~ navios ancorados no porto;
VIII) effp,(•t\lfl.r a in8pf~eção medica dos immigrantes e
passaleiro~..; d1• :y ela8<..;('
rrwolhidos ás hospedarias respectivas.
Art. !)RO. :\o a<lminisf.rarlor compete:
I) zPlai' p••la ('t•n';!·t·•;a,ção tln~ ~mhareaçõPs
Pmprcgadas
no sPI'YÍ\,~O ~an i lado tlo porto do Rio de Janeiro e no Iazarew
da Ilha (;t·andf', \ ('t'ifieando as necessidades dar.; mesmas e n~·o
pundo a:~ JII'OYidt'IH"ias t·apa~<·s de ~atú;fa.zel-a.'>.
fJ)

l'i:~\·aliz:u· l.nfl,~e: ns eonr.rrlos e reparos
jllll' ntl!llÍ llÍ'-:1 J'Jtl::in Oll C'OTli'01TPTif'ia

I•l'feei.\Hll'l'lll

qUt' Ul'llas
O

O~

bPÍO!'I\e-

r·imentns '1l' m;lfl'l'i:11, po1· <'.ll,ia <'OIISPrvac:fin 1) o prindpal t•nspnn~avel.

III) otwdrt'PJ' fit~llllento :'1s ordens d(l. msprelor dn pl'opnylaxia 1\Jarif.ima. presl :11· infol'maçõcs e ernittir parceet· ~;ohr·e
questõPs rela ti\~~~; a ('illlCPI·f 11·:, obras e aequ isição df• Ju:-tt erial
f'lucluan:.e;
IY) i"iUJJei'li:[Ptll!t•l· o pc·~~..;,ml das embarcações empregadas
no ser·vi(:o da policia ~<auilaria do porto e no lazareto da ilha
Grande, r,11jos fiR"C'nlnmrntos fará em livros espeeiaes, com
t.ermos de abf'rf ura. e eneerrarmmto, lavrado pelo secretario
da DirPr.tnria dn DefPsn. ~anifaria ~Iarifima c Fluvial;
VI a~::si~Jlllll' nR lWdidn~ dfl fornl'cirnentos rmra. o funcciónamf~nf o rlns ''mha,·r.nci)~s ''mprrgada~ nn SN'Vi~o de Prnphyhxin <' Poliria Sanilaria nn Porto
do Jazareto da llha
Grande·
Vl) npri'F-:entnr an insrcctor, no fim de cada armo, um
rr1afnrio dos fncf ns fleCIHTidns no ser'vi~o durante aqn~;llc pc-

e

I HH10.

AJ'f. !1R1. A cada nm dns dir·ücf.nrcs dos hospifaps d~· isoc doe; lnznr<'f os cnmrH~te:
1) dirigir tndoc; os ~f'r·vicn~ tf'1"hnicos e administrativo~
fio cc;tahclPPinwnfn, na ennfnrrnirlarle do rcsper.t.ivo reuimmltu
inlnrnn:
li) enl.enrlnr-~(' direcf:lmf'nl<' oom o direr.tor dn. Defl'sa
~anH.aria Mar i f i ma n Fluvial. propondo as medidas que jnlgar nN'.Pssarias :i hoa mareha dn serviço a seu cargo;
III) <'HYiar á Tm;pePinria de Demographja Ranitnrm,
F.cfncaf~ftn c Prnpagmula os holct.ins do movimento de mor·hiliClade e de mortalirlade (1o est.ahelecim~mto:
TV) enviar á Seeretaria da Directoria de Defesa Sanita-ria l\larHima e Fluvial m; attcstados de frequeneia ~ a~ fnlhas do::; ftmrcionarios f~ ns conlas de p<!didos de ·fnrnPcimPntos:
·
V) apr~sen!ar ao din~cfor um rr.latorio annual clrcumJnmf'nfo

starH.',iado.

Art. 982 .. Ao~ interpretes oompetc, além das func<:õ~~
rio f·argo, mniliar o f:Orviço de pro.p;hylaxia e de po-

propri::t~

2i8
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licia sanitaria do porto, de accôrdo com as ordens e instruccões recebidas do director.
Art. 983. A cada um dos inspectores ou sub-inspect.ores
dn sand0 dos portos dos Estados compete:
T) r.omparf'cer rromptamente a bordo das emharcaçõeA
que enh·arr.m para proeeder á visita sanitaria;
In providenciar sobre a interdicção das que julgar necessario, de acc.1rdo com o regulamento, fazendo-as seguir,
immediatamente, para o estabelecimento de desinfec({ão mai!;
proximo. quando dentro do port.o não fôr possivel submet.tel-·
as n.o conveniente tratamf'nto sanitario;
III~ visitar. ~om a maior p.romptidão, as embarcaçõe~
S 1Jrtns n0 porto, que fizerem signal de doente a bordo, f~
providrmciar para a remoção dos enfermos;
IV) attfmner aos vapores de passageiros de navegação
de cabotagem. nnando fizerem o signal que fôr adaptado,
conforme o aJ't. -147 do regulamento respectivo;
V) anplicar aos vapores de navegação de cabotagem a~
providencias prPvistas no para!!.rapho tmie~ do art.. 146 dn
sen rngulamento;
vn ordenar a desinfecção e desinfestação das embarca..
ções cnt.radns e das qne estiverem ancoradas no por~o. quando assim julgar crJnvenient.e;
VIn encarregar-se de todos oR serviços de vaccinacão e
revncr.inação anf.i-variolica nos portos. assim como providenciar sobre a yigilnncia medira (' ~anitaria nos termos deste
regulamento;
VIII) providenciar sobre o isolamento dos casos de dornças epidemica~ de hordo dos vapores ancorados no porto.
Art. 984. Os sub-inspect.ore~. secretarios, e os escritp,tu·rarioR archivistas das inspectorias de saude ·cumprirão as
ordens que reeeberem dos inspect.ores e terão a seu cargo
o~ t";Arvir:os de ({Uf' os me~mos os incumbirem.

CAPITULO 111

Disposições transitoria.ç

Art. 985. O Hovf'rno promoverá opportunamente a ínst.allacãn dos hospitaes de isolaml"nto e de outros elementos
fle defr,sa sanHa ria dos portos dos Estados.
~ 1. o Será tambem instal1ado o- lazareto
do norte do
pniz, · ~f'ndo aprnve1t::tdo o antigo Lazareto de Tamandaré para
c~:~r. fim. si houvrr nisso conveniencia.
~ '?.o Uma vez installarlos os hosnitaes de isolamento,
o
lazar0.tn e outras instituições nos pol'tns dos Estados, o Governn ronJraet::~ná o pessoal technien e administrativo neces~arin ans respectivos servicos e solicitará do Congresso Nacionnl P ·noroviment.o effectivo dos cargos.
~ ~. n 'J'odn o pe~soal t.echnico das inspectorias e sub-inspedorias dP Sallde dos Portos usará uniforme de accôrdo
com o modelo que for approvado pelo director géral do Departamento.
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§ 4.0 Para attender ao crescente movimento maritimo do
porto de Santos, a respectiva inspectoria de saude terá mais
um ajudante, podendo ainda, quando o interesse do serviço
o exigir, o Director de Defesa Sanitaria Marítima e Fluvial
destacar para servir nesse porto, quaesquer funccionarios technicos do porto do Rio de .Janeiro, aos quaes será abonada
uma diaria. a criterio do Director Geral do Departamento.
Art. 986. Quando occorrer uma das vagas de inspector
geral de saude do porto ou de inspector de prophylaxia maritima, os serviços de ambas as inspectorias ficarão sob a direcção de um unico funccionario que terá a designação de inspector geral do porto do Rio de Janeiro ficando suppresso o
cargo de inspcctor de prophylaxia maritima.

PARTE QUINTA

Directoria de Saneamento e Prophylaxia Rural

'fiTULO I
GENERALIDADES

OAPJTULO 1

Art. Y87. A Directoria de Saneamento e Prophylaxia Rural, com séde na Capital Federal, terá a superintendencia administrativa e a orientação technica de todos os serviços de
hygiene e saude publica por ella executados . ou a ,executar
nos Estados, nas zonas ruraes do Districto Federal e no Terriforio do Acre, sob a responsabilidade e com os recursos fi-nanceiros, totaes ou parciaes, da União.
Art. 988. A Directoria de Saneamento e Prophylaxia
Rural . terá a seu cargo:
a) serviços de prophylaxia destinados a combater as endemias ruraes nos Estados, nas zonas ruraes do Districto Fe-deral e no Territorio do .Ac.re;
b) serviços de combate ás epidemias em quaesquer r egiões do paiz;
c) servicos de propaganda dos preceitos de hygiene geral e educar_:.fio prophylatica das populações do interior da
Republica;
. • d) execuç;ão no~ Estados e no Territorio do Acre de memdas de .prophylaxm e de hygiene geral;
.e) accôrd~ ~om os .go~ern_os estaduae~ e municipaes na
senh~o de fac1htar a reallzaçao dos serviços de hygiene, e
especmlmente os de combate ás endemias nas cidades e nas
zonas rnraes do ;:tterior do paiz.
·
. Art. 989. :!odos os serviços de saneamento e pro.phy-laxi!l rural. serao execut_!ldos _de accôrdo com processos tech_mcos umform.es . e serao orientados pela directoria respec~Iva, que constitmrá o centro de uniformização desses RerVlços.

ACTOS DO PODER EXECUTIVO

Art. H90. Para ·a execução dos serviços a seu cargo â
Directoria de Saneamento e Prophylaxia .Rural promover[\
accôrdos com os go·vernos estaduaes e municipaes, ou acceitará propostas pat·a que sejam instituídos, em quaesquer regiões do pa.iz, os trabalhos de saneamento e prophylaxia rural, especialmnntr~ os .dp comhatn :íH prindpacs endemias dos
•~ampos.
'
§ 1. o A União, na, organização dos serviços de prophylaxia rural no interior do paiz, levará em conta, principalmente, o eriterio das indicações rcgionaes, estabelecendo serviços sanitarios, de preferencia e com maior amplitude, nas
zonas mais attingidas pelas endemias, de população mais
densa e do maior riqueza economica.
§ 2. o Para os accôrdos de que trata este artigo, os Estados se obrigarão ao eoncnrso financeiro, nas bases do § 1° Jo
art.. t1o da lei n. :L987, dP 8 de janeiro de 1920.
§ 3. o A quota de contribn ição dos Estados, quando o ae-.
eôrdo se realizai' uas bases do § 1°, do art. go da lei n. 3.987,
dr 2 de janeiro de 1920, será depositada na Delegacia Fiscal,
á disposição da Directoria Geral do Departamento de Saude
Publicn, antes de iniciados os trabalhos; e quando estabeleeido o accôrdn nas bases do § 2° do art. go da lei citada, deverá o Estado firmar compromisso legal com o Departamento
l\aeional de Saude Publiea, para indemnização futura.
~ í. o Para qur se realizem os accôrdos de que trata este
artigo, os Estados deverão preliminarmente acceitar, e promover· a acceitaçã.o pelos municípios, de todas as leis sanitarias do D'~partamenlo de Saude Publica relativas ao assumpto.
Art. !Hl1. A Dircctoria de Suneamento e Prophylaxia Rnral fará pnhlicai' boletins trimensaes de todo o movimento
dos respectivos Sf'rviços, e fará tirar exemplares dos trabalhos executados em cada Estado, levando, por meio delles,
aos governos estacluaes, noção exacta dos resultados e dos
beneficios colhidos.
Art. 992. Os serviços de saneamento e prophylaxia serão
êxccutados por commissõeH organizadas rpela directoria, devendo os f11nccionarios teclmicos dessas commissões ser escolhidos de accôrdn com o eritcrio de compefencia e capat•idade de trabalho.
Paragrapho uni co. E' vedado o exerci cio da clinica remunerada ao.s medicns encarregados dos servi<;:os de prophy-laxia rural.
1TL'ULO II
nnnANJZ.\ÇÃO ADMTNIRTI\ATI\'A

CAPITULO I

Art.. 993. A zona rural do Districto Federal, o Territor1o
do Acre, c cada um dos Estados da União em que for estTI.belecido o serviço de ~aneament.o e prophylaxia constituirão
outras tantas unidades administrativas da Directoria de Sa"'"!
neament.o e Prophylaxia Hura].
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Paragrapho unico. Tacs unidades terão um chefe uomeado pelo Direetor do Departamento Nacional de Saude
Publica mediant~ indica<:ão do direcLor do Saneamento H
Prophylaxia.
·
Art. 99·'L Cada uma das unidades administrativas a que
se refere o artigo anterior será dividida, de accôrdo com as
exigencias dos serviços, em districtos sanitarios, nos quaes seI ão installados postos, cuja distribuição obedecerá ao criterio
da densidatle de população e da intensidade das endemias
reinantes.
§ 1.° Cada districto sauitario ficará sob a direccão de um
chefe de districto, e cada posto será dirigido por um inspector ou sub-inspector de prop.hylaxia rural.
§ 2. A organização de Districtos Sanitarios fica a criteria do chefe de serviço, podendo ser dispensada quando limitado o numero de postos; e nesta hypothese os postos serãn
dirretamentc snperintendidos pelo chefe de serviço.
Art.. 9DG. O pe~soal technico e administrativó da DireC'toria dP Saneamento ~ Prop•hylaxia Hural ficará distribuído
nas duas ~eguintes dependencias:
1.• Administração Central, com o pessoal eonst.antP do seguinte quadro:
1 director;
1 secretario (medico);
1 2° official;
2 3os offiCiaes;
~ ascripturarios;
1 ajudante de almoxarife;
1 photographo;
1 ajudante de photographo~·
t cinematograp.hista;
1 ajudante de cinematographi.::ta;
2 dactylographos;
1 porteiro;
i continuo;
3 serventes.
2. Serviços sanitarios ruraes, com o pessoal technioo e
administrativo, dP nnmero variavcJ, distribuído nas seguintP:i
categorias:
Chefes de servico;
Chefes de districtos;
lnspectores sanitarios ruraes;
Sub-inspectores sanitarios ruraes;
Ajudante de almoxarife;
Microscopistas;
Auxiliares de almoxarifado;
Phar-maoeuticos;
Auxiliares de pharmacia;
0

0

Escripturarios-archivista~~

Esc ri pturarios;
Dacty lographos;
Escreventes;
Auxiliares de escri pta;
Photographos;
Guardas sanitarios;
Capatazes de turma de valias.
Serventes.

AOTOS DO PODER EXECUTIVO

Art. 996. O director poderá, quando necessario, organiouvido o Director Geral do Departamento, serviços espe~
ciaes de fiscalisação e execução de medidas sanitarias naR
vias ferreas, emprezas agrícolas e outras.
§ :t.o Para os effeitos deste artigo serão designadog
lfunccionat·ios t.echnioos do Departamento !Nacional de Saude
Publica.
§ 2. Os servir:.os de propaganda e de educação sanitaria
nos _Estados serão executados pelas commissões de prophyJaxia rural sob a orientação geral do Departamento. Para
este effeito o director de Saneamento e Prophylaxia Rural
designará um funccionario techniro da respectiva directoria
para funccional' ua Inspect.oria dP Demographia Sanitaria,
Educação e Propaganda.
Art. 99.J.. Quando a efficiencia dos serviços exigir, o director de Saneamento c Prophylaxia Rural, mediante proposta
do chefe do serviç.o, solicitará do director do Departamento
Nacional de Saude Publica a installação de hospitaes regionaes, destinados ao combate de endemias e de epidemias.
Art. 9918. Os hospitaes regionaes de que trata o artigo
anterior ficarão sob a direcção technica e administrativa dos
chefes dB distr.icto ou de outro profissional technico, a juizo
do chefe dG serviço, e terão o pessoal contractado que se faça
neoessario, de accôrdo com instrur-ções expedidas pelo Dire'~tor Geral dn Departamento.
~ar,

0

CAPITULO 11

A. ttr·ibuições &os .ftmcciona1·ios
Art. 999. Incumbe ao direetor:
a) dirigir, orientar e fiscalizar todos os serviços da Di-

l'ectoria de Saneamento e Propbylaxia Rural, constituindo-se
centro de uniformisação technica e administrativa dos
mesmos;
b) p~rmncrver aocôrdos com os Estados e Municípios para
a installação dos serviço:;; de saneamento e prophylaxia, formulando as bases mais convenientes a taes accôrdos, que deverão ser approvados e assigL.ados pelo Director Geral do De·part.amento Nacional de Saude Publica;
c) le\'ar ao conhecimento do Director do Departamento
as principaes occorrencias da directoria, suggerindo iniciativas e propondo medidas que julgar necessarias a boa marcha
P aperfeiçoamento dos servi~os;
d) nomear, suspendm· " demiUü· os funccionarios, cuja
e~eulha de si depender;
e) admoestar, censurar e suspender até 15 dias os fun·
ccionarios de nomeação sup0rior, e propôr ao Director do D:e.r~artamento penalinade maior, fundamentando as razões
da
'providencia pedida;
determinar a transff'rencia dos funccionarios- technieos e administrativos de accôrdo com as conveniencias do serviço, ouvidos os respectivos chefes;
rt) propôr ao DirPctor do Departamento a extincção do
He.Iyiço de Saneamento e Prophylaxia Rural nas regiões que
esnverem saneadas;

n

h) estabelecer, quando fOr necessario. serviços de vigilancia nas zonas já saneadas;
i) empossar nos respectivos cargos os funccionarios de
11omeaoão superior;
·
i) entender-se directamente, sobre objecto de serviço,
com outras. autoridades do Departamento e autoridades estaduaes e munioipaes afim de conseguir providencias administrativas urgentes;
Te) resolver as duvidas que se suscitarem na interpretaiião dos dispositivos do regulamento da Directoria de Saneamento e Prophylaxia Rural;
l) enviar mensalmente á Secretaria Geral do Departamento um boletim dos serviços realizados pela directoria,
e no principio de cada anno um relatorio pormenorizado;
m) rubricar os attestados de frequencia e as folhas dos
funccionarios da Administração Central;
n) visar as contas de despezas autorizadas e os pedidos
de fornecilllentos;
o) despachar o expediente da repartição;
p) expedir instrucções aos chefes de serviço, sobre assumptos teehnicos e administrativos, e fiscalizar a sua execução;
.
q) commetter fnncções transitarias a quacsqucr fullccionarios technicos;
r) contractar, após autorização do Director Geral do Departamento, funccionarios technicos e 'administrativos para
attender a occorrencias extraordinarias dos serviços a seu
cargo ;
s) organizar o regimento interno da Directoria de Saneamento e Prophylaxia Rural, que será approvado pelo Director do Departam.ento e que poderá ser modificado ou ampliado, de accôrdo com as conveniencias do serviço;
t) cumprir e fazer cumprir todas as disposições deste
regulamento e as resoluções emanadas do Director do Departamento.
Art. 1 . 000. Ao secretario incumbe :
a) dirigir todos os trabalhos da secretaria, distribuindoos equitativamente pelos funccionarios respectivos:
b) preparar o expediente da directoria e submettel-o á
ass.ignatura do director;
c) receber e abrir toda a correspondencia official dirigida á Directoria de Saneamento e Prophylaxia Rural;
4) encarregar-se da correspondencia epistolar do director;
e) transmittir por officio, ou pelo telegrapho, em nome
do director, aos demais funccionarios, as ordens que, á vista
da urgencia, não lhes possam ser directamente transmittidae
por aquelle;
f) reunir e preparar todos os dados necessarios ao director para confecção do relatorio annual;
g) assignar os attestados de frequencia e as folhas dos
funcciona,ios da Directoria e remettel-os, depois .de . visados pelo director, ao secretario geral do Departamento;
h) encerrar o ponto dos funccionarios á hora regulamentar;
i) remetter até o dia 10 de cada mez, á Secretaria Geral
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do Departamento, os pedidos de fornecimento e conta.s do
mf'z anterior.
Art. L 001 . A cada um dos chefes de serviço incumbe:
a) cumpeir e fazer cumprir todas as disposições deste
.
rl'gnlamento e as instrucções emanadas do director;
b) super in tender e fiscalizar directamente todos os serviços a seu cargo;
·
c) informar qual o numero de funccionarios necessarios ao serviço;
d) organizar os novos districtos e dar posse aos funccionarios nomeados pelas autoridades superiores;
c) nomear e demittir os funccionarios administrativos
da sédc ·.do serviço e dos Districtos Sauitarios, excepto os que
forem de nomeação superior;
f) propôr a nomeação e demissão de chefes de districfq,
de inspectores e sub-inspcctores sanitarios ruraes destacados
nu respectivo serviÇo;
.
a) distribuir o pessoal teehnico e administrativo pelos
Districtos c Po~tos Rnraes, de accôrdo com as conveniencias
do serviço, podcnoo realizar as transferencias que forem nenecessarias;
h, c.ensurar e suspenucr o pessoal da séde do serviço
e os inspectores sanitarios ruraes, até cinco dias, e propor
maior penalidade ao director;
·
i) propor a suspensão dos chef8S de districto;
.i) r,cnsurar o pessoal da séde do serviço e o~ chefes de
districto;
/c) entender-se com as autoridades administratrvas, estaduars ou municipaes, solicitando dellas providencias para
o hom andamento dos serviços a seu cargo;
l) resolver, nos casos de infracção, e dentro da sua alçada. us rceursos que lhes forem interpostos e informar os
que ti verem de seguir á instancia superior;
·m) apresentar mensalmente ao d1rector um boletim estatisLico, c no principio de cada anno, um relatorio circumstanciado dos serviços a seu cargo;
n) corresponder-se com o director,
informando-o de
occorrencias importantes, suggerindo iniciativas e providencias/ que julgar necessarias á bôa marcha e aperfeçoamento
dos ~erviços;
(}) organizar e assignar a folha de pagamento do pessoal
que trabalhar sob suas ordens;
p) rubricar todos os livros de servico da séde.
Art. 1 . 002. Compete a cada che.f e de districto, nas zonas
sob sua jurisdicção:
.
a) cumpr~r e fazer cumprir todas as disposições deste
regulamento e as ordens emanadas do chefe de serviço a que
estiver sujeito;
b) superintender e fiscalizar directamente todos os ser,·iços do districto a seu cargo;
c) tornar as providencias que forem
de sua alçada e
propor ou encaminhar, informando convenientemente, as que
dependerem das autoridades superiores;
d) propor ao chefe de serviço a que estiver sujeito,· a
creacão, transfercncia de sédc ou ~upprcssão de postos sa..

pitarias;
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propor a criação de dispensarias, enfermarias e hospi-

taes destinados á prophylaxia e tratamento do trachoma;
f) dirigir, t.echnica e administrativamente, quando designado pelo direclor, os hospitacs regionaes, que se crearem
no seu distrielo;
a) propor o nttmet·u ue funccionarios
uecessarios ao
~H'l'VÍÇO;

h)

insl.allar

a:-; 110vas

sédes ue postos sanitarios;

i) nomear e demitt.ü· os guardas sanitarios ruraeK e oc;
auxiliares de e~cl'ipta de seu disLricto, cornrnunicando o facto

ao chefe de serviço;
·
j) propor a nome:wão do escripturario de districto resp('ctivo c a nomea~·üo e liernissão dos escreventes e microscopistas;
h) transferir para outros postos os sub-ispectores ruracs, escreventes, microscopistas, auxiliares de escripta e de
m ieroscop.ia e· guardas sanitarios;
l) propor a transfercncia para outro districto, dos sulJinspcdorcs saniLarios ruraes, escreventes e microscopistas, e
vm·a outra zona ou rlislricto, dos inpectores sanitarios ruraes;
m.l censurar inspectores e sub-inspectores sanitarios ruraes c propor a suspensão delles;
r.) enlenuer-s& com as autoridades municipaes, para bom
auuamcnto dos Ll'abalhos;
o) resolver, nos casos de infracção e dentro de sua al~,;ada. os recursos que lhes forem interpostos e informar os
llUO tivuern du seguir á instancia superior;
1)) Jazer .con l'erencias de propaganda sanita ria nas :wuas
uu ~eu uistricto;
ti) cunfl'aclat· ns f rabalhauores e operarias necessarios á
rcalizaçiio tlas obras de pequena hydrographia sanitaria e ouf.ros servi<,:o:-; a scl'em exccntados por conta da Dircctoria de
f'aneamcnto c l'ropltylaxia Hm·al, de accôrdo com o disposto
neste regulamento;
.
1·) distribuir os trabalhadores e operarias contractados,
11nlos diversos poslos, de accõrdo com as necessidades do serviço·
·
~) visar o~ bolctin~ cstalisticos, os pedidos de forneci-

mentos c os aUesf.ados de frcquencia do pessoal dos. postos
mni f.arios:
t) aücstar a freqnencia do pessoal que trabalhar nos
hn~pítacs regionaes do SPU districto;
_
u) atfr~st.ar os pedidos de fornecimcnlos do material nec.tJssar·io ans tr·abalJIIJs dns hnspitaes regionaes.
Art.. I . 00:3. Compete a carla inspecl.or ou sub-in~pector
no posto ~ob sua direcção:
a) cumprir c frnzer cumprir todas as disposições deste
l'f..•gulamento e ns ordens emanadas do chefe de districto a que
estiver sujeito;
b,) nomear ~ demiftir <;lS serventes de seu posto:
c. propor .a transferencm, para outro posto, dos sub-inspe~t.nres !-';-uu t.ar1os rurae~. escre':ente~, microscopistas, auxiliarrs df~ csenpta c de mrcroscop1a c guardas sanitarios ruraes·
rq ~u.spender, até _15 dias, os ~screventes e microscopis:..:.
t~:;;. auxiliares de escripta e de microscopia, guardas sanitaI'IOS rm·aes e serventes;
f) fazer conferencias de •propaganda e educação sanitaria
nas zonas a seu ~argo;
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g) entender-se com as autoridades municipaes .para bom
andamento dos trabalhos;
.
h) informar, nos casos de infraccão, os recursos que uvp.reni de seguir a instanc.ia superior;
i) corresponder-se com os chefes de di~trict<?, .i~fo~man
cto-os de occorrencias importantes e suggermdo tntctatlvas . c
providencias que julgar necessarias á boa marcha e apertfetçoamento dos serviços a seu cargo;
j) organizar boletins mensaes de estatistica d9s trabalhos
rcali:z.ados;
k) attestar a frequencia do pessoal que trabalhar no
posto sanitario sob suas ordens;
l) fazer os pedidos de fornecimentos do material necessario aos trabalhos.
Art. 1. 004. Compete a cada um dos sub-inspectores sanitarios ruraes:
a) auxiliar o inspector sanitario do posto;
b) substituil-o em seus impedimentos;
c) executar os trabalhos technicos que lhes forem determinados 'Pelo chefe do posto, fornecendo-lhe as informações
l'elativas aos serviços executados e solicitando as providencias
qn e julgar necessarias .
.At·t. f. 005. Os guardas sanitarios trabalharão um em
eada circumscripção,, sujeitos á autoridade dos inspectores e
sub-inspectores, que lhes determinarão os trabalhos a executar.
Art. L·Oü6. Para o fim especial de pôr em pratica a prophylaxia do trachoma serão contractados, quando necessario,
medicas ophtalmologistas e auxiliares, para trabalharem em
dispensarias anti-trachomatosos e em enfermarias e hospitaes
destinados ao tratamento dos doentes, ficando os ophtalmologistas chefes, além de sujeitos as obrigacões do art. !.087,
equiparados aos inspectores sanitarios ruraes, e os auxiliares
aos sub-inspectores.
Art. L 007. Os hospitaes regionaes serão· installados pelos
chefes de scrvico, de accôrdo com proposta ao director.
Art. 1. 008. As promoções de funccionarios serão sempre
f'eit as bbcdecencto ao criterio do merecimento, e. quando esse
fôr igual, caberá então o direito ao mais antigo.
Art. 1. 0019. Para bem andamento de todos os trabalhos
,, dircetor organizará um regimento interno da Directoria de
fianeamen to c Prophylaxia Rural, approvado pelo Director
Geral do Departamento, em que ficarão pormenorizadas as
obrigações de todos os funccionarios, e expedirá, á •proporc:;ão
que fôr sendo necessario, instrucções par-ticulares para norma
rte todos os serviços technicos, e dos extraordinarios que houverem de ser executados.
Art. i. 010. Emquanto a Com missão Rockefeller funcciona,:r no Brasil, poderão os E.stados, que quizerem, pedir e aocettar a cooperação da referida commissão, para os effeitos da
pl'ophylaxia rural .. sem prejuízo da contribuição que competir
;i União, de accôrdo com este regulamento.
Paragrapho uni co. Nestes casos o Departamento Nacional
de Saude Publica determinará, de accôrdo com a Commissão
Rockefeller, o modo de applicação das verbas e de distribuição
dos trabalhos.
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Serviços technicosr da Directoria de Saneamento e
Rural,

Prophylaxi~

TITULO III
COMBATE ÁS ENDEMIAS m.JRAHS ·

CAPITULO 1
P1·ophylaxia especifica do impaludismo

Art. f. 011. O comba~e ao impaludismo será realizado·
pela Direct.oria de Saneamento e Prophylaxia Rural com a
applicação das seguintes·.medidas especificas dessa doença:.
tL) trabalhos de hydrogJ::aphÍa sanitaria, destinados a dif...,.
ficultar ou impedir a procreação dos culicidios~ transmissores;
b) destruição .:systematica do culicidio transmissor, em
quaesquer de suas ·rôrmas evolutivas;
c) ··protecç.ão mechanica dos domicilios e de quaesque~
const.rucções, que possam constituir fócos de infecçao;
d) tratamento dos impaludados, até cura definitiva no:
ponto de vista clinieo e parasitario;
e) quininização preventiva dos indivíduos indemnes;
f) protecção mechanica rigorosa dos domicílios habitados
por portadores de gametos, ou isolamento nocturno delles
em construcções desf.inadas a esse fim;
g) 'execução1 cte o~Itras medidas sanitarias visando qual. . .
quer dos elementos epidemiologicbs da doença.
Paragrapho uni co. As medidas determinadas neste artigo:
~erão executadas, de accôrdo. com as possibilidades e indicações locaes, em conjuncto, ou s,-wão preferidas as que •puderem'
garantir maiores c mais prornpf.os· result.ados.
Art. f .012. Para execução do disposto no artigo anterior,
a autoridade sanitaria fará cumprir as disposições dos artigo~
t·elativas ao abastecimenw de agua, deste 1 egulamento, e exigi-.·
rá a observancia das disposições a seguir.
Art .. f. 013. Nas zonas paludosas as con.strucções destinadas a habitação, ou ao trabalho do homem, deverão ficar localizadas ení terrenos seccos ou artificialmente dessecados, é
collocadas á maior distancia possivel de focos, praticamente
irremoviveis, de procreação de mosquitos.
Art. 1. 014. Nos terrenos em que estiverem Iocalisadas as
construcções e que apresentarem focos de desenvolvimento do
culicidio transmissor, deverão ser executados os seguintes trabalhos: 1o, desobstrucção, limpeza e rectificpção de cursos
d'agua; 2°, at-erro ou drenagem de pantanos; 3°, aberturas de
vàllas e canaes para facilitar o escoamenl.o dat~ aguas; 1°, derrubadas de mattas, quando necessario~ e limpeza geral do teri·~no em torno das construcções.
§ f. o Pela execução e cons-ervação dos trabalhos acima
referidos nos terrenos particulares são responsaveis os proprietarios ou arren~at~rio.s, ~os quaes será expedida, intimação péla
aptoridade samtar1a.
·
Leja de 1921- V~l. V

258

Ac·ros DO POl>ER EXll:CU't'lVO

§ 2. o 'o não cnn1primento da intimação de que trata o paragrapho anterior será punido enJü multa de 50$ a 200$, do-brada na reincideneia.
§ 3. o Quando os proprietarios ou arrendatarios de terre·
nos, nos termos do paragrapho anterior persistirem na infra~
cção os trabalhos serão executados administrativamente oe as
despezas rJObradas judicialmente.
Art. 1. 015. Quando a execw_,·.ão dos trabalhos de que tratam o artigo anterior e seus §§ depender d-e ()bras de grande
monta, eomo sejam desobst.rucçã.o de embocaduras rle rios, rectificaç.ão c limpeza de grandes trechos de seus l-eitos ou margens, movimentaçã-o de terras e outros serviços que só possam
ser realizados pela adrp.inistração publica, só depois de concluídas ta€s obras serão impostas aos particulares as obrigações estatuídas no mesmo artigo e seus paragraphos.
Art., 1. 016. O director de Saneamento e Prophylaxia Rural terá o direito de fiscalizar q\laesquêr traba.lhQ.s de hydrographia sanitaria, que não sejam de sua >Cxecução, ·orientado-os
de accôrdo com a tecbnica ~ecessaria e podendo embargai-os
quando não forem obedecidas as suas instrucções.
Art. 1 . 017. Aos responsaveis pelos terrenos e re-spectivas
construcções caberá manter a permanencia .dos melhoramentos
realizado~. e evitar quaesquer outras condições, que facilit>Cm
a procreação de culicidios. .
Paragrapho uni co. A infracção do dispositivo deste artigo
será pmuda c.om multa fle 50$ a 500$, e o dobro na reincidencia; c quando os infractores persistir'8m em não dar cumprimento ás exigencias da autoridade sanitaria, serão as medidas
nacessarías exeentadas administrativament.e, cobrado por procef-:iso judicial o custo dos trabalhos.
Art.. 1. OJ 8. Os depo.sitos de agua de qualqu>Cr natureza,
destinados aos diversos mistéres das habitaçõe::~ particulares ou
aos trabalhos e .serviços de estal1elecimentos, fazendas, empre...;
zas, companhias., e outros qua-esquer .serviços ruraes, deverão,
quando possível, ser esgotados e lavados ao me~1os semanalmente, ou protegidos á J?rova de mosquitos.
Paragrapho muco. Aos infractores deste artigo será impo.st.a a multa de 20$ a 200$ e o dobro nas reincidencias.
Art. ·1. 019. Quando for indis.p>Cnsavel ao$ misteres de habitaç.ões particulares, ou de quaésquer serviÇos agrícolas ou
industriaes, a permanecia de grandes collecções de. agua. que
não possam ser protegidos contra mosquitos, estas só serão
permit.tidas se ficarem localizadas á distancia c-onveniente das
habitações humanas, a juizo da autoridad·e sanitaria.
~ 1. o Aos responsaveis serão indicadas as medidas neces.-.arias e exigida a sua execução erp um prazo de tempo variavel, a criterio da autoridade sanitaria, ,sob pena de multa de

50$ a 500$000.
§ 2. o No caso de não cumprimento das exigenc1as de que

trata .o paragrapho anterior, serão as medidas executadas administrativamente, oobrado por processo judicial o :respectivo
custo.
Art. 1 . 0'20. Os depositos ·de agua de 1ue trata o artigo
anterior ficam excluídos das exigencias estabelecidas, quando
os responsaveis se utilizarem de m>Cios adequados, impedientes, a juizo da autoridade sanitaria, da procreação de culicidios. Entre estes meios figura o povoamento por meio de p~i~
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~es dest.rui(lores de larvas, petrnlagem periodica, mo v i menta
ção constante e renovação frequente das aguas.
Art. 1. 021. Nos fócos irremoviveis de procreação de mosquitos c Lambem naquelles que se não possam prot-eger de
modo conveniente, será feita, quando possivel, a petrolagem
periodica, s.i essa medida não fôr contrariada pelo fim a que
s-e destina a agua.
Art. 1.022. Nos trabalhos. publicos ou particulares, de
cu.ia 'execução possam resultar condições hydrographicas favoreyedoras do desenvolvimento do impaludismo, serão praticadas medidas de prophylaxia, de accôrdo ~om instrucções ex.pe•tidas pela Dir-ectoria de Saneamento e Prophylaxia Hural.
§ 1 . o. Aos responsaveis pelos trabalhos de que trata o artigo anterior cabe a obrigação de solicitar as instrucçõos acima
referidas e Jazel-as executar.
§ 2. o A Directoria de Saneam-ento e Brophylaxia H.ural,
poderá, de accôrdo com os responsaveis pelos trabalhos dP. que
t.rata est.e artigo, e quando solicitada, designar teclmicm; ilara
orientar e fiscalizar as indicações sanitarias.
, § 3. '' A falta de cumprimento das dispJsições ,·oulidas
nPste artigo será passível da multa de 100$ a l :000$, podendo
ser embargadas as obras até· que as exigencias se,jam cumpridas; quando flellas resultar perigo evidente para a saude pnbliea.
Art. Lf)23. Nas vias e logradouros publicoR, c nos terrenos
devolutos, cabe á administração publica executar as medida~
de hydrqgraphia sanitaria, relativas á prophylaxia rln impaludismo.
. Paragrapho unico. Aos particulares cabe a obrigação d·o
eorlstruir e conservar vias de accesso ás suas habitaçi>eR, de
modo a nãn prejudicar a obra publica (boeiros, pontilhõr.s,
etc.).
.
.
Art. L 024 .. E' prohibido modificat disposições ual.uraes
relativas ao systema hydrogtaphico de qualquer região. assim
como damnificar obras -executadas, sem medidas comp 1Pfrtf-'tÜares que impeçam a formação de fócos de moslluitos.
Pa.ragrapho unico. A infracção do disposto ne8f,!' vrt.ign
será punida com a multa de 50$ a 1 :000$, ficando o infraetot·
obrigado a reparar as alterações pelas quaes fôr responsavt·l.
Art. 1. 025. Nas zonas paluàosas, a juizn da autor idadr:
sanitaria, deverão s-er protegidas as margens dod cursos de agua
naturaes ou artifjciaes, de modo a ficar garanlida a sua regularidade e impossibilitada a formação de depositos rle agua
de brejos, etc., que se possam constituir em fócos de procreação de mosquitos.
Paragrapho unico. A autoridade sanitaria exigirá. quando
julgar conveniente, a execução de medidas de protecção a quPse refere este artigo, cabendo ao responsavel pdo não curnprimento ...da intimação a multa de 100$. a 1 :000$, dobrada nas
reincidencias.
Art. 1. 026. Quando trabalhos publicos ou particulares,
de estabelecimentos agrícolas. ou indm~triaes, ou de em prezas ferro-viarias. emprezas de forca e luz, ou companhias
quaesquer, forem causa .directa de represamentos de aguas e
formação de condições proptias á procreação de mosquitos,
quer nos proprios tetrenos, quer nos terrenos circumv1sinhos,
serão os responsaveis pelos referidos tabalhos intimados a
executar as obras ntlcessarias á correcoão daquella causa de
jnsalubridade.
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Paragrápho unico. Na falta de cumprimento da intima...
cão, será o responsavel passível da multa de 200$ a 2:000$,
recebendo nova inUmação, cujo não cumprimento importará
na multa em dobro;· e as obras, quando possível, serão exe-.
cutadas pela administraçfí.o publica, cobraào executivamentê
o respectivo custo.
Art. 1 . 027. Nas zonas povoadas são expressamente probibidas as barragens, desvios e represamentos de cursos de
agna para a rega e a cultura de hortas, pomares e capinazes;
A nas wnas de população disseminada taes serviços só. ptt ...
derão ser permit.tidos quando não importárem em prejulzo á
sa~ubridade.

Paragrapho unico. A infracç5.o do disposto neste artigd
será punida com n. multa de 200$ a. f :000$, sendo. intimados
os infraet.ore~ a restabelecer a, normalidade do curso de agua.
e, na reincidencia, multados no dobro, sendo executado ·o
~ervi~;o
por conta da Directoria de Saneamento· r. •Prophylaxia nural, quando possível, c r,nbrarlo executivamente .~
re~pectivo custo.
Art. 1 . 028. Nas colleccões art.ificaes de agua, destina ...
da~ a quacsqu Pr fins, será obrigatoria a remoção· de plantas
aquat.icas, de modo a conservar a superfície inteiramente
livre, devendo ser mantidas limpas e regularizadas as
margens.
Art. 1 .02!l .. A autoridade sanitaria a.conselhará o po ...
voamento por meio de peixes destruidores, rle larvas, das collecções de agnas situadas em parque~, jardins, hortas e J.)Oma-re~ proximos de habitações.
Art.. l. 030. ,A Directoria de Saneamenh1 e Prophylaxià
Rural, sempre que julgar necessario. farã rigorosá policia
de f0cos de culicidios, em uma á.rea de pelo meno~ 500 me-tros de raio em torno das habitações.
Art. 1 . .031. Nas habitações das zonas paludosas, quando
julgada conveniflnte,. ser::1. exeentada,- por meios adequados.
a destrnhião das formas aladas fie culicidios, ou a sua captu-4
ra. quando prnticavel.
§ L" Nos fócos endemo-epidemico~ ele impaludism(}, ê
prlncipalment.e quando se tratar de collectividades de ope-rarios em ac-ampamentos moYeis, serlo realizados expurgos do
oito em oito rlias, dest.inarlos á. destruição dos culicidios.
§ 2." Esses expurgos serão realizados de preferencia na~
habitações não protegidas por tellas met.allicas millimetricas;
qnando, porém, a Juizo da autoridade sanitaria, a prdt.ccção
mecanica, ar.aso empregada, aprPsentar falha~ na sua effir.iencia. o expurgo será tambem appliéado nas habitações
protegiõM.
Art. 1. 032. A protecção mecanica das habitações, ou
de qua~squer dM sPdcs rle trahnJho dd l10mem, que se possam
tornar fócns d~ itlfPo~.ão, Rf\J'á exigida a juizo da a11toridade
1'anitaria, qnando cnnsf.itnir unica medida prat.icavcl ou mef.hodo preferível na prophylaxia da doença.
~ V' A protecção mecanica serã obrigatoria, a. juizo dá
autoridado sanit.aria, nos seguintes casos:
a) nas habitações collecf.iva.s; .
b) nas estações e c.asas de empregados das via~ f~rreas;
c) Df1:5 cstabelccimentog agl'icolag, indust.riaes o
com...
merCiaes.
§ 2.° Ficarão exch,tidos da exigencia do paragrapho do ar•
tigo anterior as cQnst~ucções, que, pela "lQcal~zàçãQ 6!11 1Qg1\.
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'elevados on mstaneiados oonvenient.eme.nf.e de. f6cos de
culicidios, dispemmrem aqnella medida.
Art. 1 • 033. A direct.oria promoverá, sempre que P•1Ssivel, a protecção mecanica do~=; domicilias em que residir1~m
:i~d!Viduos. portadore~ d~ ganíet~s, ·ou far~_ c~m 'que taes individu.os fiquem ao ahr1go de pwadas de mosqnHos, em h.nlamento individual.
.
§ 1.0 Nas .zonas mn qne for realizada a pt'ophylaxia sys.tématica do impaludismo, e quando -o inclice endemico for
ahi elevado, a Dired.oria dn Saneamento e Prophylaxia Rnral
promoverá a instaJJação do isolamentos especíaos, prot.eiidos
contra: os mosquif.os, desUnadós ami porf.adore~ dA. gamet.qs.
§ 2." A!=l emprczas industriaes, agrícolas ou cornmerciaes,
as companhias do vias ferreas, de construccões e quaesqner
out.rafl org-anizações similares, ficam obrigadaF\ a installar
isolamrntos rigorn8arnenf e prntegJctos contra os mo'squitos. e
a determinar a permanenr.m nor.tnrna neltcs doR portadores
de

gam~fos.
•§ :1. 0 10:~ ]Rolamento~

rie que trata este_ artigo e paragra ...
pho!=l anf.Pl'IOJ'M -soffrerao expnrgos Mmanaes, destmndoR a
corrigir as falhM pm~sivnis da proter,cãn mf'cantca.
Art.. L 03,1. A Directm:ia de SànPamenf.o ~ Prophylaxia
Rural promoverá a proteccão mecanica dos compartimentos
fechados, ~specialmrnte dos destinados a dormit.orio~, das
embarcações q1w navegcarmn em zonas paludosas.
tParagrapho nnieo. Em taeg embarcacõos serão realizado~,,
quando pr~ssh·r•l, ~xp~1rgos pCJ'iodicoR, dest.i~ados á destruição
de mosqmf.os, e SPrao mnpregados repet.tcJamente snhstancias iw;erf.icidas para afugcnf.ar. mosqnif.os de bordo.
Art. 1. 035. Nas zonas palndosas, de , indicr endemico
elevado, os grandes esta1Jcleciment.os indnstriae3 e agricolas,
as companhias ou f'mprezas de m:;tradas de ferro, de viação
fluvial, df' quaesqtHw consf.rilcções, todos os grandes servicos
publicas on particulares, ficam obrigados a manter assistencia medica e a pr·over o fraf.amento regular •~ definitivo dos
emprPgados affecfa,Jos de impaludismo.
•
~ ·t.o Os estahclecimentm~. emprezas e companhias de que
trata esl e artigo ~ão obrigados a manter um deposito de quinina do E~fario, pam provrr as exigencias do l.ratamento especifico.
~ 2. O t.ratamnnto dos impaludados será
realizado em
construcçõcs apropriadas, protegidas contra os mosquitos, e
será levado. até a cura completa, sendo mantidos os doentes
ao abrigo de picadas de cnlleidio~. . ·
§ 3." As empreza~ e cmnpanhias, e os responsav~is pelos
serviços rle que f rata este artigo e seus paragrapho, e que,
a juizo da autoridade sanitaria; e~tiver~rn obrigado~ ás
exigencia~ nellcs csf.abelecidas, ficam passíveis da multa de
200$ a 2:000$ nas infracções.
Art.. t .036.. A Direcfor.ia de Saneamento e Prophylaxia
Ru!'al fará o tmLmwnto gratuit.o de impaludados nos J)Ostos
sanitarin.s, c o tratamento systemaheo a domicilio, nos caso;;
de surto f\piflrmicn, ou qnanrlo julgar neccssaria essa providencia.
Art.. 1. Oil'7. Nas vias fernms do governo e em quaesquer outros serviços officiaes o ,tratamento dos impaludados será feito por conta do Estado; e nas vias í"erreâs particulares e -outros estabelecimentos será fiscalizada a sua
execução pela Directoria de Saneamento e' Prophytaxia Rural.
0
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Art.. L O~R. A Direct~ri~ de Sanettmento e Prophyl~~i~
Rural mantera studi de qumma do ~slado nos. po~os san1va
1·ios, e promoverá, por meios suasorws, a qu!mzaçao prev~n
tiva nas ~~pocas epidemicas, fornecendo gratuitamente aos mdigentes o remedio.
.
Paragrapho unico. Além disso, a directoria promoverá a
installação de depositos de quinina do Estado, para venda do
medicamento pelo cw~to de produccão, nas bases do decreto
n 13.15H, de 28 de agcsto de. 1918. .
·
1\rt.. 1. 03H. Nos serviços de qualquer natureza, executados
pelos poderes publicus e t.ambem nos trabalhos collectivos de
quaesquer emprezas ou companhias, a quinizaoão preventiva
é obrigatoria na oceurrencia de surtos epidemicos da doença,
nu quando se faça necesHaria, a Juizo da autoridade sanitaria~
para prevenir aquelles Rurtos.
§ 1. o Os responsavris pelos serviços de que trata este artigo ficam obrigados a dispemmr os empregados que se furtarem á f'xigcneia nelle contida.
~ 2. o Serão passiveis da multa de 200$ a 1 :000~ os responsaveif~ que ~~e furtarem ao cumprimento deste artigo e
seu § 1°. ·
Art. 1. 040. F:m todas as zonas reconhecidamente paludosas, mesmo onde não tenham sido installados Postos Sanifarios pela União. caberá á Directoria de· Saneament~ e IProphylaxia Rural promover depCI;:;itn~ de quJnina do Estado nas
baRes do decreto e regulamentó do Serviço de Medicamentos
officiae!o.
Art. 1. 04 J • O trabalho collectiYo de empt·ezas industriaes
ou agricolas, de companhias ferro-viarias, ou de quaesquer
organizaç.ões ~imilares, sô será peemittido, na occorrencia de
~urtos epidemicos inteaflos de impaludismo, si for praticada
d(; modo r·Pgular e efficiente a nuinir,ação preventiv!t.
Art. l . 042. Em quaesquer serviços conectivos installado:t
em zonas pal udo!)as, devem ser preferidos operarias indemnes
do impaludi~nw, e exclu.idos cs individuas que apresentem
arceRsn:' IlCriodic•J·:; da doença.
§ 1. o Para a admissão de operarias, ou de quaesque-"
outros empregados nos serviços, será realizado o exame phyrico e a pesquiza parasitaria dos candidatos, sendo recuP.ada~
a~ pessoas que apresentarem splenornegalia apreciavrl on fórllta~. ~;exuadas do parasito· no ~angue.
§ 2. o Ficam excluido."l desse di.spositivo os serviços instal-J
lados em zonas onde a acquisicflo de pessoas não affectada~.
da doença offereça difficnldade~; em Yista do alto indice endemico da zona.
§ ~l. o A Dirrct.nria de Saneamento e Prophylaxia Rural,
::::empt:e que possível, facilitará ás Pmprezai:', companhias. etc.,
ms.talladas em znnas paltui• •sas soh sua .inrisdicção. as pesqutzas P ~xanw-: dnsl iparl(ls n se!Preinnnr m~ opera rins . para
f.:f'US Sf'l'VleOS.

:Art.. 1'. 013. A Direetoria de Saneamento P Prophylaxia.
Rural, nas zonas paludmms sob ~lta j urisdicção, deverá orie~tar_ os processos de cnltura do solo, de accôrdo com as indwaçoes da pr?phyla:xia do impaludismo, e ·promoverá ai\ida
culturaf:·, Pspecmes, que faYoreçam " saneanwnto no cme
respeita a est;a doençá.
·
'
Art. 1. 044. Para a execução de obras publicas. destinada~
á proph~·laxia anti-.paludica em terrenos pa.rt~cQlarea, p~
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rlerão ser realizadas desapropriações por utilidade publica.
Art. J • 045. As emprezas agrícolas, industriaes ou commerciaes, e quaesqner outras orgànizaeões 1 de trabalho nas1
zonas paludicas de alt.o indice, ficam obrigadas a realizar
instalações especiaes protegidàs contra os mosquitos, e desUnadas a dormitorios dos operar"ios ou a enfermarias nas
quaes sejam tratados os doentes. ·
Paragrapho unico. O não cumprimento do· disposto neste
artigo importará na multa de 500$ a 2:000$000. .
Art. 1. 046. A Directoria de Saneamento e J;>rophylaxia
Rurál, quando. julgar conveniente, proporá ao dire0tor ger~l
do Departamento a medida d~ declarar compulsoria a nobficacãQ de casos de impaludismo.
Art. 1. 047. A Directoria de Saneamento e Prophylaxia
Rural promoverá todos os trabalhos de propaganda relativos
a prophylaxia anti-paludica, e, de modo especial. por meio
.de folhetos, annuncios, projecções, conferenciaR e quae8quer
0utros proeesso!=l convincentes, tornará conhecidas as vantagens da qüinina do Estado para uso preventivo· e curativo.
Art. 1 . 048. Nas zonas paludicas as construcç.ões destinadas á habitação ou ao trabalho do homem. deverão ser loca. lisadas em lagares descampados, sufficientemente isolados e
Hluminados.
.
JParagrapho uqico. Em torno das habitações, em um raio
de 500 metros não serão permittidas plant~s nas quaes se verifiquem depositas de agua que pern)ittam o desenvolvimento
aquatico dos mosquitos (bromelias e outras plantas similares)'.
Art.. 1. 049. A Direct.oria de· Saneamento e Prophylaxia
Rural fornecerá aos interessados projectos de habitaçõ~ aprofJriadas ás zonas paludosas e promoverá a adopção,. nos servit;os do Estado, de typos especiaes' de casas, visando difficultar a infecção domiciliaria da doencf:\.
•

CAPITULO IJ
Helminthoses

ArJ,. 1.. 050. O combate ás helminthoses, e especialmente á
uncinariose será reali~ado pela Directoria de Saneamento e
Prophylaxia, promovendo e exigindo a applicacão das seguintes medidas especificas:
a) h:..atamento de todas as pessoas atacada~ .ae helminthoses, feito o exame prévio, na .:; localidades onde o indicd'
endemico tornar necessaria essa providencia;
b) protecção do homem contra a infestação pelos helminthos;
.
·
c} protecção do so!o contra a contaminaoll.o pelos dejectos
humanos.
Paragraoho uni co. As medidas dos itens anteriores serão
executadas de accôrdo com as possibilidades e indicações locaes, 8endo preferidas as que proporcionarerp resultados mais
efficazes, ou serão praticadas em conjunto.
· Art. 1. 051. Nos postos sanitarios da Direotoria de Saneamento e Prophylaxia Rural serão feit(ts gratuitamente os exames necessarios âO diagnotico. ao tratamento e á verificaçãQ
da cura das helminthoses.

264

ACTOS DO PODER EXEOUTtvO

'Parãgrapho uni co. A medicação será ministrada nas sédes
'dos postos sanitarios, em do~icilio, em visitas ;systematioas,
\ Sendo registrados os doentes e ·todas as .occorrencias do tratamento até a cura completa.
Art. 10 052 Os methodos geraes de tratamento \serão uniformes em todos os serviÇos da directoria, · podendo experimentar modificações de accôrdo obm a pratica.
, Paragrapho unieo .. Os específicos usados nos serviços 1 da
Directoria de Saneamento e J;>rophylaxia Rural soffrerão .$émpro verificação prévia, destinada n garantir a sua inocuidàtlt~
nas doses de applicacão habitual.
Art. 1. 053. Aos responsaveis pelas fabricas, officinas, escolas, collegios, asylos, quarteis, prisões, colonias, e quáesquer
ontros estabelecimentos de existencia conectiva~ cumpre .fa,..
cultar e facilitar o exame systematico de todas as pessoa!:l sob
':';lla direcção, e o tratamento das que forem encontradas infestadas.
·
Paragrapho uni co. A recusa aos dispositivos· deste artigo
13er:i punida eom a multa de 50$ a· .000$, dobrada na reincidencia; tratando-se, porém, de estabelecimentos publiods, cacaberá á directoria promover a execução das medidas perante
as respectivas autoridades administrativas.
Art. 1. 054. Nas vias ferreas, e quaesquer outros serviços
'executados pelo Governo, serão obrigatoriws a verificação do
indiee cndemico da ancy)ostomose e o tratamento das pesgoas
infestadas.
,
§ 1. Nas vias ferreas e quaesquer emprezas particulares,
as medidas determinadas neste artigo serão tambem ohrigat.orias, cumprindo sua fiscalização á Directoria de Saneamento
e Prophylaxia Rural .
.~ 2. o Aos responsaveis pela execução dó disposto no para...
grapho anterior será imposta a multa de 500$ a i :000$ na~
infraoções, cabendo ainda ás autoridades competentes tomar
ontras providencias no sentido de tornar .effectivas as exig~n
cias san itarias referidas.
Art. . 1. 055. Nas em prezas e ser-v tços a que AJe referem os
artigos 1. 053 e f 051 será exigido, tant,o quanto possivel, o
uso do calçado, principalmente nas instituições mantidas pela
administração publica.
Paragrapho uni co. A Directoria de Saneamep.to e .Prophylaxia Rural providenciará perante as autoridades estaduaes o
municipaes no sentido de ser introduzido o uso do calçado
nas escolas pnblicas e em todos os estabelecimentos de edu-cação, assim como nos asylos on quaesquer oolleotividades,
mant.idas ou subvencionadas pelos Estados ou ml}nicipios.
Art.. 1 . 056. A Direct.oria dn Saneamento e Prd'phylaxia
Rural providenciará afim de que não sej.am utilizadas par~
bebida ou para usos domesticos aguas ·suspeitas de contaminação por dejectos humanos; igualmente. providenciará .. para
que não sejam dados á consumo vegetaes ou fruct.os .'mspeitos
de contaminação helminthica, sem que sejam submettido~ a
proces~os dl'. desinfestaçâo.
·.
·
.
Art. 1 . 057. As agnas de abastecimeqtos publicas ou particulares deverão sempre ficar protegidas desde as suas ~tas-
cent.es até o dest.inn final,
do modo a evitar a contamimtr;ito
1
por helminthos.
Art.. 1 . 058. Para os effeitos do artigo anterior a · Direo.
ctoria de SaneamentQ e Prophylaxia Ru~al~ fará observar os
1

o

o
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(Jisposit,ivos deste regulamento, relativos á proteoç§.o das aguas
~ do solo.
Art. L 059. Toda const.rucção, destinada a ser habitada.
de modo permanente ou tr'ansitorio, ·deverá ser provida d~ inRtallação de latrina, afim de colleotar. os dejectos humanos e
de assegurar a remoção dos mesmos atravez de rêdes de esgotos, onde as houver, ou de prover a depuraeão por meios de
fossas, de typos approvados pela. Departamento Nacional de
Saude Publica.
·. ·
Paragrapho uni co. A infracção deste artigo import.a· na
rpena de multa de 50$ a 200$, dobrada na reincidencia, precedendo intimacão do responsavel pela construccão .
.Art. 1. 060. Toda construcção destinada a escola, quartel.
asylo, fabrica, officina e quaesqner outras habitações collecti··
vas, deverão ter_ um gabinete de latrina para cada grupo de 30
pessoas.
Paragrapho- uni co. Quando os estabelecimentos de que
trata este artigo forem de propriedade e direcção particular,
aos responsaveis será imposta multa dn 50$ a 200$ pela, infra ·
ccão; tratando-se, porém, de ~stabelecimentos publicos, cal:}er:í
á' rlirectoria promover a execução das medidas perante as respectivas autoridades administrativas.
Art.. 1. 061. Nos logares onde houver rêde de esgotos acceit.avel, toda construcção destinada á habitação permanent.~
ou provisoria. deverá &er servida de gabinete sanitario providn
rle caixa de descarga de jacto provocado e vaso com syphão,
,
1 ligado á rêde.
Paragrapho uni co. ·A .infraCJÇão deste artigo será punida
com a multa de 50$ a 200$, dobrada na reincidencia.
Art. 1.062. Nos Jogares orfde não houver rêde de esgoto~,
ou si a que houver não preencher os requisitos necessarios,
toda construccã~J destinada a habitação permanente QU t.raqsitoria, tlnverá ser provida de gabinete sanitario, com vaso e
syphão, ligado a uma fossa de um .dos typos approvaflns peln
Departamento Nacional de Saude Püblica.
§ 1. Gabinete e fossa deverão obedecer rigorosamente aos
modelos indicados pela autoridade sanitaria. que fiscalizará R
sua construcção, não p9dendo ser techada a fo~sa e usado o
gabinete sem ~prévio nxame e approvacão da referida autoridade.
§ 2. A infracção do disposto neste artigo e § 1° será punida com a multa de 50$:}. 200$, dobrada na reincidencia.
Art.. 1 . 063. E' permitti'da a installação de uma fossa unica
para varias constrneções do mesmo proprietario ou responsaveJ, devendo neste ca~o ~er olwrlecidas indica('õe~ Pspeciaes
da autoridade sanitaria.
Paragrapho nnico. A concessão de que trata este art.igo
poderá ser para o caso de construcções de proprietarios on
rcsponsaveis diffprenU's, nma vez que um dellcs assuma a
obrigaç.ão de . Vf'lar pPlo perfeito fiinccionamento da fossa. ·
Art.. 1.064. O funccionament.o das instailações sanitarias
approvadas .será objecto de rigorosa fiscalização por parte da
autoridade sanita ri a.
Art. 1. 065 Quando a inst.allação sanit.aria soffrer estra.
gos decorrente~ de sua construcção ou do seu proprio uso, ou
quandq f~r necessa,rio introduzir-lhe--alterações, que as circumstancias tornM'eJll indicadas e ~ppport~nas, as exigencia~
0

0
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serão impostas ao proprietario, ou responsavel pela hanttacao,
e ao proprio locat.ario quando resultarem de descuido deste.
Art. 1. 066. O locatario ou morador será o responsavel
pela limpeza e conservação da latrina e da fossa, e tambem peh
remoção das materias solidas nella contidas, quando essa remoção se fizer necessaria.
·
~ 1. A remoção a que so refere este· artigo será .feita de
accôrdo com indicações da autoridade sanitaria, destmadas a
garantir a innocuidade das materias removidas.
.
§ 2. A inf,racção deste artigo será punida com a multa de
20$ a 100$ e o serviço executado administrativamente.
Art. 1 . 067 . A fossa absorvente só poderá ser tolerada
quando o permittirem a natureza do sólo e a situação dos mananciaes mais proximos, destinados á alimentação ou· irrigaçãO!.
Art. 1. 068. Quando, a juizo da autoridade sanitaria, uma
fossa absorvente não preencher mais oa reqtlsitos necessarios
á sua tolerancia, deverá a mesma ser aterrada, não sendo permittido o seu esvasiamento.
Paragrapho unico. A infracção deste artigo será punida
ron1 a n1ulta de 50$ a 200$000.
Art. 1. 069. Nos trabalhos conectivos de qualquer natureza, afastados de installações, sanitarias regulares, será obri ...
gatoria a construcção de fossas absorventes, ou de fossas e
valletas, com dimensões sufficientes para receber os dejectos
humanos.
§ 1. Os dejectos collectados nos fossos e valletas deverão
ser protegidos eontra o accesso de moscas, e posteriormente
cobertos de terra, ou mcinerados quando possível.
,
~ 2. O responsavel pelos .. serviç.os será pa_ssivel da multa
de 20$ a 100$ nas infracções.
Art. 1.070. Nas galerias subterraneas; especialmente ~os
trabalhOB de mineração, são applicaveís as disposições deste
regulamento destinadas a evitar a contaminação do solo, sendo
nellas permit.tido o uso de fossas moveis.
~ 1. As fossas moveis, a que se refere este artigo, deverão ser estanques, á prova de moscas, e construídas de material I'Asistente; alrm disso serão em numero sufficiente~ e localizadas de modo a facilitar o seu uso peJos operarios.
§ 2. o Os dejectos de taes fossas se:r:ão remoyidos para esgotos ou fossas regulares existentes, ou serão enterrados e submettidos a tratamentos efficientes indicados pela autoridade
sanitaria.
§ 2. A infracção deste artigo será passível da multa de
fiO$ a 500$, dobrada na reincidcncia.
Art. 1.071. E' prohibido aproveitar -as fezes humanas
ou material por ellas contaminado, para adubar o solo, sob
rwna de multa de 200$ a 1:000$000.
Art. 1. 072. E' expressamente prohibido atirar fezes humanas :i superfície do solo, cabendo ao chefe da habitação a
mnlta de ~0$ a 100$ pela infra0ção do disposto neste artigo.
Art. 1. 073. _A Directoria de Saneamento e. Prophylaxia
Rura~. _quando est~ver para isso devidamente habilitP,da, poderá
adqu mr o material necr.ssario para construcção de gabinete'3
e fossa~. <' crdr.I-os pelo cnsto aos part.iculares, ou ella propria
effecluar essa construcção, quando se tra~r de pessoas de
parcos recursos, cobrando a importancia devida em pr~taQões..
0
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§ 1. No caso de não pagamento das prestações no.s pra··
7.'os marcados, será feita a cobrauçr... judicial,.
.
§ 2. Nas habitações de indigentes invalidas, as install~ções
sanitarias sorão mandadas fazer gratuitamente pela autoridade
sanitaria .
. Art. 1. 07 4. E' expressamente prohibida ·a barragem ou
represamento de rios, valles ·ou quaesquer cttrsos d'agua que
percorram regiões habitadas e rec~bam affluentes de fossas,
despejos e aguas servidas, para o fim. de regar hortas, pomares e fazer cqltura de agrião e outros ..
•Paragrapho uni co. A infracção do disposto neste artigo
será punida com a multa de 200$ a 1:000$, dobrada nas reincidencia~, mandando a autoridade sanit.aria destruir as barragelis, represas e vallas de agrião .
.
Art. 1 . 075. A Directoria de Saneamento e Prophylax1a·
Rural promoverá e realizará, por todos os meios, trabalhos de
propaganda e de educação sanitaria, afim de facilitar a campanha contra as helminthoses.
0

0

CAPITULO 111

Eschistnsornose

Art. t . 07 6. A Di rectoria de Saneamento e Prophylaxia
Rural, na zona em que graRsar a eschistosomose; fará cumprir
a~ medidas -regulamentare~
concernentes á installação de
aba!!f.ecimento de agua para alimentação e usos domesticos, e
as que se referem á installação de latrinás e fossas, prohibindo. quanto possivel, a utili:?:ação. para qualquer fim, de aguas
q-ue contenham fórmas infectantes de eschistosomose, ou moluscos hoc;pedadorM in.termediario~ desses parasitos.
~ 1 o Quando não ~e puder ubter aguas de melhor origem,
será· permittida a, utilizatão dP taes aguas, se forem préviarmente submettidas a processos efficiente~ pará destruição das
fórmas infect.anteg dos eschistosomos, ou, na sua falta, quando forem assegurados cuidados especiaes á colheita e utilizacão da agua, a juizo e segundo indicacão da autoridade sanitaria.
.
·
~ 2. A infrac~ão dpgfe artigo e § to será punida com
multa de 10$ a 100~, dobraaa nas reincidencias.
Art. 1. 077. São prohibidos lavagens de roupas, banhos,
pe~carias e quaesquer trabalhos que exijam
o contacto da
pellH com ~guaq que contenham moluscos intermediarins da
eschistoson1ose.
Art.. 1. 078. Nos postos sanitarios a Directoria de Sanearmento e Prophylaxia Rural fará o tratamento gratuito da eschistosomose pelo~~ meio:~ QlH~ n scieneia houver reconhecido
efficazes.
0

CAPITULO IV

Doença de Chagas

Art. i. 079. Nas zonas em que grassar a doença de 4:Chaserão adoptadas as seguintes medidas prophylaticas :
a) as. autoridades sanitarias pr!tcura~ig; ng~ · d..cnnicilioa

ga~:.,
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infestados, extinguir o hematophago transmissor, por 1'umigações ou por quaesquer outros meios e1'ficazes;
.
b) serão pela Directoria de Saneamento e Prophylruua
Rural, tomadas medidas r~lativas á. modifioaQã~ de t~d~s as·
habitações ruraes, no sentido de tornar nellas 1mposs1vel a
existencia do insecto transmissor;
c) nos centros populosos e nas ~onas ruraes circumvisinhas delles, é absolutamente pr~hibida a construocão,' ;n~s ;~~...:
giões em que a doença é endemiCa, de casas de typo ·prlmltlvo, de parede5 barreadas (paredes de sopapo) a coberturas de
capim, ·que facultem a proliferação do triatoma;
d) nas novas habitações serão exigidas paredes rebocadas,
sem festas e fendas onde possam ocultar-se os· insootos, devendo as coberturas ser de telhas de barro, asbesto, ou outro
material que preencha o objectivo visado.
Art. 1080. Nos· centros populosos recem-tformados, principalmente nas ~onas de penetração de vias-ferreas, nas colonias agrícolas, ele., as regras relativas ·á construcção domici-liaria serão rigorosamente fiscalir.adas na sua execução e efficiencia pelas autoridades saniLarias.
Art. 1. 081. E' facultado ás autoridades sanitarias :fazer
demolir, nos centros populosos. as habitações de typo primitivo e infestadas ele barbeiros~ na~ quaes sejam impossiveis
rnodificações e fficientes.
Art. 1. 08.2. A Directoria de St 'Camento e Prophylaxia
Rural fornecerá typos de eonst.eucções ·baratas para attende.r
ás exigeneias regulamentares sobre habitações nas zonas da
doença.
Art. 1. 083. As em prezas de estradas de ·ferro, officiaes
e particulares ficam obrigadas a modificar as habitações
actuaes dos seus empregados, ou a construir novas, de accôrdo com as medidas exigidas neste regulamento.
Jlaragrapho uni co. A mesma obrigação é extensiva a to-das as emprczas industriaes e agrícolas de qualquer natureza, estahelecidas nas zonas rm·aes infestadas pelo barbeiro.
Art. 1l 084. As autorülade~ R.anitarias distribuirão, em
todas as zonas infestadas pela doença, instrucções escripta!
relativas ao perigo do barbeiro c meios de combatel-o.
Art. 1 . 085. Será promovida, pelas autoridades - sanitarias, ou aconselhada á populaçãô, a destruição systematica
dos tatüs nas zonas visinhas de crntros populosos ou das hahitaçõns humanas.
CAPI'PULO V
'T1·ach6nw

AI' L l. 086. Nas regiões onde grassar o trachóma a Directoria de Saneamento e Prophylaxia Rural installará dia-,
P.ensarios e, quando necessario, enfermarias ou hospitaes an~
tl-trachóma~osos, e contractará,
para dirigil-os, medicas
ophtalmolog1stas.
Art. 1. 087. Incumbirá aos ophtamologi,stas . dos dispensarias ~
·
a) estabc!ecer, par~ os do'entes de trachoma, durante' a
'P!la.se conta.qn_n~n~e, o 1solamento hospitalar· ou, quando .pos.stvel, o domicihariO, determinando ne!ite caso, as prese{'ipçlJea
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.hygienicas indispensaveis, ~elando pelo. seu cabf;!.l cumpr~
mento e não mais o consentmdo quando desobedecJdas ás extgencfas indieadas;
b) faz.er o tratamento gratuito dos tr~chomato~os, q.ue
procurarem os dispensarias ou se recolherem ás enfermarias
ou hospitaes;
.
c) ... pr.omover e realizar tragalhos.. dê P.ropaganda e de
e~ucacao sanitaria das populacoes,· ~~~trumdo-as so~re a
gravidade, os symptomas, as oonsequenouts, a propagaçao e a
prophylaxia do trachoma; .
.
.
.. .
d) promover o melhoramento das· condições hygiemcas
dos trachotnatosos, intervindo para as intimações, verifica...
ções · e punições que se tornarem necessarias;
e) realizar. a· inspecção obrigatoría, systematica e perw•.
dica: 1. ", de todos os funccionarios publicas, nas repartiçffes,
nas estradas de ferro e outros meios de locomoção,- e de empregados nos hoteis, pensões, cafés, botequins e outras casas
de oommercio, no commercio ambulante, etc,; 2°, de todo o
individuo que faça parte de conectividades (escolas, collegios,
asylos, quarteis, prisões, hospitaes, eolonias, fabricas, centros
industriaes ou de lavoura, etc.); 3°, dos immigrantes estrangeiros;
,
f) promover, quando julgar possível e conveniente, a exclusão dos trachomatosos do commercio ambulante e de outras profissões e empregos que facilitem o contagio.
Art. 1 . 088. E' obrigatoria !l notificação á autoridade sa-nit.aria de todo o caso de trachoma, nas zonas em que se realizar .a prophylaxia respectiva..
§ 1.. São obrigados á notificação o niedico que tiver sob
seus cuidados o doente, ou o responsavel pela habitação ou
servico em que resida ou trabalhe o doente.
§ 2.1 A infracção do disposto neste artigo ser~'i punida
com multa. de 50$ a 11:000$, quando o infractor não fôr profissionâl, medico, c, em caso contrario, de 500$ dobrada nas
reinoidenoias.
,
. Art. 1 . 089. Os responsa veis por quaesquer estabelecimentos de trabalho ou. de vida collecti~a ficam obrigados ás
seguintê_s disposições na occorrencia de caso de trachoma:
a) fazer a notificação de que trata o artigo· anterior;
b) executar e fazer executar as medidas sanitarias im...
postas pela autoridade;
c) facilitar á autoridade sanit.aria o tratamento do.~
doentes;
d) auxiliar as autoridades sanitarias nos trabalhos dd
prop_aganda e d~ educacão Qrophylatica anti-trachomosa, nos
serviços q~e estiverem a seu cargo.
· , Para~rapho uni co.· A infr.acção do disposto neste artigo
s~ra p~mda com a multa de 100$. a 1 :000$, dobrada nas: reinctdenmas.
·
0

Art_. ,1. 019101• Quancto _julgar conveniente, poderá a aut.orillade ex1g1r nos estabeleCimentos e, serviços em que residirem
o~ trabalha,rem trachomatosos, a criação de colouias espemaes para esses doentes.
Art. 1.. 0~1. A' verificação de um oaso de trachoma em
eso()la, é()llegw, a~ylo. ou estabelecimento OQngenere, fica ~
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~seu

dire.ctor, ou quem suas vezes fizer, obrigado~ além do.
cumprimento das exigencias do artigo anterior:
a) a excluir o trachomatoso aclivo, até a cessação do período de contaminação, verificada pelo ophtalmologista do
dispensaria de que trata o art. 1 . 086, quando poderá o doente
ser: recebido de novo comg alumno externo;
IJ) bolar, na sala de aula, o trachomatoso readmittwo na
escola, de accôrdo com o disposto na Iettra anterior, em ca.r,teira separada com material p'!dagogico exclusivo, e atast~do
tambem dos outros collegas indemnes, . nos recreios e descansos;
1') a consPntir n facilitar os snrviÇo.., de desinfeccão de
aue forr'lll passin•is o ct.lil'ieio, os movei-; c ·os ohjcctos eseoJares.
J>aragTapho unieo. A itd'rat~rfi.o .lo 'disposto neste artigo
será punida eotu 111111ta de ·t 00$ a I :000$, n o dobru nas reincidmw.ias.

Al'L. 1. ml:!. J>ouoní a au toridadt• Hanit.arJa, quando julgar

conveniente, exigir nas escolas, collegios e lyceus, in~tallação
de (·.las:'-le:..; «'srweia~'s pa,ra I rat_•,Jwmat.osos, C<)m prssnal, mobilia rio

P

matPri::~J

pedagogk.o privat.ivos.

Parilgraplw unico. A infrarçiío do disposto ne::>tP attigo
~orá punida pPia frírma rstipulnda para o art1go ant1~rinr·.
Art.. I. OH:L Quando Jorem impral.icaveis as medidas exigidas pelos ~rt.s. J. 091, 1092 e paragraphos, ·a juizo da autoridade ~anitaria, determinará ella o fechamento da escola.
Art.. 1. 0\l-l. Nas zopas onde gra,ssar l'tHiomicamente o
trael10ma ~· obrigatoria a \inst.alla1:.ão em restaurante~. tetf!ii,
pmlSÕI'~, en fós, l•otnquins, Pstn.(dõns de P!:'tl·adas de fe~ro e
outr0s (•c;talwl.el·,•inH'IÜos cougenerc::-;, de la,vatorios de ·3gua
eorrerltf•, l'it~a ndo lcnninaui.PllWIJI.r pi'ohibido o üso; e~
romnnm1, df' loalltas on ouf.ro~; nh.iectos susceptivei" de rontac:tn eom os olluJs.
ParagTapho 11 n i co. A in f'raeção do disposto neste artigo será punida eom a multa de 50$ a 50ü$, dobrada na.s

devendo ser o r·esponsavel intimado p~ra
exigenc_ia,s 1egaes.
Art.. I . 095. Nas zonas onde grassar endemicarh0nte o
t.rachoma, fica terminantemente vrohibido, nas igrejas o uso
de pias 011 outros rceipientes para agua benta,, só scndc permittidQs os dispositivos que evitem o contagio por intermedto
reincidencias.

cumprim~>Iltn dai~

daquelle liquido.

Ar I.. :1. OH6. Fúra das eegiõcs ondn grassar o trachoma,
vromoverá a j)irectoria de Saneamento e ProphylBtxia Rt~ral,
sempre que julgar necessario. a applicacão das medidas éonsignaqas nM lett.ras e e f do art.. 1 . 087.
CAPITULO VI

Leis hmaniose

Art. t . 097. , A·: .)'irectoria de Sa~~a.m~nto e. PropbY!axia
Rural promovera o tratamento espectftco tntenenvo dos 1ndl~'
viduos affectados de leishma,niose, e, sempre que possiv.et
fará a sua internação em hospitaes até a cura definitiva.

27(
§ V, Será ·feita tambem pela autoridade sanitaria a
propaganda do tratamento da doenÇa c indicada a technica ·
preferível, na sua applic.acão.
§ 2. o Os portadores de nloora.s superficiaes, ~~~mpre que
possível, serão isolados em hospitacs regionaes 011 cnrermarias apropriadas.
Art. 1. 098. Os portadores de leischmaniose cutnnea são
obrigados a trazer occhisas a.s respectivas ulceras, para o que
encontrarão o material n~cessario aos curativos nos postos sanitarios da Directoria de Saneamento e J?rophylaxia Rural.
Art. 1. 099. A Direcloria de Saneamento e ProphylaxiaHural procurará syndicar das causjls possíveis de propa,gaç.ao
da leishmaniose nas zonas onde grassar a doença, e providenciará de accôrdo eom as' indica.cões colhi•das.
Art. 1.100. A autoridad.e sanitaria fará matar os cães
verificados portadores de uleeras da leishmaniose.
CAPITUnO VII

Film·insr:
Art. 1 .10 I. Os indivjduos affedados de filariose ficam
sn i e i tos a med1das de prop":lylaxia, de accôrdo com as instrucç~es expedidas pela Directoria de Saneamento e Prophylaxia
Rural, e destinadas a evitar a contaminação de culicidios.
Paragraplw uni co. Sempre que possível, os dormitorios
dos indivíduos infectados r.erão protegidt>s á prova de mosquitos.
CAPI1'ULO VIII
E1;iznntia.'f fransmissiveis ao ~mnem.

Art. 1 .1 o.:::. A Directot·ia de Saneamento e Prophylaxia
llnral expedira instrucções re1ativas ao mecanismo de tran~
missão de epizoof.ias ao homem, e indicará as _medidas ten~dentes a evitai' a transmissão ou contagio, em cada caso especial.
Art. 1. 103. A autoridade saniiaria encaminhará aos lo-eaes- mais proximos, onde houver inst.allados Institutos para
a vaccinação anti--rabica, as pessoas mordidas por animaes
acqmmettidos de raiva ou -;uspeitos.

Tl'rULO IV
CAPITULO UNICO
Combate ds epide'f,~ia~ nos E~tados

Art. 1.11l4. Quando occorrerem sç ~ns epidemicos ent
qualquer região do Paiz, ~erá o seu c<;-~i;t! te realizado _pela
Uirectoria _de Saneamento o Prophylaxia Rural, . após accôrdo ~
oom os Governos Estaduaes e Municipaes.
-
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§ J . 1Para os effeitos deste artigo nos EstadOs 'ein qutt
·funccionem commissões federacs de propbylaxia rural serão,
os serviços por elias executados; e nos outros estados, os ser..
viços de combate ás epidemias serão effectuados por commissões especiaes desig·nadas pelo Director Geral do Depat:tamento.
§ 2. Nos rasos em que os surtos epidemicos· de que trata
este artigo ameacem as condições sanitaria8 de Estados ou
de outras reg1ões limitrophes, as providencia~ do Governo
Federal serão immediatas, ,sendo cústeadas as despeza~ dQ~
rP-spectivo~ ser•Jicos pela União.
·
0

0

Trrur.o v
MEDIDAS GEI'L\ES DE

SA~EAMENT..O

CAPITULO I
Art. 1 .lfl5. A Directoria de Saneamento e Prophylal'a
Jlqra! promoverá o saneamento das zpnas Turaes do p iz,

execnt.ando ou fazendo executar medidas de hygiente geral,
principalmente relativas ás habit.a~ões, ao abastecimento do
agua c tís insfallações de esgotos nu remoção de dejectos.
llllmano::; poJ' nut.ros processos.
Art. 1 .106. Para o desempenho dessas attribuíções a Directoria de Saneamento e Prophylaxia Rural, além de cooperar com os poderes publicos estaduaes e municipaes na oxceuç.ão de quaesquer. medidas de saneamento geral, .fará a propaganrla dos preceitos de hygiene applicada e a educação sys..:
tematiea das populaç-ões, no que respeita aos interesses da
saúde ..
. Al't. , l . J 07. As medidas geraes de hygiene, pràticadas,
aconselhadas on dirigidas pela Directoria de Saneamento e
Prophylaxia Hural serão variaveis, de accôrdo com as condições locaes, e atlenderão a diversos factores que p,ossam influenciar na sua opportunidade c cfficiencia.

CAPITULO li
Hygiene das construcções

Art. 1.108. Nas zonas ruraes fóra dos centros de povoação
as construcçõés destinadas a habitação, permanente ou transitaria, deverão ser edificadas em sólo secco ou artificialmente dessecado, rodeadas de terrenos livres, separà.das umas
das outras por espaço não menor de cinco metros e obedecerão,
as seguintes disposições:
a) o~ compartimentos das construcções aeverão ter o pe
direito mínimo do 3 métros c ser providos de ab'erturas para,
o espaç.o e:x:tel'ior liv1~e, de modo a serem arejados e insolàdos,
por aberturas de área nunca inferior a 115 da dos mesmos
compartimentos, sendo prohibidas as alcovas; devendo .a área'
de cada dormitorio não ser menor de 10 metros quadrados.~

b)' as paredes internas e externas das habitáções dever~o
ser reaulares, rebocadas, livres de frestas, de pref.erenm·a
caiadas ou pintadas não sendo toleradas as paredes Simplesmente barreadas;
.
c) o peso das habitações deverá ser nivelado, e, sem('~~
que possível, a juizo da autoridade sanitaria, impermeabilizado, ou pelo menos revestido de tijolos;
d) a cobertura das construcções destinadas a habitação,
pet'manente ou transitaria, deverá set, de preferencia, de material incombustivel, evitadas, quanto possível, as coberturas
de sapé, de pal1la, de' capim ou de material de semelhante
natureza;
:
e) as cozinhas deverão ser providas de chaminé excepto
quando forem installadas em compartimentos destacados do
corpo principal da construcção .,
Paragrapho unico. Serão exceptuadas das exigencias dos
artigos anteriores as construcções. temporarias, para arranchamento de turmas de trabalhadores, onde não fôr isso inconveniente, a juizo da autoridade sanitaria.
Art. 1.109. Nas zonas densamente povoadas, nos centros
de povoações e nos arredores das cidades serão observadas as
disposições do presente Regulamento comprehendidas na
Parte III, Titulo VII, Capitulo li, relativos a zona rural.
Art. 1 • H O•. As cocheiras, estrebarias, gallinheiros, chiqueiros, pocilgas, coelheiras, canis ou quaesquer outras construcções, destinadas á guarda, criação e engorda de animaes,
para os quaes deverão offerecer abrigo seguro, serão construidas separadas da habitação, permittindo entrada franca de ar
e de luz, c, quando indicado, terão o sólo impermeabilizado,
em plano superior, ao dos terrenos circumvisinhos, e construido em condições taes que permittam facil escoamento dos líquidos.
Art. 1. f 1 f. Os depositas de forragens, cereaes, sementes de algodão e qualquer substancia que attrahir ratos, ou
outros animaes deverão ser protegidos contra a sua penetração ou subrevivencia, pelos meios conhecidos, exeqmveis em
cada circumstancia, taes como isol~ento do sólo, entalamento das aberturas, etc. ; e principalmente serão construidos
o mais possível distante das habitações humanas, afim de
evitar á promiscuidade com as especies murinas vectoras da
peste ..
§ f . o Essas disposições se applicam aos depositos exi~
tentes, quer nas propriedades agricolas, quer nos centro~
commerciaes de distribuição, qüer nas. fabricas, quer nas vias
de communicação ferro-viarios ou outras.
§ 2 .. O não cumprimento das disposições deste artigo
e § to, será punido com a multa de 100$ a f :000$, dobrada
nas reincidencias .,
Art. f. H2. Nas pequenas povoações do interior os estabelecimentos para a venda de generos alimentícios (~ougues.
,quitandas, armazens, vendas, botequins, etc. ) , deverao ter ó
pavimento impcrmebializado.
Art. t.i 13. De accôrdo corrt as circumsf.ancias locaes, e
sempre com audiencia dos chefes de distrioto), a a ti t(Jridade sanitaria dos postos exigirá, nas construccões deft i nadas. a asylos, escolas, co!legios, quarteis, prisões, hospitaes, b~pieiQSf
0
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ho~eis, p~nsões, ~~r~ados, matadour~s, .xarqu~adl\s,. estabe-

leCimentos de lacbomiOs, etc., as medidas hygl<mica9 cabíveis
a cada espeoie previstas neste regulamento.

CAPiTULO Ill
Abastecimento de agua
Art. :1. 114., A Directoria de Saneamento e Prophylaxia
perante ~s autoridades s~nitarias administrativas e perante os partwulares, por todos os meios possíveis, a canalização domiciliaria em todas as localidades onde
h ou ver abastecimento de agua.
Art. 1.115. Os reservatorio.s de agua. tJestinados ao
abastecimento das babitaoões ou a quaesquer outros fins deyerão ser mantidos limpos e protegicos contra mosquitos p.
Impurezas.
Paragl'apho uni co. A infracção . do disposto neste artigo
será pumda com a multa de 20$ a 200$, dobrada nas reincidencias.
Art. 1.116. Na :falta de agua canalizada, ,pod'erão ser
aproveitadas para alimentação outras aguas, quan(lo verificada sua potabilidade e assegurada a sua não co.ntaminacão.
Art. 1 . 117. A agua -destinada á aHmentacão deverá ser
pura, livre de suspeitas de contaminações quaesquer e sem-·
pre qne for possível, conduzida, desde a sua o:•Jgem ao aestino
final, em cana!izações fechadas, feitas com material adequado.
Paragrapho unico. Quando houver suspelta da impureza
de qualquer agua destinada á alimentação, e na impossibilidade de se conseguir outra com maiores garantias <!e innocuidade, o aproveitamento daquelle só será permittido após
o emprego de processos recommenda'veis, para corrigir os
vi cios reconhecidos ou suspeitados.
Art. t. H8. Nenhum poço destinado ao abastecimento de
habitacõoes ou destinado.. a outros fins poderá. ser installado
sem que se observem as incicacões do art. 713 do presente
Regulamento.
:Paragrapho un ico. A infracção do disposto neste artigo
será punida com a multa de 20$ a 100$, sendo aterrados 'OS
poços, e eobrado executivamente o custo do trabalho, quando
realizado pela Directoria de Saneamento e Prop,hylaxia.
Art. 1 .119. Os poços já existentes, e em desaccôrdo com
as disposições exigidas por este regulamento, àeverão ser modificados, para o que será intimado o respectivo responsavel.
Paragrapho uni co. Em caso de não f'.umprimento da
intimaçã.o, será ~mposta a multa de 50$ a 200$., e aterrado o
poço cobrado execütivamente o custo desse trabalho.
Art. L 120'. Será perrnittida a installa~ão de •POÇO qne
sirva. a varias construcções contíguas, a juizo da autoridade
sanitaria.
.
.
tr
Art. t .121. No caso pre:visto no artigo anteriOr,. e. atando-se de zonas de população condensada. será ex1~1da a.
ínstallação de um rcservatorio u~ico..z com bomba ,elevadora e.
distribuição conlveniente ás habitacoes.
..
Art. L122. As aguas de rios e lagos, q~ando contam~· ....
nada~. ou suspeitas de contaminação, só poderao ser &1}~ovel•'
Rur~l promover~,
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~adas depois de ~offrer:em pr()oessos adequados ·que as pu~i
{fiquem.
Art. 1. 123. Só será permittido o aproveitamento de
aguas de rios e outros cursos, nos quaes seja lançado material de esgotos em natureza, quando taes aguas · tenham sido
rpréviamente· verificadas innocuas e po!fveis, ou quando forem:
as mesmas bubmettidas a tratamento, destinado_. a purifical-Q.S; indicado pela Inspectorià de Engenharia Sanitaria.
Art. 1.124. ·E' p_rohibido o lançamento de cadaveres, restos de animaes ou outros resíduos putresciveis nas collecções
.úu cursos de agua, bem como o seu enterramento nas suas
.
proximidades, a juizo da autoridade sanitaria.
Paragrapho unico. A infracç;ão do disposto neste artigo
será punida com multa de 100$ a 500$, dobrada nas reinci(]cncias.
Art. f .125. Caberá á Directoria de Seneamente e Prophylaxia Rural fazer examinar as installações já existentes e
os planos para a execução de installações de abastecimento
de agua destinada a nucleos de p:o:pulação, nas regiões sujeitas
a sua jurisdicção, exigindo dos poderes competentes, de aocôrdo com parecer da .Inspectoria de .Engenharia Sanitaria,
a adopção de medidas. hygienicas e de engenharia sanitaria,
quo se fizerem necessarias a sua captação, depural;ão e distri-

buição~

CAPI_T,ULO IV.
EsgQtos

Art. 1 . 126. A Direétoria de Saneamento e Prophylaxia
Rural fará examinar os systemas collectores e depuradores de
dejectos, (rêdes de canalização, estações depuradoras, etc.),
•~xigindo dos poderes competentes, de accOrdo com o parecer
da Jnspectoria de Engenharia do· Departamento Nacional de
aaude Publica, as medidas julgadas necessarias e opportunas,
quanto á sua installação, ·para o tratamento dos dejectos e
fCU destino final, cuidando especialmente de evitar a contaltlinação das collecções e cursos de agua.
Art. f . 127. Os planos de novas installações ou as modi. . .
ficações que se façam necessarias nas installações existentes
de systemas collectores e depuradores de dejectos (rêdes de
canaliza~·ão, .estações depuradoras etc.) nas regiões sujeita~ á
jurisdicção da Directoria de Saneamento e Prophylaxia RuI·al, deverão ser submettidas, pelos poderes competentes, á
approvação desta directoria, cabendo-lhe indicar, de accôrdo
com o parecer da Inspectoria de Engenharia do Departa-mento Nacion.al de Saude Publica, .as medidd.s julgadas necesrarias, para a sua perfeita efficiencia ~
.
Art .. f.f28. A depuração das aguas servidas e liquidos
de qu.alquer especie provenientes de hospitaes, matadouros,
fabricas, etc., deverá ser, quando necessario, completada por
meios efficientes, a juizo da autoridade sanitária.
Art. 1.129. Só será permittido lançamento in natura das
aguas de esgoto em cursos de agua, mediante as condições
~eguint~s: 1o, a relaÇão 'entre o volume das aguas despejadâs
e a descarga de curso em estiagem deverá se~ no mínimo ·
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1:1 oo; zo, a velocidade média daR agnas do curso não devet·4

f.er inferior a Om,60 por segundo; 3°, nas aguas despejttdaH

não deverá baver subst.ancias chimioas de natureza e em vo~
lume taeg que difficultern o proeesso biologico de auto-de ...
pnracãn; 4", as agua!ll Lles.pejadaH uão deverão conter mat.~ ....
rias em su~pensã•> ~inãiJ erq. estado Jje gra~de divisão;.~·~ ·:-.)
lancamenl.o deverá. ser feito em local e medtante d1sposttrvos
mmvenient.cs, a Juizo da autoridade !anilaria.
Art.. 1.130. Nas zonaR ondo houver r()dp de esgoto .a Dlt·Pctol'ia de Ba.neamento c Prophylaxia Rural indicará o pro,..•~ssn maiH. conveniente ao tratamento, a remoção ou ao destino final dos dejcctos humanos, de accôrdo com diversos factorBs, pt·iueipalmcnte considerarias as condicões de permeahil idade dn stíln, a s,ua disposi~ão f.npogmphica c a situaç.ão
tlo !ciJÇol d'agna.

.

1

Paragrapho unico. Em t.odo n prcdilf, seja de zona urbana
ou rural, 5erá obrigat()ria a i11stallaçfio ôe latrina~;, com todas
as de-[Hmdcnria.5 neeessarias a gal'anl i,. o t·r-gnlar tratamento e
o destino final dos tlejcct.os.
.
ArL 1.131. A:::. installaçõcs de latrinas e d.e outras dependencia::; de que trata o art.igo anterjor, ficam subordinadas ás
ili~.posiçõrl') contida;::. no capif.ulo t•clal.ivo á prophylaxia espeeifica das helminthoses.
Art.. 1.132. As aguas residuarias que possam contaminar
o sôlo c os cursos d'agua, c occasiouar assim prejuizos á saude
publica. deverão soffrer tratamento adeqüado, antes ,do. seu
destino final.

CAPITULO V
Auuas ]Jluviaes
Al'f .. i .133. As aguas pluviaes. das habitações em nuoleos
populosos e dos estahclecimcntos agrícolas, industria.es, eto.,
devem ser collectadas e condU!lida~ ·para cursos de agua ou
poços absorventes, a juizo da autoridade sanitaria.
TITULO VI
POLICIA SAN lT ARIA

CAPITULO I
Ar·t. J • i31t. A Directoria de Saneamento e Prophylaxia
tl.ural, por meio de um serviço de policia sanitaria, fará executar c observm· nas zonas ruraes do Districto Federal no
'l'ert:ilori~ do Acre e em quae.sqner regiõ~s dos Estados, em que
cst.e.Jatn mstallados · trabalhos de saneamento e prophylaxia,
~s medidas sanitaria.'3 determinadas
neste regulamento. e
t~u~lmente os preceitos de hygiene neccssarios á saude do indiVIduo e ao aperfeicoamento da raç.a.
. Art. 1..135: Para o~ effeitos do artigo anterior. as aut() ...
r~dades samtarms da D1reotoria de .Saneamento .e ProphylaXIa Rural porão em pratica as disposições· do regulament9 dq

ACTOS 00 PODER

!X~CUTIVO

Departamento Nacional de Sande Publica n executadin ag
disposições nelle estabelecidas e que forem 8!Plioaveis ús oon ...
dtções locaes.
~
.
.
Art. t. i36. Quando as exigencias sanitartas v1sareJ:?l o
heneficaimento de terrenos ou de ôonetruocões nelle locahzadas, e quando às construcções não pertencere~ ao, proprieta-,
rio do terrel,lo, caberá a este ultimo o, cumprimento dQ taes,
exigencias, salvo o caso em que o ' arrendatario ou looatarlo
tenha assumido por, cont.ract.o· legal a responsabilidade do
oumprtmento daquellas ~xigencias.
·
-paragrapho unico. Quando a autoridade n§.o puder verificar quem seja o proprietario ou procurador do terreno, ft~ará o occupante responsavel pelas exigencias deste ,regulamento.
,
Art. i.i37. Para os effeitos das exigencias sanltatias
F>ão responsaveis :
a) nos estabeleciméntos agrícolas, os respectivos p'roprielarios ou arrendatarios ;
b) nas emprezas e companhias, os directores gerentes;
c) nas empreitadas, os respectivos empreiteiros ou seus
representantes ;
'
d) nos estabelecimentos commerciaes e industrlaes, o~
respectivos proprietat i os ou gerentes.
Art.. f. 138. As intimações par~ cumprimento de exigencias contidas nos arti~os deste regulamento deverão sempre indicar, explicitamente, os dl~postttvos legaes que as
fundamentam c OR prazos concf'didos para sua execução, que
nunca excederão de 90 dias.
,
Paragrapho uni co. Os prazos ,concedidos para cumprimento das intimacões noderão ser prorogados pelos chefes
d~ postos. por periodo de tempo que, sommado ao primitivo,
nao exceda ao total de 90 dias.
- Art. 1.139. Depois de esgotado o prMo total de 90 dias,
de que cogita o artigo anterior e eeu · paragrapho, s6mel)te
pelas autorfda<ies superiores poderão ser concedidas nova~
prorogações, afP o maximo que perfaça nm anno, contando
n tempn d~corrido desde a data de sctencta da intimaQ!o.
§ 1,«> Depois de decorridtJs mL 90 dias ·de prazo, as novas
prorogações poderão 8er concedida~ pelos chefes de Df~
tricto at.é seis mezes. pelos cheff's de servf~o até nove mezes
e pelo director nté um anno.
§ 2. Os requerimentos. pedindo r..s prorogações de prazo
de que cogita este artigo, deverão Rer dirigidos ás autoridades compelent.es mas apre~entados aos chefes dos postos
F,~nitariM. f]~H' n~ emdarão áquPllas
devidamente informados.
Art. i.1!t0. O não cumprimento da fntimaçfto importa
na applicaçãn da multa prevista para cada caso, e em nova
intimação, por prazo menor.
Paragtapho unico. As infrae;ções. para as quaea nilo
hajam si dó comminadas penas esper,iaes, neste .regulamento,
serão nunidas com multa de !50 a 200$, dobrada na3 refn ..
cidencias.
.
Art. 1. iU. Os termos' de tntlmaçlo e os auf.oa de multa
deverlo ser sempre asstsna~os pel~ autoridade settarl&
competente.
· ·
0
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!Art .. ·1.142 .. A applicação das penalidades estabelecidas
neste regulamento não exime os responsaveis dos processos
riminaes que no caso couberem.
Art. f.143. Da~ ·penas impostas pelas autoridades dos
postos sanitarios, caberá recurso administrativo para a autoridade superior.
Art. 1.144. Os termos de intimação e os autos de multa
serão entregues pelos guardas sanitarios dia· Directoria de
Saneamento e P.rophylaxia Ru:al, que exigirij.o .Uo destina-tario a assignatura e data na 1• via ~(1) documento recebido.
Paragrapho un.ico. Quando as formalidades de que trata
este artigo não forem cumpridas, os motivo.s do não cum·...
priment~ serí'io exarados na intimação pelo funccionario en....
oarregado da entrega ..
Art. 1 .145. Quando se tratar de condições condemna~
v eis no pont.o de vista de hygi .ne. que indiquem demolição,
interdicção, despejo, cassação de licença, fechamento. cum-·
primento de qnalqner diligenci2 ou ohriga(,'.ã.o. ou si fl'lr necessario embargo de obra, a autoridade sanitaria, independente' do auto ele infracção, affixará no local· edital que d~
conhecimento ao interessado da pena imposta, e da diligencia
ou obrigação por cumprir, marcado prazo se fôr necessario .•
Art. 1.1.Hi. Todas a~ habitações, e suas dependencias,
deverão sPr mant.itiaF; em condiçõe~ acceitaveis de hygiene geral. c:;endo int.imados os re~ponsaveis a corrigir quaesqnei:' falhaR reconhrcidas pela autoridade sanitaria.
§ 1. O nf!;, cmmprimcnt.o da intimacão será punido com:
innlta de 50$ a 200$, sendo expedida nova intimação, pon
·
prazo menor.
§ 2. Si n~o fôr cumprida a segunda intimação, será íj
respommve1 mult.ado no dobro.
Art. 1. 147. E' obrigat.oria a remoção dos restos de co...
sinha e outros residuoc:; pntresciveis, e a sua destruição ori
so1 errarnento :'t distancia conveniente.
Paragrapho uni co. As 1nfraccões deste artigo serão punidas com m11lta de 108 a 50~. dobradas nas reincidencias.
. Art. 1.14.8. E' prohibido criar ou conservar no interior
das hahif.açõe~, inclusive nos porões e nos sotãos, animam;
que pelo numero, especie on má installacão possam causar.
rlamno á saude, on incommodo aos habitantes.
Paragraphc uni co. A infraccão do disposto neste artigo
será ppnida com a multa de 10$ a 50$, dobrada nas reinci-t
dencias.
'
Art. 1.14P. Nos nucleos de população o estrume animal
dP-verá ser diariamente retirado das cocheiras,, estrebarias.
estabulos, vacearias, gallinheiros, et.c.
Paragrapho uni co. A infracção áo disposto neste artigd
será punida com a multa de 50$ a 200$, dóbrada nas reincidencias.
Art. 1.15n. Não poderá ser utilizado nem accumulado á'
suoerficie do solo, a distancia menor de quinhentos metros
de- qualquer constrnccão àestinada á habitação, estrume ani ...
mal não humiticado ou que desprenda ainda cheiro desagradavel.
.
Paragrapho unico. A infracção do disposto neste artigo·
será punida eom ·.multa de 50$ a 200$, dobrada nas reinei-:
dencias.
0

0

ACTOS DO PODER BXBOt1'NVO

. Art. L t5L Nos nucleos de população o -estrume animal

ôó poderá ser conservado á distancia mínima de quinhentos
metros de qualque~ çonstrucção destinada á h~bitação, quando
oo1lec.ta~o em recipientes estanques, de faml limpeza, não

perm1ttmdo o accesso e procreacão de moscas e com capa'
cidade para prodúcção de 48 horas.
Para~apho uni co. A infracção do disposto neste artigo
será pumda com multa de 50$ a 200$, dobrada nas reinciJencias~

Art. 1 .152. O transporte de estrume animal em estado
crú, para dep•Jsitos onde seja feita a respectiva humificação,
ou para os locaes de que cogita o artigo anterior deverá ser
feito .em reciptep.tes ou vehiculos de facil limpeza. .
Paragrapho uni co. A infracção d9 disposto neste art.ig~·
será punida ~.)m multa de 20$ a 100$, dobrada nas reinciticncias.
Art. 1 . 15J. Os depositos para humificacão de estrumr;
animal deverão obed0eer a indicaçõe~ da autoridade sanitaria,
que fixará a situação, capacidade e typo convenientes, tendo
sempre em vista a necessi~ade de sererri estanques, de offP.recerem facilidades de limpeza e de carga e descarga do ma~·
tiJrial, e qne e·vitem o accesso e procréação de moscas.
Art. 1 .154.. Em nenhuma hypothese será permittido para
adubo o uso de fézes humanas e a utilizacão das agua~ de
rios e vall~s polluidas por dejectos da mesma natureza.
Paragrapha unieo. A infracção do disposto neste artigo,
será punido com multa de 200$ a 1 :000$, sendo os responsaveis intimados a desfazer as barragens ou represas de cu rS'lS de agua poi1uida, aproveitados para aquelle fim.
Art.. L 15~j. Os gcneros ali ment.icios, postos á venda nos
estabelecimentos commerciaes, c que puderem ser ingeridos
sem ter de soffrer a accão do calor, deverão ser collocados
em locaes ou dispositivos abrigados das moscas e, sempre
que .possivel, das poeiras.
Paragrapho unioo. A infraoção do disposto neste artigo
será punida com mnlt.a rte 50$ a 200$, dobrnda nas reincideucias.
Art. 1.156. Nns centros populosos em que tiver jnri.sdicção, a Directoria de Saneamento e Prophylaxia Rural 1pro-.
videnciará p.ara que os serviços de matadouros e de fornecimento de leite sejam executados de accôrdo com os preços
tos que garantam a ansencia de prejuízo para a saude publica.
Art. i .157. Todas as, facilidades devem ser garantidas ás
autoridades sanitarias dependentes da Directoria de IS'aneamento e Prophylaxia Rural, para o bom desempenho das funcções q11e lhe são commettidas sendo-lhes facultada, para isso,
livre entrada em todas as habitnções, constrncçõcs, logradouros, terrenos e locaes.
Art. 1.158. Quando não fôr consentida a entrada da autoridade sanitaria, para objecto de serviço, em uma habitação,
construcção, logradouros, terreno ou local qualquer. a dita
autoridade intimará o responsavel, com a hora e dia certos,
para permittir a viFdta que havia sido impedida ou difficultada.
Paragrapho uni co. Caso não seja cumprida a intimacão,
a ~utoridade sanitaria requisitará dos poderes competentes o
auxilio de que precisar paTa realizar, a inspecçlo.
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TITULO VII
tHSPOSIÇÕES GERAF.8 E

TRANBlTOlUAS

CAPITULO 1

Art. 1.159. Nos nuéleos de população condensada das
zonas ruraes e suburbanas do Districto Federal serAo appli...
cactos os dispositivos regulamentares da Directoria dos Serviços Sanitarios Terrestres, relativos á hygiene das constru.....
cções e á inspecção sanitaria dos predios.
Art. 1.160. Os serviços de policia sanitaria, de vigilancia
medica e outros de hygiene geral, nas zonas d' Districto Fe:..
deral a cargo da Directoria de Saneamento e Prop.bylaxia
Rural serão executados por esta directoria, até que as respectivas zonas, consideradas saneadas no ponto de vista das
endemias, sejam annexadas ás delegacias de saude.
Art. 1.161. As notificações dos casos de doenças de notificação compulsoria, nas zonas rlo Districto Federal ·a carg()
da Directoria de Saneamento e Propbylaxia Rural serão fei-4
tas aos postos sanitarios respectivos, que solicitarão da .Ins...
pectoria dos .Serviços de Prophylaxia as providencias regula..
mentares.
Art. 1 . 162. Nas cidades e centros populosos dos Estados
será applicado o regulamento sanitario da Directoria . dos
Serviços Sanitarios Terrestres, relativo á bygiene das habi-tações, e a quaesquer outras providencias sanitarias, me-.diante accórdo com os governos estaduaes ou munioipaes.
· Art. 1.163. Nos serviços de Saneamento e Prophylaxia
Rural poderão ser aproveitados, a juizo do Director Gerfíl do
Departamento Nacional de Baude Publica e mediante requisição do respectivo director, funccionarios de outras dependeneias do Departamento.
Paragrapho unico. Nos casos deste artigo, os funcciona ..
rios effectivos do Departamento Nacional de Saude Publica,
destacados em commissão na Directoria de Saneamento e ProI hylaxia Rural, ·perceberão por esta os vencimentos· totaes,
cabendo aos seu~ substituto~ os vencimentos dos respectivos
cargos effectivos.
Art.. 1.164. Os funccionarios da Directoria de Saneamento e Prophylaxia Rural poderão ser transferidos, a ·juiz.o
do director, para quaesquer zonas do paiz onde se executem
serviços de saneamento e prophylaxia rural.
Paragrapho uni co. A recusa de transferencia im~ortará
na dispensa do funccionario, a criterio do director de Sanea..
mento e Prophylaxia Rural. '
Art. 1 .165. Os casos omissos neste regulamento serão re.-.
solvidos por instrucç.ões do Director Geral do Depa.rtJ~,mento
Nacional de Saúde Publica ..
Art. 1 .166. Aos funccionarios da Directoria de .Sanea-·
mento e Propbylaxia Rural, quando em serviço no interior'
no paiz. poder:'i ser concedida uma diaria, de accôrdo com
indica.çõe~ fundamentadas pelo director, variavel conforme
as categorias desses funccionarios e as éondicõe_s de 'Vida
local. e arbitrada pelo Director Geral do DepaJ.ialllento •.
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Paragrapho unieo. Ao director de Saneamento e Propbylaxia Rural poderá ser arbitrada, pelo Director Geral do Departamento, uma diaria,. quando em viagem de ib.specção pelos
Estados.,
Art·. i .167. Mediante prévia autorização do Ministro, se ...
rão contractados pelo Director de Saneamento e Propbylaxta
Rural, ouvido o Director Geral do Departamento, os empregados necessarios á exeeuçlo dos respectivos serviços e que
não figuram nos quadros dos ftinccionarios effêctivos.

PARTE SEXTA
CAPITULO I

Das penas administratiV.as

Art. 1 . 168. As multas de que trata o presente regulamento serão impostas pelos inspectores, delegados de saúde.
ihspectores e sub-inS'pec~ores de saude dos portos, inspectores e sub-inspectores sanitarios, chefes dos sêrviços de fi1n'llização do leite e carnes verdes e chefes do servtço e de districto de prophylaxia rural, inspectores e sub-inspectores t:~a
nitarios ruracs. assistentes da Inspectoria de Fiscalização do Exercício de Medicina, os pharmaceutieos · inspeCtores com recurso para a autoridade immediatamente superior. As demais penas administrativas pelos dt~ectores, pelos inspectores das inspectorias e pelos chefes .ie
serviço annexo á Directoria Geral do Departamento {art. 94),
com ffecurso para o director geral.
~t. L 169. A autoridade que tiver & impor a pena ouvirá o infractor, si se apresentar no prazo de 48 .horas.
Art. 1.170. O recurso é suspensivo e deve ser interposto
perante a autoridade recorrida, no prazo de cinco dias, cor.tados da intimação do despacho ou de sua publipação na imprensa, precedendo, no . caso de multa, o deposito da importancia desta.
Art. 1.171. A. aut<fridade ou funccionario que verificar a
infracção lavrará um auto circumstanciado, que poderá ser
tambem aSsignado pelo infractor e testemunhas, procedendo
em s~guida, <::i fôr caso, á apprehensão dos effeitos ou documentos que comprovem a infracção e de tudo fará remessa
dentro de 24 horas ao chefe do serviço. A este encaminhará;
igualmente as explicações que porventura lhe apresente .•)
infractor .
Art. 1.172. Não recorrendo o infractor, será a multa
inscri'Pta em livro a isso destinado, de onde se extrahirá a
certidão para a cobrança executiva, si não fôr paga dentro de
48 horas contadas da em que tenilinar o prazo do recurso.
independente de nova intimação.
·
Art. L 173. Havendo recurso, a incripção far-se-ha depois que o mesmo. for julgado improcedente e se terá por
convertido o depl)sito em pagamento.
Art. t .17 4 .. O pagamento e o deposito t1'así multas serio
feitos, no Districto Federál1 na Contabilidade c!o Departamento, .e fóra do Distrlcto Feaeral, nas Delegaotas Fiseaes, Collectorias Federaês e •PQstos .nu:ra~s,
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Art. L 175. A autoridade sanitaria ·que tiver conhecimento ·d.e que foi ou está sendo praticado algum delioto em
materia de que trata o presente regulamento ou que .de qualquer fórma se relacione com os intet.esses da saude ..publica
communicará ao director geral do Departamento pa:ra os .efí'eitos legaes.
·
CAP11.'ULO li
Da Procuradoria dos Feitos do Departamento Nacional
de Saude Publica
:Art. 1.176. A Procuradoria dos Feitos do Departamento
Nacional de Saude Publica será exercida por um procurador
e dous adjuntos~ nomeados dentre os bachareis em 'direito,
que tenham pelt> menos dous annos de pratica forense, sendo
um e outros demissíveis ad 'nutum.
§ t.• Os adjuntos servirão sob a designação de primeiro
c segundo, e ~sta designação será feita pelo Ministro da Justiça e Negocios Interiores.
.
§ 2. o Nos casos de faltas e impedimentos o procurador
c os adjuntos s~ substituirão na seguinte ordem: o procurador pelo primeiro adjunto; éste pelo segundo; e o segundo
pelo pror.urador.
Art. 1.177. Ao procurador, compete:
I. Promover, perante a Justiça Federal,· a cobrança e,xeeutiva das multas impostas pelas autoridades sanitarias e a de
quaesquer taxas, emolumentos ou impostos em que seja interessado o Departamento Nacional de Saude Publica, dos
quaes decorra renda especial para o custeio de quaesquer de
seus serviços, bem ,.como a cobrança de quantias devidas por
qualquer Utnlo ao· Departamento, observando-se quanto ,a
('Ssas cobranças o que se acha estabelecido para a cobranca
executiva da divida activa da União.
11. Requerer e acompanhar as diligencias judiciarias que,
se fizerem necessarias para a execução das medidas e providencias ordenadas velas mesmas autoridades.
III. Funccionar em primeira ins4'1ncia nas acçõés que a
União tiver de responder por motivos de actos ou resoluções
rias autoridades sanitarias, ou :por qualquer motivo refereptes á Saude Publica, recebendo por parte da União a citação
inicial, e collegir os elementos para as que ·convenha á
União p'l'opor attinent.es ao serviço sanitario, iniciando-as e
:fnnccionando até o fim.
IV. Emittir parecer quando commltado em casos especiaes pela dir,ector geral e mais autoridades do Departamento. sobre as duvidas e questões que .possam ser suscitadas ·na
interpretação e apiplicação das leis e regulamentos referentes
á saude ·publica.
V. Informar os processos que contenham materia jurídica, dependentes de solução das autoridades sanitarias.
VI. Minutar, quando necessario, contractos ou accôrdos aos quaes o Departamento ficar obrigado por qualquer
titulo.
VII. Exerc.er as attribuições administrativas da Procuradoria e expedir instrucções para o respectivo serviQo in...

terno.

VIii. Consultar o procurador geral da Republica nos casos omissos ou duvidosos.
.
IX. Solicitar informações das autoridades competentes
sobre as acções em que funccionar.
X. Organizar estatísticas mensaes e annuaes do servico
da Procuradoria.
.
.
XI. Elaborar relatorios annmi.es dos serviços da PÍ'ocuradori.a .com indicações precisas do movimento forense annual,
apontando as providencias nece$sarias que se facam mister
para a regularidade dos trabalhos.
XII. Apresentar esses relatorios ao Ministro da Justiça,,
ao Procurador Geral da Hepublica e ao director geral do Departamento.
Art. 1. 178. Aos adjuntos de procurador compete:
I. Funccionar nos tProcessos que lhes forem distribuidos e delegados pelo procurador.
II. Acompanhar todos e quaesquer termos ou diligencias
judiciarias que ordenar o procurador nos processos commettidos á Procuradoria.
III. Entender-se direet.ainente com o procurador nos casos ;omissos ou duvidosos que por ventura surjam em processos que lhes tenham sido delegados.
IV. Solicitar informações das autoridades cnmpetenl t>s
sobre as acções em que fnnccionar.
Art. 1.179. Nos Estados as at.tribnições do procurador serão exercidas peloR procura-dores seccionaes e seus ajudantes.
Art. 1.180. Os adjuntos, eomo auxiliares imrilediato~
do procurador, exercerão repartidamente com este aR attribuições do n. I. do art. 1.177, e, por delegru)ão, as tlPmais
do mesmo artigo.
.
Art.· 1.181. As porcentagens e .procurat.orios que com-petirem ao procurador e aos adjuntos serão pagas mensalrr.,ente vela Secção de Contabilidade do Departamento, de
conformidade com as respectivas folhas expedidas pela .Procuradoria, sendo o total dividido em cinco quotas iguaes que
caberão dnas ao IProenrador e 1 1h (uma e meia) a eada adjunto.
Art. 1.182. Serão designados pelo director geral do De'partamento dons funccionarios da repartição para anxiliar6m o serviço de exfPedienle da Procuradoria.
PARTE SETIMA

CAPITULO UNICO
Do Conselho Superior de Humene

Art. 1.180. O Conselho Superior dfl HygienP. P. Sande
'Publica do Bra~i' sf'rá composto:
a) do Direct.or Geral do Departamento;
b) dos direct.ores dos serviços sanitar-ios;
c) dos professores cathedraticos de hygiene da Faculdade
de Medicina e de Engenharia Sanitaria da Escola Polytechnica
do Rio de Jam~iro;
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d) dos clwfes de serviço de Saude do Exercito: e· da Armada;
e) do Con!;ultor Geral da Republica.
Art. 1 . 18 i . O Conse1 h o que será presidido pelo . Ministro
da Jusf:iça c Negoc!os Ipteriores, terá funcções.; m~rampn«,
ron:'"iultrvas, e reumr-se-a quando convocacio por aquella · .au~
tnrtdadc, que terá voto de desempate. .
·
Art. 1.18:>. Além dessas funccões, cabe ao Com~elbo discutir e approvar os planos, plantas e orçamentos organizadós
para as obra$ de saneamento no Districto Federal, e nos E8tados, que nesse particular, tenham realizado accôrdôs com a
União.
Art. i . 18G. As dei iberacões do Conselho serão tomadas.
por maioria absoluta de votos dos membros do dito Conselho.
DISPOSIÇõES GEll.4.ES E TR.~NSITORIAS

Art.. 1.187. O Governo proverá os serviços technicos e
aclministrativof' á medidas que forem installados e entrarem
em execução, ahrindo, opportunamcnt.e, os creditos que forem
sendo precisos em virtude da preset:tte reorganização, inclu~ive os nPcesso.rios para inicio dos serviços de medicamento~
nfficiaf''l e terminação das rf'spectivas installações, ·de accôrdo
<'om o decrPto n. 13.15fl, de 23 de agosto de 1918, e para
manutenção da vigilancia medica dos principaes focos de febre
a·narella nos l~stados do Norte do Pai1., se assim fôr julgado
convenienl P, de-pois de fprminados os trabalhos de prophyJaxia (Jne aetualmentc se estão realizando naq'uelles Estado~.
.
Art.. 1.18t'. O Governo, em virtude da presen.te reorgan:zação, instnllará o serviço dP- preparo .de lympha antivariolica no lnstit.uto· Oswaldo Cruz, ao qual ficará incorpflrado, abrindo o credito necessario para construcç§.o de um
Instituto Vaccinogenico e para o respectiv() custeio no corrente annü, e, bem assim, para a indemnização que competir
ao act.ual propl"ietario do Instituto Vaccinico Municipal, pela
rescisão do seu contracto.
Art. 1 .18!>. Ficam exclusivamente a cargo da União os,
Ferviços, até agora executados pela Prefeitura do Distr.icto
Federal, relatiYos á fiscalização dos generos alimenticios, in ...
cl11sive o Laboratorio l\fnnicipal de Analyses, a fiscalização
dCJ commercio do leite e lactir.inios. e a fiscalização de earne~
abatidas.
§ 1. Os serviç.os administrativos do Matadouro de Sanb
Cruz permanecerão a cargo da P~efeitnra, c~bendo ~o J?epartarnenf.o Narior·al de Saude Pnblwa os serviços samtarws dt>l
f;sealização.
§ 2." A fh;calização sanitaria, necessaria á matança, ser.\
f··~ila pelo Departamento Nacional de Saude Publica nos matadouros munioipaes.
§ 3. 0 Ao medico nncarrega~<:! da, direcção dos serviço~ s~·
nitarios nos matadquros mumCipaes, será abonada a d1ar1a
de f5$000.
Art. Lf90. A Prefeitura do Districto Federal entrarA
em accOrdo com o Governo sobre o modo por que devem ser.
0

AdTofil 00 PODER SXECitJTiVO

execuladps e custeados os serviços que; ,em Virtude do- disposto nas lettras a e a do art. t• da lei n. ·3.987, de 2 de janeiro de 1920, são avocados pela Uniã9.
_
Art. L HH. A' excepção dos Inspectores e ohefes de ser~
viços especiaes, todos os cargos teehnicos ~erio :Providos medianto concurso, observado o disposto no art. 10 e respeotivns
paragrap~os da lei n. 3. 987, de 2 de janeiro de -1920 ~
§ 1._11 . Os medico~ elassificados nd ultinlo cQnourso. reali,zado er~ agosto de HH8, ·na Direct.oria Geral· de Saude Publica para inspeetm·p~ sanHarios terlio preferenoia no provimento effeetivo dos eargus eorrc~pondentes que resultem do
presente regulamento.
§ 2. Sel'ão tanihem aproveitados os medicos interinos, o
os de cominh~são, com relevantes serviços ,a criterio do Governo.
~ 3." O Governo aproveitará ainda nas. primeiras nomeações. eom dmügnação para o serviço de saneamento e prophylaxia rural~ os auxiliares do Posto Central de Assistem~ia
PuW~a que, mediante concurso, alli serviram no anno de 191d
c que completaram o curso de medicina ao tempo _da promulgaçã.o do decreto n. :L 987, de 2 de janeiro do mesmo anno.
§ 4. GarantidoR os direitos adquiridos dós actuacs serventuarios, o Governo extinguirá os oargos de vice-director
do Hospital S. Seastião e de vicc-director do Hospital Paula
t]andidn, quando occorrerem as vagas.
~ 5. o A1; vagas ora existentes nas Inspectorias de Saude
dos Portos dos Estados: Inspector de Saude de Corumbá;
ajudante de 1n classe de 1\'lanáos, Belém, Recife,~ Santos; ajudantes de 2• clas~c de S. Luiz, Maceió e Florian()~olis; de 3•
olas8e de S. Francisco; delegados de Porto Murtmho e Camocim, não serão preenchidas, de· a-ccôrdo com a tabella orçamentaria, devendo ape~s ser aberto concurso, nos termos
deste regulamento, parc1. ipreenchimento das tres vagas de
mcdicos ajudantes do Porto do Rio de Janeiro.
§ 6.• O Governo deixará de preencher as 15 primei-t·ag
vagas de inspectorcs sanitarios afim de reduzir o quadro re·spectivo aos lh:nites marcados no art. 5°.
§ 7, Os nctuacR delegaaos, não aproveitados nas O.elega.cias de saude a que se refere este regulamento, serão pr•)vidos nas vagas occorrentes nas delegacias ou ficarão addidos
no Gabinete do Dircctor Geral, podendo ser desigriados para
commíssões technicas. de accôrdo com a" calegoria do respectivo cargo effectivo, devendo ser suppressos os carl;'os, qnanoo occorerem a~ vagas.
§ 8. Os funcionarias administrativos das delegacias de
saude que forem suppressas, serão designados para servil"
tm outras dcpendencias do Departamento, de accôrdo com as
necesidades do serviço.
Art. ~ . i 92. O Governo solicitará do Congresso, annualmente, as providencias orçamentarias afim de que sejam con·tra,ctads enfermeiras Pl\ra os serviços da Saude Publica,
aproveitando para esse fim a reduccão de despezas realizadas
no qÚadro de inspectores sanitarios~
'
Art. 1.193. Os medioos municipaes, que forem aprovei~d9S noa servioos tran$ferldos para a União e que passariQ
0
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a funccionarios federaes, garantidos qs direitos apquiridos.
quanto á vitaliciedade e tempo de serviço, ·serão :distribuídos'
pelos differentes quadros das repartíções dependentes, per ... ·
cabendo vencimentos equivalentes aos que actualmente rece.
bem na Prefeitura Mm_ticipal.
'Art. 1.194. O Ministro da Justiça e ·Negocios Interiores
poderá designar· um funccionario da Secretaria de Estado
para organizar o serviço de contabilidade do Departamento,
pelo tempo estrictamente necessario. Esse funccionario con •
servará os vencimentos do seu ca,rgo e terá mais uma gratificação que o Ministro arbitrará.
Art. :1..195. O_ Governo poderá, se julgar conveniente, entrar em accôrdo com.._ a Santa Casa de Misericordia, para exe-eutar por si, annexahdo-o ao Laboratorio Bacteriologico, o
serviço de vaccinação anti-rabica.
Art. 1 . 196. Da data da execução deste regulamento çessarão todas as gratificações e diarias concedidas aos funccionarios da Directoria Geral de Saude Publica, passando os respectivos funccioharios a perceber os vencimentos estipulados na tabella annexa.
Art. 1.197. Os decretos das primeiras nomeações para
os cargos de Director Ge1·al do Departamen_to, Secretario Geral e Directores de Serviços serão lavrados no Ministerio da
Justiça e Negocios Interiores.
Art. 1 . 198. Para o serviço de prophylaxia rural serão
aproveitados, de preferencia, os medicos que tenham concluidó
o curso de especialisação em hygiene e saude· publica, que
foi creado no Instituto Oswaldo Oruz.
§ L o Os lfue não tenham realisado aquelle curso deverão
ser submettidos a provas de capacidade technica, perante ·a
Directoria de Saneamento e Prophylaxia Rural, de ac.côrdo
com instrucções ·.emanadas do Dh~ctor Geral do Departamento.
··
§ 2. Quando se. tratar de localidades longínquas e haja
oonve,niencia de aproveitar medicos locaes a. realisação das
provas de capacidad~ t.e0hnica, a que se refere o paragrapho
anterior, poderá ser feita perante uma commissão presidida
pelo chefe dr· Serviço de Prophylaxia Rural do respectivo Estado, sempre de accôrdo com instrucções do Director Geral
do Departamento.
.
Arf. 1 .199. Revogam-se as disposições em contrario.
0

Rio de Janeiro, 15 de setembro de 1921. reira Chaves.

Joaquim Fer-
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Tabella de veucimeutos do pessoal do· Departamento Nacional
de Saude Publica, a qué se refere o decreto n. i5. 003,
desta data.
DEPARTAMENTO NACIONAL DE SIAUDE PUBLICA
DIRECTORIA GERAL

Orden.
i Director Geral

t :Assistente .

.60

...

I~pectores

sanftarios, a ..
20 Sub-inspectores sanitai·ios, a
tO Medicos dos hospitaes de isolamanto, a .. . . .

Gratific.

18:000$000 9 : 00()1$000
7:200$000
S:t).00$000

Total

27:000$000
7:200$000

4:000$000

720 :'000$000

6:400$000 3:200$000

!92:0001$003

6:400$000

3:200$000

96:000$000

PROCURADORIA DOS FEITO·S

· t Procurador . .

8:000$000
2 Adjuntos de .procurador, a
, 5:600$000

4:000$000

12 :0'010$000

2:800$000

!l6:800$000

SECRETARIA GERAL

! Secretario Geral
f .Sub-secretario

1 Direct.or da Secção
de
contabilidade . • . . . . .
2 1"" IOfficiaes, a .... ,
1 Gluarda-livros
.. .
4 2" Officiaes, a ... .
3 3" Officiaes, a . . ..
8 Escripturarios, a ..
1 Archivista
f Encarregado da bi. bliotheca
i Encarregado do rteJ ·p_osito
... .
1 Porteiro . . ..... .
1 l.-\\judante do ..porteiro, com ..... .
2 CorreiOS a ...... .
4 Contínuos, a ..... .
f Encarregado . de elevador (salario annual)
.••..
8 serventes
(salario
annual), a •...
8

8

4

12:400$000 6:200$00()
3:000$000

18:600$00()
3:000$000

4 : 000$000~

3:200$000
2:400$000
1:800$000
1:200$000
2:200$000

12:000$000
19:200$000
9:6()()$000
2.8 : 800$00{)
16:200$000
28:800$000
6:600$000

2:800$000 1:400$000

4 :2~0.~000

2:000$000 1:000$00{)
3:600$000 1:800$000

3:000$000
5:100$000

2:400$000 1:200$000
"•400$000 '1':200$000
:400$006 1:200$000

3:600$000
7:200$000
14:400$00{)

1:8001$000

1:800$000

f:S00$000

••=,ooeooo

8 : 000$00()
6:400$0()0
6:400$000
1:800$000
3:600$000
2:400$000
4:400$000

3:~00$000
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AIJMOXARIF ADO

:1.

i

2
i
3

Almoxarife geral ...
Ajudante de alrno. xife, a ........ .
Escripturarios a .. .
Continuo ........ .
Serventes (s a lario
annual), a ....... .

GERAI.

Ordenado Gratificação
6:400$000 3:200$000

Totaes
9:600$000

3:600$000 1:800$000
2:400$000 1:200$0.00
2.:400$000 i :200$009

5:400$000
t7:200$000
3:600$000

1:800$000

'5 :400$000

INSPEGTOniA UE DEMOGRAPHIA

SANITARIA,
GANDA

l Inspeclor ........ .
1 Assistente ....... .
3 Ajudantes ....... .
1

Cartographo ..... .

1 2° Official ....... .
2 3os Officiaes, a .... .
~·Conservador

õ
l
1
:1.

3

do Mu-seu . . . . . . . . . . .
Escripturarios, a
Chefe de officina de
composição c impressão ........ .
Correio, a ........ .
Continuo, a ....... .
Serventes (s a lat·io
annual), a ...... .

EDUCAÇÃO

E PROPA-

10:800$0'00
8 :000$000
6:400$000
4:800$000
4:800$000
3:6{)0$0{)0

5:400$000
4 : 000·$000
3:200$000
:2 :·400$000
2:400$000
t:8oo-;sooo

16:200$000
12:000$000
28:800$000
7:200$000
7:200$000
f0:80Qt$000

2:800$000
2:400$000

1:400$000
1:200$000

4:200$000
t8:000$000

4:000$000
1:600$000
1 : 600.$000

2:000$000
800$000
1800$000

6:000$000
2:400$000
2:400$000

1:800$000

'5 :400$000

INSPEC1'0RtA DE ENGENHARIA SANITARIA

i Inspector ........ .
a Engenheiros chefes
de secção a ..... .
5 Engenheiros de 1..
classe, a ....... .
4 Engenheiros de 2•
classe, a ....... .
3 Conductores de serVIÇO,

a ........ .

1 Desenhista de :1. a
classe ......... .
2 Desenhistas de 2•
classe, a ....... .
i zo Official.. ...... .
i Contador ........•
4 3o• Officiaes a .... .
5 Escripturarios a .. .
4 Auxiliares a .....•.
2 Continuas a ...... .
5 Serventes (s a lario

annual), a •.....

10:800$000

5:409$000

16:200$000

10:000$000

5:000$000

~5:000$000

B:000$000

4:000$0'00

60:000$000

6:400$000

3:200$000

38:400$000

•4' :000$000

2:000$000

f8:00fl$000

4:000$000 C:000$000

6:000$000

3:600$000 1:800$000
Jl:S00$000 2:400$0~0
4:000$000 2:000$(}00
3;600$000 1:800$000
2:400$000 1.:208$000
2:400$00(1 1.:20 $000
800$000
·i :600$000

10:000$000
7:200$000
6:000$000
21:600$000
18:000$000
14:400$000
4:800$000

1:800$000

9:000$000

280

AC'l()S 1>Q PODER BXBCtmW

lNSPECTORIA DE FISCALIZAÇÃO ·DO EXERCICIO DA MEDICINA, PHARMACIA, ARTE DENTARIA E OBSTETRICIA

i Inspector . . ......

3 Pharmaceuticos inspootores, a
5· P harmaceuticos subinspectores, a ...•
2 Pharmaceuticos chimicos, a ........
6 Medicos assistentes,
a . . . . . . •.• .....
.....
1 2° official
1 3° official .........
2 Escripturados, a
2 Guardas sanitarios,
a . ............
8 Serventes ( so.la:rlio
annual, a ..•.....

.

.

Ordenado Gratificação
10:800~000 5:400$000

Totaes
16:200$000

3':200$000

2S:8oo$ooo

4:800$000 2:400$000

36:000$000

2:400$000

14:400$000

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

57:600$000
7:200$000
5:400$000
7:200$000

880$000

5:280$000

1:800$000

14:400$000

6:400$000

4:800$000

1:760$000

INSPECTORIA DE PROPHYLAXIA DA LEPRA E DOENÇAS VENEREAS

1 Inspector . . ...... .
1 Assistente
...... .

t

ao

official .

! •••••••

1 Ajudante de almo-

xarife . . ....... .
Escripturarios, a . .
Dactylographo . . ..
Porteiro ......... .
Continuo
..•.....
8 ~serventes ( salario
annual, a ...... .

2
1
i
1

10:800$000 5:400$000
8:000$000' 4:000$000
3:600$000. 1:800$000
a:600$000
2:400$000
2:240$000
2:0QO$OOO.
1:600$000

16:200$000
12:000$000
5:400$000

1:800$000
1:200$000
1:120$000
1:000$000
800$000·

5:400$000
7:200$000
3:ü60$000
3:000$000
2:400$000

1:800$000

3:600$000

,SECÇÃO DE ASSISTENCIA HoSPITALAR

Ho'spital S. Sebastião
1 Director • ........ .
1 V ice-Director • . ..•
t Ajudante de almo-

xarife . . ...... .

:l Pharmaceutico
.. .
1 ao official ....... .
2,. Escripturarios, a ..

8:800$000 4:400$000
7:200$000 3:600$000

1a:200$QOO
10:800$000

a:600$000 1:800$000
4:000$000 2:000$000
a:600$000 1:800$000
2:400$000 1:200$000
2:000$000 1:000$000

5:400$000
6:000$000
5:400$000
7:200$000
15:000$000

5 ·Auxiliarés, a ..... .
.t, Auxiliar de pharma-cia . . ......... .
2 800$000 ~- 400$000
~ .1\lachinista
...... . 2 880$000 1 440$000
i Porteiro . . ...... .
2 000$000 1 000$000
5.: Internos~ a. . ..•....
800$000
4b0$000
Leis de 1921....:...-Vol. v ·

4:200$000
4:a20$000
3:000$000
~:000$000

19

290

ACTOS DO . PODER EXEGVTrvu

Sti:CÇAtJ DB HYGIENE

l~FANTILi

Totaes
16:200$000

Ordenado Gratificação

t Chefe ~c. servico .... 10:800$000 5:400$000
4 ~hferm~1ros, ti .. : .• 2:000$000 1:000$000
1;.~. Escripturario, a .....
2:400$000. 1:200$000
;:, Alixi Wtres de ~3.

.

crip~a,

a. 11 ~. • •
sanitatioe,
a . . .. . . . . ~ ..

" auatdas
...

5

tsaHiriO

fjer\rertU~s

.t: ~gg~:ggg

f :600$000

800$0.00

4t800$000

1 :760$0ÓO

880$000

toi56oeooo

1:800$000

9:000$000

.:,·

annual), a ... ,.. ,

DIRECTORIÁ DOS SERVIÇOS SANITARlóS TEIUUtSTtiES

1. Director. . . . .
1 Secretario
( in
· 'i i co. . . . . .
f 2o Official . . , ~

..
é-

..
••.
2' aos Officiaes, a ...
3 Escripturarios, a ..
f Pbrteiro . . . . . • ..
2 Contínuos, a . . . .
4 Serventes
(salario
ahtiúal), â .. . ,..

1a:200$000 6:600$000

19:800$000

6:400$000 a:200$000
4:800$000 2:400$000
a:60D$000 1:800$000
2:400$000 1:200$000
2:000$000 i:000$000
800$000
1:600$000

9:600$000
7:200$000
10:800$000
!0:800$000
B:000$000
4:800$000

1:800$000

1~!00$000

í

INSPECTORIA DOS SERVIÇOS DE PRbPHYLAXIA

i Inspector . . . .. . ..
f Sub~irtspector. . . .

t .Adthinistrador

gé-

10:800$000 5:400$000
9:600$000 4:800$000

16:200$bpf1

14:400$000

7:200$000

3:600$000

iOtS00$000

5:600$000
6:400$000
4:800$000
3:600$000
2:400$000

·2:800$000
3:200$00'0
2:400$000
1:800$000
1:200$000

25:2Ó0$000
9:600$000
7:200$000
21:60'0$000
93:600$000

3:600$000

1:800$000

16:200$000

..

3:2ob$OOO

1:6p0$000.

i4:loo$ooo

~o bh~1~~ão,d:· 'lúfhiá:

3:200$000

1:600$000

3t3:4ó0$000

2:8ôO$ôb6 !:400$000
2:460$000 1:200$000

tz:ooosood

2:000$000 1:000$000
1:600$000
800$000
2:880$000 1:440$000

t2:tioõ$ood

3
1
1
4

26
3

ral. . . . . . .
Adtrlinistradores de
desinfectorio, a ..
1o official
....
2° Official. .
..
aos officiaes, ' a ..
Escripturarios,. . à
Ajudantes de Al-

·
..

â bi~~ili~lJ~~e: de · ··
serviço, a

8 Encarregados

ti e

. á ......•....

1 ~órteiro. ,. . . . . .

4 Porteiros

iHI±iliá-

•· res, a ..... , .. ,.. ,

1 Continuo . . 1. • • ••
4 Màchinistas, à ...1. ••

:.to

Guardas
desim~ctadores de i •
classe, a .. • .... ,.. ,

2:000$000

f :000$0GO

~:6oo$tlofl

~~~~B8188S
t20·:oOOIOOO

1\ll
INSPECTORIA: DB .PROPHYLt.XIA DA TUBEROULOSB

Total
!6:200$000

OrtletiU.tlo- Gr4tificaçãi
i lnspectbr .• . .• .. .•

o;

tO:SOU$000· 5:400$000

i ·As_sist_e\f.e ., (iflspe- ·
. . cto.r sanitario) ,.,
·"
. 3 :600$000
l . 3ct ·Official . • ·· . ;.
~ Escripturarios, a ..•
. 2 :400$()00
'1 Archivista. . ~ ó : • •
:3 : 800,001J
2 Dactylographo~, ' a.
2:240$000
1 enf.ermeira-chefe ~
4:0001QOO
1.:6óO$dUó
2 · Ctlhtihuos, . â,. . •• .••
S G'li á r d a s sâhltários, a.. . • . .•.
1:760$000

.... .....

,

•I

2:400$000'
'J. :800$000
i ::2_.()0$000
t:ilOOe070
id-20$000
2:000$0.'QQ
S00$00ó

2:400$000
5:400$000
7:200$000
4:200$000
6:72.0$000
6:000$000
4:80ó$OOO:

~80$000

21 :i20$ó00

lNSPEt:TORIÂ DU FISCALitAÇÁO DE GE~EROS ALIMENTICiu~:~

i tnspector . . · . . . . 10:8tih.$Oob 5:~ó_o$_:ooo
Official. . . . . .
Official. . .. ~ •.

4:8oo$oo-o 2:400$()bo
3 : 6Ü0$000 \ 1 :800$000

.. .. .~
aõ •
4 Veterinarios diplomadds, a.. . . . .
2 ·Contínuos, a . . . .
t Porteiro . . . . . .
20 Guardas fiscaes de
:t• classe, a. • . •

·s;tldU$000 t:800$ooo

,f 2o

1ao. xàrife..

AJU.~ailte dé, alhlti~

~ Esc~ipt'.Jra:dti~,

SERVIÇO

1 ·Chefe do serviço do
. J.eite e lacticinioe.
:t: Chbnico especia. lista.. . . . . . . . .
8 :ApxiUares de lahora torio, a. . . .
~, lnscriaJturario . . . .
2 Serventes (sa1ario
annual), a • • • •

DE

I

16:200$000
7:200$000
5:400$000

2:400$~0

1i200$000

5:400$000
7:200$0ôtJ

tSOQ$000
:6ó0$00Ô
t~:000$00&

2:400$000
800$000
1:000$000

28:800$080
4!800$0 O.
3:000$0 o

2:400$000 {:200$000

72:000$00.0

FISaÁLIZÀÇÁt> DB LEITE

8:8QO$OOO 4t400$000

13:200$000

5:600$000 2:800$000

8:400$000

a :200·$ooo

2~~ooaooo

. ~ •• ~ • . . .

1 : aooeooo

t:20o$ooo1 :8óo$()oo

38:,00$000
3:6{)0$000

à:«Wo$ooô

SERVIÇO DE FISCALIZAC:ÃO DE CARNES VERDES

i.i Ghefe

do Serviço
de Carnes Verdes.·
_i Metllco encarregatlo
dli direccAO do

.8 :809'$000 .., :4()0$000

13:200$000

no Matadouro de
. Santa Cru~. . . .
S Medicos instteoto-

8:0001000

4!000$000

12:000$000

~nirvi~

s~nitttrlo

r&ss' a. • . .. •_._

~ ~

a t·eottnaa,. -a :aaaes$4 . 5o·:ooottu:m

AO'tUS Do PODEk BXl!:OUTlVO

Ordenado Gratificação
2 1\fedicos rnicroscopistas, a ..
2 Auxiliares de microscopistas, a
t ao Official ..
3 Veterinarios, a ••

Total

6':666$666 3:333$334

20:000$000

2:400$000 1:200$000
3 :600$000 1 :800$000
4:800$000' 2:400$000

• 5 :.400$800
21:600$ Qa.

7:~0$000

LABORATORIO BRO'MATOLOGIOO

1 Director . . . . . . .
4 Cbimicos chefes, a.

·4 Chimicos
i
1
i
1
f

2
f
f

.l

auxiliares, a ........•.•
l\ficroscopista chefe
......... .
Microscopista
artxiliar
....•.
Preparador. da seccão de microscopia •... : . ...... .
ao Official ...... .
Escripturario •.••
Auxiliares de escripta, a ••••••••
Porteiro ...•.....
Continuo •........ ,
Serventes (salario
annual), a

8:800$000 4:400$000
7::200$000 3:600$000

ta :200$006
43:2()0$000

6:000$000

3:000$000

36 :000$000.

7:20Q$000 3:600$000

10:800$000,

4:000$000 2:000$000

6:000$000.

2:400$0()0 1:200$000
3:600$000 1:800$000
2:400$000 1:200$000

3:600$000

6 Delegados de

sau-de, a • . 1 •.•••••••
i O Escriptdrarios, a ..
20 Auxiliares de ·escripta, a ....... .
20 Guardas
&Jlnit.arios, a· .......... .
1O Encarregados
de
archivo, a.. . ..•
50 Guardas, a ...... .

4:800$000
3:000$000

1:600$000
800$000
2:000$000 1:000$000
1:600,00~
800$000

2:40~$000

.. .. . .. .. 1:8o<fsmoo

7:200$000

DEI~EGAOIAS

.

5:40~000

3 : 6,0\}$000,

DE SAUDE

9.:600~000
4 :80()"$000
2:400$000 1:200$000

86:400$000
36 :000$000.

1:600$000

800$000

48:000$000

i:760$000

880$000

52 :800$000

1:440$000
f:200$000

720$000
6Ó0$000

2t :600$00()
90:000$000

LABORA.TORIO BACTERIOLOGIOO

5 Assistentes. a .....

8:800$000 4:400$000
f:000$000' 4:000$000
6:400$000 3:200$000

~3 : 200$003
12:000$00()
i8:000$00Q

tes de medicina, a
Official .......
2 Escripturarios, a .•

!:440$000
720$000
3:600$000 {:800$000
.2 :400$000 f :200$000

5:400$000

1 director ........ .
1 Chefe de serviço ..
2 Internos (estudan-

t

ao

4:320$000

7:200$000

Aarol ·DO PODBR ~\'0

Ordenado Gratificação
ar2:800$0oo i:400$00Ó
chivista • • • • ~ ••
Zelador ••......••.., 2:000$000 ~;OQ0$000
t.: 600$000
800$000'
Continuo ••.••••.
Serventes de i • ·
(salario annual) ,a
2:40cJ!&OOO:
Serventes de 2• (sai:800$000
lario annual), a .•

i Bibliothecario

f.
1
4

5

Total

'4:200$000
3:000$00(J.
2:400$000
9:6()0$000
9:000$000

DmECTORJA DE DEFESA SANITARIA MARITIMA E FLUVIAL

f Director ••••..•.• -f 3 :200$000
t Secretario ......• 6:400$000
1 1. o Official • . •....
6:400~000
1. 2° Official . • .....•
4:800$000
1. Ajudante de almoxarife ..••......
3 : 600$QOO
2:400$000
2 Escripturarios, a •
2:240$000
2 Dactylographos, a .
t continuo . . . . . . 1:600$000
2 Serventes (salario
·anmial), a

...........

6 :600$000
3!200$000
8:200$000
2:400$000

•i 9 :800$000
9:600$000
9:600$000
7:200$000

1 :800$000 ·
1:200$000
1:1.20$000
800~000

5:400$000
7:200$000
6:720$000
2:400$000

1:800$000

3:6~0$000

INSPECTORJA DE PROPHYLAXIÀ MARITIMA

10:800$000 5:400$000
f Inspector.
6 Ajudantes· medi6:400$000 3:200$000
cos, a.· .
•
4:800$000 2~t00$000
1 Administrador
,1 Ajudante dtl admi-.
3:200$000 1:600$000
nistrador .
2:400$000 1.:200$000
2 Escripturaríos, a .
2 Guardas sanitarios
2:000$000 1:000$000
marttimos, a . .
1.~600$000
800$000
1 Continuo . . . .
1 Servente
(salario
1:800$000
annual)..
·.
2:~80$000' 1.:440$000
8 Mestres, a .
2~000$000. 1:000$000
2 Contra-mestres, a.
2:880$000 1.:440$000
.C Machinistas; a
2:400$000' 1:200$000
2 2e• Machimstas, a.
{:920$000
960$000
8 Foguistas, a
2:400$000 1.:200$000
3 Motoristas, a .
1 Chefe de turma de
2:800$000 1:400$ÕOO
.
desinfecciio .
-~ Desinfectadores de
2:000$000, 1:000$000
. ta.- classe, a . . .
4 :Desinfectadores de
1:600$000
800$000
2• classe, a .
1 Machinista sanita2:880$000 1:440$000
rio .
• ..•
4 Serventes .(salario
i :~OOfOOO~
· . annual) , e. , • •

16:200$000
57:600$000
7:2q0$000
4:800$000
7:200$000
6:000$000
2:400$000
1:800.000
34:560$000
6:000$000
25:920$000
7:200$000
51:840$000
1o:800$000 '
4:200$000
L2 : 000$00f•·
9:600$000
4:320$000
7;200$001)

!96
JNSPECTORIA DE BAUDE DO PORTO DO Rlp DE JANBIRC)

Ofd(tllaqq Grq.\if,ieacão

Tbtal

i Inspector geral • • . fO!~OQ$.000

5:400$000

:f f) :~00$000.

9:600$000
2:400$000

4:~0$000

Olót1ô

tº~ilggsooo
• $000

1:600$000
800$060
4:400$000 2:200$000

l4f400$000
f3;200$0d0

2:0Ó0$000 1.:000.000
1:600$000
800$000

t8;000$00f)
' 2: 400$000,

1:800$000

~;~OQ.OpQ

7 Jnspeotores de· saude do porto~ a • • .
2 Escriptura:tio ,- a. ~
l; .Auxiliares academioos, a
~~ Interpretes, a .
6 Guardas sanitarios
marítimo_;;, à .
1 Continuo
....
(1la1ario
~ Serventes
~:n~mal) , ~
'

..

.

..

~

SERVIÇO SÃN·ITARIO

f Chefe do Serviço "·
INSPECTORIAS E

f~·

DA

MARINH~

9 t600$00Q

SUB-INSPEÇ!TI'IJ\'J4~

:Mli!:RCANTB

4 :S00$000

1.4:400$000

PE SAUDE DOS J?OilTPS Dpà

ESTADOS

7 I n s p e ctores tle
saude dos :portos
30 'Sub-inspectores .• ,
7 Secretar i os. . . . . .
18 EscripLurarios archivistas • . . .•.
53 guardas sanitarios

6:41010$0001 3:200$000 ,67:200$1{)0()
15:200$000 2:600$000 234:000$000
29 : 400$000'
2 : 800$00q i : 400$000
1

~:OOQ$00Q

1:200$000

1:000$000
600$000

5-t.:PD0$0~0

~r$ : 400$0ÕO.

HOSPITAL PAULA CANDIDQ

i Director . . . . . • . .

1 Vice-Director. . . .
f PFarrpaceutioo
•
1 Ajudante d'e alwo~
xarife. . . . . . .
i ao official . .. . .. . •
2 Elscripturarios. ~~ .
1 lnt~rpret~ ..
1 Porteiro: .• · 1 Machinista .. ,

ol

8 :S00$000
7 : 2001$'000
4:000$0~0

4 _: 4QO$CP.O
3 :6®1$0íl0
2:000$000

3:600$1000 1:6~000
3:600$000 1 : 800$000
Z:400$000 1:2()0$000
' 3. : 20()1$000 1:600$000
2:ú00$000 1:000$000
2:880$000 1:440$9~1()

a:_ ~oo~l~~
to:aoo
ooo.

'!.

~:000 000

5:400$000
C>·: 400$000
7 ;200$00(}.

:s.ongooo
3:000
OQO.
1.:~20 . QQ

·.t_

LAzARETO DA ILHA Gl\ANDB

t Direotor :(em com-

missão) . -.-

r••• ,

'4':8001000

,•. •!

G:Qdoeooo

t Pharmaceutioo. ... ,

t AJudante do almo-

xarife. . .......,
3o Official . . . . . .
1 Porteiro .. .. ,. . ... ,
t Machinista .., .. .. • ,,

~

3!600$000 1:800$000
1:800$000
2:400$000 i:200$0QO
2:880$000 1:440$00~
~:~OP$00.0

5:400$000

t:.too$odo

~ :_ 6008PO.. ~o
'4:320.000.

1 Director .-., ,.,., ·...,

1 Secretario. •I
i 2° Offic\~} 'le

, ••.

l(~r.qen~o1 Gratdficacãa
!3:200$000 '6:600$000
6:400$ooo 3 :2ooti.o. o

:o ol
lo,.:

o , •••

!'

tt1981R82
rjJH~~ ·4WO
:4oo1"~oM· l t~\m .ooo

pl.

2 ao• ·OffjqJa@ij, ~ ·• •!
3 Escripturarios, a ··1
i Ajudant!J d~ ~Imo:

2

3:600$009 1:800$000
i:120$000

xarife ...........,

~:240$000

2 Dactyl<Jifijpbo~, a
1 Porteiró. ,·: . ..., ...,
•I

r~gg·saggg ~ :~ga:ggg

i Contin-q(:l ,. . ·· .· , ~~

3 Serventes.

8nDUflJ) I

(salarHl

a :• .,

;o

;1

,•....•.. o.

f

:~001000

Total

tQ:BPPIOOP

-9:600$000
7:200$000

tó~8Ó0$000

!0:800$000
5:.100$000
6:'720$000
8:000$000
B:400$00()
5t400$00~

FUNCCIONARIQS EM COMMISSÃO
(GRATIFICAÇÃO DE CATEGORIA)
~enflaes

~h~fe

de s~rv~ço ··
..Jiete de distriCto . . . . . , . . . . . . . . ·-· .
ln~~~ctores ··aariitªrios. r~raas -~ . ·~ ,~·
~,
SU:ti,;.mspectorej:i san1tar1bs ruraes .. ,... ,.. ,..~ . •.
Ajw;Iante de almoxarifa . •; .. ·~ • :• ·~
·~
:i
ol :o ot

io'ol

;o •I

o·o:

:o ol

lo o!

:o ol

IOoi
o

o!

•I

.,

•l

o o

o o·

,. : · .'· • . • •

,. ol

•

•

i :500$000
i :300$000
t :000$000
800$000
500$000

Rio de Janeiro, 15 de setembro d~ 192L -Joaquim Ferreira Chaves.
-

Modelos e tabpllas qu, •COJIJ.P~lJ.,.~ q l"~JM..~ dQ :Qep,r!""
tam.ento Nacional de Saude Publ1ca, approvado pelo decreto
15.003, de 15 de setembro de 1921,
DEPARTAMENTO N4CIONAL pB SAUDEi PUJlLICA

Directoria de

D~(esa

Sanit!Jria Ma:ritima e Flv,vial

Tabella das taxas a que se refere o regulamento approvado pelo decreto n., i5.003. de 15 de setembro de i921:
Cartâ de saude para embarcação estrangeira, á vela
ou a vapor ..........•..•.•.............•...
Carta de saude para embarêaÇõeé nacionaes, á vela
ou a vapor, exceptuados os .navios que fizerem
a cabotagem . .. . . ..................... o • •
Bilhetes ~anitarios ou de livre p~atica ..•..
o • • • ·:

i0$000
5$00!)

2$000

!06

AO'roS DO ·PODER EXECUTIVO

Diarias nos hospitaes de isolamento:
.Passageiro de 1a classe .............••.•••••.••
Passageiro de 2• classe .•..........•.•• • •••••.•
Passageiro de 3• classe ..........•....•. ~ •••.••.

20$000
t2$000

7$QOO

Os tripulantes pagará~, de accôrdo com €? aloja~
mento, diarias corre~ponaentes aos passageiros de
1•, 2a e 3Á clasSM .,
As crianças menores de um anno nenhuma
taxa pagarão.
As maiores de um anno e menores de quatro
pagarão o terço das taxas acima ..
As maiores de quatro annos e menores de doze.
annos pagarão a metade das taxas acinra.
As maiores de 12 annos pagarão as taxas por
inteiro.
A's cargas sujeitas á destnfecção serão applicaveis as taxas seguintes:
Por desinfecção de pelles, couros e tecidos, animaes, em .bruto, por 100 kilos ou fraeçio .....
Por outros .o~jectos não espeçificados, por 100 kilos
ou fracçao . . . . •................•••••••
Por tecidos de lã, algodão e canhamo, pelles e mibellos, em obra, por 100 kilos ou tracção ..•..
Por desinfecção das bagagens de passageiros de t•
classe, por 100 kilos ou fracção .........•••
Idem idem de 2• classe, idem idem ........... ~ .••
Idem idem de 3a clase, idem idem ........•....•

5$000
4$000
3$000
4$50(9
2$000

t$500

O consignatnrio, dono ou capitão do navio que
fôr desinfectado deverá pagar não só a imp9rtancia dos desinfectantes gastos, mas tambem ai dia- ·
rias dos desinfectadores e demais empregados.
Exame bacteriologico de agua .................•
Determinação do valor de um antiseptico .... ·...•.
Outros exames requisitados por particulares (escarros, pús, urinas) ·de 20$ a ............. .
Exame bacteriolog·ico, em domicilio, de 50$ a .... .
Rio de Janeiro, 15 de setembro de 1921. reira Chaves.

250$000
250$000

i00$000
200$000

Joaquim Fer-
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lepabll~

do& Estada

Unidos do Bra&ll

l"'Ptctoria de &w do Porto d ••••• , •••••••••••• •'• ••••••••••••••

BILHBTE SANITARIO

Segue com .destino ~· ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
o naTio ••••••••••••••••••• , de bandeiÍ'a ••••• ~ ••••••••••••• • •••••

.eommandante•••••••••••• ·• ••••••••••••••••••••••••.••••••••••••••
<tonelada• ••.• J •• ~ •••••••••••••••••.•• ~ •••••••••••.•••••••.••••••••••
com •••••••• ~ • • • • • • • • • • • • • • • • • • • ••• • • • • • • • • • • • passageifoa, sendo:
•• .-•••••••••••• de t• class8; ••••••••••••• de 2• ; •.••.••••••••••••
de 3•; •.•.•••••••. ~ ••• • ~ ••.••••••••••• tripulantes •••••••••••••• .;
caqa ••••••••••••••..••.•• •'• • •••••••••••••••••••••••••••.••••. ~ ,,
.que,. em Yirtude do artigo •••• do regulamento de •••• de •••••••••••
de •••• ~ •••••• , foi submettido•••••• ~ •••••••• :•••••••••••• ·• •••••••••

·•·••····•·•·······•·······••·······•···········•·····•······•··
•.....••.......•.....................................••......•..
·········~······················································

Po~to

de •••••••••••••••••.•••••••••••.•••••••••••••••••••••••••••
··~··················j··················~·····

...

..........•.• , , ..•..•...........••..•.•.....
Rio. de Janeiro, 15 de setembro de i921. reira Chaves .•

Joaquim Fer-

MODELO DOS Btt.lmTES DE LIVRE PRÁTICA

Repoblléa dos Estados

·soldos do Brasil

B1tação de tle•infect;IJo •••••••••.•••••••••••••••••••••••••••••••••••

BILHETE DB LIVRE PRATICA

Segue com destino a ••• , , ......... , •••••••••.• ,. ,. , •• , ••• , " , ... , , , ~ ,.
o navio •••••••••.•••••••••••••• , da ba.nc!eira,. , , , , , • , , •• ••. , •, , , ...
i::ommandante •••••• ~ ••••••••••••• ~ •••••••••••• ,.,.,,,,.,,,,,. ~- .. • ••
toneladaa ••• ~····,·········••••••••••••••••••••••••••••••••••••••·
com ••••••••••••••• pasgageiras, sendo ••••••••••••• ,,. de t• ~IAIIe,
••••••••••••••••• da 2•; ••••••••••••••••••••• de ~~···••••·•·•·••
••••••••••••.••••••• ; tripulantes e carga•••••••••••••••••••• ~ , ... ,

........•.•.....•.....••.................••••.••.•.••••.•••••• ,.
E, por estar em condiçOes da ter entL?ada eoa qoaJqqer porta da
Republioa, passei o presente bUbete de livre praÍiccc.
Estacl.o de desinfec<tão ••••••••••••• em ••••• de ••••••• de •••••.
O dlrector do serviço sanltarlo,

...............................•...
Rio de Janeiro, 15 de setembro de 1921. reira Chaves.

'Joa.qufm Fer-

Republlca dg; Esta~n

lr&~P~otoria

Unidos dq ·Brasil

tle StJude do forto d ••••••••••• .-••• , • , ••••••• •, •• ._ •••••
PASSAPOR!FB SANITARIO

~' ~Jil 4e§*hJO

a, , , , , • -, , , .• , • , ••• ~ •••• , ,_ ••••••• , ••• -• ,. • .,

o ~f··················································~········
de côr .•••••••••••••••••• , com_ a odade de •••••.••••••••••••••••••

natura! de ••• ~ ••••••••••. , procedencla

4e •••. ,. ••••••••••••••••.•

~ftMH~iro do va~r •••••••••••••••••••••••••• '!-'R~~tQ.ipffipf.adQ

<:Jq ... ,., ••••••• ,. •••••••••••••••••••••••••••• , A 411J&l dqro 1lc:tr. sob
vigil&llcQ IB~4ica, de acc*do com o rQ~ola•~tn appJQvardo pelo
deereto n. f4.3M, de Ui de setembro de tl20.
Porto ••••••••••.••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

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

~··~····,···~····~·············

···················~·········~··················

Rio de Janeiro. 15 de ·setembro de t92t.- loatpfm
rflira. Claves •

F~r

3oo

ACTOS DO PODBR EXBOU'I'ÍVO

Tabella de taxas a que se refere o regulamento approvado pelo
decreto n. i5. 003, de t5 de setembro de t92t
INSPECTORIA DE FlSCALIZAQÃO DO EXERCICIO DA Úl!2>ICINA,
PHARMAQIA, ARTE DEfNTARIA E OBSTF1I'RICIA

Licença para funccionamento. de !P·harmacias. lab~
rato rios, drogarias e hervanarias .
Exame de preparado (taxa na apresentacão ao' re~
querimento) . • . .....
~
Analyse de vegetaes, desinfectantes, producto8 e'himicos e aguas naturaes ......... ·. . . . . . . . . . .
Licença para v~nda de preparados..............
Transferencia de licença de preparados. . . . . . . . . •
o ." • • •• •

o ••••• ,

••••••• o ••

•

•

•

•

•••• :

6..ooo~
36$000
200$000
50$000
50'$000

Rio de Janeiro, 15 de setembro de 1921 • ....:.. Joaquim· Fer-

reira Chaves.

das gratificações extraordinarias a que se refere o regulamento app.rovado pelo decreto n. t5.003, de t5, de setembro de i921, para o serviço sanitario do porto, á noite.

~abella

Medico ........................-.............
200$00il
Guardas sanitarios .....
80$000
~uxiliar aeademico. • • • .. ·-·
~ .~
50$000
\Pessoal da lancha .•......
~
200$()00
Rio de Janeiro, 15 de setembro de 1921. -.Joaquim Fer.:.
o

•

•

o·· • • . • o . · • • • • • • • o • • • • o . o .

o •

o o •

o o • • • • .-. •••••

o •• o •

.,

•

•

•

••••• •

•

•

•

•

•

reira Chaves.

DECRETO N. 15. 0(}4 ~DE 15 DE SE'I'El\IIBRO DE 1~21
·Abre ao l\linisterio ôa Viaç~o e Obras Publicas, o credíL:) de
700 :{)00$, em apolices da divida publica, para attender a
despezas com a construccão do ramal de Urussanga.
O Presidente da Republica dds Estado Unidos do Brasii,
usando da autorização constante do art.. 82 da lei n. 4.2-12,
de 5 de janeiro do corrente anno, resólve abrir ao Ministerio
da Viação e Obras Jlublicas~ o credito de 700!000$, em- apo-'
lices da divida publica, . para attend'er a despezat; o. m a
construcção ~o ramal de UrussaJJ,ga
Rio de Janeiro,.15 de setembro de 1921, tooo da Indepen:
dencia e 33° da Republica.
o

EPITAClO PESSÔA ..

/., 'Pires do Rio.
Homero Baptida.

ACTOS DO'PODE~ EXECUTIVO

DEClliETO N. 115.005 -DE 15 DE

SET~BRO DE

10.1

19·21

Autoriza o arrenuame;nto dos serviços a/ cargo da Empreza
ViaÇão do S. Francisco
O Presidente da Republica dos Estados Unidos do Brasil,
attendendo ao que re·quereu o Estado da Bahia, por seu procurador e de accôrdo com a clausula XXIX do contracto de 27
de fevereirO' de 19·13, celebrado em virtude do decreto num~ro
9. 963, de ~6 de dezembro de 1912, decr~ta:
·
ArUgo uni co. Fica o Estado da Bahia, contractante do
serviço de navegação a cargo da Empreza Viação do S. Franpisco, autorizado a arrendar esse serviço, continuando, entretanto,· como responsavel unico por sua e;xecução, perante o
Governo Féde!'al, de accõrdo com o . contracto de 27 de fe,·ereiro de 1913, a que se ·refer·e o citado decreto n. 9.9163, de
26 de dezembro oe 19i2 ~
.Rio de Janeiro, .15 de setembro de ·1<921, iooo da Inde-:'
pcndencia e 33° da ReiPublica.
EPITACIQ PESSÔA•

.J. Pires do Rio.

DECUETO

~.

15.006-

DE

16 DE SETEMllRO DE 1921

t1oncede a The British Bank of South America, Limit.ed. com
séde em Londres, autorização para restabelecer uma filial
na r. idade de Santos, Estado de S .. Paulo
O Presidente da Republica dos Estados Unidos do Brasil,
attendendo ao que requereu The BI'itish Bank of South America. Limited. com séde em Londres, Inglaterra, autorizado a
Juncbionar na Republica pelo decreto n. 9.991, de 8 de jaineiro de 1913, resolve conceder ao mesmo banco autorização
para restabelecer uma filial na cidade de Santos, '·Estado df:lt
S. Paulo, pelo prazo e ·mediante as. contlJcões do referido decreto, ficando a referida filial ,sujeita á legislação vigente.
Rio de Janeiro, 16 de setembro' de ·1921, tooo dá Independencia e 33• da Re.publica.
EPITACIO PESSÔA.

Tiomero Baptista.
DECHETO N. 15. ()10f7 -

DE

17 DE Stin'EMDRO DE 192 i

Abre pelo Ministerio da Marinha o credito especial de réi8
118:560$, para pagamento de gratifieaç,ões devidas, a titulo <ie representação, aos almirantes quE> fizeram parte
do Conselho do .Almira~fJ).do, de 19t5 ·a 1917.

o Presidente da Republica dos Estado Unidos do Bra~·ii,
usando da autorização contida no decreto lPgislatiVO numero 4. 335, desta data, resolve abrir, pelo MjnistE>rio da Marinha,

$01

Ac·roS

no

PbtltR

E~EctrrtVo

o credito, especial., .dQ HS :560$; para ~agamento tl~ gratif~ca
oões devidas, a titulo' de representacao, aos almirantes que
f~Eer_~m parte do Conselho do Ahnirahtado; durante os anboh
de HH5 a 19'17.
Rio de Janeiro, 17 de setembro de 19~21; .f'().Oo da Indepen-"
denoü1 e 33, da República •.
0

bt+Acio

\Pks~f)Ã.

João ~edre) da ·Veilia:aMiW.ntra

nEdJiETO N. 15.008 -

OE 19 bE SE'l'EMÍiRb bÉ f92!

Determina que seja inscripta na conta de é~pit~t dá :EstrluÍà
de Ferro do Paran(tí·, ~ pão na de custeio; â desp6M, .até
ao maxiino de 12:144$259 ,(doze contos cento e quarenta
e quatro mil duz:entos e cincoenta e nove rêis), a ser
efll'ecttHtda cbttl a adaptaoão de tres vagões cobertos, a<f
se~viço ~e transporte de animaes e bagagens nos trens
de passageiros.
1

O Pr~sidente da Rep~blica dos Estadps Unidos dp ·Brasil,
attendetl:do ao que requereu a Companhia Estrada de Flerro
Si P.aulo-R,io Gra;nde e :í'§, informa~~es prestadas pela. Inspe...
ctorul Fetleral das Estrádas, derreta:
Artigo unico. De accôrdo com o .qué estabêlece a blau-·
sula 78, Iettra c do contracto celebrado com a Companhia
Estrada tle Ferro S. Páblo-llio Grande, ém 'Virtude dd decretd rt. H. 005; de :l9 de janeiro de f,9f6, fica détertrtl-nada a irtscripção, ria conta d~ capital da Estràtlli dé Ferro
do. Paraná; que Ih~ esbá arrendada, ~ nllo nll de tmst~itl; como
autorizou .. o aviso n. 86, expedido pelo Ministeriô da ViàÇã.o
e Obras Publicas; em 27 de junho de f92'1, da tlê!!tH~t:a llüê,
até ao m~imo dô orçamento approvado por essa avt~o, nà
importancia de 12: i44$2159. (doze contos cento e ttliarenta
e quatro mil duz!e:Q.tos e cincoenta e nove réis), fôr effeGttHt~Hí. borrl a adaptação dl3 tte. s vagões, cqbertbs, ~ert~hçen"':
tes aquella estrada, de 16 toneladas cada tirrt, ao servi(Jo de
transpbrte de artirna~s e bagagens nos trens de passageiros,
deve11do, porém;. a inscripção ser feita depois de apurada a
referida despeza em regular tomada de contas.
Rio de Janeiro, 19 de setembro de 1.g21, 100° da Independencja e .33° da IRepubiica. -·
Elfrn\cto PESBôA.

1. Pires. do.

-

Rio~
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DECRETO N. 1·5.009-

DE

19

DE SETEMBRO DB

i92i

IApprpva o projepto e fleSpeQUvo ~:çcamento; na i1;nporta~cia
üe 57 :.4·9:5$533 (ci·rtcoenUi e .$ate hctiito§ quatroeetltos e
noventa e cincà .t11i.Í quirthéhtos é tH~rttã e ,tres réis), para
a construccão, em Porto~.Yelho, de um edifício· destinado
a servir da alni6~ârH'atld da Hnhâ de ·"Nt~tt>ria tt Itlibira
dd Matto Dentro~
·

, o Presideni~ da RepubÍioa dos Estadds · Unidos do .Brasil,.
attotidéildo ao que r~quereú á « Cemparthia l!lstradá de Ferro
de ·victoria a Minas», ·S de ·\Lccru>do ·cou\ o que proJ)Oz a Inspootoria Federal das EstracJ.as, decreta:
Art., 1. Para a conatrucção, em Po:rto..;.Velho, de mri
edifício destinado a servir de almoxarifado da linha de Victoria a ltabira do Matto Dentr.o, da qual é (}Oncessionalfia a
«Companhia Estrttda de Ferro de Victoria a Minas:., ficam
approvados o project~ e vesp-ectivo orçamento, na importanciâ de 51 : 49,5$53:l ( cihcoenta e sete contos .e quatrocentos
e noventa e ciiico mil quinhentos ·e trinta e tres réis), conforme rectificação feita pela Inspectoria Federal das Estradas,
os quaes com este baixam,. rubricados pelo director .étál de
Expediente da Secretaria de Estado da ViaÇão e Obras PubUcas.
,
.
..
Art. 2. Será levada á conta de cuateio dâ. r~f.arida linha
a d-espesa que, .até .. ao .maximo do orça~ento ora approvado,
fôx' reálitli:mte effectuada coin á obra, depois d-e apurada em
regular tomada de cont~ ..
.
.. ·
Àrt. a.~ !Ficam ·marcadoS os prazos 'de ·2, (<Íóis) metes ··e
10 1 (tle~J mezes, ·respectiv~tn.ent~, pàra ó. Uti&i~ 0. ~ontH~i1b do
serr.içoj Qotitados esses pHt.zolJ da 3átà dá ptU:Uica~ão deste decrb~ro..
.
!tio de Janeiro, HJ de sét,niliro Jie HJ2l, lôoo da iitdepetl·
deneia e 33° da Republica .,
0

0

EPITACió P.ií:SSÔÁ.

J., Pires
DECRETO N. 15.010- DE 21

da~

Rio.

DE SETEMBR() DB

t921

Abre ao Ministerio da Guerra o credtíó ~~p~cHl1 de l2 :tJ~()$,
para pag·amento de despezas feitas com o tratamento do
1o tenente Mario Barbedo.
O Presidente da Repubhca dos Estados Unidos do Brasil,
usando _da autorizaçãQ cQntida no decreto le~isaltivo .lh. ·p.956,
de 24 de dezembro de 1919, resolve abrir ao Miiiisterw da
Guerra o credito espec.ial dé ~2 :040,; para, pagfi.ID~l}~O d~ despezas feU~s com o tratamento do i o tenente de pr1me1ra hnha, aviador, Mario Barbedo •
Rio de Janeiro, ~1 d~ setembro de 1921. tooo da Indepen..
d~nciá e 83° da Republica ~
EPITACIO .PESSOA;
Jô(tt:J Pamtií.l Vdl'ogerà.f6

ao•
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DECRETO N. 15.011- DE 21 DE SETEMBRO DE 1e2t
l,ublica a aubcsão da China á. Convenção Telegraphica Internacional de S. Petersburgo ·
O Presidente da Republica dos Estados Unidos do Brg,sil
publica a adhesão da China á Convenção Telegraphica Intérnacional de S. l">etersburgo, assignada em 22 de Julho de
~875 e revista em Lisboa a 11 de Junho .de 1908, conforme
cornmunicou ao Ministerio das Relações Exteriores a Embaixada Portugoeza nesta Capital, .por Nota de 5 do corrente~
appensa .por cóp.ia ao presente decreto.
·
Rio de Janeiro, 21 de Setembvo de 1921, 100° da Independencia e 33~ da Republica.
fa~

EPITAClO PESSÔA.

J • .ilf. de Azevedo M(lrques.

(CópiaJ.
Embaixatla de Porlugal.
N. 87.
Riu de Janeiro, 5 de Setembro :de 1921.

Senhor 1\lini:)tro,
Por ordem do meu Governo, tenho a honra de communicar a Vossa Excellencia a accessão da China á Convenção- Internacional Telegraphica, desejando ser collocada na 1• categorü\ quanto á sua contribuição para o respectivo Bureau Internacional.
Aproveito a opportunidade .para reiterar a Vossa ExcelJencia os protestos da minha mui alta consideração.

Duarte Leite.
Sua E~cellencia Senhor Doutor Azevedo Marques, Ministro das Relacões Exteriores.

DECRETO N. 15.012-

DE 1 21 DE SETEMBRO DE

1921

Publica à. adhesão da Finlandia :'i Convencão Internacional d~
Paris para a proteccão da propriedade industrial, revista
em Bruxellas e em Washington
·
O Presidente da Republica dos Estados Unidos do Brasil
faz publica a adhesão da Republiéa da Finlandia á, Conven.;:.ão
Intnrnacional para a proteccão da propriedade industrial. asr-:ignada em Paris a 20 de Março de 1883 e revista em Bru:x:ellas, a.14 de Dezembro de 1900, e em Washington, a.2 de Junho
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de 19H, com o respectivo protocollo de enci3rra.mento; conforme communicou ao Ministerio das Rel'ações Exterioreg a
'Legação da Suissa nesta ca.pital, por Nota de 16. do corrente,
cuja traducção ~fficial acompanha este dec;re,tor.
Rio de Janeiro, 21 de S'etembro de 1921, .100°. da Independencia o 33° da Republica.
EPI'l'ACIO. PESSÔÀ.

J. J.ll.

de,Az.eveào

Marqft~S.·

'(Traducção).
Legação da Suissa no Brasil.
• N. 1.99313.

Rio de Janeiro, 16 de Setembro de 192L
Senhor Ministro, .
De ordem do meu Governo, tenho a. honra de informar
Vos8a Excellencia de que, por Nota datada de 2 de Agosto de
i921, o Governo da Republica da F'inlandia notificou ao C'onselho federal suisso que, decidiu, com o consentimento do
Parlamento da Hepublica, adherir á Convenção Internacional
de Paris, de 20 de Março de 1883, para a protecção da propriedade industrial, revista em Bruxellas, a 14 de Dezembro
de 1900, e em Washington, ·a\ 2 de Julho de 1911, com o seu
protocollo de encerramento (vêr o artigo 18 da Convenção).
De conformidade com o artigo 16, alínea .3, da Convenção
da União de Paris revista, essa ,adhesão produzirá effeito um
mez após a remessa da notificacão ·feita pelo' Governo suisso
aos outros paizes unionistas, portanto a partir de 20 de Setembro de 1921.
Aproveito tambem esta occasião para Lhe reiterar, Senhor·
Ministro, as_ novas segurancas da minlia alta ,estima e da nunha mais distincta consideração.

Gertsch.
A Sua Excellencia o Senhor Dr. José Manoel de Azevr:d•l
Marques1 Ministro de Estado das Relacões Exteriores.

DECRETO N. t5.0HJ -

DE

21

DE SETE1\1BRO DE

1921

Promulga o Protocollo relativo ao Estatuto da Câl'tc Pcnnanenln de Justic.;a Internacional
O Presidente ·da Republica dos Estaqos .Unidos do Brasil:
Havendo sanecionado, pelo . decreto n. 4. 314, de 25 da
agosto ultimo, a resolução do Congresso Nacional que approvou o Protocollo relativo ao. Estatuto ·da Côrte Permanente
de· JustiçB Internacional, datado de Genebra;· em 16 de dezem.L~is de 1921-·tol.

Y

t~
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bro de HJ20, determinapdo ~s condições de acc~itac~o, ptlti
parte do Bpasil, qa juristlicção obrigatotia na diln Gôrle; c
ti3ndo-3e eNebtuado nesses lermos o deposiio do itlstrtitnento
hrasilciro de ratificncão do mesmo Protorlolto, rtâ Sé~retarhi
Geral da Liga. das Nações, naquella cidade, em 10 do corrente
mez:
Decreta que o referido Protocollo e respectivo Estatuto,
appensos por cópia a este decreto, sejam executados e cunipridos· tã:c inteiramente corno nelle'3 se contém, nas condiçõe,s
estabelecidas pelo Congresso Nacional.
Rio de Janeiro, ~1 de setembro de 1921, 100° da 'Independencia e 33° da Republica.
EPITACIO PESSÔA.

J. 111..

de Azeved~ Mat-ques.

EPITACIO DA SlLVA PESSóA
PRESIUENTE DA REPUDLICA DOS ESTADOS UNIDOS

DO BRASIL

Faço saber aos que a presente Carta de Ratificação virem
que os Estados Unidos do Brasil c outros paizes representa....
oos na Assembléa Geral da Liga das Nações; reunida etn Genebra no nnno _de mil novecentos e vinte, concluiratn e ap . .
proYaram urna Resolução relativa á criação de uma Côrt·J
!,crmanenle de .Jüstiça lnternacional e assignaram um Proto-~
collo concernente ao Estattlto da ,~dita Côrte, tudo do teôr se-'
gliintc:
Protocole de Signature

Protocol of Signature

Thc J\Iembets of thc Lett:..
gnc of Natiohs, .through thA
undersigned, duly authorised.
declare their acoeptance of
t.he adjoined Statute of t.he
Permanent Court of tntern'lLional , Justicé, which wM
approvcd by a unanimou8
vote of 1 .the Assembly of the
Lcag·n e on the 13th Dcccmbcr.. 1920, at Geneva.
Conscquently, tlfey Hereby
dPclat·e that they accept juri~H1iction of the Court in o.c.
eordance wit.h the terms and
~ubjcct to the conditions ~pf
thc above-mentioned Statúte.
The prescnt Protocol, which
.Lo pr~~ent Protocole, drcsse conformément à la déci- has been ch·awn up in accordance wíth the decision ta-•
~ion <lc l'Asscmbll)c de ·la SoClcté des Nations dn 13 dé- ken by the ~~ssembly of thé
cembrc HJ20, scra ratifié. League of Natlons on the l3Ui
Lo~

Mcmbres do la Société
Nations, rcprésentés par
Jes soussignés dOment autorisés. d1~elarent rcconna!it:re
le Statut. cijoint de la Cour
Permanente de Justice In-·
f crnacionale
de la Sociétt1
des Nations, approuvé par le
vote unanime de l'Assemblé~
de la Société, en date, à Ge·
n(we, du 13 déccmbre 1920.
En conséqucncc, ils déclarcnt, acecp!.er 1 la juridiction
d<~ la Com· dans los tcrmes et
conditions prévus dans Jn
Stalut ei-dcssus visé.
(ler-:
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Cbaque Pt1 i~sallcc adressera
~o;a ratificat.ion au Secrétariat

Général de la Société des Na-t.IOnl3, par les soins duquel it
en sera donné o.vis à toutes
los autres Puissances signataires. Les ratifications resteront déposées dans les archivas. d.u Seotétáriat de la
Société ues Nations.

Decembeí'; 't920, i~ 8\ibjêot _(,-,
ratification.
Each
Powe:flh'tl !l~nd its ratification to
the Secretary-General-- of thu
LP.ague of .Natfl:)ns: the latter
shaJ1 take the necessary steps
to notify et1ch ratificafJion to
the oth~r sígnatory Powers.
The ratifioation ~hall b~ deposited in the archives of the
SecJ·~hriat of the, League uf
.:iaiion~.

The said Protocol ehall reLe préscnt Protocole· restera ouvert à la signature des main opep for signature by
Etafs visés à l'Anncxe du Pa- the .Members of the League
ot Nations and by the State.3
otc de la Sooiété.
r:whtloned in tne Annex to
the Covenant of the League.
The Statutc of the Cour1;
Le Statut de la Cour en~
trera en vigueur ainRi q_u'il :;:htlll. come in to force as pr-.:cst prévu par laditc déciswr.. vided in t.he above-mentimwd
deds!üll.
J:.x('l'ufcd at Geneva,

in a
exemplairc, dont Ies textN: 8in~(~~ copy, the French :mtl
trançais et anglais feront foi. Eiíglish texts of which shall
bc•th be authcntio.
16th December, 1920.
I.e 16 déccmbrc 1920.
Fáif.. à Gcneve, cn un seui

For Japan

Pour le J apon
HAYASHI.

Ji'or Portu.gat

Pour le Portugal
AFFONSo CoSTA.

For

Pou.r la Grece

Gt·eece

PoLITIS.

Pou, le Paraguay

For Paragtlafl

H. VELÁ!IQUEZ.

Pour l' Uruguay

J.
.B.

'For Uruguay

c.

BL'\NCO •

FER.NANDEZ

Pou.r• la Nuuvelle Zelandie
J.

ALLEN.

Pour le Siam
CHAROON.
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r'\U n(Jrrt du Gouvernement Suisse et squ~ rfserve t(a ratification par l' Asseml1lée fédérale je; déclare reconnaitre
comrne obliaatoire de pleir• droit 'et sans convention spéciale,
vis-à-:-vis de tout autre Mem,bre ou État qcceptant la-· m€me
obli{!ation, c'est-à-dire sous .condition de réçiprocité, la jurilliction de la Cou.r, puremeni ét simplement, pou·r la durée
de cinq années.
MOTTA •

•4. u. nom du GMwernement Danais et sous ré~erv~ de rati{ication je déclare reconnaitre com me obfiuatoirR da· j:Jlein
dmit et san.s ronvention spéciale, vis-:.ã-v.is de tout· autre
Membr'! ou État acceptant la mAme obUgation, c'est-à-dire
svtts condUion d~? recip1•ocité, la .iuridiction de la Cour, purement et simpkmcnt pour la durée de cinq annlfaR.
H. ZAHLE.

Sous réscrve de rec-iprocjté .
•T. GutSTAVO G-qEm\ERo,
ARTURO R. AVILA.

11/ANOEL

M. DE PERALTA.

A n nmn du Gotwernement de l' Uruquay, je déclare recnnnaitrc comm.c obligatoire de plein droit et sans conventüm spéciale, vis-à-vis de tout autre Membre de la SociéM
ou État acccptant la même oblioation, c'est-à-dire sous candilion de reciprocifé, la jur-idict-ion de la Cour, purement ef.
simplement.
B. FERNANDEZ Y l\{EDINA,

Pnur

~opie

conforme:

Certified thru copy:

D . ÀNZILOTTI,
8ecr1~tairo

CtPnéral en fonction!=:.

Statut de la Cour Permanente
de Justioe lnternaiionale veaé par l'artio1~ f.4 dl1 Pacte
de la Société des Nations.

Actjng Secretary-General.
Statute for · the Per~anttnt
Court of Ia~ttrnational.., .Jq~.,
tice . r:rovided for )ly ilrtjQ}l\
!4 Q \he QOV8D8JJ.t of tb•
Leagu, of N"t.PlUJ!

ARTICLE PREMIER

ARTICLE f.

InrMpendamment
de
la
Com· d' A"bil.rng0., organisé'
uur les Convent.irms de Ia.
Haye de 1899 et 1907, et des
Tribnnaux ~pécianx d'A'rbitreR, auxquels les Etats demeurent toujours libres ~e

A Permanent Cour.t of Interna1.ional Justice is hereby
e~tahlished,
in ' aQpordance.
wit h Articl~ 14 o f tlle Cov~
nnnt of tne La~gue of l'iation$~
Th i s Court E)h~ll b~ in ~ddi~
tion to the Court of Arbitra-

au
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solption qe l~urs tion orgapis~4.b1 t~_e_ Qonv~n
est t~stitué3 tions Qf t_rhe 'a~~~ of t8~9.
qonfqr~ém~nt à l~.ar Icle · 14 !!_nd i 967, p.qd ta tbe ~pem~~:l
tlu Pacte de la Société des Na- l.'dbunals of, Arbitration to
t.iôn~ úne · Cour- Permaqente ,vq'{Çti'-~t~tes ~}f~ al#~rs . at
liJ?ertr to subtplt tlteir disd~ J 4stice fnternacionille:
f>útes ·fo.P settlen.íent. ·
cq:~1fier

I~

~~{fêr~qds~ il

OhaDitr~ premipr

f:htp,$r •

QDIGANISATIOI'J DE LA QOUI\ ORGÁNJ&.TÍON .

- dOUil\T

ARTICLE

2.

La Cour Permanente de
Justice Interna'o'ionale est un
corps dl) magietr;ttE~ jpdépen- .
~ants, êlus·, sans égard i't leur
:q~tionalité,
parmi les persqnnr.s jouifisant de la :plus
1J.aute consiqération mo:rale,
et qui réunissent les cqpdi-:
f.ions requises pour l'~xer~ioe
dflns Ieurs pays respeptifS',
des plqs haptes fonctions tuf.lipjjlirps, ou qui sont des JUris-consultes posséd~nt qne
cnmpétence notoire ep Ill~-::
f.iêre
qroit internatiClP.nàl.

ARTIÇLE

OF

TH~

2.

1:he Permanent Court of
International · 'Jiistice shall be
porppos~~ of a body.of indepenoent judges, el~cted r:e-:·
gardless of · their nJtt.ional.Ity
from amongst persons ot h1gq
moral cn~racter,. who posse~s
t.he qualificaf.lons reqmred m
thcir réspective cmmtri~s for
appointmente to the 1highest
jucHcia.l offic~s! o~ are jurisconsplt~ of ff!PQgu.l~~d qompeten!1e 1Jl m ~rnp.tionftl .aw.

ae

ARTICLE

;3.

I-'il Cour

se compose de.
membres: qnze juges'
f,itqlaires et quatre juges suppl~ant.s. L e nornbre qes ju~es
fitqlai:res et (lês jqges ~up-:Pléants peut. ôtre éventuelle:-:<
ment. augmenté par !'Assem-:plée, sur Ia proposition du
Qonseil de la Sociét~ des N~~
tions, à ccincurrenoe de quinze
juges titulaires et. de six juge~ suppléants.
quin~e

At\TICLE

The Gourt shall consist of
fifteen mernbers: eleven jnd-·
· ~es ~n(i fonr peput:v-judges.
The rimnber o f judg~s and
cteputy.,-;,judgr,s m;ty b~re~Jt.er
be· inéra~sed by the Á$sembly.
npon lhe -prooos~l of the
f!nmlc~l of toe Leaguf) of Na,..,.
t.ions, to il totl}l of f1fteen
judges and six deputy-judges.
ARTICLÉ

ARTICLE 4.

l.Jes mr,mbres rle Ia Conr
E'Ont élns par l'Assemhlée et
par Ir. Conseil sur 1me liste de
per~onnes pr~sentées 'Dar les
~rounes nat.ionaux de la Cour
d'Arhilrago.
conformément
l\ll'\: dif:;positions suivantes.
En ce qni concerne les
Memhres de la Rociété qui ne ·

$.

4.

The mem'ber.R of the Court
shall be rleGt~d by the As~f"I11bly and bv
tho Conncil
frmn a list. of persons nominaffHi by thA national gronps
in tne r.ourt of' Arbitrat.ion.
in acr,ordance. wit.h tne follo'Ning orovis\ons.
{n th~-ca.so nf Membrr~ uf ·
lhe· Leagne of Nations not. r~-

3t2
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sont pas représentés à la
Cour Permanente d'!Arbitrage,
les listes de candidats seront
présentées par des groupes
nationaux désignés à cet effet
par leurs Gouvernements· dan&\
1os mêmes conditions que celleA stipulées pour les membres de la Cour d~AJrbitrage
par l'.article 44 de la Convention· de La Haye de 1907 sur
le réglement •pacifique des
conflit.s internationaux.

ARTICLE

5.

'frois mois · au moins a.vant
Ja àate de l'élection, le Secré.:.
taire G-énéral de la Société des
Nat.ions invite par écrit 1es
l\fembres de ·la Cour d'Arbitrage appartenant aux E'táts·
mentionnés à l'Annexe au Pach~
ou cntrés ultérieurement
dans la Société des Nation~.
ninsi que les !personnes düsignées conformément à l'alinéa. 2 de l'article 4, à prucéd«:>r dans un délai déterminé
1mr groupes nationaux à la
pl'éc:fnüation de personnes en
sttuation de remplir les fonctions de Membro de la Cour.
r.haque groupe ne p.eut,. f~n
aueun cas, présenter plus de
quatre personnes, dont deux
au vlus de sa nationalité. En
aucun cas, il ne peut f.tre
prÃsenté un nombre de candidats plus élevé que I.e douLle
des places à remplir.

ARTICLE

6.

Avant de procéder à cet.te
clésignation, il est recomman··
dé à chaque groupe national
de consnlter la plus hauh~
Conr de Justice, les Facultés
et. Ecolrs de Droit, les Aeadémi<'s nal ionales et les sections
na I ionales d'AcadÃmies internationales, vouées à l'étude.
du droit.

presented in the Permanentl
Court of Arbitration, the lista
of r~andidates shall be drawn
up by national groups appointed for this •purpose by
their Glüvernments under the
same conditions as those preO::.
scribed for members of the
Permanent Court of ~bit:ra...'
t.ion by 1!\rticle 44 of the ,Con-·
vencon of The Hague Qf' ·i907
for the pacific settlftment of
international disputes.

A.RTICLE

5.

At least three months before the date of the election,
the Secretary-General of the
Leaguc of Nations shall ad-.
dre~s a written request to th~
1.\lembers of the Court of ArNtrMion belonging to :the St.ates mentioned in the Annex
to the Covenant or to the Sta-:
tes wh.ich join the League
sub~equently, and to the perBons appointed under paragraph 2 of Article 4, ihviting
lhf:m to undertake, within a
given time, by national groupe.. ·
thc nomination of persons in
a position to accept .the duties
of a member of the Court.
No group may ' nominate
rnor·e than four persons, not
more than two of whom shall
be of their own nationality.
In no case must tha number of
candidates nominated be more
than double the number of
seats to be filled.
·
ARTICLE

6.

Be.fore making these norriinations, each natibnal group
Íi; recommended to consult its
H ig-h est Gourt of J'ustice, i ts
Lf'gal Faculties and Schools
of J_,aw, and its National Acndí'mies and national sections
of International Aca.demies
clevoted to the ,study of Law.

AQ'J'OS 00 PODER JlljtJ!:Ctlft,

ARTICLE

7.

Le Secrétaire Général de la
Société des Nations dress.e,
par ordre alphabétique, une
liste de toutes les persoiJn~~
ainsi désignées: seules · ees
~Jersonnes sont élégibles, sauf
ic cas prévu à l'article 12, pa::·agraphe 2.
IJe Secrétaire Général com-·
munique eette liste à l'Assem ..
blée · et au Conseil.
8.

ARTICLE

L'Assemblée et le Conse1l
rJrocedent,.
indépendamment
l'une de l'autre, à l'élection,
d"~dlOJ.d . des juges titulaires,
ensmte des juges suppléants~
ARTICLE

9.

Dans toute élection, les électeurs auront en vue que lAs
lJersonnes appelées à faire
partie de Ia Cour, non seulemEn1. réunissent individuellement. les conditions requi~es,
fltais assurent dans l'ensemble
la réprésentation des grandes
i'<lrmes de civilisation et dés
principaux systômes juridiques du monde.

ARTICLE

The _ Secretary-General of
League of Nations shall
prepare a list iri alphabetical
ordtr of all the persons thus
nominated. Save , as provided
in . Article 12, paragraph 2,
the~e shall be the only per'5ons eligible for appointment.
The Secretary-General shall
submit this list to ~ the Asf;~mbly and ·to the Oouncih
the

ARTICLE

.ARTICLE

9.

At \cvery election, the ~le
ctors shall bear in mind !hat
not only should ali the persons appointed as members of
the Court possess the qualifications required, but the whole hody also should repres~nt
thc main forms of civilisation
and the. princjpal lega.l systems of the world.
10.

10.

Sont élus ceux qui ont réuni
la majorité absolue des voix:
dans I'Assemblée et dans le
Conseil.
Au cas oú le double scrutirt
l'Assemblée et du Conseil
8~ porterait sur plus d'un rec:;sortissant du même Membre
de la Société des Nations, Ie
plus âgé est seu! é lu.
de

ARTICLE

8.

The Assembly and the
Council shall proced indepen-·
dently of one another to elect,
firstly the judges, then the
deputy-Judges.

ARTICLE
ARTICLE

7.

11.

~i. apres là prrmiere séance d'~lection, il reste encore
om; siêges à pourvoir, il est
procédé, de la même manier.e,
à une seconde et, s'il · est né...
cessaire; à une troisiême • ,

1'hosé candidates w:ho obtain
an absolut~ majority of votes
in the AssembJv .and in the
Council shall be considered as
eiected.
ln the event of more than
one national of the samo
l\f~mber of the. League beh1g
elected by the votes of both
the Assembly and the Coundl, the eldest of .these onlY'
shalJ be · considered as elected.
ARTICLE

1 f:

Tf, after the first meeting
held for :the :purpose of the
deeti,on, ope or more seats remain to be filled, a se~ond and,
if nooessary, a tb,ird meeting
shall take place.
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ARTICLE

f2.

Si, apres la troisieme séance d'Mection, il reste emmre
des !'iêges à pourvoir, il peut
être à tout moment formé sur
IJ). demande, soit de l'Assemblée, soit du Conseil, une
Cqmmission médh~trice de six
membr~s, nommés trois par
l'Asserriblée, trois par le Copseil, en vue de choisir pour
chaqu~ ~iêge non · pourvu. llil:
nom à présenter à l'adoption
séparée de l'Assemblée et du
Conseil.
' :reuvent êf,re :r.ortées sur
cette liste, à l'upanimité, tou":"
tes personnes satisfaisant aux
conditions requises, alors même qu'elles n'aur~i!:mt pa~ nguré sur la liste de préscntatiou v isée anx articles 4 et 5.
Si la Commission médiatri..:
constate qu;elle ne peut
réussir à assprer l'électiop.
les nwmbres de la Cour déjà
nommés ponrvoient aux siegcs yacants, dans un délai à
ft"~er par lc Conseil, en choisissant parmi les persq1pes
qui ont obtenu des souffragos
soit dans l'Asscmblée, soit
dans le Conseil.
CC

Si parmi les juges il y a
égal des · voix, la -yoix
du jugo le plus âgé l'emporto,
pJtrt~ge

ARTICLE

· If, after tlle t~ir<l· m~etin~.
one or moPe seats s~Hl remtun
unfilled, a joh1t conferénc~
consjstiil.g or SlX rneffibPrs,
three appointed by tlle Assembly anp tlJ.re~ py tlJ.~ Cpun-,
eil, rpay bp f9rme~, . fi:~ . nnf
time, at the · request of tnther
the · Assembly. or í th~ Coúncil.
for the · purpose of cflQ'?~it?-g
one name ffi:c ~~J.ch s~at -stlH
vacant, to submit to the Assembly anel til~ qouncil for
their respective acc~ptance.
lf qw Oonferené;e is pnf).ni-.
mou~ly &gre~d upon l\llY per~
·SOU who fulfils th~ :re'qutrpd
condition~~ lle way be hwh•ded in its list, eyen tt10ugh ho
was not included in the list
of nominations referred t.o in
Articles 4 and 5.
If the Joint conference is
satisfied tnàt it will not Po
successfp I in procuring an
election, Uws~ members of tha.
Cmnt who have already been
apppinted sh&llt withjq a po~
riod to be fixeq by tne Ooun~
cil, proceed tQ fill the 'Vacant
seats
by · selection
from
amongst tllpse caqdid~~e~ Wh,@.
have obtained votes ~1ther m
the Assembly or in tha
Council.
In the event of an equality
of vote~ ~mongst tll~. jqd~e~,
th~ ~ldest judge shall have a
casting vote.

ARTICLE f3,

I,es membres de la Cour
sont élus pour neuf ans. ·
ls sont rééligibles.
Ils restent cn fonction jusq u 1 à I e n r rernplacemcnt!
Apri'$ ce remplacement, ils
continucnt. de connaitre des
affaire~ dont ils · sont dé.f~
saisis ~
ARTICLE

14.

Il est pourvu aux ~ieges devenus vacants selon la mé~

f2.

ARTICLE

f3.

Tho rnembers of the Oourt
shall bo elected for nine yoar~
They ma.y be Pe-:-elected. ·
They sq~ll continue to dis ..
charge their duties until their
places h ave been filled.
'J'hough replJtQ~d, they sh~ll
finish any cases which they

rna:r

}1av~ be~pn.
Afl,TICLE

'

14.

V~ca.ncie~ wnich mAr Qr..•cur····
shall be flllefi by tbe RIUllll

ACTOS

po

PPP~R

thode suivie pour Ia premíere
éleotjon. Le merpbrf} ~à l=l
Cour élu · en . rempl·acewent
d'un membre dont le mandat'
n'est pas' expil:t~ · àcheve le
terme qu llland3t. de son pr~
déeesseur.
ARTICLE

E:?{~OlJTIVQ

metnod as tpªt Iaid down for
the first el~ction. A member
of the Court elected to replace
a membec W~Q~e v.eriod of
appointment had not expired
w~ll hPIP the ap.pPintJD.ent for
th~ remainqer of tns pn~de
cessor's · terw .,

15,

Ml'ffCLJll

15.

~es \ juges sunpféaqts sonf,
Depq.ty-jndg~s_. ~llR.Jl be calàppelés d~ns Porqre qu ta- lf}9 uppn t!l ~it iq the order
hleau.
·
I~nd qqwn in f\ list.
Thts list shall be prep!lr~d
Le taqle~u est: «;;ressé p~r lll
Coqr,
en
te11~n,t · comptf3 by t.he. OPt.lPt. 41TIQ s.pall h&ve
d'l;\bord de la prtorit~ q'ét~~ regard · ftr~tfY to priorlf,y Qf1
ctwn et ensuite de 'ancien- clectio~ and · secondly to age.
neté d'âge ..
ARTICLE

16.

Les Membres de la Cour ne
peuvent exercer ancune foqction politique ou àdlllln.is,
trative. Cette dispositipn ne
s'applique pas aux juges suppléants en dehors de I'ex~r
cice de leurs forietions pres
qe I~ Coqr.
·
~n cas de doute, la Conr
décide!

ARTICLE

17.

T.,es Membres de Ia CÓfir ne
peuvent exercer les fonctions
d'agent, de conseil ou d'avocat dans aucune affaire d'or...
dre international. Cetta · dis.,
posHion ne s'appljque aux jugcs suppléants ctue relativ~
ment aux affaires pour lesquelles ils sont appelés à
éxercer leurs fonctions pràs
de Ia Cour.
·
Ils ne penvent P&rticiper
:tU re~}Pmenf. d'aUCUllC affai~
re dans laquelle ils s•ont an'térieurement. inJcrvenus commP.
agcnfs, conscils ou avocat.<=::
de l'une deR parties, Membres
d'un tribunal national Oli interril!t.ional, rt'una coimriiasion
d'enquôte, on à tout autre t•tre.
·

ARTICLE

16.

The ordfnary Members rf
t.ne Court may np~ exen~\se
any p.oHttCJl! pr fl,Qministrati~
ve function. This provision
does not apply to the Deputy
Judges excQpt wh~n pm·foL'ming their duties on Lhe
Coqr~
..
.
·An oqp.t
Qfi t~i~ point iil
sett._Jf3
tJw decision of the

Cpüf:'t,.

Jr

ARTICLE

No 1\fember of the C011rt
can act a$ agent, counsel or
advocate in any case of an international nature. This urovüJion oniy applies to the- de ...
puty-judges as regards cases
in which they are called upon
to exeroise their functionc:f on
the Oourt.
No 1\fember may participnt.e in t.he decision of any cas1J
ín which he has previously taken an aclive part, as agent,
connsel or advocate for one
of the contesting parties, or
a:-: a Member of a national or
int~rnat.ional Dourt, or of 1
commia~ion ()f enquiry, or in
any ot)l~r ru~paoity ...
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En cas de doute, la Cour . Any doubt ·on this. point. Í3
déetde.
settled by the decision of the
Court.
AR'l'ICLE 18.
i\RTICLE 18.
Les membros de la Cour ne
peuvent êt.re relcvés de leurs
f'o'lctwns quo si, au jugemen~
unanime des autres membres.
ils ont eesse de répondre aux
condif.ions recgtises.
Le Sccrétaire Général de ·la
Société des Nations en est
o1ficJellemenl informé par le
th·effier.
C(\tte communicatioa e~n
porte vacanec de siege.
AnTICLE

A member of the Court cannot be dismissed unless, in
.tbe nnaniroons opinion.;of the
other members, be h as Çeased.
to fulfil the required conditions.
.
Formal notification thereof
shall be made to the Secretary-General of the League of
Nations, by the Registràr.
This notification makes tho
pias e vacant.

19.

ARTICLE

19.

Les mcmbres de la Cour
The p1embers of the Cour.!.
jouissent dans l'exercice de when cngaged on the busin(lS:3
leurs fonctions des privileges of lhe Gourt, shall enjoy dtet immunités diplomatiques. plomatic privileges and immnnities.
AnTICLE

20.

ARTICLE

20.

Tout membro de ia Com
Every member of the ,court:
do H. avant d'entrer en ·' fon- shall, before taking up his ducL.-.-ÍI, cn séance publi~ur., t ies, make a solemn declaraJ.•rent!r'~ cngagement solennel tion ih open Court that. he
d·ex(~PH'r scs attibutions en
will exoccise bis powers imp:eine impar.tialité ct en · tou.-- partially and conscientiously,
to conseicncc.
AnTICLE

21.

AnTICLE 21.

The Cour.t shall· elect Its
La Cour élit, pour trob
ans, son Présirtent ct. son Presidcnt and Vice-President
Vicc-Présidcnt.; ·ils sont rééh-· for t hree years; they may be
gibles.
re-elf'ctcd.
Elle nommc son Grefficr.
H ~hall appoin its Registrar.
La fonct..ion de Greff'ier dA
'rhe duties of Registrar of
la Gour n'c~t pas· incompatible the Court shall not be deemed
avec celle de Secrét.aire Géné- incompatib1e wit.h those of
ral dA la Cem r Permanenté Sccretary-General of the Perd'Arbitrage.
mancnt Court of Arbitration.
AnTICLE

ARTICLE 2~.

22.

Le siege de la ·Cour est fixé

à La Haye.

Le Président e.t le Greffier
résident au siêge de la Cour.

The seat of the Court sball
he establisbed at The Hague.
'l'he President and Registrar
shall reside at the seat of the

ow~~
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ARTICLE 23.

AnTICLE ~3.

La: Cour tient une session
cbaque année.
Sauf disposition contrai!'e
du reglement de la Cour, cette
session. commence le 15 juin,
' et continue tant que le rôle
n'est pas épuisé.
Le Président convoque la
Cour en session extraordinaire qt,tand les éirconstances.
l'exigent.

A session of ihe Court shall
be held every year.
Unless pt.herwise provided
by rules of Coprt, this session
shall begin on the 15th of Junc, and shall continue for· so
long as may be d'eemed necessary to finish the cases on th&
cases on, the list.
The President may summon
an extraordinary session of
of t.he r.ourt whenever necc!;-sary.

A:RTICLE

24.

Si, :ponr une raison spéciale,
l'un dcs membres de la Cour
estime devoir ne pas participer au _jugement d'une afraire déterminée, H en fait
part au Président.
· ·Si le Président estime qu'un
des membres de la Cour ne
doit pas, ponr une raison spéciale, siéger dans une a.ffaire
déterminée, il en avertit celui-ci.
Si, en pareils cas, le' membre de la Cour et le Président .
.sont en désaccord, la · Cour
décide.
ARTICLE

25.

Sauf exception expressément prévue, la Cour exerce
ses attributions en seance
pléniêre.
·
Si Ia présence de ·onze juges
Htulaires n'est pas assuréeJ
ce nombre est parfait par
l'entrée en fonction des juges
suppléants.
Tontefois, si onze juges ne
'Sont pas disponibles, Ie quorum de nenf est suffisant
pour constituer la Cour.
ARTICLE

26.

'Pnur les' affaires concernant
te travail et, spécialemnt pour
les affaires visées c1ans la.

ARTIÇLE

24.

I(, for some special reason,
a member of the Court con-.
sidcrs thal he should not~ take
p,art in the decision of a particular case, he shall so inform the ·President.
If the Prcsident considers
t.hat for some special reason
one of the members of the
Court shoul~ not sit on a par:.
ticular case, ha shaJl give him
notice accordingly.
If in any such ca3c the
member of the Court and the
President disagree, the matter shall be settled QY the deeision of the Court.
ARTICLE

25·.

The full Court shall sit: except when it,is expressly provided otherwise.
If eleven judges cannot be
present, the number shall be
made up by calling on depnty-judges to sit.
I~. however, eleven Judges
are not -available, a quorum
of nine judges shall ·suffice to
constitute the Court..

ARTICLE

2'6.

I~abourJ. cases, particularly
case :referred to in :Part. Xffi.
(Labour) of the Treaty of
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partie XIII (Travail) du
Traité de Versailles et les parties correspondantes des autres traités de ·paix, lb. Cdur
statuera dans les ctmditions
ci-apres:
.La Cours constituera pour
chaque période de . trois années une chambre sp·éciale
composée de cinq juges désignés en tenant compte, autant
que possible, des prescriptions
de article 9. Deux juges seront, Bn outre, désignés pour
rcmplacer eelui des juges qui
se trouverait dans l'imposslbilité de siéger. Sur la demande des parti'es, cette c hambre statucra. A défaut de cette
demande, la Cour siégera aveo
le nombre de .juges prévu à
l'article 25. J)ans tons Ies cas3
Ies juges sont assistés de quatre assesseurs techniques siégeant f.t leurs côtês avec voix
consultative et assurant une
just.e représentation des intérêts en cause.
Si I'une set.ilemet des parties a un de ses ressortissants
siêgeant comme juge dans la
ehambre prévue à l'alinéa
·précédent, le Président prierá
un autre juge de cédet sa
place à un .1uge choisi p~r
I'auf.re partie, en confoi'mité
de l'article 31.
tes nssesseurs techniques
sont choisis dans chaque cas
spécial d'apres les regles de
procédure visées à l'article 30,
sur une liste «d\A. ssesseurs
pour lit.iges de travail» compos<!c ·de noms présentés à
raison de deux par chaque
membt•c de la Société des Nations et d'un nombte égal présenté par Ic Conseil d'administration du Bnrean internaf ional du Travail. Lc Conseil
désignera pa!' moitié des représent.ant.s de travailleurs et
~ar moitié de représentants
()e~ páf.rnns priR sur la liste
prévue à l'arUcle H2 du

Versailles and the cprresponding portiorts of the other
Treaties of Peace, shall be
heard and detértrthlE!d by · the ·
Court . under th~ ftHiowing·
éortditions:
The Oourt will apoint every
three years a special oliamber
of fi v e jUdgss, ..seleoted so
far as possible with due re-gard to: the provisions of Ar;.~.
ticle 9. In addition, two judges
shall by selected for the pnrpose of replacing a judge who
finds it impossible to sit. If
the parties so demand, cases
will be heard and determined
by this chamber. ln the absence of any sucq demand, the·
Gourt will sit with the nümber of jndges provided for in
Articlc 25. On ali occasion~
the jndges wili be assisted by
four technical assessors sittlng
\·dth them, but without the
right to vote, and chosen with
a ·view to ensuring a just re....
presehtation of the oompet.ing
il)t.erest.s.
If there is a national of one
only of the parties sittlng as
a .fudg-e in the chamber referred to in the précéding
paragraph, the President will·
invitc one of the other judges
t.o retire in. favour of a judge
ehosen by the other party in
arcordance with Article 31.
'l'he technical assessors shall
be chosen for each pàrticular
case in accord.ance with rules
of procedure under Arlicle 30
from a list of «Assessors for
.Labour cases» o01nposed of
t.wo persons nominated by
eaeh Member of the League of
Natione · and an equjvalent
nurriber norriinat.ed by the La...;
bour Office. The .Governihg
Body will nomi~a\e. as .to
onehalf, rel)i'esentabves of the
workers,, and. as to one-half,
representatives ·of ·employers
fl'om the list. referred to in
Art.iclf~ 41.2 of the Traaty of
VerRailles and the corl't)Spon-
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Ttdeles
4iité ti~ versailles êl l~s ar.li;
Btlresptmdants des au ...
1

trt!s tfiattés d~. pai:t.
Dlins les affáitM êoticerfiatit

d1tig ArÜ61el of thé othef

Tl'élítJ es dt Peace.

. lti Làbotir ·cases lhé tntertH1tiôrtfÜ tatiotir Office shail
tiotial tntra tn fàcultê dé b~ at liberty to fürriish the
fournir à la Cour tous les ren- Court. wiUi âlt relevaht iniorseignement~ nócessaires et, à mation, and for tb.jis purpose
cet effet, 1~ .Oit'écteur de ce the Directór of that Office
Bureau recevra communica- 1 shall receive copies, of ali the
tioU .~~ toutes 1M t>iêces de writtetl procêedings.
!H·oc~tlllre .tyrésentées par· ê~rit.

1e rra"aíl, lé

Btlr~âti Int~rna~

All.TiCLE 27

Po.urAes affaires concernant

lc transit et les communica-

t.ihn~

et spéciatement .potH· Ies
affatres visées dan.s, la partie
XII (ports, voiP-s d'eau, voies
ferrP.es) du Tr~Üté deVersaille~
et. Ies pnrties correspondante§
des autres 11raites de Pàix, In
Oonr stat.uera dans les condi~
tions ci-api'i~s:
La Cour consituera pour,
chaque période de tt·ois années
une chambre spéciale COp!PORée de Cihq juges designes et1
t.en.átit êonipte alttànt qne possihle des prescriptions de l'article ~. neux jügPS seront, en
outre, désignés pour remplacer celui des juges qui se trouverait dans l'impossibilité de
siégér. Sur la demande de~
pârties, cette · ·cham.bre sta-·
t.uera. A défllut de cette de.:.
mande, Ia Cour siégera avec !e
nombre. d~ juges prévu à I'article 25 ~ Si les parties Ie désirent, ott si Ia Cottr le décidr.1
les jügês seront assistés dP
qüatra asEesseurs .technique~
· si~geaht à. leurs côtés avec.
voix consult.at.ive.
8i t'urte senlement des parties Q un des ses ressort.issants
siégeant comme · juge dans lâ
ohamhre_ prévue à l'alinéa pré"'
céthmt., Je Président priera un
antre juge de céder sà place à
un juge ~hoisi par l'autre partie. · en bonfortnité de l'ãr.ti.;..
ele 31"
I)es assessettrs · technique~
seront. ~boisis dttns l'haque ca'.!
spécia.l ' d'apres les regles de

AR'tiCLE 2l',

Cases reiating to transit and
communcatiorts, particularly
oMes referratt to in Part XII
(Ports, · Wat.erways and !Rlailwa.vs) ()f tftê\ Treaty of Versaifle~ and the correspondhig
portfons of .the other Treat.ies
of Pcace shall be heard and
determined by th~ Gt:nirt under the following conditions:
The Court will app'Jint every three years â S!I)eçiai chamher of f.ive ~~. dge.s,. select.ed so
fàr as posslble with due regarde io the. provisions ot Article 9. In addition, two judges shall ba selected for the
purpose of répiàcihg à iudge
who finds it impossibie to sit.
If ·the parties so demand, -cas~ will be heard and determined by this chamber. In tha
absencê o f ~ny sue h .demand;
the Court will sit with num-her of judges provided for in
Article 25. When desired by
the parties .or decided by the
Cottrt. the Judges will be as-~
sisted by four technical asse~ ...
sots sittihg with them, · but
withç\ut. the right to vote.
lf there is a national of ono
oniy of the p~r.ties sittin~ as a
judge in the éhamber ref~rred
to in the preceding paragraph,
thé President will irtvite one
o f t.he other judges to retire ·
in favour of a judg~ chos~n
by th e other party ~n accordânca with Artlcle 81.
,
Tbe .teohnical assessora shaU
be uhosen fQ~ each particular
case in aeeoruance with rule~
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procédure visées à l'article 3f.í,
s,~ r une liste «d'Assesseurs
pour litiges de transit et d~
communications», composée de
noms présentés à raison de
deux par chaquc membre de
la Société de~: Nations.
ARTICLE

-28.

of procedure under Artiele 3~
:trom a list of «Assessors for
Transit and Con1munications
caies:. composed of two . per~
sons nominated ;by eâc4 ,Mem-:
ber of the League o f Nat~Qns ~
AnTICLE 28.

Lcs chamhrcs spéciales préThe especial cliambers provues aux articles 26 et 27 peu- vided for .. in Articles 26 and
vent, avec lc conscntcment des 27 rnay, with the consent of
parties cn cause, siéger ai!- the par.ties· to the dispute, sit
lcurs qu'à La Haye.
elsc\vherc than at The Hague.
AHTJCLE

29.

En vue de la prompte expe-

dition des a:ffaircs, la Com'
compose annuoilemnte unf:l
chambre de trois jugcs, appPlée à . statucr • cn procédure
sommaire, lorsque lcs parties
le demandent.
_t\RTICLE

30.

ARTICLE

29.

\Vith a vie\v to the speedy
dcspatch of business, thc
Conrt. shall form annually a
chambcr composed of thre3
judges \vho, at the request of
.the contest.ing parties, ~ay
hcar and determine cases by
8ummary procodure.
ARTICLE

30.

The Court shall frame rules
La Cour détermine par un
reglemcnt le morl9 suivant le- fÕr regulating its procedure.
que! elle exerce ses a.ttribu- In particular, it, shall lay down
tions. Ellc n'g"lc not.amment la rules for summary procedure.
proc1'durc ~ommairl'.
AnTICLE

31.

Les jugcs dn la nationali!é
de chacune dcs partics cn cause conservent le droit de sié~~er dans l'affairn dont la
Court cst saisie.
Si la Cour compte snr !~
sicge un juge de la nationalité
d'une seule dcs parties, l'autre
partie peut désigner pDln·
siégm· un jugc snppléant. s'il
s'cn trouvc un de sa nationa-lité. S'il n'cn existe pas, ellc
pent. choiS'ir un jugc, pris do
préfórence parmi les person-nes qui ont été l'qbjct d'une
présentation cn conformité
des articlcs 4 ct 5.
Si la Cour nc cnmpte sur le
siegc aucun jqgc de la nationalité des partics, chacune rle
ccs parf.ie~ pcnf. proc(~dcr à In.
désignalion ou au choix d'un

ARTICJ.. E 31.
.Tudges of the nationality of
each contesting party shall retain thcir 1:-ight to .si.t in the
case hefore the ·Court.
If thc Court includes upon
the Bcnel1 a judge of the nationality of one o~ t.he parties
only, the other par.ty may select from among the deputyjndges a judge of its national i t.y, .j f thcre be one. If there
should not be one, the party,
may choose. a judgc, preferably from an1ong t.hose perslonR
who havc been nominated as.
candidates as provided in Ar.ticles /1 and 5.
It the Court includes upon
thc Beneh no judge of the nationalit.y of the contesting. p.arties, each of these fi\RY pro-.
ceed to select or chaose ,a
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juge de la même maniere judge as provided in the pre-,
qu'au paragraphe précédent.
ceding paragraph.
w
Lorsque plusieurs parties
. Should tbere be severa! par.:.
font cause commune, elles ne ties in, the same interest, they
nomptent pour l'application · shall, for the 'purpose of tba
des dispostitions. qui précê- preceding provisions, be re ..
dent que pour tine seule. En ckoned as one par.ty only. Any,
cas de dou te, la Cour décide. doub.t upon this point is
settled -by the decision of the
Court.
·
Les juges désignés ou choiJudges selected or chosen
sis, comme il est dit aux ua- as ·laid ·down · in paragraphs 2
ragraphes 2 et 3 du présent and 3 of this Article shall
article, doivcnt satisfaire aux· fulfil the conditions required
prescriptions dos articles 2, by Articles. 2, 16, 17, 20 24 of
16, 17, 20, 24 du présfmt actc. this Statute. They. shall take
Ils statuent sur un pied d'ê-..,.. par in the decisfon on . an
galit6 avec leurs cblleguds.
equal footing with their ~ol
,leagues.
ARTICLE 32.

Les juges titulaires reçoivcnt. une indemnité annuelle
à fixcr par l'Assemblée dr la
Société des Natións sur la
proposition du Conseil. Cette indemnité ne peut êtt.·e
diminuée p'end~mt la durée
dos fonctions du juge.
Lo Président roçoit une in-·
demnité spéciale déterminP.e
de la même maniere pour la
durée de ses fonctions.
Le Vice-Président, les jugos ct lcs juges suppléants
recoivent dans l'exercice de
loúrs fonctions une indemnit~
à fixer de la même maniere.
Los jugos titulaires et suppléanfs qui ne résident pas au
sit)ge de la Cour reçoivent le
rcmbonrsemnnt. dos frais de
voyages nécessités par l'ar.complissemcnt de lcurs fonctions.
I~es indemnités
dnes aux
juges désignés .Ou choisis conformf'mont à l'articlo 31 c;;ont
r1>gl1)cs de Ia même maniere.
Le traitement du Greffier
est ftxé par lo Conscil sur la
proposition de Ia Cour.

AR'f!CLE

32.

The ,judges shall receive an
annual indemnity to be determined' by the Assembly of
the .League of Nations upon
the proposal of the Council ..
This indemnity must not be
decreased during the per:od
of a judge's appointment.
The PresidEmt shall receive
a special grant for his period
of office, to be fixed in the
same fway.
The Vice-President, ..iudgtJ~
and deputy-judges, shall rcceive a· grant for the actual
·performance of their duties,
to be fixed in the samo way.
Travelling expenses incurred in the performance of
t.heir duties shall be refundcd
to judges and deputy-judges
who do not reside at the seat
of the Court.

Grants due to judges sêlccted or ·choscn as providcd !n
Article 31· shall bo dctermineô
in the same wày.
The salary o'f thc Registrar
shall be dccided by the Council upon the proposal of the
Court.
The Asscmbly of the .LoaL'Asscmbi!~C de la Société
dos Natiohs, sur la proposi- gue of Nations shall lay dõwn,
tion du Conseil, adoptera ún on. the prop.osal of tho Coun ..
reglement spécial .,fixant les cil, a ~special regulation· fixing
Leis de 1921- Vol. V

21
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conditions sous lesquelles des
pensions seront allouées au
personnel de la Cour.
AHTICLE

the conditions under wlhich
retiring pensions roay be given to the personnel of tha
Court.·

33.

ARTIÇlLE

33.

The expenses of the Court
Lcs. frais de la Cour ~ont
suppol.·t,Ss par la Société des shall de borne by the Lcague
Nations de la maniere que of Nations, in such a manner
l'Assembléc décide sur ia as shall be deoided by- the Assernbly upon the proposal nf
proposition du Conseil.,
the Council.
Ghapitre 11

Ghapter 11

COMPETENCE DE LA COlJit

COMPETENCE OF THE COtJRT

AR'riCLE

34.

Sculs les Etats ou les Membrés de la Société des Nations
ont qualité pour se présenter
dcvant la .éour.
ARTICLE

ARTICLE

34.

Only States or Membres of
the League of Nations can be
partics in cases beforo the
Court.

35.

ARTICLE

35.

La Conr cst ouverte aux
'l'hc Court shall be open to
Memhrcs de Ia' Rociétó dos Na- the .1\lembers of the Leagtte
tions, ainsi qu'aux Etats men- and also to. States mentioned
tionnés h l'Anncxn an Pllcte. in the Annex to the Covenant.
Lcs eonclitions auxquellec:;
Thc conditions undcr which
elle est ouverte anx autres tho Court shall be open to
Jj~tats sont, sous réservc rles
othcr States shall, subject to
dispositions particulieres des t.he spccial provisione contaifrités en vigner, réglées par ncd in treaties in force, be
lc Conscil, et dans tous les laid down by the .Council, but
cas, sans qu'il puisse en ré~ in no case shall such provisultcr pour lcs parties au- sions place the · parties in a
cnnc inrgalité dcvant la Cout. position of inequality before
the Court.
Lorsqu'un Etat, qui n'est
\Vhen a State which is not
pas Membrc de la Société de-J a 1\fember of the League of
Nations, r.st partio en cause, Nations is a party to a diKpula Cour fixera la contribution te, the Court will fix amount
aux frais de la Cour, que cet- \vhich that party is to conte partio devra supporter .,
tribute towards the expenscs
of the Court.
.\n'fiULg

36 .

La enmpétcnec de la Gour
s'(:Lcnd à tou lcs affaires qun
!r;;; partics lui soumettront,
ainsi qu'à tons les cas spécialement prévus dans les traités et convcntions en viguenr.

ARTICI...E 36 .

jnrisdiction ~f tha
comprise.s ali ClJSeS
\Yhich the parties refer to 1t
and ali matters specially ;provided for in Treaties and Conventions in force.
.
Thc
Ctmet

~C'fOS

JJes Membres de Ia Société

et Etats ment.ionnés à I'An;..

nexo au Pacte· pourront, soit
iors de Ia signature ou de Ja
ratification du Protocole, auqueJ Ie présent Act~ est joint,
soit ultérieurement, déclarf'r
rectmnaitre dés à présent
comme obligatoirc, · de ;plein
droit et sans convention sp-3-,
ciale, vis-à-vis de tout autre
1\Iombre ou Etat acceptant la
mf:me obligation, la juridiction de la Gour sur toutes ou
quelques -unes des catégories
de d'Ifférends d'ordre juridique ayant pour obj ect :
· a)
L'interprétation · d'un
Traité;
· · b) 'rout point de droit in-terna tional;
c) La
réalité de tout fait
qui; s'il était ébli, constitnerait la viol~tion d'un engagemen t intcrnational;
d) La nature ou I'étendue
de la réparation due pour la
rupture d'un cngagement in!.ernational.
La déclaration ci-dessus \·iPéc pourra être faite purcment simplement ou sous condit.ion de réci.procité de Ia
part de plusieurs ou de certains Membres ou Etats, ou
pour nn délai détorminé.
En cas de contestation ::mr
'I e point d·e savoir si la Cour est
compétente, Ia Cour décide.
ARTICLE

37.

Lorsqu'hn traité ou convcntion cn vigueur vise le ren""'
voi à une juridiction à établir
par la Société dos Nations, la
Cour constituera cettc juridiction.
ARTICLg

38.
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1,ho l\Iembers of the Leaque
of Nations and the States

men ...

montioned in the Annex to Lhe
Covenant may, either when si·
gning ot ratifying the protocot . to which the present Staluto is adjoined, or at-a later
mom.ent, declare that 'they recognise as compulsory ip.rw
{actf,. · and
witl:wut special
agreemont, in relation to any
othrr Member or State accepting the same obligation, Lhn
juri~diction of the Court in ali
or nny of the classes of legal
disputes concering:
(a) The interpretation of a
Treaty;
. 1,b,) Any question of International Law;
(l) The existence of any
fact which, if e~tablished,
would constitute a breach of
an mternational obligation;
(d) The nature or extent of
the reparation to be made for
thr breach of an international
oh!igation.
'1,he declaration referred to
above may be made QnconlliUonally or on condition of reCiprocity on the part of several or certain M~mbers or State~. o r a certa,in time.
Ín thc evcnt of a dispute ar;;
! o \vhether the Court h as Jn·risdiction, the matter shall bo
sett!od by the decision of the
Court.
ARTIOLE

37.

When a treaty or convenlion in force provides for the
reference of a matter to a tribunal to be instituted by the
I,eague of . Nations, the Court
whill be such tribunal.
ARTICLE

38.

I,à Cour applique:
'rhe Court shall apply:
r. International conventions,
1. I,es conventions internaof:ionales, soit générales, snit whether general or particular.
spéciales, établissant des ré·~ c~tablishing rules ·e:Xpressly
gles expressément reconnues recog~ised . by the oontesting
par les Etats en libige;States;
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2. Inlernátional custon, as
evidence of a g.eneral practice.
aceepled as law;

2. La coulnmc internationale comme prcuve dunc pratique générale acceptée comlll(j étant lo droit;
3. Les príncipes généraux
ue droit reconnus par les nat.iom·. civilisées;
4. Sous réserve de la flisvosition de l'article 59, les décisions judicia,ires et la doctri.ne des .publicistes les plus
l}ualifiés, comme moyen au·xiliairr de dótermination dos
rrgles dn dt·oi!.
La préscntc dh;posiLion ne
y~orft~ pas at.Leinte à la. faculté
-:.;our la Cour, si les parties
~out
d'aceord, de staluer ex
n.~quo et bono.

~L The generttl .principies of
law recognised by civilised natiüns;
4. Subject to the provi""
sions of Article 59, judicial 'decisiuns and the teachings of ·
thr~ most highly qualified publieists of the various nations,
as subsidiary mcans for the
dr~t(•rmination o f rules o f law.
'."h is provisions shall not
{lrejndicé· the power of the
Court to decide a case ex requo
et / bnno, i f the parties agree
h ereto.

Chapitre 111

Chapter 111

PROC:EDURE

PROCEDURE

•\R'l'ICLE

3!).

Los langues officielles de la

ARTICLE

39·.

'l'hc official languages ef the

Cour sont. le français et l'an- Court shall be French and Englais. Si les partics sont d'ac- gli~il. Jf the partlies agree that
enrd pour· que Loute la procé- Ute easc shall be conducted in
dUI n ai t li eu Pn français, le r~·~~nch, the judgment will be
Ju:;ement sera prononcé en ·JC'liYrred in French. If thf."
ef~tt.e langue. St los parties sont part ies
agree that the case
(faccord pour que toute la shall be conducted iri Engli~h.
TJl'uer~dm·e aiL lieu cn anglais, the judgment will be deliveIr jugcment st'I'a prononcé l'll rrd in English.
·

cette langue.
A défaut d'un acem•d fixant
la langnc dont il sera f ai t
nsage, -le':i parties pourront
employei' •pOlll' los plaidoiries
cellc dos dcux langues que'elles
J>rM'•;rcront., ct l'arrêt de la
Cour sera rendn cn fmnçais ct
('Tl anglais. En c c cas, la Conr
désig-.le.r.a cn même t.cmps cc_l.u! dt•s deux lexl CR qui fera

lm.

La Conr pourra. tt la rcquêtc
des part.ics, aul.nriser. l'emploi
d'nne langue antrc que le
J•·an<:ais ou l'anglais.
AH'I'JCJ_.E

40.

L•'s affaii·es snnt portées
deYant la Cour, selon lc cas,

In Lhe absence of an agree-

nwnt as to

which 'language
shall bc employed, each party
may, in the pleadings, use the
language which it prefers; the
rlecision of the Court will bc
given in French and English.
In lhis case t.he Court will at,
the same time determine
\v h icll o f the two texts shall
be considered as authoritative.
Tlw Court may, at the rcquc~t of the parties, authorize
a language other than Frcnch
of English to be used.
AR'fiCLE

40.

Cases are brought before
l.lJc Court, as the case may be,
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soit par notification du compromis, soit par une requête,
adressées au Greffe; dans les
deux cas, l'objet du différend
ot. les partie~ en cause doivcmt.. être indiqués.
Le Greffe donne immédiatement commtmication de la
requête à tous int.éres~és.
Il en ;infoi'me égaleiJ!ent'-les
Membres de la Societé des
Nat.ions; par · l'cntremise du
Secrétaire Général.
ARTICLE

41.

La Cour a _le pouv9ir d'indiqner, si elle estime que les
circonstances l'exigent quelles
mcsnres conservatoires du
dJ•oif. de chacun doivent. être
prises à titre provisoire.
En att.endant I'ard~t rléfinilif, l'indication de ces mesure~ est immérliaff~ment. not.ifieé anx partic~s cf. au Conscil.
ARTWLE

either by' the ndtification of
the special afl'eement, or by a
written apphoation addressed
t.o tlíe Registrar. In either casa
tlw subjeot pf Ule di&pute and
the contesting parties must, ba
indicated.
The ~ Registrar shFlll forthwit.h 'COmJllunicate the application to all concerned. ·
' He\ shall ·also noti.fy the
Members of the League of Nations trough the Secretaryi(lrmeral.
ARTICLE

The Court shall have the
power to indicate, if it consirlPrs t.hat circumstances so
rc~quire, any provisional mea~;u res which ought to be t.aken
to reserve the rP.spective ril'lds of either party.
Pending the final decision,
nof.icP of the 'measures súggcst shall forthwith be given
•.o t.he parties ànd the Conncil.

42.

Les parties sont représenf.óes par des agenhL
Elles .peuvent se faire assist.er devant Ia Conr par des
conseils on des avocats.

ARTICLE -i2.

The parties shall be represcmted by Agents.
'?_lhey may have the assislance of Counsel or Advocat.es before th,e Court.

A'RTICLB ~3.

La procédnre a deux phases:
l'une écrife. l'autre orale.
La procérlure écrite comprencl la communication à
jn~·e et. à partie des mémoire~.
rlfls cont.r~mémoires, et,, évenf.nf'llement. des· répliques, ainsi
qn(l rle t.ont(l pifwe et. rlocument.
it l'appni.
·
J,a communication se fait
nar l'(lntremise dn Greffe' dans
J'ordl'P (lf. les d1qais cMtermilH~s par la Conr.
Tout.P. piece prorluif.e -par
l'nnc des parties doit. êtrP
commnniquéc à J'aut.re en copiP rN•Ufi~e conforme.
IJa prooédure orale consiste
dans l'audition, par Ia Cour

41.

ARTICLE

43.

The procedure shall consist

nf two parts: writf.en and oral.

The

written

proceedings

shall consist. of the communi-

caf.ion t.o the judges and to the
parlies of cases, cou:o.ter-cases
and, if necessary,. replies; also
ali papers and documenf.s in
support..
'rhese communicat.ions shall
he madl' t.hrough t.he Registrar, in the order and within
fhP time fixed by the Conrt._
.\ cert.ified copy of. every
dornment. produced by one
pnl'ty shall be commnnieatPcf
f o fhe ot.her party.
The oral proceedings shall
consiste· of ~the hearing by the
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413s (4m,oifl.s, experts,
çonseils et avocats.
ARTICLE

agents,

44.

C.ourt of -witnéssea, exj)erts;,
Qgents, counsel and advocates.
ARTICLE

4:4.

Pour toute notification à
faire à d'autres personnes que·
Jes agents, coneeils et avocats,
la Cour -s'adres.se directement
ali Gouvernement de l'Etat
Sl1r le territoire duque! Ia notjfication doit •produire effet.

For the .servioo of ali noticcs upon .persons other than
the a.gents~. eounsel and advocp.te8, the Court shall apply
direct to the Government, .,of
, h e State upon wbose ierrit..ory tbe notice has to be
served.
Il en cst de même s'il s'agit
'J'he same proviEnon shall
de faire procéder sur place à apply whenever steps are to be
f'rlablissement rl~ tons moycns , tt~lum to procure eyidence cn
de preuve.
UH' Rpnt.
ARTJOLE 1 r) •

Les débats sont dirigés par
Je Président d à défaut de celüi-ei par le Vice-Président;
qn pas d'ampêchement, par lc
'pJus ancien dGs ,jugos .présents.

ARTIOLE

45.

'I'he hearing shall be unrlec
the control of tbe President or,
in his absenee, of the Vicel'resident; if both are absen~,
tlu: senior )udge shall preside.
ARTICLE

46.

'r h e h earing in Court shall
L'audience est publique, à
moíns qu'il n'en soit autre- b;~ Imblic, unless the Court
mnnt àécidô par la Cour ou RlHlll decide otliarwise, or unqui"? les deux pa.rties ne deman- lr.s~ the parties demand tha't
àent que lo public ne soit pa~ thp public be not admitted.
admis.
ARTICT~E 4 7 •
ARTICLE 47.

Minutes shall be m)ide at
Jl est .temi de chaque au··
riiencc un proces-verbal signé each hearing, aild signed by
pnr Je Greffier et le Président. the Registrar and the PresiQe procês-verbal a seul ca- dent.
.
motero authrntique.
.
These minutes shall be the
only authentic record.
ARTJCT~E

48.

ARTICLE

48.

L~ Cour reml des ordonnan'l'he Court shall make orees pour la direction du pro- d(~rs for the conduct of the ~a
Ce!i, la déterminafJion des or- se.-hall decide the form and tidr ~s ct délais· dans lesquel5 me in which eQ.ch party mm;.t
rhrlfJUC .parf.ie doit finalement !~onchuie its argl)ments, a:nd
crmclnre; elle premi tontes los rnnke ali arrangeme1lts connt'~
mr.StlrOR QUA comporte l'admi cted wit.h the taldng of ev~
!ll~f raf.ion QOS preuves.
de11ce.

ARTICLE

49.

ARTICLE

49.

Lu Cour peut. même avant
'l'he Court may, even before
tout débat, demander aux thc hearing begins, eall upoil.
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agente de produire tout do- tbn agents to produce any do""
cumcnt et de fournir toutes ex- cument, or to supply- any explications. En cas de refus, elle planations. Formal note shall
en prend acte.
oe taken.of any refusaL•
ARTICLE

50.

ARTICLE

50.

'.rhe Court may, ,at any time,
A tout moment, la Cour peut
confier une enquête ou u\)e entrust, .any individual~ body,
expertise à toute :personne, bureau, commission or other
corps, bureau, commtssion du organisation that· it may: select1
órgane de son choix.
· wi~Ji the task of oarrying out
án enquiry or giving an expert
upinión.
ARTICLE.

51 .

cours des débats, toutes
utilcs sont .posées
aux témoins et experts dans
les conditions que fixera la
Gour dans le rêglement visé à
rarticle 30.

Au

que~l.ions

ARTICLE

51.

During the hearing, any rekvant questions are to be put
l.o the witnesses and experts
ur.der tlle conditíons laid down
by . Lhe Court in the rules .1f
procedure refered ao in ArtiJle 30.

ARTICLE

52.

Apres avoir reçu les preuves

et témoignagcs dans les délais

ARTICLE

52.

After tho Court has recei-

ved the . proofs and evidence

déf.erminés par clle, la Cour •yilhin the time specified for
peut écarter toutes dépo3i- the purpose, it ma,y refuse to
tions ou documents nouveaux aeeept any further · oral 1)r
qu'une des parties voudrait lui wt'it.ten evidence that one pnrprésentes sans l'assentiment de ty may de.sire to present unl'autre.
1-:.ss the other side consents.
ARTICLE

53.

J.Jorsqn'qne des parties ne se
présente vas, ou s'abstHmt de
fafre valoir ses moyens, l'autre partie peut demander à la
Cour de lui adjuger ses conclusions.
La Cour, avant d'y faire
droit, doit s'assurer non seulement qu'elle a compétence
aux termes des articles 36 et
37, mais que les conclusions
sont fondées en fait et en
droit
ARTiflLE

54.

ARTICLE

53.

Whene'9'er one of the parti~s
not a.ppear before the
Com·t, or · shall fail to defend
his case, the other party may
call upon the Court to decide
in favour of his cJ.a'im.
The Court mu'st, before
doing so, fllatisfy ftself, not
only that it. has .furisdiction in
aecortlanco with Articles 36
and 37, ut ais othat .the claim
is well founded in fa~t. and
shnll

lq·w.

.

ARTJCf,R

54.

Qnand Ies agents, avocats et
When. suJect to the control
conseils ont fait valoir, sous Ie of the Court, t.he agents. adcontrllle de Ia Cour, tous IeS' vocat.es and eounsel have commoyens qu'ils ,iuget utiles, Ie plet.ed fhE"ir presentàtion of
Président prono~ce la clôture t.he case, the President shall
des débats.
declare the hearing closed.
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La Cour se retire en chambre du Conseil pour délibérer.
Le~ délibérat.ions de la Cour
sont et restent. secretes.
ARTICLE

55.

Les décisions de la Cour
sont prises à la majorité des
jugcs présents.
En cas de partage de voix,
Ja voix du Présidente ou ,de
celui qui le remplace e'st préponderanf.e.
AR'l'TCLE

56.

L'arrêt est mof.ivÓ.
Il mentionne les noms des

jugos qui y nnt pris part.

ARTICLE

57.

Si l'arrêt n'exprime pas en
t.cm on m1 partie l'opinion unanime des j11ges, les dissidents
nnt lc droit. d'y joindre l'ex-.
posé de I nn r upin ion individunlln.
ARTICLE

58.

L'arrêt cst signé par le
Pr?\sidrmt ct par I e Greffier.
n nst. lu en séance publique,
lns ngcnts dCnnm1l prévenus.
AR'T'TGLE

5!).

La décision de Ia Cour n'est
nbligat.oirc que pour los part.if's nn lit.ig-e ef, dans le cas
qn i n

.~t<í d•~rifl{>.

ARTTf!LE (i0.

L'áni't. est. dMiriilif et sans
reronrs. Rn cas de cont.cstafinn s1n· lns snns· nt. la pnrféc
fie l'nrrtd. il appart.i('nf. h la
f:nur dn 1'intcrpréff'r. h la
demande de f.oufc parti c.

The Court shall withdraw
to consider the judgment.
'l'he deliberations of the
GourL spall take place in privat.e and remain secret.
ARTICLE

5p.

Ali questions shall , be deci- ·
ded by a majority of the judges present at the hear~ng.
In the event. of an equalit.y
of votes, t.he President or bis
deput.y shall have a canting
vote.
ARTICLE

56.

':rhe judgment. shall state
I h e rnasons on which

it.

i~.

hascd.
It .-.:hall contin the names of
the jndges who have taken
parf. in the decision.
ARTICI..E

57.

· Jf the judgment does not
r·cprflsont in whole or in part
f.hc nnanimous opinion of the
,iudgrs, · dis..oc;en~'ing are en'titl ed f o dcliver a separate opininn.
ARTICLE

58.

Thc judgment shall be signed by' the President and by
j h c .hflgistrar. n shall be read'
in opcn Court; due notice having ·bcP.n given t.o the agcnts.
AR'l'JCLE

59.

Thc rlecision of thc Court:
lms nn binding force except.
hf'l\ovecn t.he parties and in
l'PspPrt. of that. particular ca~c.
Í\RTICLE

60.

Tlw jurlgmPilt ü; final and
wi l.hont. appeal. In f. h e event
nf dispnt.e as to the mpaning
or scopn of t.he .indgment~ the
f:onrt s1mll construe il upon
f·hc rPqlH'Rt of any party.

"ARTICLE

61.

ARTICLE

6t.

La revision de l'arrêt ne
On ap·plication for revision
peut être éventuellement de- · nf a ju,dgment can be made
mandée à la Cour qu'à raison · nnly. when it 'is based upon
de la r.écouverte d'un fait de · the discovery of some fact of.
nature à exercer une influ- such a nature as· to be a decience décisive et qui, avant le sive factor, which :tact was,
prononcé de l'arrêt, était in- when the judgment was given,
connu · de la Cour et de la par-. nnknown to ,the · Court and
tie ·qui demande.· la revision, also to the part,y claiming resarts qu'il y àit, de sa part, vision, always provided that
f auto à l'ignorer.
Emch ignorance was not due ·
to nagligencé.
The proceedings for reviLa procédure de reviswn
s'ouvre par un arrêt de la sion wil be opened by a judgCour constatant expressément mcnt of the Court expressly
l'existence du fait nouveau, .rccording the existence of the
lni reconaissaut les caracteres new fact; recogni.sing t.hat. it·
qui donnent ouverture à la . haR such a character as to lay
rcvision, et d&larant de ce case open to revision, and
declnring the application adc. h ef la demande recevable.
m issible on this ground.
· The Court may requirc preLa Cour peut Rllbordonner
l'onverf.ure de Ia procédure en vions compliancP- with the
revision à l'exécution préala- terms of the jndgment before
hlc de l'arrêt.
H admits proceedings in revision.
La rlemande en revision de...;.
The application for revision
vra t'ltrc formée au plus tard mnst be made at latest within
dans Jc délai de lsix mois six monf.hs· nf the diseovcry of
nm·es la rJ!éconvede du fait fhc new fact.
.nouveau.
No ap:plication for rev1s10n
Ancime demande de revision no pourra être formée may be made aft.er the lapse
apres l'ex<pirat.ion d'un délai of ten years from t.h e date of
the sent.ence.
de rlix ans à dat.er de l'arrêt.
.<\R'l'TCLF.

62.

Lorsqu'un Et.at estime que
dáns un différend 1m hitérêt
cl'ordre juridique est pour Iui
•m can8P, il peut. ·adresser à
Ia nour une rccrlu'\t.e.. à fin
d'intervention.
La nonr rlf'cirle.
A'R'l'Ir.LE 6~.

l'intcrnrf"fafion d'nne convent.ion à
lnqnclle ont. participé d'f\Uf.rcs
Efaf~ qnc le~ parliPs en litigr,,
Jp Grf'ffc Tn~ avnrtit ~anR rlPJai.
fJOr~qll'iJ

R'agif. de

ARTICLE

6:2.

ShonJd a St~ate consider
t.hat it. has an int.erest of à leg-al naturo which mav be affected hy t.he decisiÓn in the
rase: it. may suhmit a request
f.o f.hCl Court. to be permitted
to iritervene as a third party.
Tt.
bP for t.he Com•t. to
rlrcirle npon this recrnPst.~

will

ARTWLE

63.

'Víhf! ... eVr.r fhr •ronc;frnct.ion·
nf n,, convention: t.o whioh

Sfafr..s othrr th:m those conl'flr•nf'icl in thr c:lsP are pnrf.im;
is in fJIWSf.inn. the flp~jsf.rar
s'hBJil notify a11 ~nch lgfates
fort'hwith.

:ACTOS DO PODER EXECUTIVO

Chamm d'eux a le droit
Every State so notified lias
d'intervenir au proces,· et s'il the right to intervene .in the
exerce cette faculté, !'inter~ proceeding: bn if it uses this
prétation' contenue dans la rightd the construction given
sentence est également obli- by t,he judgmen:t will, be
gatoire à son égard.
oqually binding upon lt.

ARTJCLE

64.

ARTICLE

S'il n'en est autrement décidé par la Cour, chaque parti e support.e ses frais d~ •procédnre.

64.

Unless otherwise deoided by
the Conrt, eaeh party shall
bear i Is own costs.

F? ido os mc~mos Actos, cujo teôr fica acima tranapprnvados pelo Congresso Nacional, os confirmo c
i·atificn, e pela presente os dou por firmes e valiosos para
produzirem n~ seus devidos effrit.os, promettendo que elles
Fcrão cnmpridos invinl:welmentc, c declarando acceitar, de
accôrdn com a mesma resolucão rlo Poder Legislativo NacionaL a jnrisdicc:;ão nbrigatoria da referida Côrte, pelo prazo
de cinco anno~. snb condição de reciprocidade e desde que
tambem a acceifem, pelo menos. duas. das Potencias com assento pcrrnanente no Conselho .Executivo da Liga das Naçõe3.
Em firmeza do que, mandei passar esta Carta, que assigno
P., é sellana cnm o .c;ello das Armas da Republica, e subscripta
pelo Ministro de Estado das Relações Exteriores.
Dada no Palacio da Presidencia, no Rio de Janeiro. aos
~eis dias do mcz de Setembro de mil novecentos e vinte e um,
100° da TndApendencia e 33° da Repnblica.

E f enno

~cripf.o.

EPITACIO PES8ÔAa.

J. M. de Azevedo Marques.

DEORIF,TO N. 15. OH -

DE 21 DF. SETEMBRO

11E 1921

Supprime,. no Instituto Nacional de Surdos-Mudos, únia das
cadeiras de linguagem articulada e leitura sobre os lahios
O Pr.esidente da Republica dos Estados Unidos do Brasil:
Cons1derando que, ã vista do reduzido numero de alumn.os matriculados no Instituto Nacional de Surdf's-Mudos
convem diminuir o pessoal docente desse estabelecimentn: 1 '
Resolve. na conformidade do art. 2° do decreto legislat.h:o n. :3 •• 970, de 3t de. dezembro de t9~9, supprimtr 1 a oadeJra n~ lmgllagem á'rtmulada e leitu~a sdbre os labios

Ac:00S DO PODER EXF..CtJ1'IVO

actualmente vaga no dito instituto, ,em ·virtude da. jub,ilação.
do res-pectivo professor.
·
Rio de Janeiro, .211 de .setembro d•. 1921,·. tooo da Independeooia e 33° ·d~ Republioa.
Joaqti,f.~

DECRETO N. 15.015 -

Perreir_a

Chaves.

DE 21 DE .,.,
SlfrEMBRO DE i~1

Abre ao Ministerio da Justiça e Négocios Interiores o credito
de 16':80'0$, supcplcmenta;r á ver~á 13.. do art. 2° da lei
n. 4.242, de 5 de janeiro· do corrente anno, para oocorrer, neste exercício, ao pagamento do augmento de ven..;.
cimentos que, nos termos do art. 1.2 da mesma lei, com.:..
pete aos 14 officiaes. de justiça que servem nas pretoria~ criminao~ do Districto Federal
O Presidente da Republica rlos Estados Unidos do Brasil,
'lsando da autorií•:ação contida nt'l decreto legislativo numero 4. 336, desta data, resolve abrir ao Ministerio da Just.iça e Negocias Interiores o credito de f6 :800$, supplementar
á verba 13° do art. ··2o da lei n. 4. 242, de 5 de janeiro do
eorrente anno, para · occorrer, neste exercício, ao pagamento do augmento de vencimentos que, . nos termos do
art. '12 da mesma lei, compete aos 14 officiaes de justiça que
RArvem nas pretorias criminaes do Districto .Federal.
Rio .de Janeiro, 21 de sêtembro de 1921, tooo da Independencia e 33° da Rêptiblica.
.
EPfrAOIO PESSÔA.

Joaquim· Ferreira

DECRETO N. 15.016-

DE

21

DE SETEMBRO DE

Chave1~

1921

Abre ao Minisetrio da Viação e Obras ]?ublicas o credito d~
134 :000$, para a installação do serviço Aerologico do Brasil.
'
O Presidente da Republictl dos Estados Unidos do Brasil,
usando da autorização contida no n. XXX do art. 83 da lei numero 4, 242, de 5 de janeiro do correnté anno, resolve abrir
ao Ministerio da Viação e Obras Publicas o creditO de 134 :000$,
. para a insta Ilação do serviço AePologico do Brasil.
Rio de ,Janeiro, 21 de setembro de 1921, 100° da Inde-.
pendencia e 33° da Republica.
EPITACIO PESSÔA .

.1. Pires do Rio.
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DECRETO N. 15.017

-DE

21

DE SETEMBRO DE

1921

.AbrA ao .1\lini.~t.erio da Viação c Obras Publicas o 'credito do·

4.000:o000$, (quatro m~l ·cont.os td!e téis)-, ·em takJoH~es
da divida publica, para attender a despezas com a; oon- .
st.ruc~.fío das linhas ferreas de !Barra Bohita e Uio do
noixe, .p pro·long·anw,nto do ramal de. Ourinhos

O Presidente da Republica dos Estàdos Unitios do Brasil,
usando da autorização constarlte do art. 82, da lei u. 4.242,
de 5 de janeiro do corrente anno, resolve abrir ao Ministerio
da Viação c Obras Publicas, o credito de 4. 000:000$000
(quatro mil contos de réis), em apolices da divida publica,
para attender a despesas com a construcção das linhas ferreas
de Barra Bonita e Rio do Peixe, e prolongamento do ramal de
Ourinhos.
Rio de .Tan-Airo, 21 de setembro de 1921, 100n rta Independencia ~ 33" da Republica.
EPITACIO PESSÔA.

J ·• Pires

DRCRETO N. 15.018 -

DE

2'1

de.'

Rio .

OE SETEMBRO DE

1921.

Autoriza o minist.ro d.a Fazenda a ·emittiv a.polices da divida publica até a importancia de 2. 800:000$, para
occmTer· á1s dospezas com a oonst.rucção d'os ramaes de
Mont.es Claro.s e dle Marianna a Ponte Nova, na Estrada
de. Fenro Central do J3f1asil, ·e ronc}nsão da ponte sobr.e
o tRfín Fr·wneisr:n, <•rn Pirap6ra

o Presidente da Republica dos Estados Unidos do Brasil,
para ex~cução dos decretos ns. 14.753, 14.754 e 14.755, de 2
de abril rlo corrente anno, decreta:
Art. 1.° Fiea o Ministro da Fazenda autorizado a emittir
apolices da divida publica interna, nominativas, do valor de
um conto de réis cada uma, juros de 5 o/o ao anno, papel, até
a importancia de 2.800:000$, sendo 1.000:000$ destinados a
ocrorrer ás despesas de construcção do ramal de Montes Claros,
ria Estrada de Ferro Central do Brasil; 800:000$ destinados ás
do ramal de Marianna a Ponte Nova, na mesma Estrada . e
1. 000:000$ destinados ás da conclusão da ponte sobre ·o São
FPancisco, em .Pirapóra, ainda na referida Estrada.
Art. 2." Revogam-se as disposições -em contrario.
Rio de .Taneiro, 21 rte .setemhro de 1921, 100° da Independencia o 3::Jo da Rcpnhl ica.
EPITACIO I\ESSÔA.

Homero

lJ~pti1ta,

ACTOS DO PODEI\ EXEOVTlVÓ,

DECRETO N. 15.019 -

DE

3S3

21 DE SETEMBRO DE 1921

Abre ao Ministerio da Justiça e· Negocios Interiore&:os oreditos especiaes de 50:400$ e 55:200$,, para occorrer ao
pagamento, neste exercicio, das gratificações que; nos
termos õos arts. 13 e 14 da lein. 4.242, de 5 de janei:co·
deste anno, competem aos officiaes de justiça das varas
cíveis do Districto Federal e aos 40 officiaes de justiça
effectivos e aos seis extranumerarios das prétorias eiveis
Presidente da Republica dos Estados Unidos do Brasil,
da autorização /contida no decreto legislativo n. 4 .336,
desta data, resolve abrir ao Ministerio da Justiça e Ncgocios
Interiores os credit.os especiaes de cincoenta contos c quatrocentos mil réis (50:400$) e cincoenta·c cinco coiltos e duzentos mil réis (55 :200$), para occúrrer, neste exercício, ao pagamento da:; gratificações que, nos termos dos arts. 13 e 14
da lei n. -1.242, de 5 de janeiro deste anno, competem aos 'bfficiaes de .justiea das varas cíveis do ·Districto Federal. c aos
40~ officiaes de justiça effectivos e ao!!! seis extramuncrarios
das.., preto iras cíveis.
·
Rio de Janeiro, 21 de setembl·o de 1921, 100° da Indepcndencia e 33° da Republica.
O

m~ando

EPITACIO P,ESSÔA •.

Joaquim Ferreira ' Chaves.

DECRETO N. 15.020 ~DE 22

DE SETEMBRÓ DE 1921.

Approva o plano da emissão de bonus, destinada á obtenção
de recursos para as despezas da Exposição Commemorativa do Ccntenario da Independencia.
O Presidente da Republica dos Estados Unidos do Brasil,
·da autorização que lhe confere ·o decreto legislativo
n. 4. 317, de 31' de àgosto do corrente anno, resolve approvar,
para a execução do disposto no art •./1° do citado decreto, o
plano de emissão de . bonu.s e o modelo que a· este acompa7
nham, assignados jJelo ministro da Justiça e Negocios Inte.l."
riores.
·
I\io de Janeiro, 22 de setembro de 1921~ 100° da Independüncia e 33° da Rcpublica.
m~ando

EPITACIO PESSÔA.

Joaquim Fe1'1•cira Chaves.
Plano para a emissão de «Bonus da Exposição do. Centenario•
denominados «Bonus da I.ndependencia,.

De accôrdo com as disposições do decreto legislativo nu-·
mero 4.3t7, de 31 de agosto do oor:rente anno o Congresso
autorizou o ;(;!Over·no a emittir até dous milhÕes de bonus,
numerados, ·do valor de 20$ cada .Qm, dando direito a pre-·
r1 i os e a 20 entradas no recinto da Exposioão. ·

ÁdTOS DO. POil~R EXECUTIVO

A primeira parte desta emissão constará de um milhão
de bonus, os quaes concorrerão aos seguintes 1>re.mios em
dinheiro:
1
6
7
9
16
31
70
·150

~GO

675

1. 225

.7. 550

:premio,
premi os
premi os
premi os
premíos
premios
premios
premios
premi os
premi os
premios
premios

de
de
de
de
de
do
de
de
de
de
de
de

..........
..........
. . . . .. . . . . . .
..........
..........
..........
..........
..........
..........
..........
............ ,
..........

500 :000$000!
100:000$000
50:000$000
20 :ó00$000
10:000$000
5:000$000
2:000$000
1 :000$000
500$000
200$000
100$000
50$00()

HLOOO premios no valor de . . . . . . . . . . . . . . .

500:01001$000: .
600 :000$000
350:000$000
·180 :00101$000
160:00101$000
155:000$000
140 :00'01$000
f 50 :000!$000
130:000$000
135:000$000
i22 :500$000
377 :500$000
3.000:000$1000

Esses premios serão distribuidos do seguinte modo
Quatro sorLeios íguaes (março, maio, julho e setembro de
1922) compondo-se cada um desses sorteios dos seguintes
premios:
·
1 de
1 de
1 de

2 de
4 de

10 de
2-0 de

40 de

100 de
200 de
i.300 de

__

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

100:000$000
50:000$000
20:000$000
10:000$000
5:000$000
2:000$000
1:000$000
500$000
200$000
100$000
50$000

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

os no valor de
L679 premi
.,

•.

I

I

•

I

I

•

I

•••

I

I

I

••

100:1()1()0$000
50:0001$000
20:001()"$000
20:000$000
20:0010$000
20 : 0010$000
20·: 0010$000
20: 0010$000
20:000$000
20:000$000
65 : OOJ0$000
375 :000$00'0

O quinto sorteio realizar-se-1m durante a Exposição e constará

dos prernios seguintes:

1 de
2 de

3 de
5 de

8 de

de
de
de
de
275 de
425 de
2.350 de
15
30
70
100

3. 284 premios no valor de

500 :000$10100
500:0001$000
100 :000$·000
200 :0001$000
150:000$000
50:000$0:00
20,: 000$000 ' 100 :•0100$000
1 o:000$'0100
80 :0001$000
5 :oooeooo · , 7 5 : OOOI$()()(J
2:000$000
60:000$000
1:000$000
70:000$000
500$000
50:000$00'0
200$000
55': 000$000
100$000 . 42:600$000
50$000
117:500$000

1. 500.;_o®J00()

aa~
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Os bonus darão tambem direito ao sorteio da Tombola da
Exposiç.ão, a real izl:).r-se no encerramento desta e constante de
donativos diversos, cuja especificação será rpublicada opportunamente, offerccidos pelo Governo Federal, Prefeitura do Districto Federal, pelos Governos dos Estados, municipalidades e
rxposi tores.
Os bonus, eujo modelo vac annexo, serão impressos em cOres differentes, variando estás em cada série de 200.000, e
f-'erão rubricados pelos funccionarios para esse fim designados.
Caso o Governo re-solva, será feita a segunda parte da
emissão ( 1 . 000. 000 de bonus) nas mesmas «3óndições da primeira.
-Rio de Janeiro, 22 de setembro de 1921. --Joaquim Fer_rei1·a Chaves.

DECRE1'0 N. 15.021- DE 22 DE

SEITE:MBRO

DE !921

Dispõe sobre a execução do pla.no financeiro de.stinado a cre~r
fontes de renda para auxiliar aa despezas com a Exposição
Nacional commemorativa do Centenario da Independencia
do Bra,sil
O Presidcntü da Hepublica dos Estados Unidos do Brasil,
usando da autorização concedida pelo decreto legislativo numero 4. 317, de 31 de agosto do corrente anno, decreta:
Art. 1. A Oommissão Executiva da Commemoração do
Centcna.rio da Iudependencia do Brasil executará os trabalhos
eoncernentes ao plano financeiro approvado pelo decreto numero 15.020, <ksta data, de aecôlrdo com as instrucções expedidas pelo 1\1i11isterio da__ Justiç.a e N!egocios Interiores.
Art. 2. A renda produzida p·clos bonus c bem assim pela,s
operaçÕes de cr<'dito a que se refere o art. 1°, Iettra, d, do citado deereto n. ,L 317, será depositada, em conta corrente, no
Banco do BI·asil, á disposição da refer.ida commissão, para. ser
applicada ás despezas bom a Exposição Nacional, de que trata
o art. 1o do decreto n.. _4 .175, de 11 de novembro de 1920.
Rio de- Janniro, 22 de eetembro de 1921, 100° da, Independencia e 33° da Republica.
0

0

EPITACIO PESSÔA.

Joaqttirri .Perreira Chaves.

O ministro de Estado da .Justiç.a e N'egocios Interiores, em
nome do Presidente da Republica, resolve, na conformidade
do decreto n. t 5. 021, de 22 de setembro corrente, que, para
lO\ execução do plano financeiro a que o5c refere o mesmo decreto, sejam observadas as seguintes instrueções:
Art. 1. o A Commissão Executiva da Commemoracão do
Centenario :orgànizará e dirigirá os servi1:os ·:r~la,.tivos 'á emig..;.
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são e collocação do·s bonus de que trata o decreto n. 15. 020,
es~e fim : ·
a) p·rovidenciar no sentido de, mediante a~torizacão do
Ministerio da Fazenda, ser .feita na Casa da Moeda a impressão dos bontts;
b) promover a propa.ganda de taes titulos, por meio d~ ·
imvrcnsa, de ca.rtazes, do cinematographo · é de· lliU;;Lesquer
outros processos que julgar convenientes;
c) ajustar com quem mel'hores vantagens offerecer a execução desses trabalhos de propaganda;
d) providoneiar, como julgar mais conveniente, sobre a
nH'lhor fúnna de authcnticar os bonus postos á venda;
e! eonstituir ngcntc9 para a venda dos bonus nesta Capital e nos Estados, arbitrando ás respectivas. commissõcs ou
f!Ta lificações;
f) entrar em a.ccôrdo com o Banco do Brasil e outros estalJeleeimentos de éredito c ca~as cornmerc.iaes que offorcçam
u.s uoecssarias garantias de idoneidade, para o fim de ·serem
ajusta,das não só as medidas destinadas a facilitar a venda dos
bonus nesta Cap·ital e nos Estados, como as referentes á arreeadacão da respectiva receita:
{/) providenciar sobre a collecta e classifica,Ção dos donatiYos d!'stinados á toml10la da PX[>Osição, bem como sobre a realiza(:ão dos sorteios em dinheiro !COnstante~ ,do p\ano approvado~ 1'ixação das datas e do local em que estes devem realiza,r~·~. pagamento de premios, etc. ;
h) estabelecer remuneraçpes para a~ pessoas incumbidas
dt• exl'entnr quacsqucr dos trabalhos a que se referem a.s · prc~eul os instrucções;
i! tomar quaesquer medidas, em geral, que possam contribuir para o exi~o da emiseão, f'ffcctuando para esse fim
l odn,s a~ drspezas que se tornarem neecssarias.
Art. ?. Para oecorrcr ás despezas com a emissão, a propaganda e a venda dos bônus, a üommi~são Executiva da
Comnwmnl'a~;ão do Conteuario disporá · dos rccurMs
proveni<>lliPs das operações de credito autorizadas pelo art. 1°,
Jcttra d, do decreto legislativo n. ft. 317, de 31 de agosto ultimo, !n·cstanuo .contas, oyportunamen.te1 a este minis~~rio. .
Hw de .fanmro, 22 de ~cternbro do 1921. - Joaqutm Fer·~·cira Chaves.

rle 22 do corrente, podendo, para

0

1 )ECH.ETO N. l G. 0:22 -

tm '!·1

DE SE'r&MBRO DE

qw~ o dia :27 de setembro do corrente anno
('omo •lo fPsla mwional, nos Estados Unidos do

t\Ianda

1921

seja tido.
Brasil

O Prri)idc>ul•\ da ltopublica dos Est~·dos Unidos do Brasil,
att.Pndelldo a qw• a Na!Ção Mcxieana celebra, no dia 27 do

corr•'nlc JJIPZ de :·wtPmbro, o primPiro centenario .da sua in-de:pendl'lwia, resolvo qu:e, por occasiúo des8a data,~ em· toda _a.

AC'rQS' 00 ·P.ODER• EXBCTJI.IJIVO

extensão <.los Estados . Unidos do Brasjl, rias ·repartições . publicas, fort.a.lezás, quarteis .e navios de guerra, so proceda
..como nos dias de festa naeional bi·asileira~
'
\
jl:
Ilio ele Jaríeiro, 21 de setenibro de 1021, 1ü0" <.la Independcncia ·C 33" ua Uepublíca.
EPrrACIO

PESSÔA.

Joaquim) Ferreira GIIJl'Ve.s.
J. · M.:·A~.vedo .Mar~ues;

DECllKl'O N. 15.023 -

DE

25

DE SETEMBRO DE

1U21

CtiiTiglo engano cnrn IIW~ foi publicada··a llei n. ·L242, df\, .5
~lc janeir·o fliiudo. ljltf~ fixa a dCisprez-a ·g.cral da .fiC1pUbU.ea
\:IUI'i:l o •f'Xl'I'Oil'in de 19.21
O Presidnnte da HeJHtblica tlos Estados Unidos do Brasil,
em \'ista do que expóz o primeiro secretario do Senado Federal em officio n. 312, de. 21 do corrent-e, dirigido ao .Minislr<i de Estado dos Negocio.s da Fazenda.
.
Faço saber fJUC a lo i n. 4. 242, de ·5 de janeiro do
corrente anno, deve ser ·pxecutada .com a seguinte conecção:
No Orçamento do .Mirüsterio da Justiça e Negocios lnlcHorés:
. A eL. :!." - Vm·ha. :~8" « Suhvençõ·es :. - Minas Geraes
- Em vez de «Casa de Caridade de Alienados, 2 :00'0$ »,
leia-~e: « Ca~a de Caritlade de Alfen~s, 2:000$000 ».
. Hio de Jane.iro, 25 de setembro de 1921, 100" da IndeP'endencia e 33° da Hepublica.
EPrrACIO PESSÔA.

Homero Baptista.

T)ECIIETO S. 15.02 't _:_

UE

23 og

SETEMBHO DJ<:::

1!X!l

Cassti: o dPt:rf'Lo n. I :3. G51. de :?lJ de junho dP 1919, quo eouccdcu a Forsikrings-Aktieselskabct. «Skandinavia», eom
st~de ('Hl Coprnhague, Dinama!"ca,
autorização para t'nncl'iunar na flppubliea r'm srguros maritimos o terrestres.
O Presid<'nte ·da Hopublica dos Estados Unidos do Brasil,
considerando han•r a Forsikrings-Aktieselskabct. «Skandina,·ia», eom sédc em .Copenhague; Dinamarca, c·ntrado em liquidação. eonformc eousta ·do.. processo enc.aminhádo ao Minish•rio da Faz(•nda <'Om o offi-c.io da Inspectoria de Seguros
u. 235, dP :!5 de maio ultimo, resolve cassar o· decreto numero 13~05·1, de 25 de jnuho de 1919, que.concedeu á referida
'
eis~ 1g21-Vol. V
.
:it
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companhia autorização para funocionar no 1Brasil em seguros
marítimos e terrcstr·cs. mf'dianle as condi\:ões · eonstanles do
mesmo decreto.
Hio de Janeiro, '25 de setembro de HJ:?J, J 00" da Indcpendencia e '33" da HPpublica.
Tlomr'i'O Bo)Jtista.

Cassa o decreto n. 13. ifl3, rln 8 dr oullt!Jro 11!- Hll !I. que c.onL'Pdnu a Aklwsl'lsl;abd Norskn Lloyd, c:>rn sPdP L'm Christiania. Noruega. autorização para fl!IH~t·ionar 11a Jlcpu!Jlit·a Plll ~l'inti'O~ lPl'I'!'SfL'PS f' rnaril Ílllll~.

O Pt'L•sidt>nli' da llcpnltltl'a dos l•:st adm; I: 11 idu~ do Bt·asil,
<·on~tdermtdo •haYPt' a AldicsPiskalwt j~orske J ,loyd, eom sédc
em Clrl'istiania, '.'\nrucga, (·ntrado Plll lillltidacfio, <·onforme
~onsl a dn IH'0<1r>ssn l'IH'amin h a do ao 1\1 i nt>d l'f'ÍtJ da Fazenda
rwlo offieio da Tnspl'!:lnria rlP f-\pguros 11. J •!(i, tk 't de ahi'il
do COI'l'f'IÜI' UllllO, l'l'SOIVP l'as,;ar O dP-!'I'P[O 11. 1:3./!l:l. de 8 de
outubro de 191\J, l[lll' •·nni'Pdru ;'i rl'i'P·t'ida <'ompanhia autorização para rurll'rionar no Br·aRil l'lll ~Pg111'0R lt•n·rstrps e
rnarit i lllO~. nlf'rl i an I r• as elllldil'il,•s 1'1111Sl :11!1 ,.,, d11 llii'Srno decrct.o.
·
llio dr .Jani•iro. '!:i dr sd1•mhro d" I flll, I 00" da lndPJll'11dnnda c 33" dn llrptildicn.

El'JT.\1'10

l'ERSÔ.\.

Tfouir'l'fl lJIIJdista.

IJECilKl'O 'L

!:i.O''Ii

-

111: :.'H 111:

sr:TUII:I\1'

111: !\l;.'(

Anloriza u tninislt'IJ ria Farr•nda a ,,llill!it· apnlit•e.; da divida
publh·a intPI'tla, at,·· :'t imporla:11'Í:t dn ; .::!11 :1!00$, para
altendf•r· :\s d"~P"z:l' t'l'latiY:ts ao rotdral'lo 1:C!L•brado
,.cPm a Cnmpanl:i:1 r;~'ral dP :\lc•li](H'llltlf'ntos 11'' :\lnranldi•l.
O l't'l•sidrnlc• da 1\Ppubl ica dn.' l·:sf:id•'·.; I In ido~ do Brasil,
para f'XPl'lll:ão d11 dl'l'l'l'l'J 11. l't.Híl. dl' ::t de• lllaio findo. c
na f{,.rma da l'lall~tila \'1\: do i!c'l'l'f'i,, 11. I ·,_H·!:l, dP :..'1 tlo
llll'SIIlO llli'Z, df'ITI'Ia:
,\1'1.. I." Fi1·a o IIIÍTJi~lt·n d:t 1.-:1/.l'l!lla :wlorizado a. Ptnilt it· npD!ÍI't'S d[l diYida p11hlic·a inl1'1'11:t, d" 1 ator dP um eontu
dn n;is cada 11111a . .inm.: d" ;-, '/,: <1<1 anno. ai,·· :i i.rnporlanda
dl' s!'tP 111il lt'I'S!'Ilfll:-< I' Jltl\·t•n(:l " 111n t':lll!o~ d1~ réis
(7 .:l!ll :000)\1!. patll'l. para altf'nr!P·J' :'!~ d··~tlt'WS l'l'lalivas ao
\'ontraelo el.'lebradll l'"tn a Compa1111 ia ( ;\•t·:d ti•· :.\ll'!horamen~

/.í~~
"?

't·

aag:

,\!:TOS DO PO!JEH ~XÊCUTIVà

lo-: no ,,!nr:~lill:io para I'XI'f'llçfio r.lo con.iuneto dr obras e
in~lall:wí),.s I'PI'J"P-viar·ias dl·.;tillarlo a PstaiJP!eerl' a ligação em
'l'!rPI'I't:iÍia. l'apil:tl rJ., f<;,.;fadP do f>iauhy, das Estradas de Ferro
k. Luiz a 'l'lii'I'<'Z in a, f>el!'ol in a a Thel'ezina e linha dr 1Crat!Hiu~ a TIH'I'Pzina da fli\cll' Yiação ,Cearensr, St'gundo os
plauo.' apprm,ados ppfo rll'f',J'do n. 11. 29·8, de 2 de agosto de
!D:.>O.
i\rl. :!." lll'\o;.:au1-~1' a-: di~JHlsiçõrs rm conkario.
ltin de .J:llli'ÍI'O, :!H dr >H· lembro dr: 1!}:! I. 10(}" dn lndrpen-

deneia r :,!3" da Hepuhlica.

EPI'l'.\CI o

P EH::>{i.\.

Homero lJa}Jfista.

JJW:JtKI'U N. 1:1.0:27- DE 28 DE SETEMBRO DE 1921
Pronwlga o Arn)nlo pam a permuta de vales postaes, entre
os l~stadm; linidos do Brasil c o Reino Unido da GrãHr•·lallilà

I'

Tt·landa

O J>n•,;jrl,.nLr• da lli!publiea dus Estados Unidos do Brasil:
li a \l'lldo »aJJr'l' ion:tdu. pt'IP dl'l'l'do n. L 330, de 1O deste
mcz, o :\cc<)l'(fo /wra a IH!l'lllllta do vales postacs, entre ')S

Estados l'nirlos 1 o Bnt~il u o 1\uino Unido da Grã-Bretanha
c1 Irlanda. assignado 110 llio de .Janeiro, no dia i" de Março
di' 1!121: " tnndo-.s1• pf'fneluadn a troca das respectivas ratific:ll'úes. lll';.;(a II!Psnw cidade, no dia :!2 do corrrmte:
lkerr~La IJI!I' o rl'f'nJ·ido Aecr)rdo, appnnso por ctípia ao
pt·•·~f'nlP Dllet'"to, .'<•ja f'XI't'ltlatlo 1• cumprido tão inteim~enle
t'OJuo llPIIn se conf/·m.

!tio de .TanPil'll, :!H d1J sdembro do 1921, f(U)• da Inder :!3" da Hepuhlica.

peuden1~ia

EP!TACIO PESSÔA.

Azevedo Marqu.('s,

PI1K'iflli·:Vrl·:

li,\

lli·:I'I!J:I.JI:\ f)IIH ES'I'.\DOS UNIDOS Do BRASil..

l,.a,,,." ~abr•t· ao~ 1(111' a pl·t~st•nlf' Carta de ratificação virem,
qr~1·. ':1111'1' o l:"n't'llll da ll••pu/Jlica dos Estados Unidos drJ
Brasil r• ,, l{llvt:t·Jlo cl1• N11a 1\ta,jestadc Hritannica, po1· seus
t'f'S(WI'i.i\ ~~~ Plnni pnl1·neiarios, foi cone lu ido c assignado na cidade do 11 iu t.l1~ .Janeiro no primeiro dia do mez de Março
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do mil novecentos c vinte e um, o Aeeôrdo para
de Yalcs poHLaeô do tcôr segúmte:

Accôrdo para permuta de
vales postaes entre os Estados Unidos do Brasil e o
Reino Unido da Grã-Bretanha e Irlanda.
·

a permuta

Agreement for the ~xchange
of mon"ey orders between
the United States of Brazil
and the U~ited Kingdon of.
Great Britain a!)d .Ireland.

O Governo da Republica dos
Unidos do Brasil e o
Governo de Sua Majestade o
Hei do Ueino ,Unido da GrãBrül.anha e Irlanda, desejando
melhorar a:-; relações po::3Lacs

Thc Government of the Rcpublic .of the United .Stales of
Brazil and Lhe Oovernmenl of"
His Majesty the King of the
United
Kingdom of , Great
Brilain and Irelaml and uf the
cnlr1~ os ~wus n·~pl'etivos pai- Bril ish Dominiou~ Beyoml the
zos, L't~soi·vPruttl edt~hrar um Seas:Emperor of lndia, desiaeeôrdo para a pPrntu Ia de va- ring- Lhe improvemcnt · o.1
lt~s poslans, 1', pal'a c~~e f1m
the postal relations butwccu
nomnaram eomo seus PleniA l.ltcir
l't)spective counLr·i0~.
polenciariu::;;
have resolvcd to enter· into
an agr·Jement for lhe cxchange uf money orders, and for
t.hat. pu !'pose have a.ppointed
as Ihei r· Plenipotentiarics:
O Uovemo
ttus Esl.aúos
Tlw
novernment of the
lJtJictos dn Brasil, o Sr. José Unill'd ;t:taLcs of ;Brazil, rlWr.
Manuel .dP Azüvedo ll\1\Urques, .JHsé Manuel de Azevedo MarMinistro de Estado das Rela- ques, Minister of ·State for
ções Exteriores; e o ~·r. José Foreign Af.fairs; anel 'Mr.
}Jir·es do llio, .Ministro de Es- JmH~ Pit·es do Rio, Miui~ter of
tado ela Viação e Obras Pu- 'State for Ways and Publ i c
\Vnr·ks;
blicas:
O Uovt~mo de Sua 'MajesHis Brilannic Majesty's Gotade H ri l.av.nica, o ~r. Hen- Yornmcnt, Mr. Henry Gett.y
l'Yi Getf.y Cfiilton, Companheiro Chillon, Companion of the
d:J, M11i Distincta 01·dem de Mosl Distinguished 'Ünler· of
~. l\'lig·uel e :S. J.orgc, Conse~t. Miohael and St. George,
lheiro de .Embaixada, ~ncar Conscllor of Embassy and His
J'egado de Negocios inte1·no de i1\fa}c~ty's Chargé d'Affaires
Sua Majc:-;latade, no Itio de ad interim, at Rio de Janeiro;
.laneiro;
Os quaus, devidamente au-.
\Vho, being dnly authorilorizados, accordaram nos ar- zed, have agr.eed on lhe fol ....
Hg·os t-'Cgu inLes:
lnwing art.icles:
l~stadns

ART.

l

0

Fica. eslabelecida a permuta regulai' ·de vales postaes entre a llopublica dos Estados
Unidot-i do Brasil e o Reino
Unido tla G!'ã-Brelanha e Irlanda.

ART.

1. 0

There shall b\e a ,·cgular
exehange nf M-oney Orders
h1•l wccn the Hepublic of the
Uniled States of Bmzil and
the United Kingdom of Great
Brilain and lreland.

3if

(Cm,reios permutantes)

(O((ices of Exchange)

·O serviço cie vales entre os
dons paizes contractanted s·er(t. Pxclnsivamcnt.e executado
por meio do repart.ições, de
permuta, que serão, no Reino
Unido, o Correio de Londres
"· no Brasil ,os Correios dia
J~ahia (S.· Ralvadnr). Amazonas (Manáos), Pará (Belém),
Pernambuco (RecH~) e Rio
de Janeiro (Directoria Geral).'

The Money Order , servire
between the two contracting
.Jountries shall be perfomed
exclusively by means of offices of exchange, which shall
be, in the' .United Kingdom,
the Post. Office of London,,
and, in Braiil, tho Post Offi-.
ces of .Bahia (.S. SalV'ador),
·A'ma.wnas ( Manáos ) , Pará
(Belém), Pernambuco (Recife)t and Rio de .Janeiro (Dirécwraf,e Gemwal) .
ART.

S.

( Ta.rns)

(Chm·ors I

J. Uma taxa PslahPIPcirf;)
pelo coneio Of' origt'm ser·ú
cobrada do rPmefJPniP por
cada valP emil: ;rJ,':

1. A chargl:' fixed b~' filo
Pnst Office of the country oi'
origin Rhall be collPcfrd fr·om
fiH~ r·0nlittõr fnr Parh Mnrw:v
Order· issued;
2. F~ach Postal Adminisfra, tion shall forw;trd t.o t.lw nllwr
a li~f. of the chargeR to hr.
collccted in accordancc' wif h
t.he pT'nvisions nf t hP lH'f'CP.-·
rling paragra:ph. and alsn of
ot.h0r ~ubseqnenf r,harges:
3. 1 1hc original Mnnoy O r ·
ders, lhe receiptR nr fhe. r:•rtificáte8 of ·dPp~~~;JI. gi-vcn In
t.he rcmit.tcrs and alsn tire
recei1ptR of pay•n1~nt. •.lf !IH}
Money' Orders straii nnf Jw
subject. to other eharges beyond those fLred i1~ p:uagrap!J;;;
1 and 2 of t.his Article:
4. ~h e charges pa id by I h c
rf'miU.er·g of tht Money OnJm·s
shall belong to t.lw couf.ltry 1n
which the Monf'\' Order is
issued and n.o ot.hm· paymen~.
shall be required by cither
Administration f1•1)rn lho "enrler for t.he tnm.:.;mission ·,r
flw Money Order;
5. The Brif.ish Posf, Offiee
shall pay to the Po~t, Offino nf
Brasil· onehalf of one per crnt
(Ih per cent) on the amoun t.
o f Mpney Order;;; is~11..:.ed i11. the
Uni~d :&i4gdprr~ and payablr~

2. Cada Adtninisfrrwão rPmettnrá :í otÍira uma r·elahãu
das taxas a cobrar. df' acc~r ....
rlo com o Psf.abrlccidn 'PeJo
paragrapho ant.Prior. P. bem
assim onf r·as snhsNJllt'nfP~;
:1 •• Os vales originaPs, os
recibos e os CA ri i fi ead os ri n
dPposifo dados aos !'f'rnetten-

t.es c lambPm us r·t'('ihns ~c
pagamentos dos vales 11ão serão sujeitos a onf.I·as taxh~

além das

nstabf'lncidas

nos

paragraphos 1o r 2° df'sfe a rUgo;
4. As taxas pagas rwlos remel.f.cnf cs dos vaiPs ,pf'rt.en..:...
ccrão ao Paiz em que o vale
fôr Pmit.tido f' nrmhum outro
pagamf'nf.n poderá ser PXigi•lo por qualquer Aid'miniRtra~·fto p0lo expndient.r. p~ll' que
ir·;í passar o yaJe;
5. A Adminisfracão postal
ingleza pagará tí do Brasil
lh % sohre a impnrtaneia dos
vales emiti idos no Reino Unido e pagaveis no Brasil e a
Adm~istração .postal do B~-
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sil fará igual pagamento a in Brazil, and the P·J.;;t. Office
Administração britannica pc- of Brazil shall mal'e a like
los valer;; pm;t.aes Pmit t.idos no payment to the British Post
Brasil e pagavei~ no Reino Offiee for Money Orders issued
in Brazil and payable in the
Unido.
United Kingdom. ·
ART.

(Ma.rinw dr. cada va1r.- Pm·mula do vale Condições
dr- pa(Jamento -- Pennfmen-

i.

(Ma.Ti nwrn am.otw.t ··- Pm·m.
-- Cmulitions of · Jlfl!Jtnen.l
- J)isposal o( tJairl Orde1·s.)

cia dos vales pagos).

1. O maximo de eada valo
(lll\iUido no Brasil para o Rl'ino ll nido n vice-vPr~a serú do
f: 'tO ou o mais proximo equivalentP da mP~·mia impnrtancia na nwrda dn paiz dn oei-

gem;
2. A formula do valn, b.em
como as !~)ndições relativas ú
suspensão do pagamcnf.1', correcçÕr.'s on onf.ros fac I Ps relativos ao pagamento ri•~nrão
sujcil.os :is disposiçõP~ ·Jo:" t:!~
gulamenlos em vigor· dos pai-zes do destino. Cada Admini:;tracão ricar·á l'espon~avrl pelo
pagamPrlto do vale fpifo dentro do sou Loreit.orio;
3. Os vales pagos ficarão
em deposil o no ,pn iz dn destino.

I . Tlte max:imum amnnnt
nl' each Monc~y Order issumJ

in Brazil fnr the Unit.cd ]{intrdom or vice-versa shall be
J'of'ty JlOIIlldS
(f: 40) OI' the

HrarPst. pralieahle

tions as to suspcnsion of paymottl. correetions or ot.her
facls relal ive to the payment
sltall be subject to the rrgulalions in force in the connt.ries
of de~tinat.ion. Each AdminisLrat.ion shall be responsible
for tlw 1payment. of a Money
OrdPr made within its territory;
:1. Paid Monny Orders ~hall
hc rct.ained in thq country of
rIP.r.; I i natioD.
ART.

(Conve1·são das ·imtJm•tancia.~;
--- Jlforda co1'rent e)

1. A importaneia

do~

vales

em ambas as düeeçõc.s se.rá
indicada na moeda do R.cinu
Unido. Os correios br·asiiP\ros do pnrmu t.a eonvcwt Prãn as

importaneias recebidas para a
emissão de va!cs eontm o Heino Unido l~m 1r1rH~da it::;!eza,
do aecôrrlo com f' cambio dn
vespera das r·em~~~sas da~:. listas tle avi.<-ms; d·l nwsmo Ilhldo
as repal'l il:ões bl'asHeira:; do
permuta conve:·ferão em llinhoiro bragileiro, de accõrdo
com o eambio do dia da chegada das listas eitadas, a im-

<'quiva!ent

of that. sum in t.he rr!oncy ot
tlln Counlr·y of lsRue;
2. The form nf the Moncy
Onlf'l' as well aR thn cundi-

5.

(Conversion of amounts
- Currency)
1 . Tho amount. of t.I{e Money
OrdPrs in both directions shall.
bn shewn in thc cnrrePcy of
tho Unitcd Kingdom.
The
Br·azilian Ofúees of Exchango
shall convert into British monPy t.he amonnls réeei,ve:l : 11r
the issuc of Money Order·s in
. t.he Unj• ed Kingdom in acenrdance with thn ratcs of eKchange , ,f the day. beforo 1h e
desnatcb of the. advice liHt~;
siníilarly the Bra1.1lia:1 Offir.es
of Exehange shali .cnnvert .in~o
Brazilia!t money, !n aeenrdan~
cf' with the rate .•lf mccllang~
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portancia dos vales cmittidr):~
no Reino l.J nido;

2. As importancias dos va-:les serão depositadas pelos
tomadores e pagas aos destinatarios em ouro ou seu
equivalente legal. Todavia,
caso haja moeda com circulação legal em qualquer dos
paizes, mas do menor valor
qw~ o ouro, a 'Administração
int.m·cssada ter:'t direito de se
11tilizar do tal dinheiro nas
suas relações com o publico,
levando em conta a differença. do valor.

of thc day df arrival d the
lists in question, f he .amnttn~s
of the Money Orders !:;1SUf•d m
the Umted Kingdom;
2 ~ The amounts of the
Money Orders shall be paid
in by the remitters, and paid
out to the payees in gold or
its legal equivalent. Nevertlieloss, if there is currenoy
\( it h legal circulation in eit hm· o f the twO' countries, c f
gr!•ater/ o r Jps.;; value ! ll!Ul
golêJ, the intcrested Adrninistration ·shall have the right
to use such money in it.s re--lations with the pubJic on
condition that account is taken of the difference of its
exchange value.
ART.

(Listas de vales)

1. As informações relati-

vas n cada vale emittido no

Brasil destinado ao Reino
Unido serão indicadas !pelos
Coneios brasileiros de permula em list.as escriptas com
t.inta de copiar, identicas ao
modelo B, as quaes, depois·
de receberem o carimbo de
rlata do Corr·cio rwrmutan;l.e,
snrão rmnottidas ao "Monoy
Order Dopartament of thf.~ General Post Offico at London",
onde, depois de receberem ~
carimbo do data, se fará o n~
cessario PXpediente 1para o
pagamento dos vales;

2. Do mesmo modo, os valos emittidos no R'cino Unido
seJ'ão inscriptos pelo Correio
do Londres em listas escriptas a tinta de copiar, identicas ao modelo A, as quae~,
depoiR de receberem o eal'imho de data, serão transmitt.idas aos Correios bras1leiros permutantes, onde, dPpois de carimbadas, se farfl o
necP-ssario expediente para o
pagamento dos vales;

6.

(Money Order Lists)
1. The 'Jpat·ticulars of each
Moncy Order issued in Brazil
for payment in the United
Kingdom shall be entered by
the Braz i! ian Officcs o f Exchange in
lists
prcpared
··with copying ink, eonformity
wit.h specimen B, which,
after being impressed with
the nat.e~stamp of t.ho Office
. of ExchangP shall h e fonvarrled f.n the Money Ordrr Deparf.mf'nt of the General Post
Officc at London, where,
a fter bein.g date-stamped the
nocessary steps for the pay~
ment. of the Money Orders
shall be taken.
2. In the same manner tbe
Monev Orders issued in thé
TJnite·d Kingdom shall bP en.f.ered by. the Office of London in Iists prepared with
copying ink,
in conformity
wif.h Rpécimen A which, after ·bf'ing date-stamped, shall
he forwarded to the Brazilian
OffiCüR of Exchange, where,
aft.er having been date-R~am
ped, the necessary steps for
the. payrhent of the Orders
sliall bef taken; ..

.1CTOS DO PODER EXECUTIVO

3. Cada lista, bem como
cada vale inscripto na lista,
será numerarla consecutivamente - 1, 2, 3, 4, etc., na
ordem do expedição, a começar de 1 de janeiro de
cada anno;
4. As listas serão transmitt.idas pelas malas trocadas
entre os dous paizes e uma
duplicata da lista expedida
será rcmclt ida pela mala a
seguir:
5. Qnanflo uma lista não
fôr recnbida em tempo, o
Correio expedidor, logo qnq
informado do facto, transmitt.irá nma duplicata da lista;
deviaanwnf c authent.icada.
AR'l'.

(Pa(Jamentn de vales)

3. Each list, as . well as
cach Money Order entered in
fh e 1ist., shall be numbered
consccutively i, 2, 3; 4, etc.,
in the order of , despatch
commencing on the ist of .January of each year.
lt. The lists shall be forwarded by the mails exchangerl betwPen the two count ries and a. duplicate of the ·
list forwarded shall be desp:Úched by thr firsl mail following;
5. \Vhen a list is not receivnd in due course, the
rlespatching office, immediat ely on being informed of th~
mal ter, shall forward a dupl ieale of the 1ist, . dnly anth Pn t ica t.ed.
ART. 7

(Pnyment o( Money Orders)'

i. WhP.n a list arrives at
1. Assim que uma lista
chegar ao Cor>reio de destino, tho office of destination, th~
omittirá este gs vales, de ac- laUPr shall issue lhe Money
côrdo com as im\port.ancias Ordrrs in . accordance with
especificadas na lista, a fa- flw amonnts entered on the
Yor dos df'sf inatarios. c trans- lisf. rn favour, of t.he payees
miUil-ns-,ha aos m<'smos des- and forward them to the
tinat·arios. pelos seus endere- payr('s, at. lheir address~s or
ços ou aos Correios rle des- a f f lH' nffiP,es of destination,
tino. livl'PS do qualquer taxa, frPí' o f charge. in accordance
do conformidade eom os wi f h tlw regulations in force
'Regulamentos que existam in 0aeh country for the payem cada pa iz para o paga- nwn f n r M oney Orders;
mento de vales postaes;
2. No caso das listas con. .
'!. If lhe lists conta in irregutcrf'm irrl'~mlaridadés ,que lar i fins which cannot be renão possam ser rcctificadas ctifiNJ hy t.he office of destipelo nnrrrio de df:'stino, esse nai ion, that office must ask
Corroio devcr:'i pedir explica- fnr oX'Pianations as quickly as
çijes o mais Llcprcssa pos~!ivel; poss!ble; the issue of thc inemquanto não vicr('m as ex- tn·nnl Moncy OrderR corr~s
plicarcjrs requisitadas, será ponding t.o the entries which
~uspNJsn a rmissã.o do~ vales
c•mt.ain irregularitiPs shall be
postars l'nrrr.sponflenfr.s ás in-- f:u~prnded until the arrival of
seripeõPs fJlW contenham irre- fhe Pxplanations demandNl:
~ularidadPs;

3. Urnn: copia de nada lista
A (' n drvor~i SIW dlwolvid'1

:1. One copy of each list A
and B mnst h(\ rel.urncd by
tlH' nff!cc of dcstination: hcf'orf' rf'tnrning it, howpver.

pelo Cnreeio de destino; an~es,
porém, de devolvPl-:1, o Correio d0 d('sl ino cscr('vorá neJla ·tlw offico of destination sball

M~TO~

DO P®EH .I!;X.biQUTIVD

os nomes dos Correios pagadores. de accôrdo eom a ordem
de numero da lista, e, quandO'·
sr:: tratar de vales pagaveis no
Brasil, a taxa de conversão P. ·a."
importancia de cada vale em .
moeda brasileira.;
4 • Nos pagam.entos dos

le~

-v a~

não serão levadas em conta as fracçõrs de 1 penny.
ART.

entf~I' on il,. the names of the
(lffiees o f ,payment in. accordancP with"thr numerical m·der o f the list; and, in the ca~e ·
of orders payable in .Brazil.
t.he raie bf conversion and th?.
~~motmt of each order in Braz:ilian ourrency;
4 . Fractions of · 1 penny
shaJ I not be· taken in to account in 'the payment of'the l\looey Orders.

8°

ART.

8

(Duplicatas de rales)

(DupUcate Money Orders~

duplicatas dr vales só
poderão ser expedidas pela_,
Administração :postal do paiz
pagador, de conformidade cum
os- regulamentos estabelecidol!l'
ou por estabelecer no dito
paiz.

Dnplicate Money OrdPrs ran
only be isstwd by the Postal
Administrat.ion of the count:ry
of payment in accordance with
t.Jw regulations issued or to be
i~surd in that connt.rv-

As

ART.

9•

ART.

(Reembolso)

9

( Repa11ment)

1 . Repayment shall only be
1 • O rnr.mholso sô será effectuado pelo Correio emissor effccted by thc Post Officfl of
depois de autorizado pelo Oor..' the Cnuntry of Issue after aureio de destino, devendo a im- thority has bern given by tlw
porf.ancia reembolsada ser I e- Post Office of the Country 0f
vada ao credito do ,primeiro na destination, the amount reconta trimestral (Art. 14);
paid being enterr.d to the credif. nf former in t.he quarlrrl~
nccount (Art. H.)
2. Cada Administração de ...
2. Each Administration shaJJ
l.erminará o processo a seguir fix the procedure to be follopara o rPPmboJso no remrt.- wPd for rnpayment to the ret.Pntf'..
m:Urr.
AR1'. 1{) 0

ART.

10

(Pe'riodo de validade - Modo
de rlispljr das impm·taneios
ntw rer.lamorlas)

(PPriod of validity ~ Dú1pmwl
nf unclaimerl amounts)

i. O rnembolso só será effr.otuado dentm rlo prriodo de
validade f'. fixado peJo paiz rle
destino, que (~ de seis (6) m(:7.es para o Brasil o dozo (12)
para a Grã-'Bretanha. reverterão f' ficarão á diRposiçfio do
paiz de origem;

orders no:
within t.he period of
valirlif.y fixed by the country
or rlesfinat.ion that is 6
m.-mths ·ror Brazil ,and 12
mnnfhR for GrPat. Brif.ain -·~hall revert~
and remain ~.t,
lhe disposal óf ·t.he country nf
ori.gin :.

·J. Thfl monPy

r-.lf~Imed

to

3,6
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2. No fim de cada mez, a
Administração do paiz de dC'~-·
tino transmittir:í. á de origem
uma relação dn todos os vales
i nscr i p tos nas listas dos Corr~ios de pPrmuta e que tenham
perdido o prazo de validade.
t icandn, por cons~?quenria, á
dj.:;;pnsiçno do paiz dr origem;

3. Todos os vales qpP perderl'm a validade, assim reta-·
ritmado~. serão crrditadm: ao
pai1. emi-.sor na conta trimestral:
ART.

2. At. the end of each monLh
lhe Administration· of the
c·nm1fry of destination shall
fo1·ward to the country of origin a statement of all the moll•'Y orclHs entered in ttie lists
r.f' Uw nffices of exchanga
\"\ hieh remain mipaid at the
PXpiralion nf th-e period of validily and are, cnnsequently,
at Uw clisposal of the country
uf nl'igin;
'
3. Ali sue h money orders
,._h id1 h eco me void shall be
cn•diiP•l tn the · issuing counlry in the qnartcrly account.

11°

(Pnrfirulnridade.~

ART.
do.~

rndr-

11.

(Pm'ficnlars of addr~sses)

rer;ns)

O reme!ümte do valf' será
convidado a rm·npcer sfm sohrf'nnnw e o dr bapl.ismo e
tambmn os do dest.inat.ario,
ou o nome da firma m 1 cornpanhia l'ernettent.P nu destinaiaria, e ainda n enderecn
do rf'lllf'ltenll' e dn rlest.ina-tario.
Sf', pnrvenl.llra, o nome ele
bapl.ismo ou a inkial do iie:-;tinalm·in nfío pudrrmn serl'ornPridns. o vale pns"tal poder:t ser, fmf.retanlo, emif.tirlo, por conla e risco do renlf'l f enf.e.

Tlw. rcmit.t.er · nf a 1\loney
OrdPr shall bc requircd to
fnrnish
his
snrnamc and
Chrisl.ian namc and alsn thnse o1' the payee, or. t.he name
nf thn firm or company which
is t h e rcmitt.er or payee. fn·got.hPr wiLh the address o f t he
rnm i U.cr and nf t he payee.
ff .. however a Chrisian na1n r o ri n i tia I o f the payee cannol bc given. an Order may
nevnrthelcss be issued at t h c
Hmn itt.er's risk.

ART.

(Cm·recção

de

rrs1wndencia
minish·nt.~t}rs

C1'1'os -

'Cm·-

rmh·e as Adpnslar?.••:)

Quandn o remet.l Pnfe dese.fnr r.nrrigir qualquer erro do
nnm c do rem ct tJen In ou do
dest.inat.ario nn nbtm· antorizac:ãn para n rcoinbnlso de algum valf'. deverá dirigir-se
an Cnrrein, que fnrá o nccf'ssario expf'.dicnff'. r.nrrespondrmln-sn rmn n CorTf'io de
deslllln.

(Con·etion

12

of errors -

rcspnndence
befween
Postal Adminisl1·aHons)

Corth.e

\Vhcn it is de,sired t.o enrrf'C·.f anv Prrnr whatever in
tlw name of thn remiU.or or
nf thc payee or t.o oblain aui.hnl'it.y for the repayment of
any ordcr. thc remitt.er mugt
npply to t.he issning office,
•.vltieh will taJw the neccssary
sf PJlR' for communicaUng with
t h e office of the country of
dP.c;tination.

.VJTOS · DO PODER EV'..CUTIV()
ART.

13"

(Relação de Repm·tiçl1es)

1. Cada Administrarão tPrá
o direito de desig·nar ns Cor-·
reim~ ou Repartições
autorizadas a executar o servico de
conformidade com o presenf.e
Accôrdo, fornecendo, oppor1unamente, uma á outra, uma
lista desses Corrnios. indicando, sempre que f~r rwcessario, as modificações a fazm·
n rssas listas;
2. As relações deverão indicar o nome do Estado. ·territorio, posResst\o ou p1~ovincia ·
em que se achar cada Correio;
3. A Administração dos
Correios do Brasil indicará,
além do nome do Est.ado ou
territorio em qun se achar a
Réparfição post.nl. a Rcpart.iç:ão de permuta qne serve a
cada Correio.
An'I'.

11"

(Estabelecimento r. a.i11ste de
contns)

1. Denl.ro de seis semanas,
dopnis de encerrado o t.l'imes-

f.rfl fiscal. uma ('onf.a será organizada pela Administração
postal do ~rasil. discrin}inando o total das I i~d as trocadas
durant.e o t.rinwsf.re, e o abono deYido nas 1ransacções, o
tot.al doR valPs. reembolsos
autorizados. o f ntal dos vales
que perderem a validade e
nm balam·n resultante de tae!;
transaccões:
2. Duas cópias dessa conta
serã.o t.ransmittida!7-l ao Correio da Grã-Brrlanha. com as
necessarias relações detalhadas; fl o balanço, quf' rlevC'rú
mencionar sf'mpre as imporf ancias
.rm mnf'da ingl'eza,
~er{t pago nessa morda, por
meio de chcquP .:; ou lPlras de
ramhio, pags á vista, em
Londr~s;

ART.

13

(Li.;t of Of{ ices)
1. Each Administ.rat.ion shall
havc the right. to designate
the offices or branches au\hori?.ed to execute the servico in accordance with the presrnl, Agreement, furnishing in
due course to eaeh other a list
of thosc offices, and indieaf ing as nccm;sit.y a risos I. h e
modificatinns to he marlP in
! !tese list.s:
2. Thc 1ists must. indicat~
the name of thP St.at.P, territ.ory, poss8ssion or provinec in
which each offieo is situated;
~- The Administration of.
Posts of Brazil shall indicate,
in addition to thc name of thc
st.ate or territ.ory in which
lhe post office is sítuatPd, Ua~
Office of Exchange fm· cach
officr.
ART.

14

(Esfablishment and 'settlrmumt
of accou.nts)

1, Within 6 weeks af!.er t.he
Pnd o f t h e fiscal quarter t:m
account sha1l be drawn up by
the Postal Administrat.ion of
Brazil showing the tofal nf t.he
lists exchanged during the
qnarter and the allowance due
en the transactions, f.he t.nt.al
of Orders repayment of which
h as bee11.. authorized, f.he total
of Orderf.:; which have become
void, and a balance rcsulting
fr•om t h e transactions:
2. Two copies o f fhis
account accompanied by necAssary detailed statemAntR
shal1 he t.ransmitt.ed to the
Post Office of Great Brit.ain,
and the halance, whirh mw::;t
always b~ shmvn in Brit.ish
currency, sha1l bA paid in
t.hat ourrency by means of
choques. or bills of exohange
payable at slght in 'London;

3.18
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::J. Quando a Administr·ação
3. .When the Áôministrado Brasil tivPT' de _pagar á da t.ion of Brazil has to- pay Í,ho
Grã-BrC'Ianha o saldo da cnn- balance of the aôcount to
ta, ella o fará por occasião de Grcat Brita.in, it shall do so
f.l'an:-;mit.tir a conta P. ·quando when forwaroing the account;
a nrã-Brctanha f in~r de pa- and when Groot Britain bas
ga,· n ~alrlo. ella o fará po1· to pay the balance it shall do
occasião da devnltH:ão, ao Bra- so when returning to Brazil'
sil da rf11plirat.a rla ~nnta the duplicat:e ·Of the accepted
'accPita:
account;
.
.'
1. 81' dumnte nm trimes4. If dui'ing any quartel'
tt~e nma das Administrações
one of the AdministraJions
vcrifica1· qun deve r.í outra um as0rrtains t.hat it owes to the
s•aldr1 supel'ÍOI' a C 1.000, de- ot he1· a balance superior' to
ver:í remctter á Administra- f: 1. 000. i t. must remit to t.he
ção cr(1dora u rn:a i mportancia creditar Administrati.ori the
approximada dP. tal saldo por UJJJH'oximate amonnt of such
mcin de nma letra ·dP cambio balance by means of a bill of
Pm lihras esterlina-s.
cx:chang.e in pounds sterling;
5. As despPz:a~ feita~ com
5. The exp.ense1 o f . making
as r·rmPssa~ das let.ras de f h c rmnittance by bills nf excambio serão custeadas pela change shall be bornP by t.be
Adminü:tração pagadora;
rtPhl or Administration;
· 6. ·SP a Administração de(i. lf fhe debtor :A.dminisvcdor·a dr~ixar de p,ffectuar o traf.ion omit.s t.o e'ffect the
pagamento dentro do prazo pnyment. ·within a periofl ot"
de 6 mez·es, depois qu·e () ba- 6 months aftcr the account. is
lanço fôr recebido, a k\ümi..: received, the creditor Admi ....
nistração credora terá direito nistration sball be entitléd to
de receber juros de 5 o/o ao inf.e1·rst o f· 5 o/o p~r annum.
anno.
ART. f5•
ART •. 15°
Caso a Administração posShould f.he Post. Office of
tal do Brasil deseje fazer · Rrazil desire to · send Money
remessa de vales posta.es, por Ordcr rrmitt~ances through the
intnrm(1dio da Administração medium of the British Post
postal brit.annioo, a algnns Officf', to any of the foreig·n
paizcs estrangeiros, Colonias Connf ries, Brit.ish Colonies,
inglez.a:s, ·etc., com as quaes etc .. with which the British
a Adminisfra~ão b1·it·annica Post. Office transact.s Money
~xecnte o serviço
de vales Ordf'r bnsinrss it. shall he at
postacs. porfer.á fazel-as nos 1ibert.y to do so provided that
flwmos das seguintes r,on(li- f.he following conditiom:; are
(:ÕP.s:
fnlfilled: (a) A Administraç,ão pos(a) Thc Pmlt Offic-e or
tal do Br·asil dPclarará as im- Braz i I shall advise the amopm·tancia•s de t.a,cs vales nnJs of such "Through" Or-"
"pnr intrrmPdio"--ao llfonPlJ dP.J'S I o the Mnnoy Order Da01'riCJ' . Dcpm·tment
General parfmenf, General Post OfficP,
Post
0{/"icf',
London, que Londnn, which will reoadvise
riPJlas dar·á aviso ans Cor- t hPm tn thr exchange Office
rP.ios de 1wrmut.a dos paizrs nf lllf' Cnnntrirs nf p.ayment.;i
pagarfnrf's;
(h) Nr.nhurna importancia
poderá excerler ao maximo da
importancia fixada p·elo paiz

(b) No sue h · Ord.Pr shall
excN'fl the maximum amount
fixNl hy the Country of des-

de destino para os,_yales poslaes :emittidos no Remo Unido;
(c) As particul,aridades dos
vales - "por interm:ediú" serão indicadas á tinta v.ermelha 1 no fim das listas de
iav.isos communs enviadas ·a
Londres, ou em folhas separadas o total das importancias
dos vales - "por intermedio"
deverá ser incluído nos totaes de ·taes listas; ,
(d) Os nomes e endereços
dos destinatarios, inclusive os
uoBH~s das cidades do paiz de
pagamento, deverão ser dados
eom todos os detalhes possi' e h;;
(e) ·.\. Athui.nistração postal
do llrmdl abonará á de tondJ·rs a mosrna percentagem
(vide art. ao) dos vales pagaveis no lteino Unido pelos
vales -· "por intermedio"0 Correio de Londres oredi1ará ao paiz de pagamento a
mesma percentagom dos vales .
•~mitl idos no lleino polos vales - «'p'OI' intermedio» :-- e
pelos l-iCUS serviços intermediarias dedur.irrt da importancia de cada um dellos uma
eummi:;;;são m;pecial a ser fixada pela .Administração bri!armiea;
(f) Quando a importancia
do um vale - "poJ' intermediu» - fô1· reembolsada ao

J'omeUent.c. a commissão cobrada pelo servi-ço intermediario não será restituída.
Cada lt\.dminiRI.ração
comrtlllllicará á outra os nomes
dos vaizcs eom os quaes exo,~uta o ~crviço de vales posl.êv~s. o limite da importancia
adaptada para o~ vales ordimu·ios, em cada caso, e as
f axas do commissão pelo serviço intermediaria.
ART.

16"

tination: ,for\ .Money 01·ders
issucd in tfJie Unitcd Kiugdom;
(c)
The ·'. 'partioJ,llars of
"Througb'!' Orders shall be
ente;red either. in red ink at
the end
the ordinary Advice List despatched to London
or . on 1 sepa'I'ate shoots, the
total am'ounts of the "Throug·h'~· Ord~:t~ . being ineludcd in
the :totais, of · such l~sts;

of

(d) Tl,le. nwnes and addresses of th'é payees, including
the names of the town and
'codntr·y of Payment, shall bc
given as fully as possibles;
(e) 'fhe Post OfficP
of
Brazil shall allow to the Londt•u Office lhe same pnetmtage (See Article , a) on
'"rhrou•Yh" Orders as 011 Order.' r~yable jn ·i he Un.i!,_ed
Kingdom, the London Oihce
~wediting the Office
of the
Country of Payment with Uw
same · percentage
for Ute
"'l"hrúugh" Orders as for the
Ol'ders issued in the United
Kingdom; and for its intermediary scrvices deducting
from lhe amount of cach re·advhwd Order a special e•nnrrtiss!on to bc fixed by Uw
British Post Office;
(f) \Vhen 'the amount of a
"througb" order is repaid to
Lhe. rcmitter, the comtnission
charged for the intermediary
sorvice is not refunded.

Each Administ.ration shall
commtmicate, t.o thê othcr· the
mimes of the Countries wit.h
which it transacts Money Or~
der business, the limil. of
amount adop.ted for singlc
.Money Orders in eách instanCt'. and the rates of comrnis~ion deductcd for the intcrmediàry service.

(lncesligações c ·l'eclamações)

ART. 16
(Enqui1'ies and reelamations)

Cada .Administração recehorá ó _Processará as recla-

Each Adl,llinistratfon shall
accept and;'deal \tith~applica-

ACTOS ·nO PoDEI\ lllxli!CU1'1VO

mações a res:peito dos pagamentos indevidos ou não pa ...
gamentos de importancia~ e
:fornecerá as informações pedidas sobre pagamentos reqlizados.

tions resrtecting i m p r o. p e r,
paymonts or the non·payment
of amounts and shall furnish
the
information (. :requested
concerning payments~ made.
ART.

17'

(Modificações de detalhes)

(M odi(icatión o( details)

As
duas Administrações
postaes poderão, por consenso
·mutuo, 'estabelecer outras regras não contrarias ás deste accôrdo no intuito de se garantirem contra as fraudes ou
de melhorar o serviço.

The two Postal Admini,st:ta..
tions may, by cpmmon accord,
establish · other regulations
not contrary to the present
Agreement, with the object of
gunrding against fraud or ot
amcliorati:n,g the service.

ART.,

18°

(Suspensão do Accdrdo)

ART. f8
( SusJJension

. of

the

~gre

ement)

Cada IA.dminietração ficará
autorizada, em circumstancumstancias extrao.rdinarias
que justifiquem a medida, a
sttspender, temporariamente,
o sel'viço de vales, no todo ou
em parte, entre os dous paizes, uma vez que o facto seja
commnnieado
imme<liatamente, e, se nccessario fOr,
pelo telegra'pho.
ART.

19°

O presente Aecôrdo será
J·atifieado pelos paizes con1t·aotantes, de conformidade
eom as leis respectivas, e as
rat.ifica1_;,ões serão trocadas na
eidado rio Hio de .Janeiro, no
mais hrcve prazo possível.
Vigor·ará até doze mezes devois qnc mna das partes conlractanf.os tiver notificado á
outra a sua intenção de o
I or·rninar.

Feito em duplicata, nas línguas port.ugueza e ingleza, no
Rio de Janeiro, no primeiro

Each Administration shall
bo autho~ized, /in, extraordinary
circumstanees which
ju~tify the· :tneasure, to susPf'nrl f emporarily the Money
O!'der Service between the
fwo countries, wholly or in
part., arter immediate notication 'Jf the fact, if necessar·y by telegraph. ""
ART. f9

ThiR Agreement. shall be
raLified by the contracting
connf r·ics, in accordance with
llwir re8pective laws, and the
rati fications shall be exchanged in the eity of Rio de Janr-iro, as soon · M possible.
TI! o Lt\.greement · shall remain
in force until twelve months
aff.er one of the contracting
ral'f.ies has giveq notice to
thc other of an intention to
l~"rminate it.
·
Hono in duplicate, in the
Pm·Luguese and. English languages, ~t 1\io d~ .. Janeiro,. qn
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DE'I~

DISCRIMINAÇÃO DAS LISTAS

Vales emittidos no Brasil

Vales emittidos no Reino Unido

~oney orders issued in Br~il

Importaneia

Amomt

lmportancia
Numet·o
da
Lista

Data
da
Lista

Numero
da
Lista
f:

s.

d.

Data
da
Lista

Number
of List
f:.

S.

d.

Date

ot List
f:

.I

STATEMENT OF LI8TS

l\Ioney orders issued in United Kiogdom

Amount
Number
oC List

Date
of List

t

d.

f

i

f

1

I

2

2

2

3

3

3

3

i.

t:l.

I
II
I

--

E
Rio de Jai1eiro, .......••..•..•....•. de f9 •.•••

D
Money Order Office
London, ." .. : ................... t9 .••..

-

Deuhor Director Geral dos Correios,
Sir:
Londres.
This Department has the bonour to transmit herewith a ·Bill of Exchange
llenhor :
..•. .- .•.•.•. for .......••..•...... , drawn •....•... f9 •.•••• , ..•.••••• by ..•.....•.
Esta Directoria tem a honra de vos remetter a inclusa letra de cambio, No
of London, to the order of the Postmaster General, and by this indorsement made payablc
li· . . . . . . . . . . . . no valor de ..•..........•..... : . emittida por .....••.....•....•......... to
your order by •.•••.........•• at •••••••••••••••...
• 01 favor d~. . . . . . . . . • . • . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . e paga vel em • • • . . . • . . • . . • .
. '
Be pleased to cause the receipt oi' the said Bill of Exchange to be duly acknowledged,
Rogo accusar recebimento da mesma e creditar a importancia respectiva em nossa its payment to be reported and the proceeds to be placed to the credit of this,
nta de vales postaes para o .•.••....•..•.....••.•. trimestr.e de ..•...•....•••.•..•. Department ••••••••••••••..•••••• on account of the exchange o(- Money Orders between
•••••••••• :1.9 ••••••
ou r respectiva countries during tbe quarter end. . . . • . . . . . . . • . . t 9 .•••
I have the honour to be,
Aproveito o ensejo para ~presentar-vos os meus protestos de minha mais alta estima e
Sir,
.!lsideração.
Your obedient Servant,
. ..................................... .
Director Geral dos Correios.

r

..................................
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Conta Geral

GENERAL STATEHENT

Helativa á permuta de vales postaes entre o Brasil c o Heino Unido da Grã-Bretanha
e Irlanda

A favor do Brasil

OC the result of the excbange of Mooey Orders between Brazil and the United Iiingdom
of Great Britain and Ireland

To the credit of the united

To the credit of Brazil

A favor do Reino Unido

[f

r

s

Vales expedidos no Reino
Unido e pagos no Brasil,
conforme lançamento no
mod. (C) ...••....••.•.•..

I r

d I

s

d

Vales expedidos no Brasil e
pagos no Reino Unido, confor·me lançamento no modelo (C) ...•••.•. , •.•••.•••

Vale:. enjas impor·tancias foram reembolsadas ..•....•

Vales cujas irnportancias foram reembolsadas .•.......
;I

Vales peremptos .....•......
Valos peremptos ..•.•...•...•
Pago, por conta, pela Directoria Geral dos Correios do
Brasil •.•.....•......•....
I

Pago, por conta, .pelo Correio
da Grã Bretanha e Irlanda.

I

•--•--•--

o o o o •••• o

19 ....

• o o •••••••

19 .. o .

o ••••••• o

19.

o. o

••••• o ••••

19 ....

• o o o o o. o o

19.

o. o

.......... 19 .•..

o. o. o. o ••

19.

o ••

o ••••• o •••

Saldo do Reino Unido da Grã
Bretanha e Irlanda .•...•.

---·-

II

d. IOrders issued in Brazil andl

r I s. I

d.

payabJc in the Uuited Kingdom as 'per detailed statement (C)

Allowance or f /2 pet· ccnt. ...

Allowance of 1/2 per cent. •..

Ropaid ordors .•••.•........

Repaid orders •...•..•.•.....

Void orders .....••......•...

Void

Paid on account by the Post
Office Departmeot of Brazil •..•••.•.•••• • •.•......

Paid on account by tbe Post
Offico Oepartment of the
Unitcd Kingcfon .......... ..

order~ ....•....•••.....

1----·----·----• o. o o o ••

i9.

o o o.

o o ••••••

19.

o o ••

• o o o o •• o

f9.

o •• o

o o. o •• o.

i9.

o. o.

19, ••.
~----~----·----·----·----

·------~---·----·----·----

Credito total do nrasii. .•..•.

Orders insued in the Unit~dl t I s.
Kingdom and payable in
Brazil as per detailed statement (C)

~ingdom

Credito total do Reino da Grã
Bretanha •... , ...•...•••.•

••....... tn •..•.
•

• o. o • o ••

f 9.

o •••

. .....•.. 1n•.•••
• ••• o •• o.

'------1--·----·--

J9.

o •••

-----------·----·----·---

Total ct·edit of the
Total credit of
United Kingdom .•.••..
Brazil •••••...•••..... - · - • - •

1

!Saldo a favm· do Brasil. ..•...

Balance due United Kingdom •.

Balance duo Brazil ..•....•..

The forogoing account iS accepted with a balance o f ~ ............................. .
shillings .•...•.••. and ••...•.••• pence in favour of post Office Department of••••..•••..
A conta antedor é acceita, reconhecendo-se o saldo de ...•....•...•......•..••• ~ ..••
. • . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . •...•.......... a favor do Correio de ......••..........•.•..• ·
i9'.
Examlned and acceptcd

••• o. o o •••.•••• o. o ••• o o • • • • • • o.
o o o •• o •• o o •••• o • • • • • o o. o. o o. o o o. o o o. o •• o o

.19.

o •• o.

o ••

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

Examinada e acceita:

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

.... , .......................... .

-

o • • • • • o •• o o • • • • • • • o ••• o. o o ••••

19 .•

o ••

............... '.• ............ .
o o o. o o o ••• o o. o o o o o o o o •••••

J.ei~

nA f9~i

-

lrnl V -

P!t,.,

1~n

"

'---------····

f 9 •• o • • •

o.

---·-

G

G

Lista dos Vales Postaes pagos no Brasil e pm·emptos.

I..ist of .Money Orders Payable in the United Kingdom of Great Britain and lrclanu
which l1a ve become void.

No ••.••....••.......... do 19 •.••

For the •..•...•....••.•....• of !9 ....

Importancia
Numero
internacional Numero Data da Correio Correio
da lista
lista
emissor pagador
do vale

Numero
do vale
original

Observa-

ções

i:.

s.

Internatioual
number
of order

Number Date of Issuing Paying
office
list
or list
otfiee

r..

d.

I·

I

I

Total:
Total:
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Amount
Number
of original
order

S.

d.

dia de março· do anno de .miJ~ tha
day of March in the
novecentos e vinte é um.
year.. e;fJJlotisand nine hundred ·afu:l twenty one.

(1•. S. )i 'J,.~ M. de Azevedo
Marques.
(L. S.) J. Pires do Rio.
(L. S.) H •. G.~ Chilton.:

(L. S.) J .. , M. de Azevedo:

Marques.

(L . .S.) J.

Pires do Rio •.

(L. S.) H. G.\ Chilton.\

E tendo sidq o mesmo :Accôrdo,, cujo teôr fica acima
pelo Congres~o Nacional, o confirmo
e ratifico, e, pela presente, Q.· dou pqr fi.rme e valioso, para
produzir os seus devidos effeitos, promeU:endo que elle sed
Cllmprido inviolavelmente .
.Em firmeza do que, mandei passar esta Carta, que as13igno e é sellada com o sello das Armas da Republica, e
snbscripta pelo Ministro de Estarlo das Relações Exteriores.
Dada no Palacio da Pres,tdencia, no Rio de Jane\ro, ~o~3
quatorze dias do mez de Setembro de'"mil novecentos e vinto
e um, :tüoo da Independencia e 33° da ReJ')ublica.

I ransCI·ipto,. approvado

(L. S.)

EPITACIO

PESSÔA.

J: M. de· A.z~vedo Marques.

DECRE'DO N. 15.0.28-

30

DE

DE SETEMBRO De

1921

AJJre ao l\iinisterio da Justiça e NegQCios Interiores o. credito
·ESpecial àe 315:075$, para: auxiliar, durante o correntt)
anno, a manutenção das escolas,; ct·eadas em zonas· da
nucleos coloniaes, no Estado de Sánta Catharina.
·O Presidente da Rrpublica dQ.s ·E1stados Un-idos do Bradil,
usando da autorização concedida ho ti. WI do art. 3° da. lei
n. ·i .242, de 5 de.jarleiro de '1921, e rendo ·ouvido o TribunaL
de Contas, nos termos do n. UI, § ~ dó art.· 30 do regulamento approvado pelo decreto. n. 13 .,~68, ,de 12 de novembro
dc·l919, resolYI' abrir ao Ministerio ·ua ·Justiça e ~egocios
Interiores o credito especial de 315:075$, para auxiliar, durante o corrente anno, a manutenção das escolas creada.s em
zonas de nucleos coloniaes, no \Estado .(te Sa~ta Catharina.
.
"'.' ·,
Rio ·de .Janeiro, 3•0 de setembro de 1921, 100<> da Independcncia e 30" da Republica. ·
'•

EPITACIO PESSÔA •

Jc'aqu(m. 'Ferreira Chaves.

ACTOS t>O POblm EX:ECU'riVO

D1l!CHETO N. 15. 0;?!) -

IJE

:lO ÕE HJ~TEMBRO DE 1921

AIJr·<·, ao Mini··d 1n·io da Faze nua, um credito.. espeoial de
·2 : Hl~l~H) i O. vara paJ.:amento do q1w é d<;vido a D. Joanna

Fortmm de Oliveira c seus filhos, em virtude de sentença
judiei ar ia
O Prcsid<·nln ún Republica dn':l EsLados Unidos do .Br~sil,
da antoriz:1t~.ão contida no art. . 1 o do decreto legislativo n . .~.:H o. dP lrojc datado, resolve abrir, ao Ministeriu da
Fazenda, o erPdito PSpPdal de 2:403$67-0, para pag·amento. em
vir 1 miP dt~ sPnt.rw:a jndieiaria pas:;ada em julgado, a D. Joanha
Fortuna tlr> OI ivnira P a seu-; filhos Cndlia e Alexandre, viuva
~ ri 111 os do <'·11 dP dP s•·<~rãn. apnsmtlado, Lia Directoria de Bs ·
tatistka .los;\ Mat·qm•s dt• Oliveii·a. ~endo á di-ta viuva a quanlia d" l : 5<Hlli:l~l<l. :í. !-lUa filha C~r,ilia a quantia de ,\67$790 e
a ~Pu Jillln AiPxamlrt~ a quantia de ·HH$í8L
u~amlo

Hio de :Jan<'iro, 30 de selembro
dl'lll'Üt ~~ ~~~~o da Ikpubl ica.

ue

UJ~

I. 100°

ua

lndepen-

~Pl'rAmo P!!:HHÔA.

Homct·o Baptista.

llf;;~;JU;'['ü N. tG.030 -- m;

Abl't\

·Jwlo

~~5H!\i H)~.

J l. Elz:i

30

LIE SETEMBHO UE

1921

i\lini:.;lf't'io da Marinha, o credito especial d~
para aLl<·ndcr ao pagamento reclamado por

Ut·u:.;s,~nH~Y<'l'

Caminha

O Pt•t-:.;id('nle da Hcpublica do., Estados Unidos do Bra3il,
no d<~erPto h~gislativo n. 4.341,
Ministerio da Marinha, o credito <'::-iJH'eial dn :35H$1t52, para a!,Lcn.drw ao. pagamento. t:eclanmdo JHll' n. Elza Bt·ussonH•yer Canunha, vmva do cap1tao de
u~ando da. autori.~;a<·ão eontida
de~ ta tlala, rPsolv~~ · ahrir, pelo

eorYela

.\bdo11

Ff':t'l'll'H

Caminha.

Hio dl' .Janeit'·l, 30 de setembro Lle 1021, 100° da Iudepca,-iencia e 33" da Hepublica.
EPITAOIO PESSÔA.

João PGdm da Veiga M-iranda.

ÁCTOS DO PODER EXECU1IVO

DECRETO N. 15. 031 -

DE

1 DE OUTUBOO DE 1!)21

PulJl ica a ad hcsão da Tcheco-Slovaquia ao accôrdo de Madrid,
relativo ú repressão das falsas indicações de procedencia
O ·P t'csidnntn da Republ iea dos Estados Unidos do Brasil
1'ar, publica a adhe~ão da Hepublica Tcheco-Slovaca ao Acetmln de Madrid. dP ·11 un Abril de 1891, revisto em Washington a 2 de .lunllo de HH 1, relativo á repressão das falsas indicações d1~ proccdeneia sobre as mercadorias, conforme communicou ao l\Iinisterio das Relações Exteriores a Legação da
Srlissa nesla. Capital, por Nota de 26 ·ae Setembro proximo
findo, c r1ja Lraducçiln nfficial acompanha este decreto.
nio dn Janeiro, t de outubro do 1921, 100° da ~ndevon
Ucneia o ;i3o da Republica.
EPITACIO l)J!:SSÕA.

Azevedo Mm·ques.

da ::O:uis:-:a nc Brasil -- N. 2.00'7/1 -Rio de .la-·
Selomhro de tn21.
Sellllol· ~! inis!l'll,
I )c ordem do nH~ll G1 'veJ'Wl, tenho a honra de communieae
~l russa J~xee!Iencia que, por nof.a datada. de 1!) de .Julho de
·I !I:' 1. n 1:ov0r·no da fl1•publica Telweo-S~ovaca notificou ao
t:onsdhn f1•der·al sui:-;s() a sua riecisão de adhel'ir ao Accôrdo
d!' .~ladJ·id. d1• 11 dl' Abril de 1801, rcvi:-;to em \Vashington a
~ d1~ Junl1n d1• 101J, rPialivo ú repressão das falsas indicaçõPs
d1• p1·oet'di'JWia :-;oht'l' as nw1·e:ulorias. A entrada da Repuhlica.
'l'checo-Slo\aca na União J'eslricta deve ser considerada como
err,•ctiva a parti!' de• 3.0 do Setembro de 1921. ·
Jp,·ovcif,, cstu. nnva oceasião, para Lhe reilerm·, Sonllur·
u\linistr·o, as ."(~guran(;aS da minha alta estima c da minha
mais disl i1wla ~·.onsidnraeão. - Gerlsch.
A Sua E~:enllencia o Sen!JoJ' Dr .•Tosó Manoel de Azevedo
1\larqucs. l\lini::;tro de• Estado das Hclações Exteriores.
L1•ga~,;iin

w•il'O,

~()de

J>p;cn:~To

De,;.;rtpJ·npda

['111'

N.

t;;.o~e

-··

JJE t, DE ou'I'UBno DE Hl~:~t

trlilidadn publica uma pedreira ::;ü11ada na

fazPndH llilwit·ão da Mal.l.a. município e comar'ca dn Hio

da." Yn/f~ao..;. E.-;fadl) dn ].\finas GC'r·aes, perl.enci>.nle
qrJiltl :\lal'lrado de Mugal!tües
O

a .Joa-

p,.~~:-::idrntc

da Hermuliea rios Estado::; Unidos dn
r:rrw se toma nccessaria aos serviços a
cargr, da '7" r·c:-;idcrwia da Linha do Centro, da Estrada de
F'('tTo Cl'nlr·al do Br·asil, a desapropriação de uma pedreira
vcrl.encenl.e a .Joaquim Machado Magalhãesl._sita na comarea
Bra~.i!. considn,.andt~
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tio Hio daç: Yclhaf', Eslado de Minas Gcracs, nos termos do ar-

tigo 5o do doerei o n. ·1. \l:JH, de 9 de setembro de '11\)03, expedido
por fon;a da lei n. t. 021, do 26 de agosto do 1902, e do accôrdo
com o ayt. 59U, ~ ,2", 11. III~ do Codigo Civil, decreta:
Artigo unico. Fica desap.ropriada por utilidade publica
a. pcdreirn. de propriedade de .Joaquim Machado de Magalhães,
Rltua~a na fazenda Ribeirão da Matta, município e comarca
de Rw das Velhas, Estado de Minas Geraes·
Jlio de .Janeiro, 4 do outubro de 1 !J21, 100° da Iridependencia c :33" da Hcpuhlica.
EPITACIO PESSÔA.

J. Pil·es do Rio.

:\IJpt·uva o projccLP c respectivo orçameuLo, na irnportancia
de J tl1 : 'l0G$Ht>O ( eento e so~senta. o um contos quatro-

ennlos e .':ieis mil oitocentos e cineoeul a réis), para a

eonsl.t·uc,;ão de um muro de arrilllo na explanada da cs1a(;ãn de Cnrityba, Estrada de l<'erro do Paraná.
U Pre~iueuLe da Jtcpublica dos Estados· Cnidos do Brasil,
atlendcndo ao que requereu a Companhia Estrada de Ferro
8. Panlo-llio Grande, e de accôrdo com o que propoz a
JnspecLoria Fcueral das Estrad•as, decreta:
Ar L. 1." Ficam ::tJ irpr<lvados o projecto e respectivo or.;anumLo, aprc.~enLallo:~ pela Companhia Estrada de Ferro São
Paulo-Hio Grande, os quacs eom esLe baixam, .!.'nbricados pelo
directlw geral de Exvcdicnte ·-·da Becretaria de Estado ·da
Via~.;ão n Ohra:c; Publica~;, para a eonst.L·ucçào, na explanada d::.t
esLação do Cu rityba, da .Estrada ele Ferro d0 Paraná, arrendada á I equerent e, de um nmro de arrimo marginal, em
partes, :b nws '7 de Hetembro e João Negrão, até a ligação.
com o viadueLo nesta ultima exdslente.
Ar L. ~." E' "edada a installação ue desvios sobre a re··
ferida explanada. na parte que po:~sa influir sobre a resis1 c'neia ·do allu.dido viaducto.
1\l't.. :1:· A de::;.pcza f!llü, ·d!oyidanwnlu wpurada em tomada
de ennta regular até ao maximo do orçamento ora a;pprovadu Jt.a imporLaneia de 'lGl :'!06$850 (eenlo e sess·enta c um
cont/,s qua1í·o<~enlos t' seis mil oitocentos c cincoenta réis),
!út' plfnduada com a construcçaü de que se trata, correrá por
con! a das taxas addicionaes a que se referem as condiçóles
1 a o .p da portaria expedida pelo Ministcrio da Viação e Obras
Pnblieas em 21 de janeiro do corrente annG: ilos termos 'da
eondiç5.o t6a da. mesma portaria.
iÚ·t. .í. A consfrucção deverú ficar eoncluida até 30 de
.i unho do anno proximo vindouro.
Rio 'le Janeiro, 4 de outubro de JI!J2'1, 100° da Independe.ncia c 33° da Republica.
0

EPITACIO PESSÔA •.

J.. Pires do Rio.

ACTOS DO PODER EXECUTIVO

JJECitETO N.

I S. O~H -

DE

·'i JJE OUTUBRO DE 1921

.Abro ao Mi nislerio da Viação e Obras Publicas o credito de
80 :D~OO$, para construcção de uma linha telegraphica qm~,
partindo da .Fóz do Iguassú ou Catandubas, vá terminar
em Porto Mendes, situado á margem esquerda do rio Paraná, abaixo 1e Sete Quédas, no Estado do Paraná
O Presidente da Hepublica dos Estados Unidos do Brasil,
usando da autorização constante do arL. 83, do n. XL V, da
lei n. 4. 242, do 5 de janeiro do corrente anno, resolve abriL·
a(; Minislerio da Viação e Obras Publicas o credito de
SO: 000$
para c•mstrucção de uma linha telegraphica que,
partindo da Fóz do lguassú ou Catandubas, vá terminar em
Porto Mendes, situado á margem esquerda do rio Paraná,
abaixo de Sete Quédas, no Estado do. Paraná.
Rio de Janeii'o, 4 de outubro de 1921, !00° da Indepe..ndeneia e 33° da Hepublica.
EPITACIO PESSÔA.

J. Pires do Rio.

DECRETO N. 15.oa5 _:_

DE ~ DE

ouroBno

nE

1921

Approva os estudos definitivos, com a extensão de 94km,774,
da 7a c ultima secção da Estrada de Ferro de Petrolina a
Therezina, c lrem assim o respectivo orçamento, na importancia dH 7. 007 :975$503
O Presidente da H.epubiica dos Estados Unidos do Bra~i1,
attr.ndendo ao que propoz a Inspcctoria Federal das Estradas,
doere ta:
Artigo unico. Ficam approvados os estudos definiti\·os.
organizados pela Inspecturia Federal das Estradas, da 7a e uiUma secção da Estrada de Ferro de Petrolina a Therezina,
com a extensão de 9·ikm,774, comprehendidos entre os kilometros 50-i,HO (Fazenda Surpreza) f~ 598,914 (cidade de Amarante), e bem assim o respectivo orçamento, .na importancia
de 7.007:975$503, os qnaes com este baixam, rubricados .pelo
director geral de Expediente da Secretaria de Estado da Viação e Obras Publicas.
Rio de Janeiro, 4 de outubro de i921, 100° da Indepenoencia c 33° da Republica.
EPITACIO PESSÔA.

J. Pires do Rio.
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DECRETO N. J 5. 036 --' DE

'1

DE OU'l1UBHO DE

11912 i

ApJH'O\a a planta do projccto para execução üas obras em
, .Mangu inhos, no Districto Jfederal, e a mo<Hficação da
planta, approva<.!.a pelo decreto n. 8.31~\ de 20 de outu.l.n·o de 1910, ;para o saneamento da Baixada Fluminense
e declara desaprovriados os terrenos e predios nella comprehendidos.
O l'rcsidcnte da JtepulJlica dos Estados Unidos do Brasil,.
allendendo ao que requereu a Empreza de Melhoramentos da Baixada J:4"luminense e de accõrdo c.om o artigo unico
do rleeePto 11. 1 "-. 509, de :30 de dezembro de HJ20, c clausulas .ill ~~ i)" a que ;;e refere o mesmo decreto, esta ultima .confurnw o ~~ntendimenlo quo lhe foi dado no decretou. 1-1.9107,
d1' 13 de julho do corrente anuo, e .na conformidade dos decretos n. 1. 02 I. de :!.6 de agosto, e u. 4. 956, d~ 9 de setembro,
ambos dr~ 19'0:; ~~ u. H.:H3, wn :!0 de outubro de 1'910, decreta:
Art. L" l'ar·a a execução das r)bra~ de saneamento em
i\la.nguinho:-:, no Disl.ricto Federal, de accôrdo com o [)lano

t-:r~ral dr ,<.;:uleanttmlo da Baixada E'luminense a que se refe.rerll o conl rado rk fl dlc abril e respectivo termo eomplementar de :!:.? de .iu!IJo do eon·nnte amw, laJvratdos entre o Gover-

a Entpl'nZa ue l\lelhoramentos da Baixada F1ul'ic.a approvaüa a plaiüa do tJ)Iroject.o a qne alludn a claw-;ula 1", alínea a. do referido eunt.rartu e que com o
pre:·wntc dr·cr·l'l o baixa, assignadn 'Prlo directpr geral tl1a Din~cloria Um·al de Contabilidade do Ministel'io ·ela Viaçào o
( HH·as J>ublieas. para a exemwão 'do aterro c da canalizaçáu
dos eor·r·t·~·os qu1• desaguam em Manguinhos; b•) são d'odaradns df'sHJH'O'fJI'iauos na fórma do 'dtispost.o no art. so do
tlt•erelo n. 'L 956, de 119103, os lerrenos e ilJII'edios cornprehelldidos na dila planta, ent.re a linha .cte eontorno exierno nella
nss.igna!ada " a. batlia t:!e Guanabara .
.Art. 2.° Fica ratificada a appruva,~ão da planta que, as1-'ignada pelo dirnci.or geral die Viação e Obras Publicas da
ernnpe1.<•niP Secretaria de Estado. '!baixou com o decreto nuntero 8.31:3, de 2.0 cltt> outubro de 19110, limitada a ár!'a a
tianear. nn Estado do Rio t.le Janeiro. pelas linhas ·c!.os cnrsos
dos rios Merity e Sttruhy desde as snas fozes até a altitude
dP :JOtn, ,pela linha externa •do curva de nivel de 3101m de
ali i l.11dn de hga~iio dos ~Hmtos do ignal altitude (~esses rios e
pl'la linha {le conl.orno da costa da ballia de GuanaJbara cillrc
as r'mho<·.adnras dos mc1-3mos rios.
Art. 3." Ficam ratifiCada~ as de~ar!ropriaç.ões a q1re se
n.,r,~ .. ~~ n dnerdo n. R. 31:3, dn 20 01~ outubro th; tHJ O, 'l!os tcr:J'Prws C·•Hnprnlwnd idos na :írPa llo tj;sl ado do ~Tio du .Jmwiro. assignalafla no· ar·Ligo 'PI~eccdm'!tr e. transfcri~os. ã Emprr~
za. ·dr~ ~\IPllrorantrnlo:..; da Ba1xatla lj hm1nwnse os thr~~üos adqtUI1·if!os pPio t ioverno F"edkwal mn Yirlude do ~11tm1o decreto
I'HI'a ·rpw :po.-;sa a dita ernpreza tornar effcctivas tacs des-

110 l'PdPral ~~
IIIÍIWIIS(': aj

ll

flt'llfJl'iações.

J\rt.. L" As defiapropriaçõcs, a que se 1~cfcrem os arti.go~
nnl ~rinrP.f', f:lf'dio feitas na fórma da legislaçao vigente, de aceórdo en111 as elausulas 5" c ti" do citado oontracto, de 5 de
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abril c respectiJvn termo complementar de 22 de .hllho do
nonnnLo anno, approvadas pelos decretos ns. 1'h58ü, de :m
c!,. d:f'zembro de J H20, o L .9017, de 13 de julho de 1'9'2:t.
llw de Ja.neiro, 4 de outubro de 1KJi21, 100° da Jndepr.ndrnr~.ia c :·1:1" da H1~pnblica.
EPI1'ACIO PESSÔA.

J. Pires do Rio.

DRCflR'rO N. 15.037

~ DF.

1 OF. OUTURRO DR f.92t

Anl.m·iza n Minislri·io da F:lzfmda a rmiiJir· apoliccs da di-

vida p11llliea irrlt•r·na, do val.or· de um r.onl.o dn J'IÍis, ua
i rnpor 1aneia dt\ quarmrl a e cinco mil contos dn r·(•is
(·'I !J. no o :OOO!j)()Oil) , para oceorrRr ás despezas com o prosr•gninwnlo das olwas de saneamento da J'ngião oecidnnf..al da hnlria dr• t:uanahara, na Baixada FlnmiJwnRP,
df' acec)rdo •·om a novação do contracto c tnrmo complmnPnfar as~igm)dos I'Oill ~~ Emprc•za rfp MPihnramrllf.os
da

Baixnda Fl11minense.

O Prosidrnf.n da fiepubliea dos Estados Unidos do Brasil:
A nforizado ru·las disposições -êontffia'Rliô art. 2° n. X da
)(li n, .'f •.!:HJ. dn :li do dezembro de 1920, decreta:
Ar L. 1.'' Fica o Ministro da :Fazenda autorizado a emittir
apolicns da didda puhlica interna, papel, do valor de um conto
d1' r{ds cada uma, juros de 5 % ao anno, na importanc.ia cln
15. 000 : OOO!Ii, para nccorrer ús despesas com o proseguimento
das obras do sanf'alllmit.o da região occidental da: bahia de Guanabara. mt Baixada Fluminense, de que tratam ~s decretos
rrs. 1 í. r>R~l. df' :w df' dezembro (](~ 1920, e · 14.907, de 13 d1~
julho dê 1921, 'IJI'ollmlgados ambos em virtude da autorização
lngü;lativa •~ontida no 11. 1. do art. 53 da lei n. 3. 9!H, dn fi
dt• jann.iro de 1920.
A r·f • .2." Fica alwrto o credito de 45 . 000 :000$, pára. a.t1nndf'r :í.s d('s.pesas pri:lvist.as nas clausulas 11 a e 16\ 4o cllnl.r·aMo do 5 dn aJn·iJ deste anno. e termo ~compl('mentar de 22 de
julho, ta miJem elo corrf'nte -anno, · assignàdos- com a Ji:mpreza
rln l\fpJJroramPnlos da Baixada Fluminense, na fórrna do!=; a.lludir!os tlf'Cl'f'fos ns. 1·1.58!). de 30 de flrzemhl'o de 1920 c 11.!107.
dn I:J d1~ j11lho dP Hl21.

fi in
rlenria ('

.

.Tan,·ir,l, 'I dr onfnhro rln 19.21,
da l!l'puhlica.

iiC'
:1~1 ....

tono

drt Tndepen-

EPTTACIO PERSÔA •.

J. Pires do Rio.

Homero BazJtista.
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DECR~<TO

N. 15 .•0138

-

DE (i Df~ OU1'UBRO DE

1921.

ApproYa o projedo para construcção de cães na Ilha do Governador, destinado ao estabelecimento da zona franca no
porto ela Capital da Hepublica, bem como o or~·amento, na
importancia de 29.969:840$ (vinte e nove mil novecentos
e sessenta e noYc contos oitocentos c quarento mil réis)~
para cxeeução immediata do primeiro trecho, com QOO
metros de extensão.
O Presidente da Hcpublica dos Estados Unidos do Brasil,
usando da .autorizacão constante do art. 96, n. XVI, da lei
n. 4. 242, de 5 de janeiro do corrente anno, e tendo em vista
as informações prestadas pl'la Jnspcctoria Federal de Portos,
H i os e Cnnacs . decreta:
Art. 1. o Fica approvado o pro.iecto organizado pela Inspectoria Federal de Portos, Rios e Canaes, e que com este
baixa, rubriC'ado pt>lo dircrtor geral rle Expediente ·da Secretaria de Esl ado da Yiação c Obras Publicas, para construcção
<.10 um díf's aceostan~l, para o calado de 10 metros em aguas
minimaP. c eom a 0xtrmsão de tres kilometros, na "Ponta da
Ribeira", na Ilha do novernador, dos! inado ao estabelecimento
da zona fran1~a no pqrto da Capital da Republica, de accôrdo
com o disposto no n. XVI c se11s paragraphos do art. 96 da lei
11. 'L 21?, dt• 5 rk janeiro do corrrnte anno.
Art.. 2. Para construccão do primeiro trecho desse cães,
com ~)00 mctms de c:\"tensão, e respectivo apparelhamento, fica
approY<Hlo o orçamento na importaneia de 29.969:840$ (vinte
e nove mil novorcntos e se§scnta c nove contos oitocentos e
qnarcntn mil rf'>is), organizado pela referida inspectoria, e que
com estp, baixn. rnbricado !pelo direct.or geral de Expediente,
dn mencionada Secretaria de Estado.
0

Hio rtc .Janeiro, ô de outúhro dr, f!)21, 100o da Indep-elidenrin r :1:1" da Repl1blica.
EPITACIO PEBSÔA.

l. Pires do Rio.

DECRETO N. 1!) ..0'39~Ahrr

DE

6

DE OUTUBRO DE

ao Ministerio da Viacão e Obras Publicas

i92t

o credito de

29.969 :R10$, para attender á des.peza com a construccão
do primeiro trecho elo cáes. na ilha do Governador desti-

nndo an. rsfnhf'lerimrmlo da zona 'frrmca no portõ !do Rio

dr .J:mmro .

O l'resirlentc da fiepublica dos Estarlos Unidos do Brasil
a•, da
lc1 n.
2'l2. de 5 rle ,1aneiro do corrente anno resolve abrir
ao Minisferin da 'Via~ão e Obras Publicas o credito de ráis
:2!1. 9G9 :~ W$. nfim de nftender :1 rlP.'-prza com a construcção
w~ando da nnt.orizaçãn .constante rlo art. 96, n. XVI, §

'L
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tio primeiro trecho do cáes, na ilha do Governador, com novecentos metros de extensão e. o respectivo apparelhamento,
destinado ao estabelecimento da zona franca no porto do Rio
fle Janeiro.
Rio de Janeiro, 6 de outubro de 1921. 100° da Indepenüencia e 33° da Republica.
EPITACIO 'PESSÔA.

]. Pires do Rio.
Homero Baptista.

DEICHETO N. J!). 01~0 -

DE

6 DE OUTUBRO DE Hl21

Approva orçamento, na importancia de 12:410$880 (doze contos quaf.roc~ntos e dez mil .oitocentos e oitenta réis), para
acquisição d8 um torno para as officinas de Jaboatão, da
rêde de viação ferrea arrendada a "The Great Western
of Brasil Railway Company, Limited".
O Presidente da Hepublica elos Estados Unidoi: do Brasil,
attendcndo ao que requereu "'The Great Western of Brasil
Hailway Company, JJmited", arrendataria da rêde de viaç§.o
ferrea de qnc t.rata o eontracto innovado na conformidade do
df'crcf.o n. 14. 826. de 24 de agosto de 1920, c de accôrdo com
o qne propoz ã Jnspcctoria Federal das Estradas, decreta:
Artigo nnico. Fica approvado o orçamento apresentado
pol' "The Or·nat V\'csl.crn of Brasil Railway Company, Limited"
o que com este haixa, rubricado pelo director geral de expediente da Rccrclnria dn Estado da Viação e OJ;lras Publicas. na importunei a de 12:4 I 0$880 ) doze contos quatroeentos e
dez mil oi! ocr•nto~ e oi teu ta t'éis) para acqmsição de um torno
destinado n. melhorar os sPrviços das officinas ct~ Jaboatão,
dcvPndn sPr lPnHlas ft conta de custeio. de accôrdo com o disposto na f~!ausnlà 17n do f~nntracto celebrado em virtude do
dPcrcl.o n. 1 .~. 3::?ô, do 21 de agosto de 1920, as despezas que,
nt8 n n1aximo dn on_'amcnto ora approvado,\ forem effcctivanwnl,t• rr•alizadnf: t' apuradas em tomadas de contas.

Hin de .Tanfliro, ô de outubro de 1921, 100° :ia Independflncia e ~:1° da HPpnhlicã.
EPITACIO PESSÔA.

1. Pires do Rio,
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DECHl~TO

N. 15.011

-DE

6

DE ül!'['UBRIO DE

1921

i\lwn ao Ministel'io. da Guerra o credito especial fle réis
17G :25il!f;H95. para pagament.o d.- soldo vitalieio a vohmhu·ios da Pal1·ia
O 1Pr0siden!e da Hcpuhlica dos Estados UnidoR do Brasil.
ck acc(ll'do eom o disposto no art. 30 da lei n. 4. 242, de 5 de
janeiro ultimo, resolve abrir ao Ministcrio da Guerra o credito especial flp 'l76::?.G:3~995, para occorrer ao pagamento do
soldo vitalício aos vohmtarios da Patria. const.antes da inclusa demonsf.ração assignada pelo Dr . .Toao Pandi:í. Caln.gcras,
EJinistro tfP Estado da Guerra.
Rio de .Janeirn, G de outnhro rlc 1921. 1000. da InrlePf•nclenria P 33° da llPpublic::~.
EPITACJO PESSÔ!!\ •

.rorw
J)E(Jfi.}~'rO

N. 15.101·1?:-

TlE (i DF.

PrnuUá Co.lna~ra.r.:.

OH'rtrnno

DE

1921

Cnncmlt! :i SorindadP Anonyma l\Tninho da Bahia anl.m'izaç·fio
'f)a r·a :-;p 11 J'g:t 11 iza r e a p;prova os resrpecl. i vos e::;l.a tufos.

O Jlr('SidPnLe ,da Republica dos Estados Unidos do Brasil,
aUmHif'rHin no qtw rNprr•r·nu a Sociedade Anonyma Moinho da
B-eth ia, rnm ~,;de TH•sf a e idadfl. P de,· ida t!Wlll.e reprpsnnf.ada.

dnnrela:
A!'l.igo nn ir.o. R' nnncedida á Sncicda-de Anonyma Moinho
da Bahia aul.nt·ização .para s·r· organizar ('. ficam approvados
os eslal.u l.n~ que apresnnl ou, o~Jrigada a mesma, •porém, a
enmprir as l'onnalid:tdl's rrllnriorC's ex:ig·idas pela legisla~ã.o
en t '\··igor.
Hio de .lanniJ·o. fi de oulnhrn de 1921, 100° da Ind~mn
drncia n ;u" da lt Ppul1liea.
1

gPITACTO PESSÔA.

Simties Lopes;

DECRETO N. H). 04:l Abre ao M.inisterio

TlE

da Fazenda

7
o

BE OUTUBRO DE

crf'dito

de

1921
20 :529$f.í:.f,

~;npplemPTlf.aJ' á vnrba gn "Recebedol'ia do District.o
Ji'edl~ral" --- Pessoal, do vigente orçament.o do mesmo Minis; nr!(l, pat·n a í.fl~ndPr' ao pagamnnlo dn dc.;;;peza dflcorrcntf'

do Dne!'f'Lo ll'gislat.ivo n. 4.268, de 17 de janeiro ultimo.

O Presidente da Republica dos Estados Unidos do Brasil,
na fórma do disposto no arl.igo 1" do. De ereto Legislativo numoro ·L 344, de hoje datado.
Resolve abrir. ao Minist.erio da Fazenda, o credito do
20:529$144, supplementar á verba 8" "R·ecebedoria do Distr.icto Federal» titulo Pessoal, flo orçament.o do mesmo Minis-

DECRlETO N, ~:5. 041 -

oi- 6

DE OUTJJBRO DE

19·21

•emonstração do credito especial necessario ao pagamento do soldo vitalicio aos Voluntarios da Patria abaixo mencionados, cujo direito fõi
rêeonhecido de confórmicade com o decreto n. i. 687, de i 3 de agosto de i 907, e organizada em virtude do disposto no art. 30 da lei
ri .. 4. 242, ôe 5 de janeiro de i 921.

Postos- Nomes

pao---urocauro·--mru-usntl:Sorgt's 1\Ion

~·
.I
té1ro ••......•

l

Soldos
-S360

Idade Manoel Francisco Xavier .........•. , ....••

$363

tdado Manoel José Ribeiro ................ : .... .

S360

lidado Manoel Simeão de Lima. ........... ·....... .

$360

ltdado Raymundo G;mes Da Silva ..•..•.•..•.....

$360

lldaao Tiburcio Ca!ixto da Silva .•.••.•••••.••••••

$360

Jdado.António Pedro Neves .•__.•.•••.••••••...••.

$360

tcJad~ ..!-jK)POl~o

Artbur GouJart Penteado •.••..•.•

8360

ldado Franeij_co José dos Santos •..•.•.••••..••••

S360

I

i76:253399ã

Rio de Janeiro, 6 de outubro de f92i.- João Pandiá Calogeras.
,Leis de 19'2·1 - Vol. V- Pag. 300-~ 1 -

I

Periodos
,
lmpor.tancia_ .
e 2~ do agosto de 190i a 31 de
dezembro de 1920.... .....
i:S~iSOi-0
De 2~ de agosto de 1.907 a 31 de
dezembro de i920.........
1 US040
De 24 de agosto de 1907 a 3-1 de
.
dezembro de 1920.. . • . • . . •
1 :8~!50~0
De 2.\- de agosto de i 907 a 29 de
março de .1918....... .....
1: 93S56Q
De 21- de agosto de i 907 a 31 de
dezembro de 1920.... ... .. •
i:S~i$040
De 2~ de agosto de i 907 a 31 dé
dezembro de 1920.........
i :8-1-f.$04-0
Dé 2i de agosto de 1907 a 31 de
dezembro de 1920 .. .. • • • ..
1:8i1SMO
De 24 de agosto de i 907 a 25 àe
,.
janeiro de i 920 ....... , .. ..
t: 7185280
De 24- de agosto de :t 907 a 31 de
t :8~18040
dezembro de !920~........

Ohserlla.rhu:..

30- 3-9!ª

26- !~~20_

-

a:

tO!,

oJ]straç.ã~ 1 creditoesiJ,ecial necessario ao pagamento do so1do vitalicio aos V~luntarios. da Patria baixo mencionados, cujo direito
reconheci~. de co~forr:~:ncade com o decreto n. L687, de i3 de agosto de i901, e orgamzada sem VIrtude do disposto no art. ao·da-lêl~

n. 4.242, c' 5 de Janetro de i92L

·

·

Soldos
Postos - Nomes
Mensal
r Pacifico I :Vargas.........................

280SOOO

~ilO A ntonic

200SQOO

'ogueira. de Mattos. . • • • . . • • . . • . . •

I

Per·iodos ·

/

3n~Thoma

.José da Luz .••••.• '··............

· UOSOOO-

·os-Amaro-.) .1lo de Souza FiJbo. •• • •• . . •• ••• .

i20SOOO-

el'Kíüonio . 1aquim de Siqueira _Junior •.•••• ·• .

i20SOOO

e[éf&rq Lu t de Freitas......................

f20$000

i

\.

.·

es·1JenrJqu : :lonçalves Da Costa Mello......... ~

i20$000

Ta" res Leiria .••...•...••. : •••....•.

i20SOOO

José Eu 1rasio de Toledo ................. .

f20SOOO

es 'João
'2S.

3íro sargen 1 1 Joio Pinto Bandeira ••...•.•..•.

1S250

1do ~t"ge~ 1 Damasio Ayaft ................ .

fSOOO

ido s~rgen1: João de Deus Silva ••..•••••••.•.

f$000

el Manoel,· :torin_o Damasceno ...••.•••.••••

$750

.

"

f~Iippe

Sa11 i igo e Silva ..................... .

8500

Ma~olino ; l :-reira da Silva ............. ~ ••••

S500

0_c~d~

João :

3<tadã Seba! 1

·;~.ncisco

dos

Santos.~

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

to Jose Ribeiro Salgàdo.

8400

. ....... .

S400

3<tada José . 1rques de ·souza ••••• ~ •••.••••••

8400

do Antonio ; Bé da Rocha ••••..••••.•.•••••••

8360

dõ Ezeqüiel I edro dos Santos•...•••.•••.•••••

8360

-·

jo lldefonsc ~~bomaz Viedo ••••.•.•••••••••••

:a.vier

$360

Neves ••••.•.••••••..•••..•

$360

lo José Prc: 'pio de Moura .......••.•.••..•••

$360

lo José Tbo · az de Oliveira ••.. ~ •••••.•..••...

$360

lo Leoeadi( b. Costa BorgE"s Monteiro ••......•

8360

Manoel I 1 mcisco Xa-vier ...•••.•••. , ..••••

$360

Jo Manoel • c ;~ Ribeiro •••••••.•••••••..••••.

8360

:lo Manoel ~ . neão de Lima ..•..•.••.• ·.•••••••

S360

lo Raymun l • Gomes Da Silva ••••.•••••••••••

8360

lo Tilmrcio 1 L!ixto da Silva.,. •.•.•••••.••••••

S360

Jo. Antonio : ~::lro Neves ••••••••••••••.••••••

S360

lo L~opoldo J~tbur Goulart Penteadó. .•...••.

$360

·lo FrancisCI" rosé dos Santos •••••••••••..•••.

S360

jo Joaquim

je

lmportaocia_

Dlario

ObservaçOes·

De 24- de agosto de ·!907 a 10 de
setembro de i912..........
16:955859i Fali. H- 9-9!'2De 24- de agosto de 1907 a 13 de
novembro de 191~ .•••.••. ~..; i7:338S278
" :t4;.;..;.::tt--.:m:·
De 2-í de agosto de i 907 a 28 de -.
ju1ho de 19!4 ...•..... .-...
H :642$580
29- 7_.:.9:1i
De 24 de .agosto de f 907 à i 9..de
jl1 lho de 1918 .••••••..-.•• '~.
15:7Ó4Saf5
20- 7-918~
De 2i: de.agosto de 1907 a 21 de
fevereiro de !912 ....•.•.••
.6:4778863
22- ~9Hi.
De 24 dl3 agosto .de 1907 a 28 de
setembro de f 9i0 .......•..
3:462$967
29- 9-910
De 24 de agosto de i 907 a 31 de
dezembro de 1920.•...••...
21:390$967
De 24 do agosto rle 1907 a 27 dejulho de 1910, ..•....•..••.
4:0988967
28- 6-..910
De 24 de agosto de ! 9J7 a 31 de
dezembro do 1920 ......•..
21:3908967
De 24 de agosto de 1907 a 31 de
dezembro de 1920 ...•.•...
6:722S500
De 24 de agosto de i907 a 31 de
dezembro de i 920.-. ••.•.•.
5:378$000
De 24 de agosto ti e f 907 a 3f de
dezembro de 19:W •••......
5:3788000
De 24 de agosto de 1907 a 31 de
dezem~ro de i 920 .•...•...
4:033$500
De 24 de agosto de f 907 a f2 de
fevereiro de f 917 •.• ·.•••..•
f:730S5oo
:13- 2~91'f
De 24 de agosto do 1907 a 31 de
dezembro de f 920 ..•• • ~ •••.
2:6898000
De 24 de agosto de 1907 a 31 de
dezembro de f920 •.• , •.•••
2:i29S600
De 24 de agosto de 1907 a 31 de
dezembro de i 920. .. • •••••
2: 1298~00
De 2-í de agosto de i 907 a 3i 'de
dezembro de 1920.••.•.•••.
2:f29S600
De 24 de agosto de •907 a 3i de
dezembro de 1920 ........ .
f:84lSOiO
De 24- de agosto de i~7 a. 31 de_
ªgosto .de i9t8:: •••••.. •:• .
i :4'49$360
De 24 de agosto de i 907 a 3:1 de
dezembro de 1920 ..•....•..
i : 84tfS040 .
De 24 de agosto de i907 a 29 de
julhoda f912 •.•. : ..•...•..
648$360
30- 7-9!2
De 24 de agosto de f 907 a 31 de
dezembro de i 920 ......••.
1 :84iS048
De 24 de agosto de i 907 a 3f de
·dezembro da f 920 .•••..•. '.
i:84:18040
De 2-í de agôsto de l907 a 31 de
dezembro de f920 .....•.•. , i :8HS040
De 2i- de agosto de i 907 a 3i de
dezembro de f920 .•••.•.•.
i U$040
De 24 de agosto de i907 a 31 de
dezembro do i920 ...•.•...
f :84!8040
De 2-\- de agosto de 1907 a 29 de
março de .1918 ..••.••..•••
1: 93S56Q
30- 3-918
....
De 2~ de agosto de 1907 a 31 de
dezembro de i 920 ......... .
f :84!$040
De 24 de agosto de 1907 a 3:1 de
dezembro de f920 .••..•••.
i :84iS040
De 24 de agosto de 1907 a 3i de
dezembro de i 920 ••..•.• ~ .
i:841$040
De 24 de agosto de i 907 a 25 àe
janeiro de f 920 ...•.•. , ••••
i:718$280
26- i-9.20
De 24 de agosto de 1907 a 3i de
dezembro de 1920! ••••••.•
:1:841$040
f76:253S99ã

~~---· ---------------~------~--------~----~----------------------~~--------~-----------Hio de Jan1. ·,), 6 de oatubro de f92L- João Pandiá Calogeras.
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terio do exercício vigente, para fazer face ao augment.o de
despêza decorrente do Decreto legislativo n. 4. 268, de 17 de
janeiro ultimo, que equipara as importancias que ree;ebe!n,
para as qu:)bras, os thesoureiros e fieis da Recebedoria do D1s~
tricto Federal ás importancias que recebem para o mesmo
fim os pagadores ·e fieis de pagadores do Thesouro Nacional.
Rio de Janeiro, 7 de outubro de. 1921., 1ú0o da Independencia e 33° da Repuhlica.
EPITACIO PESSÔA.

Homero Baptista.

DRGRE'l'O N. trí. o v~

-

nFl 7 DE ouTuBRo nE 1 n21

:\lwr, ao Minüd.f'rio da Fazenda, o credito especial de 22:900$,
para pagamento a Vicente dos Sant.o·s Caneco & Comp.,
do prmnio qnn lhf'P. comprlf~ :p.nla ron~trncção tio 1'.111 IPr·
lmf.nlfío n. '"!.
O PrPsidmll.n da Hepublica dos :Rstados Unidos do Brasil,
usando da aulorização contida no art. 1" do decreto ·legislativa
n. -1. :n3, .de hn.in datado, resolve abrir, ao Minis ter i o •la F'a-:znndn, o credito espr.eial de 22 :900$, para pagamento a Vif~Pnf.l~ dos Ranto~ Caneco & Oornp., rio premio que lfiPs compdc prla c•.cmf-:ll·ucf,~fi.o do « il·utter » denominado « Hatelão

n. 2 ».
Rio de .Janr,iro, 7· de outnhro dr- 1921, 1.00" ela Indf'pPndrncia e i3;l" da Re,puhlica.
EPITAOIO ·PEBSÔA.

Homero Baptista.

DECRETO N. Hí .OA5 -

DE

8 nE OUTUBRO DE f92i

Ahre pelo Ministerio da Marinha o credito de :f00:000$000,
para aUender á hospitalização dos doentes tuberculosos,
em Nova Frihnrgo
O President.P da R.epuhlica dos Estados Unidos do Brasil.
mmndo da autorização contida no decref.o lngislativo n. 1.346,
dnsf.a data. rrsolvr alwir, pelo Ministerio da Marinha, o credito de 100 :OOO!f\, para at.t.cnder á. hospitalização dos rlo1wl.•~s
f11herculosos da Marinha. f'm Nova Friburgo.
Rio de .Tanr.iro, R de 011t.lrhro de 1921, 100° da Indepondcncia c 3:1° dn Hr,vnhliea.
EPITAOIO PFlSSÔA •

. .T()(ín Pedro da Veiga Miranda.
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DECHETO N. 15.046 -

DE 9 DE OUTUBRO DE 1921

Abre, no 1\tinistcrio da Fazenda, o credito especial fle
26: 1!5Mp22:l, ouro, que se destina a saldar a divida do
Thesonro com o Lloyd Real Hollandez, correspondente a
passagens fornecedidas a brasileiros no começo da guerra
curopéa
O Presidente da n cpublica dos Estados Unidos do Brasil,
nsando da autorização contida no art. 1° do decreto legislativo n. 4.~17, de hoje datado, resolve abrir, ao Ministeriv da
Fazenda, o errdito especial de 26:454$223, ouro, que se de~
tina a saldar ~ divida do Thesouro com o Lloyd Real Holl::mdez. im11m·!.ancia de passagens fornecidas, em Amsterdam,
n. hrasi!eiros. no eiJmP-r_:o da guena curopéa, durante os mezes
de setembro, nOV('lllht·o e dezembro de 1914.
Hin d0 Janeiro, D de o11tubro dn 1921, 100° da Independrneia ~~ 3:i" da Hcpuh!ica.
EPITACIO PESBÔA.

Homero Baptista.

DECHBTO N. i !l. fH i -·- nE li

n1~

mnunno

DE

192 L

Apprm·a projcc!o -c respectiYo orçamento, na importancia de
3G :303$1 G3 ( b·inf.a e seis contos trescntos e tre~ mil cento
c sessenta c tres réis). para a construcção de um desvio.
e posto telcgraphico no kilomPtro 228,884 da linha doe
Itararé ao rio Urnguay, de qun ~~ f)Oncessionaria a Companhia Estrada de FmTo S. Panln-Hio Grande
O Presidente da ncpublica dos Estados Unidos do Brasil,
attendendo ao que requereu a Companhia E.;;trada de Ferro
S. Paulo-Hio Grande, concessionaria da 'inha de Itararé ao
l'io Urugnay, pnra eumpriment.o do dü;posto na condição 5•,
lcttra b, da portaria rlc 21 de janeiro do , orrente anno, expedida pelo I'vlin ist.rrio da Yinção -P, OI,r·<t;; Públic~s, e de accôrd9
com o qu c propoz a Tnsp0''toria Ferl0ral das ~'ltradas, decreta:
Art. 1. o Ficam approvaclos o rrojedo e respectivo orçamcn!o, na importmw.ia elo 36:303$163 (trinta e seis contos
trescntos c Ir-es mil ePnto e se~senfa n trPs rtiis), apresentados
pela Companhia Estrada de Ferro p,. Paulo-Rio Grande e que
com cstr lwi-.~nm ruhrirados pelo rlirr~r-tor gera! de Expediente
da Secretaria dr Estado da Viação e Ohras Pnblicas, para
ronstt·nc1,'ÜO fie um d1~svio parr1 cruzamento c de um posto telegraph ieo no kilomefro ?2S.88í dD linha de Hararé ao rio Uru- ·
guay, ertf.I't' as C"ta,;õrs elo "<P<llllo dr Fronun~ o «Paula
Freitas».
Art,. 2. o As despí'zas que forem e-~'frctuadas com essa construcção. até ao maximo do orçamento ora approvado, serão
levadas á conta das taxas addicionaes de qua tratam as con-
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dições 1&e 4& e nos termos da 1.6& da portaria :ie 21. de janeiro
do corrente anno, expedida pelo Ministoerio da Viação e Obras
Publicas.
Art. 3. o Para conclusão das obras fica marcado o prazo
de oitG mezes, a contar da data em que a 1 pfrwida companhia
. for notificada do presente decreto.
Rio de Janeiro, 1.1 doe outubro de 19~1, 100° da Independencia e 33° da Republica.
EPITACIO PESSÔA.

J.
DECRETO N. 15.048

-DE

Pires do Rio .

12 DE OUTUBRO DE f92i

Publir:a a adhesão da Finlandia á Convencão Internacional fie
Brnxcllas, relativa á publir,aç.ão de tarifas aduaneiras
O Presidente da Ropublica dos Estados Unidos do Brasil
faz pulblica a adhesão da Republica da Finlandia á Convenção
assignada mn Brnxellas. a 5 de julho de 1.890, relativa ao estabclecimrnl o de uma União Internacional para a publicacão
pc tarifa~ aduaneira~, conforme eommunicou ao Ministerio das
Relações F.xteriores a Embaixada da Belgica, nesta Capit.al,
por nota de 26 de setembro ultimo, cuja traduccão official
acompanha este decreto. ·
Rio de Janeiro, 1.2 de outubro de 1.921, 100° da Indepenrlfmcia c 33° da Republica.
EPITACIO PESSI1 \.

Azevedo Marques.
TRADUCÇ.~O :

Emb1tixada fla Be1gica - Rio de .Janeiro, 26 de set.Rmbro
- N. 1.640.
Sr. Ministro:
De arcôrdo com a~ ordem~ do meu Governo, tenho a
honra de levar ao conhecimento de Vossa Excellencia que a
Finlandia notificou ao Governo d0 Rei, meu augusto SobPrano,
a sua adhf'são á Convenção Internacional concluida em Bruxcllas, a 5 de jnlho nr 1890, para a publicação das Tarifas
a(luaneirafl.
De conformidade com o art.. 1-'! da supracitada Convenção, es~a adhcsão foi cnmmunicada aos Governos dos Pni:;r,rs
qw._ fazem parto da União Internaeional das Tarifas.
Aproveito n~ta orrasião. Senhor Ministro, para renovar a
V(lssa FxrPllcncla n~ ~rg-nran~as rln minha mui alta nons1-drração.
Baron F'allo11.
de

1~,2L

A' Snn Excrllrncin, o Senhor Ar.rvedo Marqu91S, Ministrr
dns Relaçõf's Ex f rriorP~ dos EstadoR Unirlos do BrasiJ __ Rio
de .Janeiro.
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DECllT~TO

N. nl. 01!1 -DE 15 DE OUTUBRO DE 1.921

o dPcreto n. 8. 229, d~ 15 d1~ srlembro de 1911), que contüdrn ú soeirdade anonyma Brasil Seguradora e Edifi~~arlora. com Rf~t!e •'m BPlém, Par·á, autorização para funr,ioJmr· na Repuhlica e appt'ovou, eom alterações, os respectivos ••statntos.

r;a;.;~a

O Prrsidt>nfe da Repuhlica dos Estados Unidos do Brasil.
eonsidrJ•ando qno a sociedade anonyma Brasil Seguradora e
Edifieadora, com séde nm Belém, Estado do Pará, suspendeu
suas opcra~.õPs conforme consta do processo encaminhado ao
Minisl.crio da Fazenda eom o offirio da Inspectoria de Seguros
11 . .t,r>t. de :lO dP sPtPmbro findo, resolve rassar o decreto nunwro 8. 229, dn Hi dn setembro de '1910, que concedeu á refrrida soriPdarlf' nnon:vma nutorümçã.o para :funceionar na
Hnpuhlira (' apfll'0\011, com alfPl'açiirs, os respectivos estaf 11 f.os.

Rio de .Tanf'iro, 15 de ontulll'o de 1921. 100° da IndepenrlPnri:"\ f' :1:\" da HPpnhlira.
EPITACIO PESSÔA.

Homero Baptistn.
DECRETO N. 15 . 050 -

DE

J7

DE OU'l'TJBRO DE

1921

A pprova o rPg-nlamento para a organir.açã.o do terreno de::;f.i .•
nado :ís t.ropas de todas as armas (!I parte)

O Presidente da Republiea dos Estados Unidos do BraF!il,
usando da at.tribuição que lhe confere o art. 48, n. 1, da Constituição, resolve :tPlH'Ovar o regulamento para a organização do
tm·r·Pno destinado ás tropas de todas as armas (li parte), que
com este baixa, assignado pelo D1'. João Pandiá Calogeras,
miniHtro de Estado da Gunna.
Rio de .Janeiro. 17 de otr tnhro dr 1921., 1ooo da Tndepenclf'twia f' :13" da RPpuhlica.
EPl'l'ACIO PESSÔA.

Jolio Pandiá Caloaerm:.

DRCRR'fO N. Hí. Orí 1 --

DE

17 nr.

OTJ'PUBRo DE

1921

AbrP ao Minisfcrio da .Tustica c Negocias Interiores, por conta
do PXf'l'eir.io dP ·IH21, úcdif.m; supplementares na imporl.mwia t.okll d0 1 .O<in :G:?5$, ás verbas 5a e 7a, do art.. 2o
fla In i 11. 1. 242, de 5 rle janeiro deste anno, afim de
occorrer ao pagamento de subsidio aos membros do Cong1·esso Nacional. dnrantf'. a pro~'ogaçfi.o da actual sessão
lpgislaf.ivn nt~~ :1 do rorrC'nte mf'z
O Presidente rla Republica dos EstadoR Unidos do Brasil.
tendo em vista o disposito no n. I, do art. 96, da lei n. 4.242,
de 5 de janeiro flest.e anno, e o art., 1° do decreto n.; 4.27-i,
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de 9 de fevereiro de 1921, e havendo ouvido o Tribunal ~le
Contas, nos termos do n. III, do § 2° do art ..~ 30 do regula-mento approvado pelo decreto n. 13.868, de 12 de novembro
de 1919, resolve abrir ao Ministerio da Justiça e Negocios
Interiores, por conta do exercício de 1921, creditos supplementares, na import~ncia total de 1.065:625$, ás verbas 5a e
7", do art. 2° da lei n. 4. 242, de 5 de janeiro deste anno~
sendo 214 : 125$, á verba «Subsidio dos Senadores'>, e
821 :500$, á verba «Subsidio dos Deputados», afim de occorrer
uo pagamento de subsidio aos membros do Congresso Nacional, durante a prorogação da actual sessão legislativa, até
o dia 3 do corrente mez de outubro.
Rio de Janeiro, 17 de outubro de 1921, 100° da Indepen-tlencia e :33° da Republica.
EPITAOIO PESSÔA.

Joaquim Ferreira Chaves.

Crt'·a para o s~'rvi~·o de fiscalização das operações eau11Jiaet;
hUII('.t\J'Ías,

dous

no E:·d ;ulo do

1ogarf~S
Paraná P

de uelegados regimlilCS. ~endo
outro no de Santa Cut!tarina.

1)

Ulli

O Prr·sid•·nLe da flcpublica dos Estados Unidos do Brasil,

paragrapho unieo elo art. 51 do regulamento appi·ovatio pPro d!'crf'fo n. 11.728, de 16 de março do eorrenle

na f!'lJ'ma do

:llliJO, l'l'SOl'.·r:

.\rt. 1 • ~ l·'icam ('r1•ados, para o servi~_;o dt~ J.'ii'íealiza~~ão das
operaçiíf'R eamhmcs c hanearias, dous logarcs de delegados re~~:ionar:'l, srnclo nrn no Estado tio Paraná c outro JW de Sanl.a
Cn I hal'ina.

1\rt. :! . " lt•·\·dgant-'•e as disposir-;ões em (~ontrario.
Hi•.1 de .!anPiro, l!) <ic í.õilhrhr·o de 1!>21, 100° •'a lndepen'iellcia e :1:1o da RPpnblica.
Er>rrACIO PEssôA.

li o mero lJfJptisla.

da Viadín r Ohras Pnulicas 11111 eredito dP
cem ronlns clt• n'i~ ( Ú>O :000$). destinado a unspezns TH'-·
ePs~ai·ias ús inst:.rllar,.ões dos sel·viços de eaptat:ão d.r em~r.
;.da ltydr·aulica para electrifiear;.ão da Estrada de Ferr'J
c,~nlrnl dn Brasil.

AlllT ao Mi11i-;terio

·

O PrPsidnnfr da ltepnblir.a dos Estados Unidos do 13rast1,
1rsnndo da aut.Miza~~ão constante do art. 4o da lei n. 4 .199, de

ao (!P novemlll'o de l U20, resolve abrir ao

Minü3terk~

da Viação
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u Obras ]Juhli<;a~ um l'rcdito de cem contos deréis (:t.OO :000$)',
dcstmado a rlespezas I!~'tcssarias :is installações dtJs serviços
de eaptar;ão dl) energia hydraulica pant clcctrificação da Esll·ada de Forro Ct•nt ral do Brasil.
HiiJ dP .J:.I'tPiro. H> de outubro de 1921,, 100° da indepen ...
dcncia c :n" da Hcpublica.
1

EPITAqiO PÉ88ÔA.

J. Pires do Rio.

DEcrn:To No 1;) . O:i4 ·-- nE 1u nE ou'rusno uE 1921

Supprimc, r:o lns( itutn Naeional de Surdos-Mudos, um
logm·ps de repetidor

O Pn•sidt·nf?· da

do~

lt~'pllhliea

dos Estados Unidos do Brasil,
\·ista da suppressão, constante do decrdo 11 I f>. OI '1, do l de setembro ultimo, de uma das cadCI-·
ras d<~ lingllH~l'lll al'litoll!ada c leilura solJre os labios, no In~tituto N:wiunal de 1:\urdos-Mudos, convém reduzir o numero
de n~pelidurns afli ~~xisLPrües, resolve, na conformidade do ar·
ligo 'l'' do deel'dtl legislativo no :~o 970, de 31 de dezembro de
1919, supprimil' 1m1 dos alludiclos logares de repetidor, vagot
mu vil'L11 de da aposunlação do funccionario que o oecupava ..
!tio dP olmwiro, ·tn cb <·Utuhro de tn~?1, 100o rla Independcncia P :3::~ da H<'Imlllica.
('Oll~'.idrr·andt>

qttl',

o

<Í
:!

EPITACIO PESBÔAo

Joaquim F'crreira Chaves.

DEt:H ISTO No
Crc~a

mn

('Otl~tllado

1!) 055 -- nE I H DE OU'l'UBRO DE
o

1921

honoraein <'.m Porto-Snarez, na Hepublica
da Bolívia

o Pr·<'~.;idPnf (~ da lkpnhliea dos Jl;sLados Unidos do Brasil,
nsand11 da antorzin,;iio eoneedida pelo paragrapho A do art. /1o
rlo dP<'l'elo 11 I í ('!)8, de 11 de foycreiro de 1920, resolve:
}.r f ÍJ!n unie<i Fi,· a croado um consulado honorario em
Pol'l.o-Sum·<·z, na RcpulJ!ica ela Bolivia
Hi<: dP hneiro, 19 de outubro de 1!:!21, 100o da Independoncia c 3:)o rta Repuhlica.
o

o

o

o

EPITACIO PESBÔA.

Azev8do Marf[ttes.

~CTOS

DO

DECRE'fO N. 1 G. 05ü
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DE 19 D~ OUTUBRO DE 1921

Declara caduca a em· ta pal('nte n. 9. 769, de 28 de novembro
de 1917, concedida a Oliveira Simões & Comp. para a
invenç,ão de «uma noYa bebida refrigerante, denominada
Uuaraná effervesccntc».
O Preswenle da Hepublica dos Estados Unidos do Brasil,
altendendo ao que requereu Edgarct Frederico Simon, decreta:
Artigo uni co. E' declarada caduca, em conformidade do
que dispõe o al't. 5", § 2°, n. 3, da lei n. 3.129, de 14 de ouLubro de 1882, combinado com o art. 59, 1n parte, do regn1amenlo que acompanha o decreto n. 8.820, de 30 de dezcmln·o do me~,nw aTmo, a carta patente n. 9. 769, de 28 de novembro de Hl17, concedida a Oliveira Simões & Comp. para
a invenção de ~mma nova bebida refrigerante, denominada
Guaraná cffcJ'vcsccnte~, \·isi o os concessionarios não terem
.vago as respectivas annuidades nos prazos legaes.
Rio de .Janeiro, 19 de 011Lubro de 1921, 100° da Indepcndencia e 33° da Hepublica.
EPITACIO

PESSÔA.

Simões Lopes.

DECRETO N. 15. 057

DE 19 DE ourunno DE 1921

Abre ao Ministcrio da Viação e Obras Publicas. o credito de
30 :OOO:P (trinta contos de réis), para occorrer ás despezas
com a eonstrucção d-e uma linha t.elegraphica entre Urussanga c· Nova V encza, passando por Uo(ml e Crissiuma, nu
l~stado de Santa CaLltarir1a.
·
O Presidente da Hepubl ica dos Estados lJmdos do Brasil,
usando da autorização constante do art. 83, n. XLIV, da lei
n . .1. 242, de G de ,janeiro do corrente anno, r~s~olve abrir ao
.1\linist-crio da Viação e Obras Publicas o credito do 30:000$
(trinta contos ele rt'·is), destinado a occorrer ás despezas com a
construcção de uma linha telugraphica entre Urussanga c Nova
Veneza, passando vor· Cocal e Crissiuma, no Estado de Santa
Catharina.
llio de .raneiro, 19 de outubro de 1921, 100° da Independencia e 33" da Republica.
EPITACIO PESSÔA.

J.

Pires do Rio.
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nEICUETO No 1 ;),, 058 -

DE

19 ng

OU'fUBRO DE ~1921·

~t\utoriza

a Uompagnic det; Chemins de Fer Fédéraux de l'Est
Brésilien a installa.r na Estrada de Ferro Bahia e Minas
mn ~eguudn fio tclegraphico, com a extensão de 441 kilometros, e dá outras providenciás

O Presidente da Republica dos Estados Unidos do Brasil,
em solução ao rcqHerimento da Compagnie des C'hemins de
Fer Fédéraux de l'Est Brésilien, datado de 25 de julho do
eorreniY anno. e de accôrdo com o que propoz a Inspectoria
FPderal das Estradas, decreta:
Art. '1 . o Fica a Compagnie des Chemins de Fer Fédéraux
t'e l'Est Brésilieu autorizada a installar na Estrada de Ferro
Bahia e Mina~. da qual é arrendataria, nos termos do contrado celebrado mn virtude do decreto n. 14. 068, de 19 de fevel'eiro de 1920, um segunuo fio telegraphico, com a extensão de
.'441 kilometros, enLr·e as estações de Ponta d'Areia e Ladainha,
dentro do prazo de 12 (doze) mezes, contados da data da notiiicação que lhe for· feita pela Inspectoria Federal das Estradas, adaptando, para isoladores, o dispositivo por ella projeeLado, eonforme o desenho que eom este baixa, rubricado pelo
dieeetor geral de Expediente da Secretaria de Estado da Viacão e Obras Publicas.
,
Art. 2.. A quantia que for effectivamente despendida com
essa installação c devidamente apurada em regular tomada de
eonl.as, at{~ an maximo do orçamento que a . este acompanha,
organizado pela citada inspectoria c igualmente rubricado, na
imporLaneia de 167:17/1$280 (eento e sessenta e sete eontos
t•enlo n sc1enfa e quatro- mil duzento~ e oitenta réis), será
dividida cm duas partes iguaes e, dc eonformidade com a alinua b~ ~ 1o da da11sula 20 do referido contracto, uma deve ser
ll'v~ula ú eonta ciP capital e a outra ú conta de obras novas c
mrllwramenl os.
Ar L. 3." Fica a t•equerenl P obrigada a proceder quanto antes, á J•efol'ma completa da linha tclegraphica actual,
(Jnlre Ponta d'Arcia n 'fheophilo Ottoni, na sobredita estrada,
snbstituindo todo n fio oxydado, os isoladores em máo estado
(~ ns vosl.es estragados, por outros de trilhos velhos, adaptando
'' dispositivo mencionado no art. 1° deste decreto.
§ 1. Para cumprimento da obrigacão a que se refere o
ar!. :3'', deverá a companhia organizar e submetter á appro·vação do Governo. de commnm accôrdo com a fiscalizar-ão
],mal da estrada, o 'orçamento das despezas a eff~ctuar com" oR
a Iludido~ lraballws, fornecendo o assentamento do fio t.cle-.
graphico, <.lns isoladores c dos postes de trilhos velhos. •raes
desre~a~ eorcriio por conta do cnstcio da ERt.rada de Ferro
llahia u l\1inas, ae accôrdo com o disposto na alínea a, TII. da
ela~tsula ti" do me~mo contract.o.
_, § 2.• A eompani1 ia fie~. nnfrosim, obrigada a indemnizar
,, ClflVr~rno. do valr•r' dos tr1lhofi velho~ que forem empregados
como Jlll~l c~.
fijn liP .laneiro. Hl de outubro de 1021.. 100° da In®pentlenda u ~~3" da Hr,publ!ca.
0

0

EPITACIO PESSÔA.

J. Pi1·es do Rio.

ACTOS DO PODEH EXECUTIVO

DECRETO N. 15. 05U -

DE

10

DE OU'.fUDRO DE

Hl21

~.;bre,

ao .Minislerio da .Fazunda, o crct.lilu espücial t.lc réit;
171 : 903$52Õ, para pagamento do quo é devido a 'f h e Lon-

dun and Rivet· Pia te Bank, Lim. e The London and Brazilian Bani•, Lim., em virtude de sentença judiciaria.
'O Presidente da Hopublica dos Estados Unidos do Brasil,
usando da autorização contida no art. 1° do decreto legislativo n. ,1_ ~~51, de hoje datado, i'esolve abrir ao Ministerio da
Ii'azenda, o credito especial de 171:903$520, •para pagamento do
qtl'e é devido á 'fhe London and River Plate Bank, Limited e
The London and Brazilian Bank, Limited, ·em virtude de sentença judiciaria.
R:io de Janeiro, 19 de outubro de 1921, 100° da Independencia e 33° da Republica.
EPITACIO PESSÔA.

Homero Bap.tista.

DECRETO N. 15.060 --

lJE.

19 DE OUTUBHO

DE

1921

Abre ao Ministerio da Guerra o credito de 90:000$, para auxiliar o governo do Estado do Paraná na conservação da es-..
trada de rodagem estrategica de Guarapuava á foz do
Iguassú
O Presidente da Republica dos Estados Unidos do Brasil,
usando da antorização contida no art. ,23, alínea VII da J(Ü
n. 1.242, de 5 de janeiro ultimo, resolve abrir ao Ministorio
ria Guerra n credito do 90:000$, para auxiliar o governo do
Ji.;stadn do \Paraná na conservação da estrada de ródagem rstrategica do Guarapuava á foz do Iguassú.
Rio de Janeiro. 19 de outubro de 1921, 100° da Indepenürncia c 33° da Republica.
EPI'rAmo PEssôA·.

·João Pandiá Calogeras.

---DECRETO N. 15.061

-DE

20' DE OUTUBRO

DE

1921

Abre pelo Ministerio da Marinha o credito especial de 800 :000$
destinado ás obras da ilha do Boqueirão
O Presidente da Republica dos Estados Unidos do Bra;s;il,
usando da autorização contida no d-ecreto leislativo n. 4. 353,
desta data, resolve abrir, pelo Ministerio da Marinha o credito
Leis de 1921- Vol. V
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P~peeial ck ROO :OOU$ rl('~ll.inado ás ohl'aS {ia

de~

i.lha: (lo Boqueirão,

cal'<H'Jei· tH·gc•ntu e iudispensavcis :i tleJ'eza naeional. .
Hio dc1 .Jmu•iJ·o, ~O dc\ olll.ubro de HUJ, 100" da Inde;pcndeuda e 33° da Hepuhliea.
EPI'l'.\CIO PESSOA •

.João Pedro da Veiaa Miranda.

l>ECIOF,'l'O :\. l0.1Hi:!

--DE :20 DE OUTUBHO DE

U;l:.:'l

Concede à Companhia 1'auli~-da dc~ E::dradas de Ferro isenç~.o
de din•i(o~ de impnt'l.açãfl c de expediente para o materml
f'obn•:-:uknl ~~ qtH' a mesma eompanhia adquiriu, destinado
ú c•lc1t'l J'i fiea<'fto dn t rPelw de :-:uas li nllas felTcas de Junclittlly a C:w;pina:-;
O Pf'c•.-ddc·nf,. da Ilc\ptthlica Jus Estados Unülos do Hrasil,
n!! Pllilc•ttd~t an qtw rPqll''t't'll a Companhia Pauiista de Estradas
dc~ Fl'l'l'n f' dn neeúnln l'illl1 n d isposLo no decreto Icgif'latiYo
1:. 'J.:!~J~l. dl' 0 dc· .iulllo ultimo, dcrrda:
.\l'fi!-'.~t ttlli('o. _Fil'a eoncedida :í Companhia Paulista do
l':f-'lr-aclas d1~ J!'l'f'ro isl'tH;ão de di t•eil ns de importação e de PX-:-J:c~dil'n(l', para fi maf ~'l'ial sobrPsalPnf n para locomotivas o
t~·allsl'nt·madfll'Ps net'l\ssarios- ao prinH'Íl'O estabelecimento da
cl-ecf.rifica,_:ã(' do t.reeho de suas linhas ferreas de Jundiahy a
Campina~. t•nnst a EI P da r,~Jação quo com este baixa, visada pelo·
dirPdot· ):!l'l'.tl tirl PXJwdientc da ~ecrctada de Estado dos
Ncgucios da Viat1ão e Obras :Publicas.

Rio d1~ .Janeiru, 20 de outubro de 1 D:?1. 100° da Indepcndeneia c ;3:3o lia ficpublica.
EPI'I'ACIO PESS(IA.

J. Pires do Jlio.
Bo'mcro Baptista.
R.elação do material a que se refere o decreto n. 15.062, de 20
de outubro de 1921, a importar pela Companhia Paulista.
de Estradas de Ferro
SECG.~O

LlST\ llll~

1

1\l.\TEill.\l;~.

SDnttt-:S.\LENTES
1'.\\L\
LOC!Ol\~J'l'IVAS
1~
NFCEs:;;AHIO.'> ,\f I I" EA.I'.\Bl~LEClMEN'lt:l DA
ELI:CTI:IF!f:.\f_.:.\n IHI Tlll~UH'O ENTHE ,JlJNIJIAliY E CAMPINAS

Tl\.\~fW\11\ \1.\1}111\E:-:

~ mol•1ref'; cumplelos o·-E 267.
3 ::1 !'madura~.
5 jugos de bobinas para armadura.

ACTOS

po·

3i!

PODER Ex,ECUTlVô

5 jogos completos tl·~ isolamentos com ganehos e fio do
amarrar.
2 commu!.ad,,res completos.
J jogo do barras pal'a commulallor com mica.
~ jogos de isulament.o de mica vara commuladnrc~.
3 jo~us de ('.ollal'(\S do pressão.
G jogos de fotTos para armaduras.
5 jogo~ de ar·ma~~ÕPs pm·a escovas.
:.r jogos de porcelana para a armação de escovas, eom parafusos n suppor·tes.
t; jogos de porcelana para armação de escovas (para douc:;
motores) .
jogo de bobinas para o campo excitador.
jog·o de bobinas para o campo eommutadur.
Cabo para 3 mof,,t·e~, em um ~ô peda~.:o.
2 jugos de ar melas para as bobinas do commuf adPr.
:.? jogos de tampas par·a eixos.
'! jogos de parafusus. c por~as.
1 jng·o tio tampas.
:!. pMfls para bobina excitadora.
~ pólos para bobina commutador&.
-~ l.crminac.-: }mra eampo e pertences.
2. 000 (•;;covas.
5 jogos de f urros J l:tl'a eixo~.
1 envolloriu para engrenagens de locomof ivas r1t~ cul'ga,
catg. 1951556.
envoll oi-in pant t·n~Tcnagcns de locomotivas de cal'ga,
eat, 105lr>57.
envoltnrio para ~~~~g·t'cnagcns de locomol ivas de passa,geil'os, catg. HH>l551.

envolto rio para engTenagcns de locomotivas d1~ passageiros, cafg. 1051552.
<i engl'enageus de 70 dentes, Des. P-18R998:3. n-1. qnalí ...
dade F.
·
J O roda~ dentadas d1' 30 dcnles 1 2- V:!" x 'J, dianreLr·o t•xft~r·no 1:3.1.,.
H t•ugr·(•nagens de H'! dentes, Dcs. P-188U9H:!, qual. I .

1 'J rodas dentadas
terno 8. 28".

dl!

18 dentes, ~-112"

x 4", t.liauwii'O ex-

Equiz}((menlo de control
I conlrollcr eomple!o. C - 147 - A.
100 varetas c mola~:, Jl- 1886164 Pts. 7 & 8, j<.\ muHLados.
G'O esbarros vara as varclas P - 1886HH - Pl. \J.
2 jogos de blocos para as varetas, completos, P
188G:L6·í, 2, 3, 4, & 6.
100 t.ermina0s ·P 1H8GI64, PL -- 10 .
.:.? jogos de ~l'gm<.mfns, PU;;. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 1 L. I:!, 1:1,
14 & 15.
2 ft'l'rolhos dr1 ll'llll 10 complef os. P -

1 G529!JG.
J o fpr·J·oliw:-; Jl<lra o itppaT'clho acima, P i65l9DG Pt.
:!1.
2 bobinas sopradora~, F 320754 (Blmvout coils) •
2 manivelas de revPrsãa

5 molas, 5300! •
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1 chave automaÜ-::a completa JR - 6
A - 1.
2 bobinas seguradoras, n. 3040302.
2 bobinas ajustadoras, n. 3040303.
3 barras .o'e conLacto, P 1971053 Pt. 2.
2 bobin.as sopradóras, M 1930581.
2 bobina::; sopradoras, M - H.l'7104J1 - Pt. 3.
Pt. 4.
2 bobinas sopradoras, P - 1·971044
3 barras de conLacto ..
110 molas, P - 1971053 - Pt. 9.
10 molas, P - 1971053 - Pt. 22.
10 molas, (antomaticas) .
2 guias de faisca, P 1975577.
2 guias de faisca, inferior·, M 1933·973.
2 contactos DB - 285 - B - 6.
1 bobina para os contactob, F -- 324620.
10 pontinhas de conta.cto, 4.72092.
10 molas ·para os cnntactos acima, P - 1882968, Pt. 17.
2 prendedores para os contaclos acima, P - 1821·526 -

G - 2.
2 préndedores para os contaotos acima, P G - 18.

1~21526

Chave de transferencia

2 engrenagens, '1' 1857560 Pt. 33.
2 segmentos de engrenagens, T - 1857560 . - Pt. 35.
2 segmentos du engrenagem;, 'r 1857560 - Pt.. 34.
1 prendedor cylindrieo, P 1U7556U.
1 cylindro deslig:.:t·dor E lU·:3U751.
1 bloeo para varetas, P - 197556D, Pt. 14.
1 bloeo para vare las, P - 1 U7õ560, Pt. 2.
50 varetas de aço, furadas, 1404009.
10 bases para varetas, furadas, 1400404.
2 molas, T - 1857558, Pt. 29.
4 tirantes isolados T - 1857558.
2 forros P 19755'l3, Pt. 29.
2 forros P - 1·975543, PL 7.
2 forros P - 1975·543, PL. 8.
2 forros P - 1·9·75,543, Pt. g.
2 forros P - 1!J7·5543, Pt. 10.
2 bobinas de sobrecarga DB - 820 - A- 1.
15 molas de eontacto, furadas, 1440395.
15 postes de contacto, fundidos, Hl25071.
5 molas, 5148'1 .
J O arruelas jsoladas, 143241 g.
Conlrol DJ -

116 -

A

2 chaves principaes NS - 205, M - 1'995·981 2 tirantes isolados, Misc. Pt., 1490549.
2t.irantes isolados, Misc. Pt. 14U·0551.
Conli'nl DJ -

115 -

G -

i.

818 -

A

A

1 bobina de sobrecarga e mecanismo, DB ~. 1, F 3:.334:n.
10 bobinas principaes, F. 3040306.
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2 CR - 2800 -·- 322 - A-2 cóntactü~ DL-1 900943.
2 resistencias de 3 ohms, CR - ·HI013, K. H)68979 Pt. 5.
4 resistencias do 20 ohms, Cll - 9013, K. 1GG8979
Pt. 3.
15 pontas de contacto, Misc. Pt. 472092.
1'0 molas, 516·52.
2 timntes superiores isolados, P
1975583 - Pt. 13.
Contra-marcha

isoladores de porcelana. 450892.
pernos isolados, 1425053.
fitas de contact.o furadas, 1 ~03452.
pontas de contacto, Misc. 1467834.
blocos para varetas, 1431168.
t> tirantes de ligação, Misc. 1466063.
\0 molas, 51438.
10 resistencias, Misc. 1467835.

10
5
1O
5
,2

Motores a a1', chaves e apJmrelhos de contra-marcha
20
10
1'0
10
10
4
4
15
15
15
15
10
10
10
10
10
4

1
1
10

gachetas de couro, furadas, 1 ·~'04050.
gachet.a~ furadas, 14019,51.
gaehetas furadas, 1407220.
gachetas furadas, 1401939 (Me - 321).
gachetas furadas, 1'440328 (ME - 32·1).
valvulas rnagneticas, «ligadas» P - 1824672 - G -1.
valvulas magneticas, «desligadas» P - 1~82·1599 - G
-1.
valvulas n. 1416763.
molas para valvulas, «ligadas», 51627.
valvulas n. 1416765.
bases para valvulas, P - 1824672 - Pt.. - 7.
molàs .«desligadas» para valvulas n. 6612170.
embolos, n. 1419·783.
valvulas, n. 14·16452.
bases para valvulas, P - 1821599, Pt. 8.
hastes para valvulas, n. 1416451.
bobinas, F. 3.23364.
excentrico para regular a lubrificação, n. L
cxcenL·ico para regular a lubrificação, n. 2.
molas para gachef.as, n. 1404054.
Cai.ra de Fusíveis MA-- 42- A

10 t.erminae·s, P
-1 O terminaes. P
5 isoladores de
10 porta-fusíveis

-

1829485 -

Pt. -

25.

- 1829485 - Pt. - 26.
porcellana, 450893.
furados, No. 495626.
1 tirante para operação, P - 1838549 - Pt. . tado.
1 porta-fusivcl com chave, montado, No. P -

-

Pt.

1.

4, mon18'29485
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Ch or r IIS -

Hl -

K S

chave complc1 a, l\1S ··- -íõ -· l{.
lllOias de cnn!ael o, 4~17004.
g-anchM rlt> coniaetn, 410fHO.
maniY"IIa, 1605175 - G 3.
hohinas :-;oprnflnras, F - 004196.

f
5
5
1
')

1 hohina DB- 831 . -- B - 2.
2 dis<~os df' eontacto, fnndido~. H?fi5.'27.
4 eharlns de contado, furarias. 461fH)0.
1 hohina rll' tif'rivarfío. F. 3:?30?1.
:3 molas No. fi 1í9G ." ·
1 bnhina DB - G7Ci -- A -- I.
1 bobina principal, F ··- 018.~6.
1 r-uía dP fa isra " soprador, l\1 ~-- 1ô 700i7 - r: - 1.
monl ado e!hohina F - 320350.
~ <·mtlados. P -- Hi:>t '1i:l. Pt . . 'JJ. 1:?. 11:1. H monlrulo~.
3 molas Ko. <Hi617.
·
1 Jnolas 1'\11. 514'1:1.
:~

mola" n. r-d HHI.

;, l'hapas dP eontado, No. -HH'l:1~1.
:2 ('(Jil(Jpns;ulOl'f'S ll. ,:? i.:!rJ5.
rí dPsligadorPS. Cal~. :JHHH.
10 rf"·:i~~IPnrias QF --- -Hl - B.
!) rPsi.-.;!nnf'ias QF' --·· t)5 -- B.
!) J'(';o; Í.'·d

n.

Pnr.ins OF --- 225 --·-

rPgulann,· rnJllplr!o, 'rD -- 65 V. f(í1·ma S - O, DL -·J/8586.
annadnrn:4 P --- lGO,'i(iR•í Pt. :!fl.

~

-4 mola~. ô::lô39.
~J
;?:)

2G
li
la

n
75
75

1

harms dP <~nnl arto, P -- 160:31:\R't, Pl. ~o.
f·ontados dn 1nola,. P 100:Hi'!;l Pl. .'JR-:í--!'18-montadns.
ronlacln:-~ enrnpl1~los, P -1fiG3G.2:J -- G- 4.
h(1binas DL - 178ú87.
ut·maduras completas. P - 603085 :J3.
molas, P - 160aô85 -- Pt.. 5.
Cl•lll.actns de mola, P -- 1.60:JG2:J - PL -- 3!l, 25 - 5:j
- 51 - 50. montado!-;.
contactos completo': P -- 1003623.
tnrrarha de rosca 5!16 ·W.

Pr.

Q11rm'ro r.E -

I 18 -

A

:1 chaves desligadorns, Catg. 3i376.
5 chaves desligadoras, Catg. 62965.
3 chaves rotativa~. Catg. 130932.

2. f'hnvr~ ÕP faf'a, M -

862164.9 -

O -

Fu.siveis
1,00-ü fnsivris Catg-. 35100 300 fusiveis, ~afg. 3'1967 o.ou l'tJ.r;.;ivPis) Calg·. :H!Jü3

~

~W

ampl:res.
75 ampéres.

60

amt>é~cs,

i.

Af:T08

on

Pf1DRR EXECUTIVO

l7:1

L 000 fusivcis, Catg. 34952 -- 1o am:péres.

50 por.ta-fusivPis, 153001 com fustveis de 20 amp. Catg·.
172992, c composto GE - .~~0 e chapas com nomes
13763 A & D.
500 fusiveis, Catg. 172992.
10 garrafas de um composto.
20 !ihras de composto N . .120 para fusivci~.

Pa1'tes de Rhesostato
1 caixa de rrsii-!lrncias n. 12, nG - 61 A .r,n - T
61 A 48.
1 caixa dr rr~isfeneias n. 12, RG- f~2 A 't8-T 62 J\
1 raixa dt~ rPsisteneias 11. 12, RG-63 ~'\. 18-T---n:l 1\
1 <"aixa dr. n•sistPneias n. 12, RG"'7"64 A lt8-T H4 A
1 t·aix:J f!p rPsistrneias n. 12, llG-65 A 48-T ()5 A
·I 1·aixa dn rrsisfrncias 11. 1:?, fiG-63 A -18-T-G{i .\
150 harms n. 61 100 n. 6~.
150 harras n. 63 100 n. Glt.
100 harras. 11. fi!) I 00 11. 66.
t 00 barras n. 67.
2 ar·rna~:üPs, Catg. 201 J ô.
2 ~n·ma1:ões, Catg. 20-tJ 20.
H> lnrminal's M '1181829 C: - 8.
25 fnhos rlr mir~a. f:at.g. 20U73.
75 .r.:t>pnr·a\:õcs ele mica, Catg. 201!35.
75 snparal~<íPs d~ mica, Cafg. 20H31.
1,000 arruelas de mica, Catg. 201137.
200 arr111~las. Cafg. 2011:36.
50 srpara1:õ0s, C~t!g. 20'1152.
::>f' O ~Pparaçõl's tin aço, Catg. 201138.
100 separações rlc aç~ Catg.20113!l.
100 s·cparações de aço, Catg. 20i140.
·t 00 separações rle aço, Catg. 201141.
i(í() :-:t•panH;õrs ele aeo, Catg. 2011-\2.

-

18.
ltH.

H!.
'IH.
\H.

Cobos

.1QO Pf~S 1000,25 B & S 3600 V. NB 14460.
600 pés 500 25 B & S 3600 V. NB 14460,
flOO pés n. 2 B & S 3600 V. NB 14460.
000 pés 50!25 B & S 3600 V. NB 14460.
0 00 pás 100!2f) B & S 600 V. SI- 681.7- G. W. P. F
200 pés 50/'25 B & S 600 V. SI- 6817- G. ,V, P. F.
l.i, 000 pés 19,25 B & S 600 SB- 11439 -- o.
300 pés fio 16 para trem DR- 10859 -·L.

Contactos DB -

908 -

A & B

15 DB 908 contados sem armaduras e bracos.
3 braços para contactos DB - 908 - Â com nnelPo c
armadura~.

3 hrac;os para DB - 908 - B.
.
35 tirantes prindpaes e peças fundidas pm'a o!'! conl.adoR
acima.

wo ppntas para

ps

contactos acima,.
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tOO jogos de molas para os cont.actos acima.
50 tampas para molas.
'50 tampas para soquetes.
35 queijadas inferiores· para perfurar chapas.
35 escovas, ligações para.
10 pinos, Pt. 2400022.
20 pinos, Pt. 2'10Qü21.
10 bobinas principaes.
10 bobinas sopradoras superiores.
1.0 bobinas sopradoras medias.
10 bobinas sopradoras inferiores.

Miscellania
10 chaves rota! iv.as G -

E - 629.
2 luzes, Gatg. 208275.
30 i~oladorcs para perno•s, HK - 1 - · B, DL
19151726,
K - .18'18795 - G - 3.
3 ferros de nxpansão, K - 1818'i95 - G - 6.
25 isoladores AE 99 A.
15 prendedores, Calg. 19111.
25 atlavtadorc~s para isolaG.orcs de tecto, P - 1601491
G - 3.
1 bomba para pantographo, forma A - 2, DL - Hl:0329·f.
G ga~hctas para embolo furadas, 1/100128.
ti gachetas para cmobolo furadas, H00129.
G gaehetas para embolo furadas, 1400130.
6 molas para gac'hcLas, Misc. H66037·.
l. ehave pat·a pro.icctor MS '103 - B.
5 molas de eontactos, Pu - 1.()727'6.
1 cnbn ·p - '1(}05'175 - G. 1.
10 forros para cahos, K - 1870104 - G - 2 .
.1 tubos d~ mica para K - 18'70101- G - 1.
1 rheostal o para vro.i cctor DL - 191íi2815 montado com
3 tubos QF - 3B.
1 tubo QF -- :J com borne medio.
5 tubos dn rheostato QF - 3 R.
5 tubos dn rbcostato QF - 1 B com borne medio.
2 engates AD 118 A.
2 voll i metros D - 15, com escalas 5, K- 'V para serviço
em locorhotivas e para uso no lado da terra de circuito~
de 3,000 volLs C. C.. rscala preta com numeros em branco, P ·188!1776 - G - 1.
1 resisteneia, forma 3 Y para RPr usada oom os voltímetros !D - 1!) Y.
G mostradorrs de 5 kilovoHs para os medidores acima.
:2 ampercmPt.ros D. 15 400 O .100 amp. escala
prnf a r.om marras hrancms. mostrador identitco ao de
n. 11. 1:3:19-1, com uma fita acima das graduações,
pa1·a sPr lt:iath• com rrsistí•nr i a íüO amp. 120 MV,
n. P. -- 1G5H9.i - G - 1.
ô PSI?alas para os atl1JH'l'''lllí'f 1·o~ acima.
2 ~tnpcrnnwlros n - 15 --- '!OH amp. para locomotivas,
c~om cseala prPla n numeras brancos, mostrador iden1ic,o ao NP - 13395 com fitas acima das graduações,'
hranca dn O - 220 c vermelha G.·e 220 a . 400, para
n~o com n'sistencias 120 MV de .400 amperes.

ACTOS DO PODER EXECUTIVO
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6 escalas pàra os amperemetros acima.
1 voltímetro D - 15 - 100 'V, menor divisão da escala 2 volts.
1 amperemetro - D 15, HltO - O - 100, escala marcad,a «Amperagem da Bateria» e «carga:. á esquerda e
«descarga» á direita, P - 1650564 - G - L
t resistencia forma 4 - 100 amp. 120 MV.
1. par de cabos para o amperemetro e resistencia anteriores.
·i resisteooias forma 4 de 400 amperes, 120 MV.
4 pares de cabos com 35 p'és de· comprimento.
t resistencia
externa,
forma . 3, para
voUimetro
D 15 - 100 volts.
2 projcctores J - 23, Catg. 164964.
200 lampadas para prnjectores, 300 watts, 60 volts, bulbo
30, .base 101.
400 tampadas para a Hluminação do trem, 25 watts, 65
volts, claras bulbo 118 112, com base G.e rosca media.
2 valvulas forma J - 10, ty:po S.
2 cabos, Catg .- 1\597 63 . ·
200 terminaes, Pu - H759i.
Pantographos

2 armações de tomada de corrente (pantographos) S-501.
40 peças acce~sorias completas, ctag. 610.1186.
200 pés de fita de contactn de cobre, \VH - Dr. 371884,
item 3.
100 parafusos, Catg. 60007.
100 porcas, Catg. 60008.
1 00 arruelas prondedoras, .Catag. li00005.
100 pernos, Catag. 6ü0004.
100 pernos-bornes, Catag. 600010.
100 arruelas prendedoras, Cat.ag. 6()0011.
50 molas, Catag . 600018.
50molas, C.atag. ü0Qi0t17.
2·0 molas, Catag. ü00058.
50 peças fundidas, -Gatg. 600865.
30 peças fundidas, Catg. 00.0038.
20 extremidades de pólo superior, Catg. 600020.
2·0 extremidades de pólo superior, C.atg. 600021.
20 extremidades de pólo inf,erior, Catg. 600022.
20 extremidades de pólo inferior, Catg. 600023.
20 extremidades de pôln inferior, Catg. 600()34.
20 extremidades de pólo inferior, Catg. 6ü0035.
1O extremidades de pólo inferior, Catg. 600867.
1(J extremidadPs de pólo inferior, Catg. 600·8168.
1O cabeças para molas princi~paes. Cat.g. 600858.
10 chavPfl enm eabcDaR, Catg. tW0859.
15 gachetas para embolos, Catg. 60D08f.
5 gac·het.as para cmholos. Cat.g. 600'082.
4,000 pés dP tubo sem !Costura, 1.186 «diametro interno 1 - 112>> O - D, carvão 410 o/o.
500 resistenciaR de cobre, 480 fios de 01{)1' com isolamentn
preto, ,pns - 1 . 552.
400 ganchos, item 13 \V B & M Dr. 1918021.:
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1Vattimetros
i medidor do \VaU-horas.
2 r·ngistrado!'es nompletos.
2 Plrnwnlos rotativos.
eomp1'f'SS0]'

d'Ar. E.rhanstrn· r. Gt?mdm· Cmnbinados
· n p - 31, :woo v

6 terminacs rosquradas á direita, Catg --176()21
fi trrmin<H'~ rosqut>adas ú esqtH'rda. Gafg 176720.
fi p11r·ca~ I igndnr·as. rosqneada~ á direita c á esqncrda

rmra ~r!'Plll u~aflas com as terrninaes acima, Ctgs •.
17fiG?1 8 1HHJO, 176620.
2 supporl ~·~ para JH)r·ta-c~covas, rnmplel os com portaescova~. 17()6·!.7.
:? supportes l>ar·a porta-escovas. r.ompleLos com portaosrovas. :171i(i.?H.
t? is1lladorcs til' por·erllrma. para porta-escovas. Catg •.
17(i(i~lG.

arrnrull!r·a cnrnplr'la rnm dcf!Prlnrrs a olno o rodas dcntad:ls·. li GG2!).
2 jng-os dt' llohinas dr arrnarlu r·a. rom enrnlament.o supe'>

rior·. ri7 por jngo, GaLg. liGG-10.
ar·mailnra. enm enrolamento infc-

jngltS de hobinas rll'
riol', G7 JHJJ" jog-o,
nnm!tllliaclot· liô!i'17,
eommt !I atl11i' I i \iG ín,

Ca!.g.

1766'd.

para o nxlr·nrnn de alta voltagem.
para o extremo de baixa voltagem.
jogo dr' :-'.t•gnu•tlfns dt• eohl't' n llli<'n. Catg. 176657 acahadl)s ,, arltlllTafln-.; pal'a uso c'orn Catgs. Nos. 1766-i7
() tr 1i cw 't n.
i:-;rdflllll'tilll dt> mic·a vara ])aixo rltlS segnwntos, Catg •.
1 i (i.(ilJ\1.
isolatlH'lll o c!P mif'n, cn1nhina0ãn para uso lntnrno e exfnr·nn. Plll _Lr·p~ sPcc.:õns. pnra a fr·"nln dn cnmmul.aclor
Cal gs. I i ()(){ifl, li (i(ili'i.
1 isnl:lllÍcl!llt d" mica. combinação pala uso intr-rnp e exl.o!·nn, nm · Ir r•:-; secoõrs, pnl'a a traz do cornmnlador.
Catgs. 17602, 176G6~.
.
i~nlan1enln

')
:!

100
20
20
2~~

de

mi~a.

combinação para uso interno e ex ..

terno, para a frrnte do commntarlor, Catgê. 17661,
176649.
i~olamento de
mica, combinação para n~o interno ~
r•xtcrno. parn. a traz do rommn t.arlor, em tres scc.ções,
Gaf(ls. 1'766~l, 176649.
annel de mica, Calg. 1716664.
jogos enmpletos de isolamentos para armadura, Catgs.
176670 e 176072.
.JOgos cnrnplPI o-.; d0 isolamrnf n para armadura, Catgs.
17GGi i.
.
ganchos prendedores, Catg. 4'17017.
ganel1os pr·rndr•dnrrs. ('_.atg. "355~:!.
ganchos prenctPctores, Catg. 117000.
ganf'lws prendedores, CaL 2·í'006.

HHJO pt's de al'atne de aço c§tanhado1 057'.•:

ACTOR DO :PODER EXECUTIVO

700 pés ele arame de aço estanhado, 025.
1 armaç.ão de comJH'flSsor, igual ao Cat. 176676.
2 forros para rnancacs de armarturas, Catg. 176691.
2 fOJ'J'Os para nwn1'ars dn veio-motor, sem beiradas, Catg.
1767·HL
2 forros par'a mancacs de veiq-motor, COI}l beiradas, Catg.
176747.
1 escareactor par·a lll'ificios dr valvulas, r.atg. 7f!O,.]Ü'5.
1 embolo d'altn Jll'l'.ç;sfio com t.oclos o:-:; prrl.en:'\es, Gal.g •:
1766ü7.
1 embolo de baixa p!'rssão com todos os rwrl nnres, Cr~ t.g.
I 767,23.
2 forros dr ali n JH'I'~ ..,ão para mancanR do pinos. Cnl g.
17ô7 J (j.
~ fopro~ dr. llnixa. 11rns~fio parln 111nnr.ar~ dn Jlinos, ~ar g.
1767'12.
·I cngJ'rnagl'lll N. I i 67.18.
1 O gachPt.as para eylimlros. Cal g 1766.~!).
·J rxtrnmidadP dr r·oda drntnrla, all.a voltagf'rn marrnrla
«.\», Calg. 17(i(i6~l.
Pxfremidai1e dn roda dentada, baixa voll ag-rm, marrr~da
«B». Calg. 100197.
emholo dn alta pn~ssão. com p,rjs annris. Cnt.g 2 Hl:??? .,
rmhnlo dl' haixn prnssão, r:.m qnnlr·o anllPis, Cnl~·.
2Hl22G.

2{10 rsenvn~ dl' rarvfto. Catg-. ·HR(H.
I? vai v ui as dP I' v ar 1mc;ún. dP baixa prP~~ãn, natg. 1t G~ 7R\l.
·1 vnlvnlas dP rYlH'tiação. dn nlln prrsgfio, Catg·. ·Hí'f7!l:L
1(i Ynlvnlas rll' ndPli-;,:.:ãn. d'alln ~.~ baixa pr·rssã11, Calg,
709GW;.
2 bobinas para n campo PxciLndor.

hnhinns pa!'a o ~·:nnpo (~omnmfadnr.
·I s0pamdor de o!l'll pam Lulmgrm rir 1-J !:?".
·l PngafP f\P:xivd. romplrt.o.
1 lignc:ão n va1~un. :'i rlireita.
~ Ii~ndio n \'UCllll. :í Psquerda.

'>

1 armadura Rohrrsa lente co~nplet.a.
1 jogo completo flr hobinas de armadura
mento::~.

1 jogo rlc aramP de amarrar com

com

isnla-

i~;olamento.

1 commut.ndor con1pleto.
1!.\ ele .fogo rlr. sr,:rJJ1Pnto~ de cobre e mica para commnfa··

dor.

1,
f
1
1
-1
1
R
12
2
~?,

·

,logo rle l~olament.o de mica.
.fogo rle folhas rle mica.
.1ogo de bobinas de campo princinal.
,jogo de hobinas de campo comniutador.
pnrt.a-f'~rnva~

jogo de

.Jorro~

cnmplolos.

isolamPnln~

paJ'a

poria-escova~

dP Pscovn:-;.
molas pam rscnvas.

jogos de forro~ para mancam;.
,jngos de anneis do lubr~fjcaçãº'

(.logo de 4).
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Projectores J -23
Letra

N. do Catag.
:-l8[)!758 ••.•...•.•

ú

T

u
v

1.48628.·.·.·.·.·.·.·.·.·.

AC
AF

1319661 ......... .

50701 ......... .

AH
A.T

Material
6 - Vidros de frente.
2 - Tampas, etc.

2 __; Armações.

2 -Entradas para fio.
1-Tampa.
6 - Sockets.
2 - Reflectores .·
2 - Tubos.

Equiparrwnto mecanico Miscellanio
I, mola~

principac~.

para

machina~

de

carga,

M-

W328G!l.
mola~

princip3cs, para machinas de passageiros, M19328()8.
100 sapatas para os früins, .M-1 932863 .
4

. }artPs do frPio a vacuo para loromoHvas de carga
P passaaeims
Compressor Exhaw~tor e auxiliares:
:2 coadores de admissão,· Catg. 124595 1- 1h ".
·Regulador de pressão:
2 rcgnladprcs de compressor. t.ypn PB-40-85, forma A,
l >r. l\I-738925 Gr. 1.

2·i diaphragmas de latão.
lt dcscarrf'gadorrS'. Lypo UV, forma C, Dr. M 738925.
Gr. 1.
4 gaehetas superiores, 719211.
4 gaehclas infnrifH·es, 719210.
' mola::;, 7.'29·111.
·
~ torneiras dP 1", EBE-188.
Equ i pamen f. o da cabine:
2 medidores de pressão <<Duplex» 3-%" de diametro,
EBE.-163.
2 medidores de vacno, «Dllplex»,
com mostrador de
3-lh".
Reservatorio principal c accessorios:
2 torneíras do evacnação do 1h'\ EHE-178.
2 Valvnlas rlf' ~~", Catg. 4'7785.
Apparelhanwntn elo apifo:
2 apito~ E-1--2. Catg. f!~J8350.
2 valvulm~ parn n apito. dP 1h ··, EDE-196.
2 tnmciras dl' ~~~ ", EBE--183.
Eqnipamnn!o da \VcstinglHm.::;c Aíl' Bra1w Co.
2 valvnlas distribuidoras n. 6, D--,2434.
2 valvula::\ antomat.icas para os fn~iqs, D-2467.
2 valvula!-1 indc>pcndentcs para os freios, S--6, D-2412<
2 chan~s rrguladora:4 automaticas, D_j2'436.

ACTOS 00 PODER EXECUTIVO

38i'

2 valvulas de descar:ga n. 6203'7.
2 guarnições esveciaes para valvulas de descarga,
n. 69210.
2. valvulas reguladoras de descarga, D-2HG.
2 valvulas reguladoms de applicação, D1 2414.
2 torneiras sobresalentes de emergencia, 1-% ", D---'~ ~UH
24 gachetas de couro para D~246'7.
24 arruelas de couro para D____.246'7.
24 gachetas de ·papel de cimento para D-2-4.67.
24 arruelas de couro para D--2400.
48 anneis de embolos para D-2467.
4g___...Calços de couro var~ D-2467.
48 gachetas de couro para D-2467.
24 gachetas de borracha para D~2467.
12 arruelas de couro para Pt-D-24'12.
12 gachetas de couro para Pt-D-2412.
12 gachetas de borracha para J>t--D-2412.
12 diaphragmas pequenos de borracha para Pt-D-2-Hil.
12 diaphragmas pequenos de borracha para PL-D-::!.116.
112 diaphragmas grandés de borracha para Pt-D-21H.
12 gachetas de borracha para Pt::-D-2414.
12 diaphragmas grandes de borracha para PL-. ·---:.! í I G.
12 gachetas de borracha para Pt-D~2416.
12 gachetas de borracha para Pt--D-2434-:
12 anneis para embolos para Pt-D-2434.
12 gachetas de couro para Pt-D-2434.
2 valvulas magneticas para Pt--D-2434.
12 gachetas de couro para embolas para .Pt.-D--243·1·
12 gachetas «Garlock» para Pt-Np-D-2434.
12 gachetas de borracha para Pt-D-2·134.
12 anncis de cmbolos para Pt 7 -D-2436.
24 varetas para Pt-D--2436.
.
12 gachetas d~ borracha -para Pt-D-2436.
12 diaphragmas de borracha para Pt-D-2436.
12 gachetas de borracha para Pt--D-2436.
2 alavancas de contacto compietas para Pt-L-243().
12 sellos de cour·os para Pt--D-2436.
24 diaphragmas, de latão, para Pt-18"482.
12 gachetas de chumbo .para Pt-18482.
12 gachetas de união . de couro para Pt--46645.
~4 gachetas de borracha para Pt-34962.
'
4 valvulas deslizantes de alimentação com braço e gacheta, n. 18482C-6.
2 reservatorios esmaltados 10" x.·15 •pés.
2 cylindros para freios, 2" x 10".
2 cylindros para freios, 10" x 10".
6 gachetas de couro de 12".
6 gachetas de couro de 1O".
6 gacheta~ para cylindro, de 12''.
6 gachetas para cylindro, de 10".
4 mangueiras c ligações de 1-*" x 22", Pt--46645.
4 torneiras de %" com pertence~.
4 torneiras de %,".
1 deposito de 10" x 14-"%".
2 valvu Ias de segurança E--1.
2 cabos para valvulas automaticas de freagem.
2 cabos para valvulas independentes de frea.gem.

ACTOS DO PODER EXil:CtJTfVO
SUMMAIUO

Sou1·esalt.·ntcs para lncomolivas r. cqtti11amenlo
Moi f')l'Cs de estrada de feno G. E. 2G7.
Equipamento do control:

Conlrollurs C-147-A.
Chaves dc~ligadoras de altn velocidade.
Chaves rlc lransfe1·encin ME-321-A.
Grupo de cont.rol D.T-116-A.
Grupo de ConLrul D.J-115-A ..
Hcvcrsor Me.
l\InLores dB ar.
Caixa fusivel J\lA-42-A.

Chave l\lS-4i!--A.
(Juadt'o euntrol CI•:-1:33-A.
(111adJ'O CE---1 HI-A.
Fusivuis.
Pm·tes dü rhcustalo.
Cahus.
Conl at·l os JJB-Df\8-'-~\ & B.
1\1 iseellaJJ ia.
Panlogt·aphos.
l\lt_•didadnt·!•s d1• \Vatl!JtH'a!-3.
Cotnpl't•ssor, exhauslut· c gerador, Li e :J. 000 volts:
Molot·. l'tlllllll't'HOI.' n exhaustor.
Gnrallt •t· HC----2~).

Pro,iec.toJ·ns .1-.'!;J.
Equiwunen(t) tuceauico variado.
Pt~l'!ellc<·s o parLes ·cto freio a vaeuo..:
Contpt·,~ssot·, exlmm;tm· l~ aceesBortus ..
Apparei!Ju regulador de préssftu.
_t.;ctuipalltenlo da cabine.
Deposito vrineipal e twt~cssol'ios.
Appat·nlllamonto do apito.
lSquipamenlu da WesLing-Iwuse ;\ir Urakc Co.
SODHE8ALEN'rES PAI\A A SUB-ES'l'AÇÃO
GJ'lfliOS

nu;lo-oel·oduJ·es de 1. !JOO 1-.:w

Ut•t·admes:
I
1
1
I

jogo tk t~nrolamrnlos Darn armaduras.jogq dP i~olamPntns.

jogo dn isolamentos pal'a intcrsticios.
.jogo tk cunhas.
l .Jogo dn ma f Pt'ial pat·a ammTa~~ão~ isolado ..
1 l!t dp jogo de~ lmnas de commutador com

mit:a.
Cutw de miea para un-t commutador .Corpo d1~ mica para um cummutador.
2 hohinas de c.ampo principal.
2 boJJilms de campo commutador •.

folhas

de

983
10 jogos de escova~.
1 jogo de poda-escovas ..
"2 JJr·at;os para porta-escovas.
_
Isolamento para SL·is braços de porta-escovas.
1 jogo de guardas contra faiscas.
2 secções de guardas de faiscas para commutadores.
1 jogo completo de forros para 1uancaes.
1 jogo de aneis de. lubrificacãu.
Motores:
1 jugo de bobinas de armadura ..
1 jogo de isolamentos para interstícios ..
6 jogos de escovas.
1 jog·o de cunhas.
4 porta-escovas.
3 bobinas de campo.
2. GOO pecinhas furadas para armaduras, pesando 1. 0'70 libras.
Excitador de 9 KW:
J jogo un enl'olauwntos para armaduras.
1 jogo de isolamen Los 11ara interstícios.
1 jogo de isolamentos.
1 ~og·o de cunhas.
1 JOgo de arame de amarrar isolado ..
Go1w de mica JHll'a um eommutador ..
Corpo dt• miea vam um commntador.
1! 1 jogo de banas para commutador com isolamento~.; d~
mica.
~ bobinas de campo principal .
2 bobinas de campo commutador.
8 jogos do escovas.
1 jogo de porta-escova~
1 jogo de isol:.mwnto para poda-escovas ..
]~xcitador de 22 K\V:
1 jogo de enrolamentos para armaduras ..
1 jogo de isolamentos para interstícios.
1 jogo de isolamentos.
1 jogo de cunhas.
1 jogo de arame isolado.
Cone ele mica 1mra um commutador.
Coq1o de mica p\lra um commutad'or.
111 de jogo de barras vara commutador com isolamL'ltf o
de mica.
2 bobinas de eampt 1 principal.
2 bobinas de campo eommutador.
8 jogos de escovas.
1 jogo de pnrta-eseovas.
1 jogo de i::;olamenfos vara porLa-cscovas.
PAHTES

DE

HHEOS'l'A'l'OS

l'am lUwoslafos CR --- 8132. funccionando pm• meio de

·corrente

3 resistcncias, barras, modelo n. H78637-A Sg.
3 modelo

<<B~

n. 1158637 -

B.

.38~

· ACTOS DO P9DER EXECUTIVO

3 modelo '«C».
:J modelo «D».
1 braço ú'e contaclo para os rheo::::latos do motor.
llhcu~lalo~ duplos para geradores, CR .:.__ 8112

Nota: As resisteneias usadas são iguaes ás dos rheostatos
de motm'.
1 braço de contacto.
Rhcoslato para excitador de 9 kw:
chapa de 12".
'
Para excitador de 22 kw:
1 chapa de 12".
Chav'-~S

1
1
1
1
6
1
·i

4
8
1
1

deslirJo.tlm·a~

de alta velocidade

rheoslat<• cal ihraa'or (GE - 80'01) DL - 2012830.
bobina vrcndcdora .Spec. 3234124.
contacto DB - 285 - B 2, DL - HH7123.
bobina aj ustadora, S.pec. 324449.
pontas de eontacto. DL- 1~17123.
ponta de contacLo· deslisantc, P - 1882923 - Gr t Pt. L
molas de cnnl.aet<l, P - 1882923 - Ur - 1 Pt. 5.
molas u. 52678.
varetas ele contacto, MISU. H.90523.
molas prendedoras, n. 53007.
resistcncia para armaduras com pontas, Misc. Pl.
1477999.

hnhina guia de faisca, M - 1H3058t - Pt. 1 ...
jogo de rcsislcncias SG, consi8Lindo de duas caixas SG
-

8A -- 18.

12 fusivcic;; Catg. 34957.
4 isolamentos. o'e porcelana, Cat.g. 1.50886.
QUADnoS DE QI::::!THIBUH)ÃO

Chaves a ulco, l!JlW FK -

36 -

HA -- Jí"i- TPST

U5000 volt - 400 amp. funccionanüo por meio de
solcnoide:
1
3
4
2

6
1
2

3
1

guarnição Fi .
terminacs.

ganchos para soalho.
jogos de larninas c tirantes.
jogos de conlact.os.
pólo completo para a chave, incluindo tanque.
bobinas ligadoras para o solenoide.
bobinas interruptoras :Piara o solenoide.
chave auxiliar.

Chaves a oleo, l:ypq K -

4.2 -

B~

TPST

4500 volt, 1500 amp. funçciónando por meiQ. de solenoide:
3 pernos de contacto com varetas e molas.
24 varetas . de contacto .compridas. .
72 varetas de contacto curtas.
72 mó las para varetas de contado curtas.
48 molas para varetas de contacto. compridas.
50 parafusos, porcas e arruellas :para. vareta~ d'c control.
3 forros de porcelana para 1,)ernos de contaclo.
6 arruelas de alumínio para pernQs de contacto
6 arruelas com mola ·para pernos de contaclo.
6 porcas prendedoras com parafusos para perno!:l ue
contaclo.
6 porcas de conlact.o para pernos de contacto.
3 terminaes para pernos de contacto .
. 3 terminaes para cabo.
jparafusos e porcas para terminaes.
;:s :Jaminas de contacto com base de mola.
3 tirantes de madeira 'para laminas de oontaeto.
1. bobina ligadora para o solenoiôe.
1 bobina interruptora Ptara o solenoide.
1 alavanca' para o mecanismo do solenoide.
1 chave auxiliar.

1;

Chave a ·oleo, lyp(J K -

_4! -

TPST -

15.000

'VOlt3

3ü0 amp. fwnccionando por !lneio de solcnoide

i
6
6
6
6
6

1
2
2
2
1
1

2

1
:f

1

pêrno de contaclo com varetas · e molas.
varetas de contacto compridas.
varetas de contacto ~curtas.
molas para varetas· .de contacto compridas.
molas para varetas de. coritacto curtas.
parafusos, arruelas prend~doras e chapas para varetas de contacl!P.
f oiTo a'c ,porceta para perno de contacto.
arruelas de latão :rmra pernós de coutacto.
arruelas prendedoras para pernos de· conta.cto.
poreas de contacto para pernos de contacto.
terminal para pernos de CDntacto.
terminal para cabo.
porcas ajustadoras com parafusos para pernos. de
contacto.
par·afuso e porca para tcrmtna.es .. ,
Iam ina de contacto com parafusos e porcas.,
tirante de madeira para lamina. do contaoto ..
Chaves desligadores de ar, 3. 600 v., 1. 500' amps. :

1 dcflector de faisca.
2 escovas.

2 contactos seeundarios ...
2 isoladores.:
Lei& ~e' 1921- Vtl.~ ;V

a&.
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6 enchimentos.
1 perna . superior.
.
.
2 bobinas sopradoras para res1stenma.
2 contaotos.
2 resistencias pa::_·a o• apparelho de su.b-voltagem.
2 pontas.
i mola de contacto.
Chaves desligadoras de ar,
amps.:
2 escovas.
1 perna superior.
1 mola de contacto.,

3.600

volts.,

2.00(}

Bobinas de faisca:
bobina de reversão, typo 1K---t.
bobina auxiliar, typo RG.
!bobina reg·uladnra de solenflidc, 125 volts.
Trasf armador :
transformador de 95. 000 volts; 'lOO ampares, FJI-36-·
11A..:...-F1 chave a oleo.
Apparelhos sobresalentes:
1 voltímetro, typo H 2, 175 volts, com escala. para 3.500

volts.

i amperemetro, t,ypo H-2, 5 arnperes.

1 indicador de volt-amperes, reactivo, _typo H-2~ 1 lO
volts, 5 amperes.
·
·
medidor de watthoras, typo Ds--6---HO volts, volts 5

nmperf".''· polyphasico, 2-bobinas com rodinha dentada.

Miscellania:

6
1
1

1

2
2
f

2
1
2

2

ehave reguladora ~om lampada indicadora vermelha e
e verde.
tampadas para receptaculos d~mpadas de t~ignal ..
supporte para fio.
supporte para barra.
isolador para chave desligadora de 15. 000 volts, 300
.amperes.
·
contactos de. carvão para lamina da .chave de ~ampo do
motor synchrono.
. '
contactos de carvão vara ganchos da chave de campo
.
·
de motor synchrono.
lamina para. chl!ve de campo de motor syncbrono .,
bases para chaves desligadoras de 95. 000 volts. 300
amperes.
base c lamina para chaves desligadoras de 9.5. 000 volts,
300 amperes.
·
.
isoladorés para chaves desligadoras de 95. 000 volts,
300 amperes.
bases de contact.o para chaves desligadoras de 95.000
volts e 400 amps.
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base e 1amina para chave desligadora de 95.000 volls.t
e 400 amps.
~ i:::;oladores para chave tlcsligallora de 95.000 volts e 400
amperes.,
contacto e supporte para a direita e esquerda para a
chave da bobina de sobrecarga.
1 Jamina para chave de alavanca de 3. 600 volts, 2. 000
amperes.
.
base e chapa, para· ganchos, para chave de alavanca do
3. 600 volts e 2. ooo amperes.
·
par de ganchos de contacto para chave de alavanca do
3 . 600 volts, 1. 500 ampares.,
1 lamina para chave de alavanca de 3.600 volts. 2.000
amperes.,
:L

Fusiveis sobresalentes:
24 de J • 300 amps. !)ara solenoide, catg. 34 .1:}'7 4 .,
100 amps. ,Para solenoide, catg. 34. 970!
12 ·de
60 amps. para solenoide, catg. 34.963 ..
1 ~ de
ti5 amps. para solenoide, catg. 34. 965.

.<l" de

5 amps. para solenoide, oatg. 34. 950.
150 amps. para chaves de alta velocidade, eatg .,
34.976.
.
2·í fusíveis para transformadores de pontencia~, catg.,
197 .563;,
24 fusíveis para instrumentos, catg. i 11 . 382 ~
24 fusi v eis- para lampadas, catg ., 36. 099 .
3·fusiveis de expulsão, 8 amps., catg. 118.573.

1~
6

de
de

Terminaes sobresalentes :
12 pernos de % ,, para terminaes, buraco, 209.
12 pernos de %" para t.erminaes, buraco, 13.32.
t2 pernos de %" para terminaes, buraco, 17132 ..
:l terminaes para circuito de chave a oleo FK---36----1 1 A
-Fi, com buraco de 17132.
.
:1 t.erminaes para chaves a oleo .K.-12, 300 amps ·~
3 terminaes para chaves a oteo K~12, 500 amps.
:-:l terminaes pa.ra chaves a oleo I{~f2~B-1. 500 amps.
(cabo) •.
3 t.erminaes para oba ve~ a oleo · K-12-B-i. 500 amps .,
(barra).
3 telrminaes para ehaw~H a oleo 'K-12-f. 500 amps.,
(barra).
·
6 t.erminaes com pernus de 500.000 c. m., buraco 17132,
extremidade redonda.
6 t,erminaes com pernos de ;)00.000 c. m., buraco 17132,
extremidade quadrada.
3 terminaes com pernos de i. 112" fiU 1 314", buraci:t
1-5116".
J 5 terminaes para chaves desligadoras de 15. 000 volts,
300 amps. com buraco de 17j3,2.
2 termi_naes para obave de ar de L 500 a.I]lips.
t term~nal para chav~ de ar (je 2. 000 amps.
2 termmaes para fusiveis de 100 amps. com buraco de
t3j64" ..
1~ terminaes para bobinas com buraco de .• f80" _.

ACTOS DO PODER ExECÜTIVO

388

Bobinas con~rol, para os solenoides-:
3 braços de eontacto, 230 ~ 28t~,
3 :varetas de .contaeto, 499 .5!10.
3 terminaes, 105.443., .
3 molas para alavancas de conLacto, 230.. 282 •.
3 bobinas, catg. 230.284.:
Boninas reversoras, typo IK.....:.~ :·
J elemento completo para a f1~ente, calg. 1.959.1Us-..Dt~
1 elemento completo para atraz, catg. 19590t8-~2.
·t bobina auxiliar, catg. 1918342-Gi.
t resistenda, catg. 1893603.
l disco superinr, catg. 1959017-Gt.
1 disco inferior, catg. 1959017-02.
.
2 pedras com mancaes e pivots: catg. 19595015-Gi.
J jogo de contaeto~:;, catg. 17 :.>0055-lH.
1 eixo, cat.g. 191J9016-Gi.l
Bobinas de induccão, typ.o li~, t;o cycl9s:
1 disoo.
1 magueto }.Wrmanente.
:J jogo:-; de contactos.
1 alavanca ajustad<Jra dt-~ tem vo.
1 magncto sustentador.
1 armadura.
1 chapa pa1·a bornes (tap plate).
t bucha JJara bornes (tap plu.g).
1 escala para a alavanca ajustadora de !empp.
1 sapata para magneto.
1 rodinha dentada.
f engrenagem de eontácto.
1 tampa do vidro.

7'ransf o~mado1:es

fratisformadores de 1900 KVA~:·
i forro de alta voltagem.
1 forro de bnixa voltagem.
.
113 de .jogo de bobinas de alta e baixá voltagem e ·isOhimentos com deposito d~ oleo llcrmeticamente fe·
chado.
- ·
1

Transformadores de 15 KVA:
t Jogo completo de bobina de nlta e baixã vpl!agem .com·
cabos c forros.
lJm·a-r.ai oi
P:ú·a-r~io.c; ~le alumínio parn: 88,000 voltst ·c~ W.::·

-t csphcra mferwr, montado em supporte, ·M-566378

Gr-9~

i. esphera inf•)rior. montado_ em sopporte, M-566378 Gr-'2.
2 e~phr>ras supertores, K-55H87 Gr. :l.

2 jogo~-; •le discos isola~ores,. montados, com sUp!portes
P!ll'=!- ÇlS tubos t~e re~nstemna flo carga. ·Dada jogo con-1
~~~t tra tlo scgumf.e:

1 bas~~ para isolador, P-1 ft;.f 729 Pt. 2.
1 cav_llhj). para !ªoladºr, P-~H2§5~ P!. 6.

389.
1 tampa para isolador. P-t t26559 Pt. 7 •.
2 fRnladorN-\ Thomns n. 7i6t2-3.
8 t.nbos de rPsistenr.ia para carga, montados coÍn tirantes
rle resü;t.encia _e guarrticões, M-666346 (Jr. 2.
2 isoladores do prdPstal (em duas secções) 0-B, deserih(.)
n. :!5. 77 G.
.
. .
t columna completa para elementos P-599446, Gr. i.
8 supportes para elementos, Misc. Pt. i5085-25.
f09 elementos de aluminio, catg. 58834.
t forro para a entrada do tanque, ·M-f538088. Gr. 6.
i .forro para a entrada do tanque neutro, !M-154'4239 Gr .2 isoladores, M-566351 Gr. 3.
··
1 jogo de cylindros isoladores, P-599456 Gr~ 1.
50 gallões de liquido para encher para-r~ios.
Para-raios do alumínio para 3.000 volts, C. C.:
t2 elementos do aÚJ.minio, -C. C., p-857368 Gr. 2.
6 porta~ fusíveis e fusíveis,' Di-r-580687.
1J! tnhos de rPsiRfrncía K-554123 Gr. 2.

Pam-1·aio,

~·11

'l gallõe~ df' liquido para pa:rà-)'a1os.

Com1n·essor dr. ar fixp
1--112 .ingo dn bobinas para «st.atort>, para serem usadas com
motor de compressor tripbasico, 60 cyclos, 110 voltii.
GPT-27, F. 207505 H.
2 valvulas de admissão, catg. 44542.
2 valvulas de evacuação, catg, ~4543.
1 escariador para valvulas, catg. 158200.
2 diaphragmas, catg. 423736. .
6 fusiveis de 60 amps., catg. 34659.

1
1
1
·11-~

-l

1
1
2

G1·upo mntn-gc1·adnr dr> 4-314· Kn 1
GP.rador;
jogo de barras pa1·a armadura.
jogn fie nurleos o intersticios, isolamentos· para
Jogo de mafPrial para amarrar, com o~ neoessarios 'Jgo ..
lamentos.
· ·
de jogo de barras para commut.ador.
jogo de isolamento de mica.
bobina de campo Principal.
hnbina de eampo commutador.

porta-mH~nvas.

6 molas

extra~

para porta-escovas.

1 jogo de isolamentos para port.a-eseovas.

4 jogos de escovas.

'

1 Jogo de pernos para porta-escovas.

.

1 ,jogo de anneis de lubrificação.
1. ,jo.go de forros para mancaes.

Mot.or:
1 .~o.go de bobinas para o «stator~.
1 JOgo de cunhas e isolamentos.
1 jogo de forros para mancaes.
2 chaves de ~Quro extra~ pa~a liiâç6ej•.
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Summario
Grupo moto-gerador tle 1.500 Kw:
Geradores.
Motores.
Excitador de 9 K-W.
Excitador de 22 K-\V.
Partes do rheostato.
Chaves desligadoras de alta velocidade.
Quadros de distribuição ~
Chaves desligádoras :
95,000 volts~
400 amperes.
4,500 volts, 1. 500 amperes.
15,000 volts,
!500 amperes.
15,000 volts,
300 amperes.
3,600 volts, 1. 500 amperes.
3,600 volts, 2. 000 amperes,
'1'res bobinas completas,
Tranformador.
iA.pparelhos sobresalentes.
Miscellania.
Fusíveis sobresaJentes.
•.rrrminaes ,sobr~salentei".
Part.es dP bobinas:
Gontrol para solenoides.
RevrrsoP de pc•tencial IK---1.
lndurção f YlPO IA.

Tram>fol'madores:
de 1. 900 KVA.
'l'ram;formador auxiliar de 15 KVA.
Para- raio R~
Para--I"ain de alumnio de 88,000 volts. C. A.
Para-mio de alumnio de 3,000 volts, C. C.
Compressor de ar fix~:
4 jogos dP 3!4 KW-M. C.
Gerador.
Motor.
Tran~fonnador

Secção 11

Lista dos materiaes necessarios a uma officina destinada
a reparaçõP:s (lo Material ElP.ctrico do 1o e~tabelecimento da
F.Je~tri f'inação rlo Trel'hn, dP .Tundiahy a Campinas.
r·~quipamenf.o

para nfficitm:

1 mac'h i na dP soldar.
25 queixadas de carvão para a machina.
:l5 serras.
1 apparelho para trabalhar armaduras.
35 serras para o grupo moto-gera(Jol'.
1 apparelho portat.il pàra escatellar cotnmuta.dotes.
1 arpparelho portatil pltrà. êstnerlllar comm'ritad~l'es.
6 roda!2 de ~rneril :pàí'ft comtnu~adores._
·

ACTOS

IJÓ f'õt)l!:l\ B~J!:Otrr1

IOt

1 apparelho de expetienoia~ portãtil; de ãlta tenslb, c.
IA. incluindo regulador.
. .
.
2 machinas de furar postes «ChampiQfi» aütomátioas, de
operação manual.
Medidores portat~is e Petténoês:
Medidores é instrumentos:
1 voltímetro portatil, C.C., DP-2, e~nála dA 4.000 volts.
1 voltímetro portatil. DP-2, escala 51l5! 150iin0 volts.
1 amperemetro DP-2 to amps. Catg. 60. 240.
·
1 Milli-voltimetro, DP•2. 60!200. Catg. 60.328.
1 Camoo rparcial forma 5, 5001100 amps., 20•0 milli-volts,
Catg . .60.829.
. .
.
·
1 camoo parcial p~i'a quadto, forma 6, 1.000 amps.,
Catg. 60.321..
1 voltímetro de 1501300, typo P3, Crdg.i_ 126.f99s
1 arnperemetro de 5110, P-3, Càtg. _66.598.
i Wattimet.ro rnonnphasico. ~~. 5liO ámps. 150 v. ·500~
1. 000 watts. typo P-3, Catg. 66 .l534.
1 medidor portat.il, typo m-6. li5110!50if00 amps.
1101220 volts, 00 ·cyclos, Catg. t't-4~92&.
. ·.
1 caixa de car~a de 15. atnps. Cat~. ti9.438.
i potencialometro de det'lee~ltó. completo ~nm bobina e
um voltímetro com uma graduação de 0-750 'VOlts.
1 jogo de re~ist.encias, como segue:
i resistencia, capàcidáde mMt:hna 1-f {2 litnps.
1 reSiRtencia, capaéidarie fuaxima 6 atnp~.
1 resiRtencia, capar.irJade rnaxima l.n amos.
1 resiRtencia, c'.loar.irJadé ma;th'na 60 atnus.
1 resistencia, capactdàde mê:ttmá i 50 amps.
1. amperemet.ro registrador j)b.ra Mt.ráda · de ferro, com
11m jogo de bohinas de ctlrrent.~ e tãmbetn resi~tencfa em
~erie para mnlt.iplicador dé pot.P.ttctal dti 3. 000 volts de maneim que o ínRtrumento Põdérã ser tlsado tanto como. voltimet.ro como wat.timetro.
t campo parei al. nort.tttil, t'Mfsten~a. cspar.idade rle 5
amos. 120 mnti-volts, tlara ser usado com amperetnetros de lôóomotiv~ú~.
.
i_ appa.relho para éxPef'imentar magnétos, capacidade
fO.OOO ohms. Catg. 90.510.
t ponte de mostrttdot portatil Leeds & Northrupp, Catag. 5.400.
t apparelho de · experimentar, de pres!'lão constante,
marca "Me!l~rer". com iréradnr dé t-.ooo volts, graduacão de 4-2000 mégobms, Cf.lt. 625-A.
Partes de medidores e irtstrutflento~:
24 elementos para amoeremetros n-15.
12 elementos para voltimet.ros D--15.
2 duzias de pedras para ampeT"emetros e voltímetros D-15.
48 vidro A para instrumentos D-i 5.
6 càixas para instrumentos D-f5.
2 elementos para amperemetros b-1.
2 elementos para voltimetros D-'1.
2 êlementos parà ampere:Mêtro~. nu . . s.
2 etêm~tttos part 'VólUmêtroA rnt-8.

2 pedr&! l)àt! in!tfUI11é!1tM ·P-1~
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6 ;pedras para "instrumentos DH-3.

6 pedras ptra contadores de wa.tthoras DS-6.:

6 pivot.s para cont.adores de

watthora~

DS-6.

MisceUa~~a:
48 thermometros de mercuriot de 9 pollegadas, 0-1.60° C.
•1. torno de ourives, de 1.8'' e todos os portences.
1. bateria qe accumulàdores, 6 :volts, 80 amp~., ~atg.
11.130-3-K-EOS.

SECÇÃo

in

Lis·ta dos nfateria(M ,.ezativos d co_nstrucção da

Linh~

em seu primeiro estabelecimento

100
150
5

2

3
3
6
12
21
1
1

.Aéreà

Materiaes varios:
libras de solda para fio.
rolos de fita envernizada de f·· rle tãrgu~a.
gallõrs de verniz.
libras de pasta de sold·ar.
gallões rle liquido de caldear solda.
gallões de verni7. para isolamr.ntn.
carteiras de couro.
·
corf.adnres de pernos, · n. 3.
queixadas sohresalentes para os cortadores acima.
,jogo de maehos e femeas de atarrachar até 2".
jogo rln machos e femeas de atarrachar U. S. de

e 1".

*''

2 experimPntadores "Roller-Smith", typo S. B. T.
1- baterias de accumuladores porf.ateis.
3 dynomet.rb~. 0-4000 libras.
1 balança de mola, O a 100 libras.
1 balança rlp, mola, O a 300 libras.
12 ganchos para tiras de aço de %, ".
12 gancho~ .para tiras de aço de %".
12 pare~ do rcsaHos para postes.
36 par~s de tiras metallicas para os resàiws acima.
12 cint.os de segurança, incluindo tiras de amarrar.
3 pares de luvas pesadas, tamanhos de 10 a 12" de comprimento.
3 rscudos protcct.ores para operarios qne trabalhaJil em
linhas.
15 machinas de furar t.rilhos.
126 brocas para trilhos, %".
288 brocas dr. ponta rombuda:.
Sobrr~alentes para brocas de trilhos.
Crnzamentn dtt iEst1·ada de Fe1'1'0 de Cain2Jina.~

1\laf.eriacs e accessorios que serão fornecidos pela Ge•
neral Elrctric Co., segundo nossa carta SBF-5.033.
rle 12 de novembro de -1020:
·
"1tJ snspe,nsores C-G Catenarios, 28" de comprimento com
uma rosca de 5" na extremidade inferior da haste. Uma
arruela de %" acompanha oada ~u~pen~r.
-
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20 peças de ac,:.o <<Shcra1liu~cb 11r 1,4 X t 1f2 'X 17'' com tlous
buracos de 11116".
20 peças de madP-i r a imprrgna:da 2 1h X'· 3" X iS", com
dous buracos de %" e mais dons arrebites de 3!1.6".:
Desenho n. P--1653661.
3 cruzamentos P-1.60.441. Catg. !37.629.
3 ~soladores de secção, Catg. 137.629.
3 chaves desligadoras de 5.00'0 volts, 1.000 amp~res com
ca~xa, para montagem em postes ao ar, hv:re com
haste isolada.
50 pés de canno galvanizado de 1 1A, ".
,ti braçadeiras M-E. Buraco de~ %" e um furo de 1" em
cada braço. .
mecanismo op.erador de chave, segundo 9 de~enho
P-160.023, 2-G-1.
1 canga (clevis) P-1.600,233-Pt.. 7,
;1 canga (clevis) P-1.600.23:-l'-Pt. 9.
2 cavilhas V-407.688 .
.~ cavilhas 3!16" x 1 1,4 ".
2 cangas (elevi~cs) M-1.143.8,i3-PL10.
a nngates iguaes ao M-1.143.843-Pt. 7, excepto na extremidade infrl'ior, ctne lerà um q.rificio em vez de base
.para cano.
2 peças fundidas de ferro malleavel. Tres buraeos, \tm
de 1", outro de%" e ontro de 14".
6 hastes d~ aço laminado esfriado, furadas para cavilhas
de 8-3116" e cortadas em dons pedacos.
alavanca e cabo M. F .. segundo o desenho T-f.9St.305,
ftous huraeos de %" c nm de 1".
flrande summario

SobresalentcR para. sub-estação P equipamento.
Sobre~alentes .para sub-est.ação e quipamento.
Material para officina.
Medidores portateis. e pertences.
Material vario para r.onst.rnr,crlo.
Material para o r.rnzamento em Campinas.
Directoria Oeral de .Ex·pediente da 8Pcretaria do Minister~n da Viação P. Ob~a-s Publicas, 20 de outubro de 1921.. O àirect.or geral, Gustavo A. da Silveirn.

DECRETO N. 15.063 -

DE

20

DE OUTUBRO DE

19121

Approva o prn.fect.o c respectivo orçamento, na importancia
de trinta e sete contos lrcs·entos e sessenta e cinco mil
réis (iH:3,65~), para o prolongamento da rua de .accesso
ao armawm pat·a inflamnuweiR no porto do Rio G~ande
do Sul.
O Presidente da R0p.ubliea
nt.tendendo ao que sohcüou o
Grande do Sul, ao .qual foram
os decretos ns. 13:691, de 9 de

dos Estados Unidos do Brasil,

Governo do Estado do Rio
transferidos, de accôrdo com
julhQ de 1919, e t•4d.2-i, de 7t

AL'TOS bo PoDBí\

EXEddnvo

de abril rle 1920, os contracto.s relativos á barra e ,pottó do
Rio Grande do Sul, e de accôrdo oort1 ó qúe prot~oz a Inspectoria Federal de Portos, Rios e Oanaes, deoreta:
Artigo uni co. Ficam apptov.ados o projecto e respectivo
orçamento, na importancia de trinta e sete contos tresentos
e sessenta e cinco mil réis (37 :365$), para ,prolongamento, na
extensão de 286 metros. da rua de accesso ·ao armaz•em para
inflammaveiR, construido no porto do Rio Grande do Sul,
em local cu.ia planta. :foi approvada pelo decreto rt; 13.166. de
28 de agosto de 1918, de accôrdo com os doéumentos que
com este baixam rubricados pelo ditector. geral de Ex:pediente da Becretaria de E.stado da Viação e Obras PubJicas.
•Rio de Janeiro, 20 rle outubro de 1t9i2i, 100° da Independencia e 33° da Republica.
EPITAGÍO PisàOA.
J. Pitei do

DECRETO N. 15.064

·~·-DE

Rto.

!?4 DF: OUTUBRO DE 1921

~bre

ao Ministerio da Guerra o credito especial de 3:677$820.
para pagamento aos inspectores de primeira classe· rla
Escola Milit.:l1', Fernando Loretti Werneck e outros

O PreRidente da Republica d,.,s Estados Unidos do BrMII,
tnmndo dn. autorização contida no .rlecreto legislaUvo n. 4.354,
degf.a daJt.a. resolve abrir ao Ministerio da Guerra o credito m~
~ec!al de 3 :677$R20, para pagamento da differença de v<>rinimento~ aos inspectores de primeira classe da Escola 'Militar
Fernando Loretti Werneck. Antonin Goncalves de Andrade e
8iiva, Francisco Cardoso de Souza, Marcello da Costa Araujo
e Eleuterio dos Santos, no período de 27 do ,}arteiro de i918 a
30 de abril d~ 191 ~), f}uanto aos quatro primeiros, e ·ho de 27
de .~aneiro dP. 191q a 21 dP. fevereiro de 1.919, quanto ao u!-

timo~·

Rio de J:a.neiro, 24 de outubro de f,9.21.• t()'OO da Indeptm-dencia e 33.. da Republica.
EPITACIO PESSOA.

Jotio Pandiá Calogeras.

Dl'10HET0 N. Hí. 065 -

DE ~)\.'t 1 DF. OlJTUBRO DE

i 921.'

:Approva o Regulamento para os grandes ccimmandos, commandos de brigadas e qnarteis generaes em tempo de
paz.
O Presidente da Uepublica: dos Estados Unidos do Brasn,
nsa.ndo da att.rihutcão que lha confere o art. 48, n. f, -d.a
CqnstHuição, resolve npprovar o Rejularoento para os lran-

AUl'Ut:J

des cotnmandos,

vu PODER EXECUTIVO

c~tininantios

de brigadas e quarteis generaes

em tempo .de paz, que oom este baixa, assignado pelo Dr. Joio

Pandiá Calogera.s, Mü11~fro de Estado da Guerra.
Rio de Janeiro. 24 de outubro de 1921, 100° da Independenola e 33° da Jtepuhlica.
EPITACIO PESSÔA.

J ô.4o Pandiá Calogeras.

DECRETO. N.

15.066-

Dá execucã.o ao Decreto
novembro de 1'920.

DE

24

IDE OUTUBRO DE

Legi lativ o n.

4, 175,

1921

de 11

de

O Presidente da Republica dos Estados Unidos do Brasu,
tendo em vista p que dispõe
Decreto Leg~slativo n. 4. t 75.
de 11 de novembro de 1920, depreta :
IArt. 1. u 'A Commissão, de oue f.rata o u. 1. do art. 1° do
oitado Decreto, ficará· constituida do Ministro da Justica e
Negocios Interiores, do Ministro dâ Agrioultura, Industria e
Cointnf3rcio e do Prefeito do Distr'icto Federal.
Art. 2. o A Commissão providenciará para a execuoã:o do
programma da Commemoracão do Centenario da Tndependenoia Politica dq Brasil, .iá organizado, com as modificações que
se tornarem necessaHas.
Art. 3. u As attribuicões dos membros da Commissão e a
discriminaç.ãQ.. dos servicos a cargo de cada um delles, serão
reg_uladas -pelo Regimento Interno que. para esse fim; drverá
~er organizado· pela .meama Commi!:t~!i.o.
~1\:rt. 4 •., Revogam-se as disposi~tl.es em contrario.
Rio de Janeiro. ~4 de l)ttf.ubt·o de 1921. 100° da Tndependencia e 33• da Republ iott.

o

ÊPITACIO PESSÔA.

Joaquim Fe7'1•eira Chaves.

D~CRETO N. 15.067 ·--

DE

24

DE OUTUI:fl\0 DE

1921

Cnssa o decreto 1~. 9. 937, de f8 de dezembro de 1912, que concedeu. á somP.dade anonyma «A Perseveranca Internacionab, com Mde na Oápital Federnl, Rutoriza.ção para funr.cionar na Republica e approvou, com alterações, s~us
estatutos
O Presidente aa Republica dos Estados Unidos do Brasil
attendendo ao que réquereu a sociedade anonyma cA Per':le~
v~rança Internacionab, com séde :na Capital Federal, resolve
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cassar o decreto n. ü. 937, de 18 de dezembro de 1912, que
concedeu á referida sor,iedáde anonyma autorização para func~
cionar na nepubliea t' appr·ovou, com alterações, os seus estatutos.,
Rio de Janeiro, 24 de'outubro de 1921, 100° da IndepencJencia e 33" na Hepublica .. EPITACIO

PESSÔA.

Bomer_o Bàpiista.
DECRETO N. 15.0ôR-

DF. ~6 DF. Ol.1fl1UBRO. DE

1921

Concede ú sociedade anonyma <<'A Popular:., com séde nesta
,Capital Federal, os favores dr. que trata o decretQ ·num~'I'o ~1-1. R13, de ~O de maio ultimo.

O PersidPnte rla flepuhlica dos Estados Unidos do ·Bra-;
si). tendo em ·vi i' I a que a sociedade anonyma «A Popular;a.,
eoín sf>d(~ nr~-da Cnpifal .Federal, preencheu as formalidades
exigidas pelo art. 15 do regulamento haixado com o decreto
·ll. 14.813, de 20 de maio findo, resolvr~ conceder á referida sociedade anonyma os favores outorgados pelo m.·t. 1° daguelle

regulamnnfo :is nssor,iaçõns que se r•roponhnm a construir casas
para habitação de prol-etarios .,
Il.io de Janeiro, 2ô dr outubro de f!)2.J, 100° da ifndependencia e ~l3" lia Hepuhlica.
EPITACIO PESSÔA.

Homero 'Ba:p'tisla,;
DECRF.1'0 N. ·1 f). 06!) -

DE

26

OE OU'T'lTI1RO DE

1921

Anf.oriza o ministro da Fnzenda a emiitir apolices da divida
publica interna, na importancia '·n'e tO~o 000:000$, paprl.
pnm nlfPIHIPl' :'ts nrressidadf'S cio Exercito nacional
O Presidente âa Republfca dos Estados Unidos do Brasil,
usando da autorização contida no art.. 23, n. I, da lei numero 4 .2-i2, de 5 de janeiro do oorrente anno, e tendo ouvido
o Tribunal do Contas, na fórma do regulamento approvado
pelo decreto n. 13.86R, de 12 de novembro de 1919, decreta·:
Artigo 1. o Fica o ministro ria Fazenda. autorizado a emH1.ir apolices ela divida publica interna do valor de um conto
de réis cada uma, ,juros 5 o/o, até a importancia de
1 O. 000:000$000 (dez mil contos de réis), papel, para attender
:ls neces.sidndcs do Exereito nacional.
Art. 2." Revogam-sr. as disposições em contrario.,
Rio de Janeiro, 26 de outubro de 1921, 100° da Indenen..
denci~ e 3:l" da RPpnbliea.
EPITACIO

pggsôA:.

Homeró Baptista.

--·-
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DECRETO N. 15.070

-DE

27

DE OUTUBRO DE

1921

Autoriza o ministro da Fazenda, mediante as clausulas que
-· enumera, a ajustar com o Banco do Brasil up1a operação de credito, na importancia de 5;000:000$, para attender ás despezas com a cdmmemoracão. do Centcnario da
lndependencia .
. O Presidente da Hepublioa dos Estados Unidos do Brasil,
usando da autorização· contida na fettra d do art. 1° do decreto legislativo n. 4.317, de 31 de agosto ,findo, resolve
autorizar o minü;tro . da Fazenda a ajustar com o Banco do
Brasil, mediante as condições abaixo indicadas, uma operação de r,redito, na importancia de 5.000:000$, destinada a
uttendcr ás dcspcrLas com a commemoração do Centenario da
I ~1llcpendencia.
I. Pela commissão de % o/o, sobre o valor totm da respectiva emisHão, o Baneo se incumbirá do deposito - em sua
n.atriz, em suas agencias c por intermcdio de seus correspondentes - dos bontu; da Independeucia, e os irá entregando aos
agentes geracs, da Commissão Exeeutiva, na Capital Federal
e nos Estados, em troca das l'Cspcctivas importancias, menos
as PO;fcentagens que forem concedidas a clles ou aos compradores por atacado;
li. O Sancg.. abrirá ao· Governo, pelo prazo de seis mezcs,
como antecipaçao da _receita proveniente da venda dos bonus,
um credito de 5.000:000$, pelo qual cobrará a commissão
dr % o/o c os juros de 7 % sobre os saldos devidos, c
IH. A referida somma e a receita proveniente da venda
dos bonus serão creditadas em conta corrente especial á
(lisposição da Commissão Executiva, para dospcias da tommemora~ão do Centenario da Independencia.
~io de Janeiro, 26 de outubro de 1921., 10'0° da Indepcntlenma c 33° da R~publica.
EPITAClO PESSÔÂ.

Homero Bap#s1a.

DECHETO :N. 15.071 -

DE

26 DE

OUTÜBRO

DE i921

Abre ao Ministerio t19 Justiça e Negocios Interiores, nos lermos da lettr·a d do art. P llo decreto n. 4.317, de 31
de agosto de 1.921, o C-I·edito especial de L 000:000$000,
para a~ despczas com . a Exposição Commcmorativa do
Cpntenario da Indcpendencia do Brasil

O Pt·esideul,n tla Un:pnblica dos Estados Unidos do Bt·a~il,
usando da autorização contida na lettra d do art. 1° do de-creto n. 4.317. de 31 de agosto de 1921, resolve abril• ao
1\finisterio. da .Tustiça e. Negocios Interiores o credito . espe ..
c i ai de nul contas de réJs (1 • 000:000$000), como antec1paçãa

AUTOS J>o PUDER EXECU'I'l VO

da receita provt>nienl.c do plano financeiro a que se refere o
mesmo decreto, para occoáer ás despezas com a Exposição
Commemorativa do Centcnaho da Independencia do Brasil.,
Rio de Janeiro, 26 de outubro de 1921, 100° da Independencia c 33° da Republica .,
EPITACIO PBSSÔA.

Joaquim Ferreira Chaves.
DECHETO N ., 15.072 -

DE

26 DE OUTUBR'O DE 1921

Abre ao Ministerio da Justiça e Negocios Interiores o credito
especial de 50: 000$; para proseguir o serviço\ de publicação de todo~ os trabalhos relativos á elaboracão do Codigo Civil
O Presidente da ltepubiica dos Estados Unidos do Brasil,
usando da autorização eontida no decreto legislativo n. 4,355,
desta data, resolve abril· ao Ministerio da Justiça e Negocios
Interiores o eredito especial de cincoenta contos de réis
(50 :000$000), para· proseguir o serviço de publicação, em volume, de todos os trabalhos relativos á elaboração do Codigo
Civil, de accôrdo com a lei n. 3. 095, de 12 de janeiro de

19HL

Rio de Janeiro, 26 de outubro de
dencia e 33° da Republica.

19~1.

100° da

Indepen~

EPITACIO PESSÔA.

J oa(}Uim, Ferreira Chaves.

111·: '!11 111·: 111 ITIIHRO DF. I 921

Ohras Publicas o credito dA
oitocentos contos de réis), em apolicer;
da divida. publica, para a~.tender a despezas com o prolongamento das estradas de ferro de Baturité e Sobral,
T'amal de Hapipnca, linha de ligação de Fortaleza a SohraJ, e ramal de Icõ.

Ahn~ ao Ministf~rin da Viaçi'i.o e

1.800:000$ (mil

P-

O Presidente da Republica dos E~stados Unidos do Brasil,
usando da au torizaoão constante do art.. 82 da lei n. 4. 242,
de 5 de janeir::J1 do corrente anno, resolve abrir ao Ministerin
da Viação e Obras Publicas o credito de 1.8!()0:000$ (mil oito-cento~ contos de réis), em ap.olices da divida publica, para at~
tender a desprzas com o prolongamento das estradas de ferro
de Haturité e Sobral, ramal de Itapipnea, linha rle ligação d~
Fortaleza n. SJhral, (~ ramal de Icó.
Hio ri e .Janeiro, 26 de ou t.ubrn rlP. 1P2•1, f OW' da. lndependencia e 33° da Repnblirft..
EPITACIO PESSÔA•

.T. Pires do Ri(}.
Homero Baptista.

ACTOS l>O PODBR• liXBOtJTIVO
l)Ji)CRJi~TO

N. '15. 07 4 -

DE 28 DE OUTUBRO DE

1921

Autoriza a contractar com ·o Anglo-Brazilian Iron and .Stecl
Syndicate, Limlted, sociedade a11onynía; autorizada a
funccionar na Republica nos termos do decreto numero
14.781, de 20 de abril de 1921, a. organização, construcção
e exploração no Brasil, sem privilegio, uma ou mais
usinas, para a fusão de minerio. de ferro, transformaQão de ferro guza e ferrd velho em 'aço, de accôrdo com
9 ~isposto no decreto n. 4.246. de 6 de janeiro de 1921
O Presidente da Republica dos Estados Unidos do Brasil,
tendo em vista o que estabelece o decreto n. 4.246, de 6 de
janeiro do corrente anno, decreta:
Art. 1. o E' autorizada, na conformidade das clausulas
que com este baixam, assignadas .pelos ministros da .Agricultura, Industria e Commercio e VIação e Obras Publicas, a
cclebracão de eontracto com o Anglo-Brasilian Iron and Steel
Syndicate, Limited, sociedade anonyma autorizada a funccionar na Republica, nos termos do decreto n. 14.781, de 20 de
abril de 1921, para, sem privilegio, construir e explorar no
Brasil, mediante os favores de que cogitam o art. 53, numa:~n XXIV, da lei n. 3.99.1, de 5 de janeiro de 19:20, e o
àecrêto n. 12.944, de 30 de março de 1918, uma ou mais usinas para a fusão de minerio de ferro, transformação de ferro
guza e ferro velho em aço, laminação, forja e trabalho em
aço frio e quente, bem como para a fundiç.ão de ferro e aço,
com capacidade para proQ.uzir annualmente o mínimo de cincoenta mil toneladas de guza.
Art.. 2. o Esta concessão ficará sem effeito, si o Anglo
Brazilian Iron and St.eel Syndicate, Limited, não assignar o
contracto respectivo dentro do prazo de trinta dias, contaelos da publicação do presente deCi'eto no Dim·io Official.
Art. :-l. o Revogam-se as disposições em contrario.
Rio de Janeiro, 28 de outubro de 1921, 100" da Inrlepentiencia e 33° da Republica.
EPITACIO PBSSÔA.

Simões Lopes ·1
J. Pir~s do Rio.

Clausulas a que se refere o decreto n. 15.074, desta data

CLATTRlTLA l
. O Anglo-Brazilian I:r~n and Steel Syndicat.e, Limited,
sociedade anonyma autorizada a funcc\onar na Republica,
nos termos do decreto n. t4. 781, de 20 de abril de 1921
obriga-se,. por si e pela companhia brasileira que organizar'
a constrmr e e~plorar no· Brasil, sem 1privilegw uma mi
mais usinas para a fusão de minerio de ferro, tránsforma.ção
de ferro guza e ferro velho em aço; para laminação, forja
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trabalho ·em a~,:o frio e quente; bem como para ·à fundição.
de ferro c aço, com capacidade para produzir, ~nn!J,almente
9 rn.inimo de cincgenta mil tonetadas de guza.
CLAUSULA H

O Anglo-BI·azilian lron aud Sleel Syndic.ate, Limjted, ou
a companhia brasileira que organizar, nos Lermos da ~.lausula
~XII, terú o direito;
a) de pesquizar e lavrar pedreiras para construcção, e
tambem de ealcal'eos. dolomitas e material rcfraclario, bem
cnmo minas de Jerró, de manganez c de carvão de pedra, e
de todo e qualquer outro minerio neccssario aos- fins da sua
industria. obedecendo em tudo aos preceitos da lei de minas
eonstante do decreto n. 4. 26•5, .de -15 de janeiro de 192t, e
as prcscripções dos regulamentos qnc· forem formulados para
a sua exreução, gozando outrosim de todos o::; favores
na
mesma lei concedidos;
b) de adquirir florestas naturacs ou plantadas c terras
~~ara essas plantações, derribar as- madeiras e tranMormal-as
em carvão, aproveitando os respectivos sub-prodhctos; inst.allar serrarias e officinas para a utilização das madeiras,
de accôrdo com as necessidades da sua industria, obrigandose ao replantio das mattas derribadas;
c) de estudar, adrtuirir c captar a energia de cachoeiras,
transformando-a em enbrgia elcclrica~ que será empregada
em todas as IWCPS~idades da sua industria; de- transmittir tal
energia ás suas fabricas ~~ officinas, insl.allaçõcs c obras; e
J!O caso Pm qun haja conveniencia, de fornecer a: oonsumidores e~_f ranhos as sobras da referida energia, desde que para
todas essas eons1 fllC\.~Õcs e eXip.lora~:ão seja autorizado pelo~;
iwderes eompetcntes. respeitados os direitos de 'terceiros, sc:-;undo a lPgislação em vigor;
,
d) de eonstt·uiJ· e l.rafegar ~~stendas de Jcrro úc !imitado
percurso; estradas de rodagem; caminhos aereos, pontes, tuH eis. e toda e qualquer obra ou serviço neecssario ou conveniente ao t.ransportc das materias primas c dos productor;
semi-acabados, bem cmno á commnnieaç.ão entre 08 diversos
centros de installaçõcs, obras c sm·viços da sua indnst.ria;
mediante autorizavão prévia dos poderes eompeteutes c apVl'Ovac-ão dos planos ~wlo novm·no Fcdeeal;
e) de eonslruir docas e cács para. u scrvi~.:o de carga c
· dc~carga de navios; de adquirir navios o outros vehiculos de
mar c rins, desue que essas construeções não offendam direitos de tL•rceiros, e que a:-; respectivas planlas e projeelos
lllt'rnta a préYÜt a}l'.provat;ão do Uoverno;
f) d•~ inslallal' linhas lelPgr·aphieas n fdt•plwnicas enf.rc
""' seus diversos s(•r·vit;ns n fal_ll'ieas, 1J0sdc qne obt.enha
flt•rmissã(l do «:overnn Feder·al n dos Esladol" infcrossados;
a! de desa.prPpriar', na fürma das leis vigentes. os tern:nos necpssarios aos I r·açadiJs das estradas de fetTo, ás linhas de transmissão dt~ ~~net·1úa.4 ás nlantaçõcs de madeira e
·ao seu cu It i v o, n mesmo os terrenos ueccssarios ás installações
daH nsinm:, ás dP oHiei11as electricas n hydraulicas e ao c;eu
fi.mccillnaHH.mto, bem como as caühoeit·as o terrenos necesl;la-

ACTOS DO l?Obll:tt l!JXECtJTlVO

401

e

rios ás represas, barragens
installações e obras respectiva~\
sempre cqm assentimento prévio e especial do _Governo F'e~
dP-ral, c depois de approvadas por cne as respectivas plantas.,
III

Ao SyndicaLo poderá o Governo
reito de. utilizar-se de quédas· d'aguâ.
, eúrdo com os planos c condições que
direitos de terceiros e as disposições

Federal conceder o dide seu domínio,. de acestipular, respeitados os
das leis em vigor.,

IV
O Governo Federal concederá ao Syndicato, durante um
periodo de 50 annos, a contar da data do registro do contracto
pdo Tribunal de Contas. isenção dos direitos de importação
c expediente para maehinismos, matcrias primas c matcriaes
dPstinados:
a) á construcçã.o, inicio c continuação de producção das
U8itlas pestinadas á producção e trabalho de ferro e aço, como
tamJ;cm pam concertos de qual~:J.,uer especie e construcção de
·JPsdobramento das me~nnas usinas; ·
b) ás pesquizas e novas explorações de minas, depositos
mineraes, vcdreiras (para rochas), material refractario e minas -de carvão (de pt•dra), como tambem á construcção de
usinas c officinas, inieio ·e continuação de producç,ão, concertos dt~ qualquer espceil' e quaesquer addições .4~ mesmas;
c) ás. pesquizas de florestàs, á. preparação de terrenos,
plantações e derrubadas de madeiras c á sua convPrsão em
carvão c prodnctos dt>1·ivados, á const.rucção, inicio e continua~~ãu de producção, concertos de qualquer especic, accrescimos, addições c novas explorações de florestas, plantações dn
madeiras; e para serrarias, usinas de utilizacão c trabalho
de madeiras e seus dPsdobramentos;
d) ao pl'CJHH'ú, eonstrucção, inicio c ümnuten~~ão om cond i•;õcs de produzir de installações de força hydro-elcctrica,
usinas hydraulicas c linhas de· transmissão de força, como
1ambem para os concertos de qualquer espeeie c accrescimo~
tia~ aiJudidas installa~·õps;
e) á construcção, manutenção .em bom estado ue conserv<tção e,'em condições de funccionar de pequenas estradas dü
ferro, caminhos (estradas de rodagem), cabos aercos, c outras
cow;trucções uccessaria~ ao serviço de transporte de que pre-nü;arem as usinas, miitas, pedreiras, usinas hydro-clectricas c
hydrauJicas, plantações de madeiras, e outras propriedades, do
Syudicato, referentes· ao objceto da presente concessão.
Tambcrn cuHcctlení ao Syndicato pelo mesmo prazo de 50
annos, isenção dos impostos de consumo que venham a ser
ureados para os produeL<'s similares aos das usinas referidas c
de qualquer augmento dus existentes.

v
O Governo concederá ainda ao Syndicatu. pelo mc'3mo
prazo, isenção de outros impostos ou taxas federaes, que venham a ser crcados e .que incidam especialmente sobre as usi ...
Leis de 1921- Voi. V
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nas, minas, pedreir:v.-;, o liras o offieinas hydraulicas c hydro-

cleetricas, plantações de madeiras c demais serviços áttinentes
ao objecto da IH'esenh) concessão e sobro o tr~fego de materias primas e proi:i.uQLos acabados e semi-acabados, destinados',
ao funcciouamento das respectivas installaç,ões, bem como de
qualquer augincnto dos existentes.

VI
0 (i-ov~rno Federal auxiliará ao S~'lldieato 110 obt.er is•~n
de imposto:-; ~~ taxas l)starlnaes c mnnicipaes para suas fabricas, minas e dcwais propriedades, c para os productos ~as
mesmas. hem como 11ttl'a as 'maLerias primas e materiaes ne•::.essarios aos serviços das ditas fabricas, c aos productos acabados o srmi--aeahaclns.
·~i:;ll

VII
O Governo Federal eoHcederú ao Syndícato fretes réduzitlos, em todas as estradas de ferro e linhas de navegação que
•lirectamente explora, para o transporte -de machinismos, ferramentas, materias primas e materiaes nêcessarios á creação e
desenvolvimento da industria do ferro e aço, bem como do<;
productos acabado~ e semi-acabados dessa industria.
Esses fretes serão eslipulados em contractos especiaes
com as estrada:-; de ferro e companhais do navegação, toma.ndoso por base o ('Usto real do transporte.
O Governo poderá auxiliar o desenvolvimento das fabrieac:; de ferro c aço, construindo, os pequenos ramaes de estradas
ae ferro que julgar inclispensaveis á condncção das materias
primas e dos produ c tos das fabricas.

VIII
O Syndicato obriga--se a vender ao Governo para as •mas
necessidades, 'com relação a metal, atl5 30 o/o da producção annual do material fabricado nas suas usinas, a preço inferior
ao de identico mat,rl'ial importado CIF, accrescido dos impostos alfandcgarios, taxa de expediente e taxas do cáes do
porto do !tio de .Janeiro. O valor da differenç.a será objecto de
ajusLe na occasifio da compra e venda.
O Governo obriga-se a comprar ao Syndicato, nas referidas condiçõrs de preço, da q-:1auLiuade de ferro e a';o,. que
tiver de adqn i rir para o supprimento de suas necessidades, e
dE·sdc que o Syndicalo produza artigos identicos em typo e
tiUalidade áquell0s do qne o Governo careça, uma porção equivalente á quota parte que a producção do Syndicato repl'csentar na produeção total das usinas siderurgicas, installadas
,
no Brasil.
TX

O Governo Federal compromette-se a tornar extensi.vos
ao Syndicato qmiesquer outros favores que venham a ser concedidos a quaesquer emprezas similares nacionaes ou estrange;ras, desde que em troca sejam pelo Syndicato offerecidas ao
Governo vantagens iguaes ás que tenham determinado a con;:essão daquelles favores.
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X
~yndiealo

olll'Jga-se:
a) .a observar a::; prcscripções do decreto n. 4. 265, de 1 f)
de janeiro de 1921, qnc regula a pcsquiza e lavra de mina;;,
dcpositos de minerios c pedreiras;
l>) a ei.llpl'egar o ruawr nur~wro possível de brasileiros
na direcç:1u dos diffcrentes serviços, e pelo menQs. 50 % de
nadom1eb na parte relativa á mão de obra;
c) a sujeitar-se á fiscalização do Governo em todas al::l
suas tabrica::;, minas e demais estabelecimentos da sua industt'i<t, fornecendo-lhe todas as informações e esclarecimentos 50hcit.ados;
d). a entregar, unnualrnente, á fiscalização um relatorio
sohrc o estado das obras em construeção, sobre a producção de
::mas fabricas c minas, c sobre o estado financeiro do ~yndt
eato;
,;.:) a. entrai' par<!- o Thesouro Nac!Cffial com a quóta
annual nunca infcTior a: 12:000$, por $emestres adeantados,
para as dcspczas da respectiva ,fiscalização.
O

XI
Salvo n~ r·asns dr~ frirça maior, a ,JUIZP do < ~overno Fll
dera], o syndieat.o obriga--se a apresentar á approva.çã.o do
Govnrno, dont.ro do praw fie doze mezes, contadps da daLa
do H'·gist.ro rln contrar·.to, pelo Tribunal de Contas, os planos
gentes das obras quo pretende executar desde logo. Esses
planos, dceorridos sessenta dias da. data da sua entrega á
fiscalização, si, não houverem sido impugnados. serão consi~
derados approvarlos c a~ obras poderão ser' iniciadas.

XII
Salvn 03 ca30é: fie forca. maior, a .ÍUIZO do Governo Fe~
deral, o syndicato obriga-se a iniciar a..s obras de constru..:..

ccão das fabricas, e dos trabalhos complementares, dentro do
prazo de vinte e qüab:n mezeR, contados da {jata do registro
do contracto.
XIII

:;)alvo os casos de fon~rt maior, a JUtzo do Governo Feder·al, o syndicato obriga-~e a terminar as obras, e ter as
suas fabricas em pleno funccionamento, ao oaho de quarenta
e oit.n mezes, contadns da dat.a do registro.

XIV
Si. decorridos estes prazos, não tiverem .sido cumpridas
as obrigações estabelecidas nas clausulas XI, XII XJ!Ifl, o Governo, desde logo, declarará a· caducidade do oontracto, por:
meio dr~ ntn decreto, independente de in~rpellacão, ou qualquer f\utra providencia ou formalidade judicial ou extra-
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judic.ial, fialvo f'i o syndicatu se sujeita.r a uma multá de. vin.... ·
te contos de réis .Por mez . d~ atrazo~ 11té~oze mezes, fmdQ~
os quaes a caducidade sem Irrevoga\-elmente declarada. ·
XV

O Governo Federal estabeleeerá multas, de 200$ até
10 :QOIJ~, elevadas ao dobro nas reincidencias, pelas infra....
q;õcs das clausulas desta concessão por parte do syndicato.
Essa:-:: multas vodel'ão ser cobradas .pelo Governo, executivamente, dc:-;de que- o syndicato se recuse a satisfazel-a~
dentro dn prazo de quiu'zc dias.
Nu easo de pretender o syudicatu recorrer da decisão
do GoYcruo, vara a arbitragem a que se refere a clausula
XVII, devPrá o mesmo depositar préviamente a importancia
da multa, que lh•.! Sl'l'<i l'l'":tituida, ::-i a decisão dos arbitros
lhe Jôr favoravel.
X\'I
'fncorTcr;í '-' syndieato no easo de caducidade, pr,evist~
r1a elausula XIV, quando, depois de iniciada a cónstrucção,
das obra~, nella se verificar a completa falta .de operarios,
ou u emprego dos mesmos em numero tão insuflficiente
que, a .inlzo dos at·bitros de que cogita 'a 'clausula segUinte,
demonstre. por parf.c do syndiçato, desidia ()U Q prºp!JSitQ
de não continuar a cxeeuç.ão das obras.

xvn
NIJ caso d4~ úivcrgencia na interpretação das clausula~
ou de qualquer clausula do contracto, será esta divergencia
dirimida por arbitros em numero do tres, dos quaes um :escolhido por cada uma das partes, e o terceiro por ambas as
vartes, seJTindo este ultimo de dcsempatador nq caso d~
divergirem os primeiros.
·
XYIIf
O Furo uesta Capital será o competnntc pam todas as
quo se fundarem em direilos c obrigações resultantes
presente tl.lllCCSSãO.

ncçõc~

ua

XJX

o Go\-crno FedPl'al poderá, em caoo de salvação publica;
ou do guerra internacional, requisitar as fabricas e officinas dn syndkato. d4~ accôrdn com a~ leis vigentes assegurada
a re!'pectiva intlenmiwção.
'

XX
. O Governo_ FPrleraJ compromeHe-se a emprestar ao E;yn"""
cllc3;to a quanha de cmco mil ~ontos de réis (5.000:000$')~
~10 JUro de 5 % ao anuo, amorhzavel em dez prestacõea ·a.n.-nuaes iguans, nos termos estabelecidos .pelo decreto nti~
mero 12. 9·H, de 30 do março de 1918, desde que q syl}diololj
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cato satisfaoa as condições no mesmo estabelecidas, dentro:
do prazo prorogaôo pelo rler.reto n. 4.246, de 6 de jaueii:P
de 1921.
XXI
No caso do syndicato julgat. de seu interesse o empreg()
de cokc metallurgico, deverá pl\eferir ao similar estrangeiro, ou provindo de carvão. estrangeiro, o pro.ductQ nacional,
riesde que fique demonstrado. a, juizo de um tribunal technico, con::;tituido por accôrdo entre o Governo e o syndicato, que em igualdadr de com;licões economicas, o carvão
brasileiro produz coke mctallurgic.o.
'
Vcrificada essa hypothes~, o syndicato sómente porlcrá importar do t>strangeiro carvão ou coke na quantidade
que .faltar para o funrcionamento normal de suas usinas·.
o ~.yndicato nbriga-~e a· 'fazer as suas installacões indnst.riaes, as cxperieneias nceessarias para que se verifique
a possibilidade de aprovcHamento das matarias primas do
paiz, sempre que o Governo assirh o entender, sen~ prejuizo
da regularidade rlo~ ~erviç,Qs.

XXII
O :Anglo Brnsilian Jron and Steel Syndicate, Liniited,
a organizar uma companhia nos moldes estatuidos
pela legislação brasileira, que se denominará Companhia
Anglo-Brasileira de F.erro e Aço, á qual transferirá todos ps
onus e vantagens rlecorrente~ da presente concessão.
tbriga-~e

XXTFT
O Governo Federal. empenhado em déserívolver a inâustria sydernrgiea no paiz, prestará a esta industria, em
momentos de grave crise, a Juizo do mesmo Governo, os
auxilios que fnrPm eompativeis cotn os interesses superiores da Nação.
·
Rio .de .Janeiro, 2.R dP. outubro de 1.921. - Simões Lo-pes. - J. Ph•es do Rio.

DECHE'rO N. 15.11'ifl-

nE

28

DE ()UTUBRO

DF.1.921

J\pprova o p.ro.lccto c rPRpecf i vos orçamentos, nas importancias de 8:004$ (oito cont.n:' novecentos e novm1.ta e quatro mil rP.is) c frs. 14.310 (quatorze mil t.resentos e dei·
francos), para a ronst.rncr:ão dP um t.riangulo de rever~
sfio em .lequy, linha dr \lnehado Portella e Garinhanha.
O Presidente da Rrr~uhliea rlns Estados Unidos do Brasil', attendendo •:w que rPquercn a Comp.agnie des Chemins de
F.er Fédéraux de l'Est BrPsilien P de accí\rdo com o que propoz a Inspect.oria Federal das Estradas, decreta:
:Art. t.o Para a construccão de um triangulo de reversão
~m Jequy, linha de Maehado Portella a Carinhanha, da ;rêde
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de viaçi'íu fenca a quP se rel'ne o eontracto c.eJebrado em
v1rtude do decreto n. 14.06S, de 19 de fevereiro de 192~,
ficam approvados o project.o c orçamentos que com este baixam, rubricados pelo director geral de Expediente da Secretaria de b~slado da Viação e Otn·as Publicas.
Art. 2. A despeza total que se effectuar com essa c~m
st.rucção, ai é ao maocimo dos 1 eferidos orçamentos, nas Import.aneias de ·B :9!l4$ (oito nntos novecentos e noventa e
quatro tnil réis) e fes. 1·L310 (quatorze mil tresentos e dez
francos), eonfurHw a~: rectificações nelles feitas p.ela mencionada. lmqH~ct.oria. será paga em moeda corrente, de ~c
curdo eotu u quP JisiJúe o § I" da dausula 50• do sobredito
euuf.raet.u.
Art. 3. Para a conclusão das respectivas obras fica Illarcado o praH) de '• (quatro) rue:~es, euntados da data deste decreto.
ftiu de Janeiro, 28 de outubru dt• 1921, tOUP da Indepen-~
dencia e 33" da Republica.
0

0

EPITACIO PESSOA,

J. Pires do Rio.

DECRETO
Torna

N_ ·tG.ü76 ·-·-DF.

~~ern pffeito

28

DF. OUTUBRO DE 1921

o decreto n. 14.4!'i~, de 3 de
de 1920

novembro

O Pre~Jidente da Republíca dos Estado~ Unido"' do Brasi).
attenclendo a que a Companhia Estrada de Ferro de Victoria
a Minas deelarou não lhe ser possível, com a mudança d6
eambio e da c:Ylação das apolices. acceitar a encampação
da linha d~ Curralinho a Diamantina, nos termos do decreto
n. l·L:H'i~~. de 3 dr novembro de 1920, decreta:
Artigo unicu. Fica ~em f~freito u decreto n. 14.452, de 3·
dt' novembl'o de 1920.
Hio de Jan~~iro, 28 de outubro de 1921, 100° da Independf'nria e 3~{" da Republiea.
EPITACIO PEBS~A.

J Pires do Rio.
DíE·CH!ETO N.

t :í·. OI 'i ---

IH~

;,,H nr.

mrrruBRO DF. 1921

ao MinisLel'io da Viação e OlH·as Publicas o credtto de
~etenta e seis mil libras
~~sterlinas), papel, ao cambio de 12 d., para attender aos
eompt'omissos decorrentes do tm·mo de accôrdo firmado,
t~om a Soeiélé de .constructiou du Port. de Pet·nambucoJ
t•Jn ~)!I dH untuln·o de 1920.

Ahr·e

.e 4'76.0.00-0-0 (qualroct-"'ltas e

O Pr·esidente da Republica do:::; .Estados Unidos do Br~
sil, usando da autorização constante do decreto legislativo nu.o~
u1eru 4 3~~, dP. :~8 de setembro de l921, resolve abrir. ao Mi-t
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nisterio da Viação e Obras Publicas o credito de r. 476.000-0-0
(quatrocentas e setenta e seis mil libras est~rhnas), papel,
ao cambio de 12 d., para attender aos compromissos decorrentes do termo de accôrdo firmado em 29. de outubro de 1920
com a Société de Construction du Port de Pernambuco, no
sentido de tornar effectiva, pela ·f6rma que ficou estabelecida
nos se11s contractos, a acquisição dos materiaes e installacões
respectivas que ~erviram durante a execução das obr.ás, e bem
assim effectuar os· serviços de dragagem preliminar do porto
de Recife, conforme o "bontracto celebrado entre a União e o
Estado de Pernambuco, de accôrdo com a autorização leg'islativa, para conclusão das obras de melhoramento e expio·~
ração do mesmo porto.
Rio de .Janeiro, 28 de outubro de 1~21, 100° da Independencia e 33° da Republica.
EPITAOIO PESSOA.

I. Pirea do llio.

DECRETO N. 15·. 078 -

DE

28

DEOUTUBRO DE

1921

'Approva os pro.iectos e respectivos orçamentos. na importancia total de sessenta e dous contos seiscentos e quinze
mil quatrocentos e cincoenta e quatro réis (62 :615$454},
para construccão das obras complementares de que carece a nova estacão da Estrada de Ferro do Paraná, em
Paranaguá
O Presidente da Republica dos (Estados Unidos do Brasil.
att.endendo ao que req!Uereu a Companhia Estrada dP. Ferro·
S. Paulo-Rio Grande, arrendataria da Estrada de Ferro do Paraná, p~.ra observancja do disposto na lettra b na condicfío" 5•
da uortaria de 21 de janeiro do corrente anno, do MiTlist.erio
da Viação e Obras Publicas, e terido em vista as informMlJ-es
prestadas pela Inspectoria Federal das Estrada~. decreta:
-Art. 1 . o Ficam approvados, na conformidartP, dos doc.nmP,nto~ QUP, com Pste baixam rubrirados pelo Direetor Geral de Expediente, da Secretaria de Estado do l\finisterio da
·via;ção e Obra~ Publicas. os projectos. e respectivos ()rç.amPntos, na impnrtanda total de sessenta ~ dous contos
seiscentos e quinze mil quatrocentos e cincoent.a e quatro
J·P.is (62:615$454), para construccAo das obras eomnlementares de que carece a nova estacão da E.strada de Ferro do
Paraná, em Par!maguá. cujo .projecto foi apprdvado pelo decreto n. i 4. 835, de 27 de maio do corrente anno, as quaes
qomprehendem a construcç§.o de um portico no edificio prlncipal. da ligação da nova plataforma com a antiga e do ff~eha
mento dos terrenos do quadro da estat;Ao.
Art. 2. o Essas obrM complementares dêverão ficar conclui das até· 31 de dezembro do 'corrente anno, e as despezas
que, até o total do3 orçamentos approvados, forem effectiva,-i
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mente realizadas e devidamente apuradas em regular tomada
de coh tas, correrão por conta das .taxa~. addieionaes arrecadadas na c~nformidarlc das\ condições 1 s e 4• da portaria de
~1 de janeiro rlcstc anno, e pela fórma determinada na condição 16a da mesma portaria.
Rio de Janeiro, 28 de outubro de 19~1, tboo da lndependencia fL33° da Republica.
·
E'PITACIO PESBÔA,

;1. Pires rio Rio.

DECni~TO

N. 15.079-

D.E

28

DE OUTUBRO DR

1921

Approva os pro.iectos das novas inslallações a serem construidas em r.onceição da Feira, para os ·Servi~os da Rêde de
Via(:-ão Fnrrra Fndnml ela Bahia, n os r.espectivos orçammlfos, nas import.ancias de scf.eni a c sete mil quinhentos
e cincocnta francos francer.eg (frf'. 77. 550,00), seis mil
sefPcentos~ e setenta e um
dollars e sessenta· centavos
($ H. 77t,60) e duzentos e oito contos quatrocentm:; e um
mil setcccnt0s e quarenta e dons r1;is (208:401$742), ein
mor:da •~orrente nacional
O Presidente rla Republica dos Est.ados Unidos do Brasil,
attendcndo ao que requeren a Compagnif' cles {Jhemins de Fer
Fédéraux de l'Est Brésilicn, arrenrlataria das Estradas de
Ferro Federacs dos Estados da Bahia, Sergipe c do Norte de·
Minas Geracf', e tendo f'm vista as informações prestadas pela
Jnspectoria .FNicral das Estradas, decreta:
!.1\ rL 1.° Ficam !1-Prrovados, de accôrdn com os docm;ncntos
011e con• mde haixam, rnhricados pelo dirrctor geral de Exríerliente da Rf'CrPi a ria tl•~ Rsi atlo da Viac~ão c Obras ·Puhlicas,
m; pndectos das 11ova:-; inst.allaçõps a scJ'f'lll construídas em
Conceição da F rira, i f'ndo <'m vista a I igaçãn das linhas de qne
trata a alinf'a b rlo § 2o da clausula 39 do contract.o de revisão
celf'brarlo f'm virt.nde do decreto n. 14.068, de 19 rle fevereiro
de 1920, e comprchendcndo as seg·uintes obrás:
'l) novo ulificio para a estação;
b) casR para o ag~nte;
r) nm arrnawm;
tl) um abrigo para locomotiva~:
f') nm ahri.go para carrus:
f) n m ., riangulo -rlc reversãr,,
Arf. ~.n Para •'nnstrncçãn das nr:vas inst.allnçõf's de que
trata n nrL 1" fwam app!'ovados os orcament.ns apresentados
p('ln companhia. com as rf'etificações feitas pela I~spectoria
Federal das EsiradR:-;, os qnans eorn f'Rt.P tambem baiXaJ!l. rubricados pPlo dil'rctor g~J'al de ExpcdiPnt.e da mencwnad.a
Secretaria de E~t.ado, na~ importaneia·~ de setenta e sete m1l
quinhrnt.os e cincoenta francos francezes (frs. 77.550,00), seis
mil setecentos e setenta e um dollars e sessenta centavos
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($ 6.77:1,60) e duzenlo~ o oHo contos quatrocento~ e um mil
~etecentos e quarenta e dous réis (208:401$742), em moeda
corrente nacional~ cmTespondendo il.8 duas :primeiras cifras,

11a conformirlade do ~ 4" da clawmla 46 do referido contracto,
no material mctallieo a impm't.ar do estrang·eiro para as ditas
mstallações.
Art. 3." As dcspezas que, até os maxip10s dos orcamentos
ora a'pprovados. 'forPm ,effectuadas oom a construccão das
installa.ções a que Sf\ rpfere o art. 1° e devidamente apurada~
Pm mediç.ão, serão pagas de acéõrdo com o disposto no § 1°
da clamml~ 50 do cont.racto em vigor, observado, com relacão
a.o material imporLado do cstrangei:Fp, o disposto no § 4o da
cilada clausula 46.
·~
Art. 4." Para conclusão· das obras de construccão das nova~
·mstaJlações fica fixado o prazo de seis (6) mezes, a cont.a1'
da presente data.
'Art. 5." O project.o e orçamento, na importancia de vinte
rontos setecentos e oitenta e quatro mil e setenta e sete réis
(20 :7iH$077), para constrncção da estação de Conceição da
Feira e da casa para o respectivo agente, constantes dos estudos definitivos approvados pelo decreto n. 13.140, rle 16 de
agosto de 1918, ficam substituídos pelos pro,iectos n or~a
mentos approvados pelo presente decreto.
Rio de Janeiro, 2R de outubro de 1921, tÕO~t da lndepen.dcncia e 3W da Repüt>lica.
EPITACIO PF..SSÔA.

· J. Pires do Rio.

DECRETO N. 1ri.osa

-

nR

2-s DE. ouTuBRo DE t92t

'Approv·a a~ plantas .f' o orçnm(mto, n·a imtport.ancia de oitenta
e seis eonlos t.rPsPnt.os e de:.wito mil quinhentos e sessenta e novo J'(~is (86 :31R$56B), para a const.ruccão de
um pilar do alvenaria. reforço dos encontros n montagem
de novas suporst.ructuras na ·ponte sobre o rio Tracunhaem, na Estra.da de Ferro Recife a Limoeiro e Tim.:..
·baúba, arrendada á ·«:Tho Gr@at W·Pstern of fBrasil RaiJway Company, Limited~.
·
, O Presidente da Republicq dos E$Lados Unidos do Brasi.l, 1attendendo ao que requereu «The . Great Western of
Brasil Raifway Company, Limit.rd>>, arren&ataria da Estrada
de Ferro do RPdfe a Limoeiro c Tlmbaúba, na conformidade
do contract.o in novado rm Yirtudn do decretp n. 14.326. de
24 de agosto do Hl':!O, e Umdo em vista asj informa~ões da
lnSlpecf.oria Frdt>rnl das Estradas, deeretl8:
Artigo unico. P.ieam approvadas as planta~ apresentaà·as
por <4l'he Great \Vrst.Prn of Brasil R18ilway Company, Limited», c o orçamento. organizado pela Inspectoria FederJ.l das
Estradas em subs·tituição ao apresentado pela mesma corupanhia, na importanria .de oitenta e .seis contos tresentos e
dezoito mil quinhentos e sessenta e nove réis (8'6 :3i8$ó69),
9ue com este baixam rubric.ados pelo di~ectQ~ geral de !Expe...
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dient.e da Secretaria de Estado da Viaoão e Obras Publicas,
par·a a construeção de um pilni' de alvenaria, reforço dos encontros e montagem de novas superstructuras na poflte sobre
o rio Tracunhaern, no kilometro 73,631 da Estrada de Ferro.
de Recife a Limoeiro c Timbaúba.
Paragrapho unieo. As dcspezas effecLivamehte realizadas na C~Xccução das obt'as, até o maximo do orçamento ora
approvado, correrão por· conta do emprestimo de dez mil
contos de r!';is (tO. 000: 000·$) de q'te trata a alinea a da portaria de~ 22 de dezembro de 1919 do Ministerio da Viação o
Obras Publicas, nos L~~rnws das clausulas 20 e 29 do contrac to inuovado Plll vil'lud~>. do decreto u. 14.326, de 24 de
agu::;to de 1920.
Rio de .Janeiro, 28 de outubro de 1921, 1100° d.a Independencia e 33u Republica ~
EP11'ACIO PESSÕA.

J. Pires do Rio.

llECltETO N. 1G. 081

·

DE

28

DE OUTUBRO DE

1921

Altera o regulamento para a al'recadação e fiscalizáção do
imposto sobre a renda, approvado peJo decreto n. 14 ..729,
de 16 de março do eorrente anno.
O Presidente da Republica dos Estados Unidos do Brasil, no uso da faeuldade que lhe confere u .art. 48 da Constituição. Federal 1>. autorizado pelo ai· L. 36 da lei n. 4. 230, de
;H de dezembro de 19;~0. resolve que u decreto n. ilL 729, de
16 de março do c.orrente anuo, seja t~umprido eum as seguintes
mo di f'icações:
Art. Lo Para a eobrança do imposto sobre o lucro liquido do cunJuJereio, verifieado em halanço, o contribuinte
api·eseul.at·(t ú rPpal'l.ir_~iiu arrecadadora declaracão da Importantcia do ltwrn, mnlliaute guia, em duplicata, ce aecôrdo com
o modelo d, arJJWXo ao dooreto n. 14.729, de 16 de março do
corrente anno. A declaraçft.o do lucro liquido, verifir.ado no
semestre ou armo vcmcido, será suffieiente para o lançamento c cobrança do imposto.
Art. 2. Si C:). exiguidaue do ltwro declarado, ou por out.r<' fundado mo !.i vo, tiver o ehefe da repartição arrecadadora duvida solii'P a fidelidade da declaração, 6erá exigida a
aÍJI'eRt:mtação do halanço t.', si esl.t~ for reputado insui'ficiente
para esclareeiiJWlllo da vt~r·dade, reeurrer-se-ha, corno meuida. ~~xtrPma, ao t\uni'r·onLu Jo .balanço cum a escripta geral,
ficando o conlf'iltuintn passivPl tia mull.a dr um a cinco contos de réis, si al'inal ror· apnl'ada qwtlqupr· divnrgencia lesiva
do The~ouro. '
At·t. 3." A apr~senta<;:fío das guia~ para a tcobrança do imposto Bet·::'i fpif.a 11o nwz immediato ao tlo encerramento do
llalaw;.rJ.
§ 1. ~i, t'lll easu de flnvida, exigi.do o balanço, não for
Hlle ex:hi.bido lJUr não lt>r sido encerrado, cobrar--se-ha o im~
posto pot· arbitramento.
0
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§ 2." No corrente anno o para os balanços encerrados a
31 de dezembro de 1920, ou em data posterior áquella e an-

t~rior :í deste decreto,· a apresentação das guias será exigida
dentro 110 moz de novembro proximo futuro.
Art. 4." Si o contribuinte não apresentar as guias nos
prazos aqui estabelecidos, será intimado a far.el-o dentro em
oito dias, sob pena de ser cobrado o imposto pór arbitramento, accrescido da multa de um a ci~o contos de réis.
Art. 5." ,Aos qu(~ basearem as declaracões de lucros em balanços de H)20, si· provarem, até 1 de marÇo proximo. que seus lucros commerciaes de 1921. foram inferiores aos daquelle auno, sevá restituída a importancia da diffe.r:.ença. No caso i~tmtrariu, iudemnizará o t~untribuinte OH cofres publicos.
Paragrapho unico. As impurtancias cobradas sobre a
base elos balanços ent~errados em 1920 figurarão em deposito para a immediata restituição das differenç.a~; recebidas a·
rnais, até á liquidação desta ·Operação.
Art. 6." Continuam em vigor as disposições do decreto
n. 14.729, de 16 dé março do corrente anno, que não contrariarem, expressarmmte, as ·Qisposições deste decreto.
Rio de Janeiro, 28 de outubJ·o de 1921, ·t 000 da Independencia e :33o da Republica.
EPl'l'ACIO PESSÔA .

Homero Baptista.

DECnETO N. I r;. 08? --- DE ~~9 DE OUTUBRO DJ:õ: 1921

Approva a decisão da assembléa do Conselho de Administraçã.o do Banco Hollaridez da America do Sul, realizada ém
13 de maio do corrente anno, elevando para cinco mil
contos de réis n capital :para S1Jás OlWra·t;Õos no Brasil.
O Presidente da Republira dos Estados Unidos do Brasil,
attendendo ao que requereu o Banco Hollandez da America
do ~ui. !:iOCiedade anonyrna, eurn séde em Amsterd;:un, Reino
da Hollanda, t' autorizada a i'unccionar na Hepubliea LJelo
t:lecretu n. 1:2.~H30, dP ~11 th~ jarwiro Del!V1'7:
Hf':<.o!Yn approY<H' a dei i hPrat:fío tornada pelo Conselho de
A'C;minisf.raçãt~ do r·eferido banco, nrn assemhléa realizada I em
1 :l tfp ma i o flo eo1·r·ente an1111, Pie\ ando JHl!'a r;. UOO: Ull0$000
<einl'l' mil c~~nfn-: dP ,.,~is) '' ,·apilnl para :'"las tiJtt'rni;íiP~ no
Brasil.
Riu dr .l:meiro. ?I? de

olttubrt~

dencia c :n' da 1tepubliea.

dP Hl'!1, 100" da IndPpenEPl'l'ACJO PESSÔA.

Ho·merv Baph.'-:ta ..
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DECRETO N. Hi.OA!l- DF. 2!1 DE OUTUBRO

nF, 19~1.

~bre

ao Ministorio das Relações Exteriores o. credito eB-i
pecial do 150:000$, ouro, destinado ao ·.p·agamento de
ajudas de custo a que se refere a verba H•, art.. 4°, da
lei n. 3.991, de !) de .Janeiro de 1.920 •.
O Presidr-nle da Republica dos Estados .Unidos do Brasil:~

Usando da autori7.a'(:ão ~ont,iua no

n01 4.358, desta data,

Decreto legislativo

Decreta:
Art. Lo Fica aberto ao Ministerio das Relações Exteriores
o credito especial da 150:000$, onro, destinado ao pagamento
de a,juda.q de custo a quo se ref.ere a verh::t 11 a do art.; 4° da
I.ei n. 3.991, de 5 de Jan-eiro do 1920.
)
Art. 2.. o Ihwogarn-sP as disposiç.ões em contrario.
Rio de Janeiro, 29 de Outubro de 1921, 100° da Independencia c 33° da Hepublira.
EPITACIO PESSÔ.-\.

I.- M •. de .tlze'oedo Marques •.

DECRE'ro N. Hi. ofH -

DE

1

o0 NoVEMBRo nE

19·2-t

Proroga por um anno o prazo fixado para .ligação das capitaes dos Estados da União por mcio'de apparelhos aereos,
de que trata ~) deerPl n n. 13.567. de 2ü de abril de
1919.
.
O PresidentP da llc,puhliea dos Estados Unido~ do Bra(JUC requereu .João Varzea, concessionario,
sem privilcg~o ou mnnopolio de espccie alguma, do serviço
de navcgaç.ã1_) anrea, nos termos do eontrado celebrado de
accôrdo com o decreto n. ·13. 5ô7, de 26 de abril de 1919, e
mandado executar por acfo de 23 de julho do mesmo anno,
o qual foi approvado pelo c!errrto legislativo n ..i. 087, de 29
de ,julho de 1920, decreta:
Artigo uniJCo. Fica p~·orogado por um ( 1) anno, de accôrdo com. n disposto na clausula TI do enntracto de 22 de
maio de 'i9t9. eelf>brado com .João Varzca em virtude do decreto n. '1 3. 5()7. fle 2(1 de abril ~o mesmo anno, o prazo fixado na mesma clau~mla par::~, fltW est~ja ft1ita a ligaç.ão aerea
das eapitae~ do~ Rsl.adn"'. nos tPrmos ela concessão de que
trata o citado decreto.
Rio de .Janeiro, 'i dn novembro de 19'2 J, 100° áa Independcncia P 3:1° da RPpublka.

sil, aU.endcndo ao

EPIT:\Cto PESSÔA.

-

J. Pü-es do Rio ..
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DEGHf.J'liU N. 15. 08'5

~·- DE

'1

DE NOVE.'ri!BRO DE

192 1

Appr'~·V3

os estudos defitlitivos e respectivo orçamento, na
importaiicia de 2. 452:703$361, para prolongamento da
hstr.1da de Ferro D. Thereza Christina, das proximi-dadP.s de Imbituba até o porto de Massiambú, na babia de
Ranta Calharina

O Presidente da Hepublica dos ·~tado::; Unidos du Brasil, tendo em vist" os estudos definitivos feitos e apresentados pela Companhia Brasilejra Carbonifera de Araranguá, paht o prfJlongamento da Estrada de Ferro D. 'l'hercza
Christina, das proximidades de Imbituba até · o porto
de l\tassiamhú. na bahia de Santa Cathariha, de cuja
constrUt'\:ã:J a mesma companhia é contractante, nos
termos d<r decreto n. 13.5t;3, de 7 de ma10 de
191~ e de aceõrdo com u due propoz a Inspectoria FedP.ral
das Estradas, decreta :
:Artigo unico. Ficam approvados, de accõrdo com os
documentos que eom Pste baixam. rubricados pelo director
geral d•.' Expediente da Secretaria de Estado da Viação e
Obras .f>ublica~. os estudos definitivos e respectivo orçamento, na importancia. de 2. 452:703$361 - nã() computado o material fixo e rodante-:- apresentados .pela Uoni·~anhia Brasileira ·Garucnifera de Araranguá, ·e o ultimo rcct1ficado pela Inspectoria Fcrl,~ral das Estradas, para o prolongamento da Estrada de Fel'I'u D. Thercza Christina, das proximidades de
Imbituha até IJ .porto de Massiambú, na bahia de Santa Cat.harina, pa~sando pelos v,alles dos rios Araçatuba e Paulo Lopes e pelo morro Agudo, mediante as seguintes condições:
a) o tre('ho a construir se limitará ao comprehendido entre <t. e'3Laca O, nas proximidades da estação de Villa Nova,
e a ~staca diJ traçado não uttingida pelo prolongamento.
deste para o Estreito: excluüla do mesino tracado a linha
circular rcpresf•ntada no final da folha n. 28 e na de n. 29
dos ~l;jtudos, a qual •S desnece:ssaria emquanto não fôr eonst ru ido o p!H'ln de 1\lassiambú;
b ). por oecasião da locação serão feitas na linha a con-;
etru fl' as necessarias alterações, afim de ser melhorado o
perfil :w trce h o de aecesso para a garganta do morro Agudo,
de modo a quebrar. com a intercaláção de um ou mais patamares - ~L'm at.f.ingir, comtudo, o limite maximo da !lccli,·idade fixado nas instrucções c sem augmento de despeza as duac: extensas rampas de 2.0.00 metros e 1.660 metros
ele coml)rimen1 n, respectivamente, de· 1,25 olo e 1 olo de taxa
de decti-vidadc, existentes naqueUe trecho.
Rh"' de Janeiro, 1 d~ novembrp de 1921, 100" da fndependencia e 33° da Repubhca.
EPITAClO PESSÔA.

1.

Pires do Rto.

AC'J'OS 110 POTlEtt t!:XEGUTI VO

~brc ao MiJJis(:eJ·io da

Ju.sf.it;a e Ncgocios

:nlc~·ipres o credito

ef:lpocial do 19 ::)~)2$010, para paganwnt~l das despezas cf-

fectuadas com os funeracs elo Vice-Prcsidcitle da Hcpublica,
Delphim Moreira da Costa H.ibciro.

O Presidente da Hcpublica dos Estados Unidos do .Brasil,
usando da autorização contida no decreto .egislativo n. · 4. 360
desJ.a data, rnsolve abrircao ~hnisterio da .Justiça o Negocias Interiores o credito -especial de 19 :892$010, para pagamento das
dospezas cffcetuadas eom os fnneraes do Vice-Presid_enLc da
ltopublic.a, l>clphim Moreira da Costa ltibeiro.
Rio do ,I an-ei m, 3 de novembro do 10;2 t, 1OIJ" da Indcpendcncia o 33" da ll.epnblica.
gPITN!íO PESS(IA.

Appro\ a n

··~·ç;•llarncnf o

para a lmp,.cnsa J\lílitar

O Presidenf.r' da ltepuhliea dos J•:sLudns Unido::; dn Brasil,
usando rla aU.rihnição quo ll1n <~onfen~ n arf. 'l8, n. I, da Constif.Hição, re:-:nlvn approvar rl rogulamnnf.c, para :1 Imprensa
Milifar, q11r~ c~ou1 P~fn haixa, assig:nadn p.-1'' Pr .. Joãn Pandiá
Calr·gerac;, minis! r·o de Esl adP ela GuPrra.

lho de .Janeiro,· 3 de uovcmbrn dP I !l:! I, 100" da Indepcndencia c 33" da Hcnnbliea.
.Jnúo Fnndiá Calogerns,

Regulamento para a Imprensa Militar

C:A Pl'fTTLO l

'Arf. I ~ A Tmprenr;:l 1\Tilitar, crr:via pr.lo aviso n. Si, de
111 de j::meirP r\r. HW7 . .-~org-anizada pe]c) liecreto n. 7.635, de
30 de ontubro de I 909. f!llC appl'OVOU O P}gUlamento para OS
serviços genws rln Mini~;tnrio da Guerr::~. transferida do De--

partamento Central para r' E:~tadn Maior rlo Exerctito. em virt.ude do cier.refo n. 9.524. rir 24 de abril de 1912, e alterado
pelo de n. H.4A1, de H~ rle novembro de 1920, tem por fim a
confecçãn dos lrahalho::; graph icos dn Ministerio da Guerra.

AC'l'OS bO PODlr.n EXEC6Tl\70

lrf. (!. • A fmprensa Militar compete est~ecia.lrriente cdifar o Bolot.im do Exercito, n Almanak e o Relatorio da Guerra
u lodos os l.rnhalhos d1> Estadn-Maior do Exercito.
ArL. 3." A lmprensa ·Militar, dircctamento subnrdin:t~la ~o
J~s{aclo-Maior do )i;xorciLn e supm·intendida pelo chefn fW
( :ahinetc, compor-se- h a de tres officinas: composição c li no···
t ypía, impressão c encadernação.
Art. 4. o Sem prejuízo dos serviços ordinarios, [>oderú
a Imprensa Militar confeccionar trabalhos de officiaes do
Excreito c funecionarios titulados do Ministerio da Gnorra,
uma vez que tratem do assumptos militares, aos quaes (\Obrará pelos pJ·eços eorl'enícs, sclldo o ipagamento realizado.
eonforme solução do ·Chefe do Estado-Maior do Exereil.o, á
hd.endencia da mesma repartição.
§ 1. o Para a fixação dos preços dos trabalhos confoceionados nas officinas tomar-se-á por base o cnsto da mão de
ohra e da maLeria prima, accroflcidos do cinco por cento para
a depr'énia(;;l.n de machinas e utem;ilios.
§ 2." Nenhum trabalho FH'rá eonfeccionarto sem alll.nrização dn ChPfP do Est.arlo-Maior.
Art. :>." O p8ssoal da Imprensa Militar e.umpor-se -h a
de:
1 encarregado;
1 ehefe das officinas:
3 revisores;,
·
2 conferentes;
2 paginadores;
4 com\posit.orcs de ta ela~sc;
13 <~ompositores dr, 2" classe;
1 linolypista de P classe·
2 linof.yp-istas de 2" classe;
2 linuf~'Pi3tas de 3" elassc;
1 ajndante de monanino para as liuotypm;;
1 eneadernador de 1n. classe;
7 mw.adernadorns de 2" classe;
3 impressores de ta dasse;
3 impn~ssorcs de 2" classe;
1 o aprendizes de 1• elassc;
10 aprendizes rte 2 .. classe;
2 scrvc11Les.
Ar f.. l:i. '' O encaJTegado da lrnprensa M ilíl ar scr<l. nomeado por portaria do Ministro da Guerra, mediante proposta rlo Clwfo cto Estado-Maior do Exercito, c o rcsLo rto
pessoal peln Chefe do Estado-Maior.
Art.. 7." Os vencimentos 'do pessoal da Imprensa Militar são ns consi6'11ados na t.abella anne.xa ao presente regulamento.

C:APITULO Tl
DEVERES no PESSOAL

Art.. 8." Compet P rto encarre.gado :
cumprir e fazer cumprir o presente regulamento;
b) f er sob sua guarda e respon!;abilidade todo o machinJsmo e mais materiaes existentes nas offioinas;
a)
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c)' corresponder-se directamente com as a.uto'ridàdes a
que-. ~stivcr subordinado c outras pessoas sobre assumptos
relativos aos trabal_hos qu,~ lhes interessem;
·
d) guardar c providenciar: para que sejam tidos em sigillo os trabalhos de canwtcr reservado;
e) apresentar, att~ 15 de janeiro de cada anuo, relatorio dos trabalhos confeecionados durante o anno anterior;
f) fazer o pedido 1lo material necessario · á conservação
rias machinas e ao bom andamento dos serviços, bem como o
de pessoal preciso para qnalqne.r trabalho extraordinario;
· g) determinar, eom af'scntimenf o do -Chefe do. EstadoMàior, a prorogação das horas de 'trabalho, quando assim
exigirem as neecssidades do serviço;
h) fixar, quando fôr exigido e possível, o prazo pa1;a entrega de qualquer etwommenda, tendo o maximo cuidado
nessa fixação para qne a tal respeito se observe a mais severa
pontual idade;
i) propor a admissãn, promoção e demissão do pessoal
das officinas, justifieando a propos.ta;
j) informar ao Chefe do Gabinete sobre a habilitação, ·o.
aproveitamento e a assiduidade do pessoal, communicandolhe sempre com imparcialidade as faltas commettidas;
k) . guardar, sob sua responsabilidade, os originaes dos
trabalhos qu~ não estiv<~t·em em andamento;
l) encerrar diariamente o ponto do pesHoal; ,
rn) fazer a apm·acão mPns:ll do ponto do pessoal, entregando-a ao Intendente do Es.tado-Maior. com os respectivos
descontos de faltas e aborws autorizados pelo Chefe do Gabinete, para a confecção da folha' de pagamento;
n) fazer a escripturação do movimento dos trabalhos,
registrando cn1 livro apropriado os respectivos títulos, data
de entrada e ~ahida, fnr·111ato, numero de exemplares e des,.~ino;

'o) rcg·istrar em livro apropriado os nomes e residencia
de todo o pes<:oal empregado nas officinas.
,.

Art. 9.° Compete ao chefe das. offieinas:
a) substituir o encarregado em seus impedimentos e ausencias;
b) fiscalizar todos os serviços das officinas, fazendo
observar as determinações do encarregado, trazendo na melhor ordem t:}das as demais dcpendencia~, por cujo asgeio é o
responsavel;
c) providenciar, de aceôrdo com as ordens do encarregado,. para que haja em deposito tudo o que for necessario ao
bom andamento dos trabalhos e conservação do mater!~;
d) guardar e conservar em bt•a ordem .todo o material
existente em deposito;
e) ter conhecimento de todo o servi~o, ~f~m de, por elle,
poder responder, guardando o necessarw siglllo ·ácerca dos
trabalhos que pelo encarregado forem tidos cQmo de caractezj
reservado;
.
_
f) auxiliar directamente o encarregado em tud'O CJ.Ue elle
julgar neoessario;
g) ter a seu cargo um livro de modelos dos t~aballii~
grU~phicos regula!nen_ta~es;
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h) responder pela ordem, disciplina e applicação do pessoal, pelo bom aproveitamento e eoonomia do material em
consnm~ e pela conservação· do matel'tial fixo existente; .
i) designar o typo e formato de qualquer obra, intervindo na escoiha das letras de títulos, emblemas, ,vinhetas, etc.;
j) incumbir aos operarias mais babeis e de melhor comportame'nto o ensino dos aprendizes.;
/c) vigiar tJdas as of·fi.cinas, sempre que possivel, ,para
que os operados se c-onservem em seus lagares applicados aos
td.tbalhos de que estiverem incumbidos, não se ausenteq~ por
largo tempo e não se distraiam, entretendo oonversações, falando a·lto, ·altercando ou perturbando por qual·quer motivo o
serviço;
l) activar a execução de todos os trabalhos
graphicos
que correrem ·pelas diversas d.ffioinas designando 1djentre
ellcs os de mais urgencià, quando não for possível adeantal-os
si mui taneamente;
m) dar as explicações precisas SJ<bre os mesmos trabalhos c resolver as duvidas que apparecerem, levando ao eonhecimcntq do encarregado as que por si não puder resolver;
n) apontar os defeitos e providenciar sobre a correccão
dos trabalhJ1S de modo que todos elles tenham cunho de per ..
fejção artística;
·
o) distribuir o serviço aos seus subordinados, tendo sempre em' vista o merecimento e a aptidão de cada um;
p) indicar ao encarregado· os utensílios que devam ser
substituídos ou ·c-oncertados, para evitar· imperfeição das
obras a executar;
·
q) não consentir o emprestimo, para fóra das officinas,
de utensílios c objectos quaesquer s·ob sua guarda e responsa·
·
bilidade;
r) solicitar as ordens e providencias precisas para ~ maroba regular do serviç-o.
'

Art. 1o. C.Jmpete aos paginadores:
-cumprir e fa1er cumprir as ordens do chefe;
requisitar do chefe o material necessario ao trabalho
de que forem incumbidos; .
c) distribuir, com equidatle, pelos demais operarias e
aprendizes, os. trabalhos que receber do chefe, dando -lhes os
esclarecimentos precis::>'s;
d)' auxiliar efficazmente :JI chefe ,fiscalizando os trabalhos
dos operarios e aprendizes.
ArL H. Ao guarda-typos, que sen~ um compositor de
1 ~ classe, designado pelo encarregado, compete:
.
a) emmacar as fôrmas de composição compacta, guardando-as separadas, conforme os corpos c typos;
b) conservar intactos,. de conformidà.de com a designac-ão do chefe, não só as fôrmas de composicão compacta, como
a:: de mappas e tabellas que devam ainda servir;
c) recolher as caixas desoocupadas; ·
d) .numerar e trazer em ordem as caixas providas de
typo commum;
e) fornecer com promptidão aos compositores o mate)'ial typographico de que precisarem~
a)
b)
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f)' percorrer .as salas de composicão meia -hora antes. df)
terminado o trabalho, chamando a attencão do·· (}hefe pari\
~s irregul~ridades qu(.} encontrar.
Art. 12. Aos revisores compete:
a) fazer a revisão cuid~dosa de todos oa trabalhos QUf
lhes forem apresentados pelo chefe, confrontando-os com o~
respectivos originaes;
b) solicitar qo chefe tantas provas quantas julgar, ne ...
cessari~s para a perfeita :revisão do~ .trabalhos; ·
.
c) cat~logar mensalmente os ongmaes, entregando ... os aq
cbafe, ~fim de serem arc'hivados.
·
Art. 13. Aos conferentes de provas comp'ete:
a) acomparrhar a revisão de todos os. trabalhos;
,
b) auxiliar a revisão no cumprimento do petermi:p.adQ
nas alineas do artigo anterior.

CAPITULO Ilf
ADMISSÃO E ACCESSO

Arl. 14. Nenhurn operario será .admittido no quadro dO.
pessoal, sem que prove :
a) saber lôr e escrever;
b) ter a necessaria habilitação para o logar que preten""!
der occupar;
·
c) possuir a caderneta de reservista do Exercito;
d) não soffrer de molestia cpntagiosa e ser vaccinado.
Art. '15. A prova das condiçõ es estatuídas nas lettras a
e b do artigo anterior será feita perante uma commissão, com...
posta do encarregado e do chefe.
Art. 16. As vagas que se derem no quad•ro do pessoal ~e.ot
rão preenchidas por merecimento.
Art. i 7. São condições de merecimento:
a) competencia profissional
b) assiduidade;
c) zelo e dedicação;
d) comportamento.
Art. 18. Os accesso~ serão sempre feitos da classe imtriediatamento inferior para a superior, desde o aprendi~ ao en...
carregado.
Art. 19. A Imprensa Militar admittirá aprendizes nas di...
vrrsas officinas até o numero marcado no respectivo quadro,
podendo ser civis ou praças.
§ 1. o Os aprendizes civis não poderão ser menores de i3
ai: nos nem maiores de 18.
§ 2. o Nenhum aprendiz póde s6r admittido senão a titulo
de ensaio, que não durará mais de dous mezes. Si, terminado
e-,~p prazo, não dér sufficiente ·prova de bom comportamento,
a~:.,iduidade c int~lligencia, será dispensado.
§ 3. o O pretendente a aprendiz passará por um exame de
leitura, escripta e das quatro operações sobre numeros in...
teiros.,
1
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§ 4. o Os apre11dizes devem respe~tó e. ob~di~ncia a _seu$
~up~l'iQpes é aos operarias ineurnbidos · de.· s~a. mstrucçao e

eatão spjeitos ás penas disciplinares da odtema ..
Art. 20. Nenhum operaria poder4 'ser adin~tt.ido fóra qo
quqqro ordinar~o, constante do art.j 51),-.~alyo oaso qe neoesindad~, prévista no art., so, lettra f.

CAPITUlA> IV
PBNAS, DESCONTOS B AJjONOS

Art. 21 Todo o p~a,soal ao servi9P 4P.. Imp,~ens3 M~litar
fira sujeito ás seguintes pepas disciplinlU"es:
a) admoestação;
b) desconto de um terço da diarta;
c) perda da diaria;
·
d) ·suspensão;
e) demissão.
Art. 22. A.s faltas de comuarecimento não justificadas
serão descontadas integralmente.
§ 1. o As faltas por motivo de molestia, que não excedam
de oito dias, poderão ser abonadas até dous terços , quando
comprovadas por attestado medico.
§ ·2. o As faltas proveniente!!! de desastres ou de molestias
cantrahidas em serviço, serão abonadas , integralmente, mediante comprovação do medico ou da autoridade aue constatar
o aooidente.
·
§ 3. o A falta de comparecimento durante 30 dias consecutivos, sem apresentação de attestaào medico, importa em
abandono de serviço.
. Art. 23 ~ Ao empregado da 1Jnp:rens3 1\{iljt~r, que, por nP.glu~e.nci~ o~ falta de r!.!idado, e~tragar ou tnutililillar qual<rn~r J:?~terml q·as qffiCIQ.~~~ sera ft~it~ Q~:J.rga de sua respectiva Importancm para ser descontada de seus vencimentos.
t

CAPITULO V
DISPOSlÇÕiES GEMES

Art. 24. Todo o pessoal da Imprensa Militar, além de
subordinado directamente ás ordens do encarregado e ás determinações contidas n~ste regulamento, fica sujeito:
a) a entrar e sahir das officinas ás horas marcadas para
começo e terminação do trabalho;
b) a não sa,hir (la.s officinas sem prévia licença do en-carregado, mesmo terJllinado o trabalho.
Art. 25, A entr-ada dos operarias nas officinas será ás
8 lh horas e a sahida ás 4 lh, exceptuando..,...se aos sabbados,
em que será ás S ~ •
Paragrapho tmjqo. Pentro das oito horas de trabalho
lu~:verá um intervallQ vara refeição dos operQrios, Qas 10 1h
ás 11 horas.

-it20

ACTOS DO PODER EXECUTIVO

Art. 26. No caso de haver necessidade de prorogacão de
trabalho, os operarius sô 'percebarão vencimento especial se
eiS te excesso f<lr de mais de meia hora.
Paragrapho unico .' O excesso sendo de mais de meia
hóra atP duas horas de trabalho será abonada: meia diarta, e
de mais de duas, até quatro, no maximo, será abonada uma
diaria.
Arl. 27. E' terminantemente prohibído aos operarios
prestar quaesquer informaç6es sobre trabalhos em andamen.to, sob pena de admoestacãà, .suspensão ou demissão, conforme a natureza da informacão.
·
Art. 28. Todos os operarios da Imprensa Militar usarão,
em serviço, blu~a de brim pardo, sob um mesmo feitio, que
será approvatln pelo Chefe do Gabinete.
Art. 29. E' expressamente .vedada a entrada nas officinas a qualquer pessoa estranha aos servicos das mesmas.
Art. 30. Os serventes entrarão nas officinas uma hora
antes de começar o trabalho para, nesse tempo, cuidar da limpeza das salas.
..
Art. 31. Dentro de cada categoria de operarios, a subordinação obedece á distribuição em classe, e, em cada classe,
á antiguidade.
·
ArL 32. No d(~sempenho de suas funcções ficam todos.
os empregados da Imprensa l\lilitar subordinados ao presente regulamento.
Art. 33. Além das penas previstas nas presentes Instrucções, i.l.dos os empregados estão sujeitos ás regras discipli~
nares dos regulamentos do EXíercito no que lhe for applicavel.
DISPOSIÇÃO TRANSITOHL\

Art. 3/L Emquanto não •houver dotação d.e recursos correspon:.lf'ntcs ao qnadro c aos vencimentos fixados neste regulan:wnl.o, os serviços serão executados como até agora o teem
sido.,
.
. nio de Janeiro, 3 de novembro de 1921. - João Pand.iá
CalugCI'as.

IMPRENSA MILITAR

TaiJella dos vencirnentos e diarias a que se refere o art. 7°
do 2Jresente 1'e(Jtdamento
...... .

5:600$000
2:800$000

8:400$000

1 chrfn das officinas ordenado
Gratifieação . .

3:600$000
1:800$000

5:400$000

3

2:400$000
1:200$000

10:800$000

eJh'al'l't•gndo,

·ordenado ..... .

(;ratil'ir.:ação .

.

ordenado
Gratificação . . .

revisore~

~2t

ACTOB DO PODER. EXECUTIVO

2 conferentes, diaria . . .... .
2 paginadores, diaria . . :.... .
4 compositores de 1a clasae, diaria . . . .............. .
13 compositores de 21l classe, diària . . . . ........ J • • • • •
t linotypista de 111 classe, diaria2 linotypistas de 2a classe, diaria
2 linotypistas de 3" classe, diaria
1 ajudante de mecanico para
linotypos, diaria . . ..... .
1. encaderna dor de 1a classe, dia-'
ria . . . 1: ............. .
7 cncad~rn~dores de 211 classe,
d1ar1a . . . . . . . . . . ·.... .
3 impressores de 1" classe, diaria
3 impressores de 2" classe, diaria
1o aprendizes de 1a classe, diaria
1O aprendizes de 2" classe, diaria
2 serventes, diaria . . . . .....

7$000
12$000

5:110$000
.8:760$000

10$000

14:600$000

7$000
14$000
12$000
.10$000

33:215$000
5:110$000
8:760$000
7:300$000

7$000

2:555$000

10$000

3:650$000

7$000
9$000
7$000
3$000
1$500
6$000

17:885$000
9:855$000
7:665$000
1o': 950$000
5:475$000
3:380$000

Somma .........................•..

169:870$000

Rio de .Taneiro. 3 de novembro de· 192f. -

João Pandiá

CalO{JPras.

DECRETO N. 15.088 -

DE

3

DE NOVEíM:BRO DE

1921

Approva o Regulamento para o Gabin~te. Photographico
Estado-Maior do Exercito

do

O Presidente da Repnblica dos Estados Unidos do Brasil,
usando da attribuição que lhe confere· o artigo 48, n. 1, da
Constituição, resolve approvar o Regulamento pal"a o Gabinete
Photographico do Estado-Maior do Exercito,. que com rste
baixa, assignado pPlo Dr. João Pandiá Calogeras, Minisf.ro ctc
Estado da Guerra.
<Rio de .Janeiro, 3 de novembro do 1921; 100° .da Independencia e 33° da Republica.
·
EPITACIO. PE8Bt1A.

João Pandiá Ctllogeras.

Regulamento para o Gabinete Photograpbico do Estado-Maior
do Exercito

CAPITULO I
ORGANIZAÇÃO E FINS

Art. 1. o O Gabinete Photographico depende directamente
do Chefe do Estado-Maior do Exercito, ,~em • autorização. do
qual nenhum trabalho poderá executar; qualquer q!le seJa a

ACTOS DO pODER EXECUTIVO

Súà ptbcédencia, ~ e superintendida· pHo Chefe dd Cábittet.é ao
EE-tado-Maior.
.
'Art. 2. o o Gabinete Photographico tem a seu cargo os seguintes ~rabalhos:
tt) d~senhos d~stinados â grà'vt.Iras e lithographia~;
b) photographias destinadas 11 prbcesMS photo-ttiêcãtiiéds ·
;f) gtavurai:; especialmertte destitiadàs á impt~ssãb lypdgraphica;
tl) photo-lithogtaphias especialmente desthuiclas á.. impressão lithographica de cartas e outros trabálb·;s grâph!cos.
Paragrapho uni co. Sem .prejuízo dos serviços ortlinarios,
póde o Gl:lbine~e .Photographico, com prévia .autorizáção do
Chefe do Estado~~Iaior. para ~ada caso, executar trabalhos
~ncommertdados 'P.Or officiaes do Exercito, u~a vez que tratem
de ásstimptos militares, mediante indemnização correspti)rt...;;
dente. ao custo do material c da mão rle obra, com um acér·escimo de 5 %, correspondente á depreciação de maohlnas
e utensilios.
. j\rt. 3. O pessoal do Gabinete Photographico é o segliinte:
Encarregado do ,Gabinete Photographico:
1 archivista;
0

SECÇÃO DE DESENHO

f ~artographo; (en,c~.r~eg~do da secção);

1 deserthistâ hthographiJ;
f desenhista de 1a cHtsse;
1 desenhista de 2"' classe;
1 aprerttliz.

SECÇÃO DE PHOTOORAPHIA

1 photographo
f photographo
:l aprendiz de
1 aprendiz de

(encarregado da secção) ; .
ajudante;
ta classe;
2n classe.

SECÇÃO DE GP.AVURA E PHOTO-LITHOGRAPHIA

piloto-gravador (encarregado da .secção) ;
1 photogi'apho-ihiprec;;sor (de zinco);
,f montador de clichés;
f ponçador de zinco;
i aprendiz de 1a classe.
1

SECÇ.~O DE ífvrr>RESSÃO LlTHOGRAPHICA

1 transportador 1ithographo (encarregado da secção);
2 impressores lithographos;
2 margeadores;

AC'l'OS DO PODER EXECUTIVO

423

2 ponçadores de pedra;
{ aprendiz de f a classe; .
3 wprendizes de 2• classe;
1. servente.
Art. 4... O ertcatregadó do Gabineta ~hotograí>Hico será
.notrteatlo por :portaria do Ministro dll Guerra, rrtêi:liãhte proposta do Chefe do Estado-Maiô!~ dtl EX~ré-ittl, e t1 ~ réslo do
pessoal, inc~usive a:pr~ndizeÉ!"J pelo Ghef~~ .do_, Estado•ftiaipr.
~
Art. 5.o Os vemnmentos do~ pe~soal .são ,consi81lad~s na
tàbellá ahhexa.
CAPlTtJLO li
-DEVERES DO PESSOAL

Art. 6.° Compete ao enêarregàdo· do gabinete photographfco:
a) velar pelo exacto cumprimento deste regulamento;
b) ter sob sua guarda e responsabilidad.~ o .machinismo
~ o material existentes nas secÇões do g~btítete photographico;
c) providenciar para que sejam nHthtidds ·ettl Sigillo os
trabalhos de caracter res~rvllido;
d) apresentar, até 30 de janeiro, o relatorio dos trabalhos executlidos tio dnno ttnteribr;
e) fazer pedido d~ material pàra ll Ct>hiéêçãtJ dos trabal1hos;
.
.
. ,
f) avaliar o ctisto dos trabalhqs confecei.enados 1 totnando
por base os preÇos de apqUisição do material, indicados pela
Intendencia qo Estado Ma.ior1 em uma· nota que deve acompanhar os artigos fornecidos;
.
g) fornecer á 5" secção do Estado Maior tres exemplares
de todos os trabalhos cartographicos confeccionados no gabinete Photographico;
h) determinar com prévi.o a~sentimento do ·chefe do
Estado Maior a prorogação dás hbras d~ trabalho, quando
assim o exigü~cm as necessidades do serviço;
i) encerrar diariamente o ponto;
j) fixar, quando. fôr exigido, o prá.zo páNt a entrega de
qualquer trabalho, tendo o maio·r ..9Jiidado para que·, neste
caso, so observe a maxima pontualidade;
k) propôr, justificando; a admissão oú dispensa, assim
como passagem do classe de qualquer dos seus subordinados.
Paragrapho unico. O encarregado será ístibstihiido nos
seus impedimentos por um dos encarregado~ de séD~ãd, designado pelo chefe do Estado Maior~
Art. o Compete aos encarregados das secções:
a). executar com a maior p,erfeição e brevidade todos
os trabalhos determinados peló chefe do gabinete photographi:Co, ficando res'ponsaveis pelos. que.\ se i nu tilizareni por
negligencia, quando não tiverem irtdicauo os culpados;
b) requisitàr do encarregado do gabinete photographico
o material necessario aos trabalhos de que estejam incumbidos, sendo responsaveis pelo que se extraviar •.

7:

ACTOS DO PODER EXECUTIVO

Art. 8. Ao archivista compete:
a) catalogar todos os trabalhos de desenho destinadQS· ao!
regulamentos;
_
b) fazer a escripturação do movi~ento dos tra:balhos,
registrando em , livros aproprialios os btulos .dos trabalhos,
data da entrada, numero de exmnplares e destmo;
c) registrar em livro apropriado,
data de nomeac.ão,
nomes e ~esidencia .do pessoal.
Art. 9. Aos demais empregados compete ~catar e cum:..
prir as ordens que lhes forem dadas pelo chefes e encarrega"""
dos das respectivas. secções.
Art. 1o. Dentro de cada categoria dé operarios, a subordinação obedece á distribuição em claRses, e, em cada classe,
ú antiguidade.
0

0

CAPITULO ITI

Art. 11. . Nenhum empregado f.;erá admittido no quadro
do pessoal, sem que prove:
a) saber ler e escrever;
b) ter a nPces~:;aria habilitação para o Jogar que pret.endfi
(JCcupar;
c) possuir a carteira ne reservista do Exercito;
d) não_soffrer de molestia contagiosa e ser vaccinado.
Paragra~pho nnico. Nenhum aprendiz poderá ser admittido si não a titnlo de ensaio, que não durará mais· de dous
mezes. Será dispemmdo si ao findar .este pra~o não tiver dado
sufficiente garantia de bom comportamento, -assi:duidade e
·
aptidão.
CAPITULO IV
PBNAR, DBACONToS E ABONOS

'Art. 12. Todo o pessoal ao serviço do Gabinete 'Photographico fica sujeito ás s_eguintes penas disciplinares:
a) admoestação;
b) desconto de um terço da diaria;
c) perda da diaria;
d) suspensão;
e) demissão.
Art.. 13. As faltas de comparPcimento não justificadas
~.,-.rãn nescontanas integralmente.
§ 1. As faltas por motivo de molest.ia, que não excedam
liP oito nias, .poderão ser abonadas, até dons terços, quando
eomprovadas por attestado medico.
§ 2. o A~ faltM provenientes de desastres ou de moi estias
rontrahidas em serviço, serão abonadas integralmente, me-.
diante comprovação do medico ou· da autoridade que constatar
o accidente.
0

ACTOS DO PODER qEQ.UTIVO

§ 3.• A faita de comparecimento dur~nte 30 dias consecutivos, sem apresentação de attest.ado 'medico, importa em
abandono de sérvico.
.
Art. 14. Ao empregado do Gabinett' 1Photographico que,
por negligencia ou falta de cuidado, estragar ou inutilizar
qualquer material das o.l'ficinas, será feita carga da respectiva
importanch para ser descontada de seus vencimentos. '
Art. 1.5. Além das, penas previstas no 1)resente regula:nent<J, ·.todos os empregados e~tão sujeito~ ás regras disciplinares dos regulamento~ do Exercito, no•. que lhes for applicavel. ·
CAPITULO V
DISPOSIÇÕES GERAES

Art. 1.6. Todo o pessoal do Gabinete P.hotographico é directameilte subordinado ao encarregado do Gabinete Photograph·ico f' está sujeito ás seguintes disposicões:
a) ·entrar e sahir ás horas marcadas para começo e terminação do trabalho; '
.
·
b) não sahir das officinas sem ·prévio consentimento do
rnearregadP. mesmo quando termina!jo o trabalho;
c) a f'nf.rada d0s operarios gerá ás 8 :Ih horas e a sahida
~ 16 '12 horas ,exceptuando-se aos sabbados, que ser:á ás
15 % horas. Os .desenhistas entram ás 1.0 % horas;

d). dentro das horas do expediente .haverá para os operarias um descanso de uma hora, das H ao meio dia, para
~mo~.
·
,
Ar~. 17. No caso de necessidade de prorogação de expecicnte, os operarios só perceberão vantagens extraordinarias.
se o exce<;c;n for de mais de meia hora de trabalho. Neste
raso, será abonada meia. Maria .. Quando o excesso de trabalho
~or de mais de duas até quatro horas, no maximo, será abonada uma diaria.
·
'
Art. HL E' terminantemente prohibtdo ao~ emprcgarlos
prestar qualquer in{ormação a pessoas extranhas á adminisfJ•ação do Estado Maior sobre o a.ndamento dos trabalhos
Art.. 19. Todos os empregados são obrigados a uzar blusâ
de zuatte durante as horas de serviço, exceptuando-se os dc!3enhistas, que l\Sarão mandriões de brim pardo.
·
Paragrapho uni co. Quando houver necessidade de limpeza geraL o en,carregado do Gabinete Photographico designará um operaria menos graduado e ur;n aprendiz de cada
gecção para auxiliarem o servénte neste servi co .
. Art. 20. O servente entrará ás oito horas, afim, de fazer
a limpeza antes que se inicie o trabalho.
DIAPOSIÇÃO TRANSITORIA

Art. 21 • Em quanto qão houver .dotação de recursos cor!'Pspnndent.f's .ao ~uadro e aos vencimentos fixados· neste re;mlamento, os serviços serão executados como até agora o
tf'em sido.
'
Rio de Janeiro, 3 de novembro' de i92L - Pandiá Calogeras.

ACTOÉJ DO PODER EXECUTIVO
GABINETE PHOTOGRAPHICO

;Tttbella

i
f
f
f
f
f
i

'2

2
f

1
:1
1

2
f
4

ae venci#tentos a l'jtte se refere o art
regulamento

Olasses
Ord.
Encarregado do gabinete (techhiéo) ...... ~ . • . . . . . . 7 :200$ '
desenhistá cartogràpho...... '4 !400$
desenhista lithographo...... :41:000$1
desenhista de ta classe ....•. , a f 200$
desenhista de 2" classe. . . . . . 2:400$
photographo ............. • • 3:200$
photographo ajudante. . . . . . . f :440$
trà.nstwrUtdor lithogtàphb. . . !3 :200$
impressbres Hthtlgraphos .. , . 4 :800$
margeadores .......... , . • . . 2 : 400$1
photo-gravador . . . . . . . . . • . . 2:400$1
montador de clichés..... . . . i :200$1
impressor photo-lithographo ' 1 !440$
archivista ,. . . . . . . • . ... • • • . . . 1:60.0$
ponçadores dé pedra .......•. 2t880$
ponçador de zinco .......... 1:200$
aprendizes de 1 a classe, diaria

3$000 .. ·-·. ·-· ...... ~ .• ó .
'4 aprendizes dê 2a. classe; diaria
2$000 o • • • • • • • • • •-• ·, • • • • •
'f servente .. ·-· ... _. . . . . . . . . . .

5°

do presente.

Grat.

Totat

3 : 600$

to:soà$OOo

2 :200·$
2:000$
f :600$
f :200$
1 :600$
720$
f :tlOO$

2 :,400$
1 :200$.
1 :200$
600$
720$
800$
1:440$
600$

t>:600$000
6: ood$tWü
:4:800$000
3:600$000
4:800$0{)0
2.:160$000
4:800$000
7t200$0()0
3:600$000
3:600$000
1:800$00.0
2 ~ 160$0()(}
2t400$000
4:320$000
1:800$000
"4:380$00(}

• •••••

720$

2:920$000
2:160$000

Somm!l ...... ~ .......•.......... ;

i79: 900$000

'" , ttio de Járieiro.
t;;alogeras.

I••• • l • •
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o• •
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3 de novembro de 192i. ~

DEtmETÜ N. 15. 089 -

DE

3 DE

Jod.o Pandid

NOVEMBRO DE

1921

J\br~. â~ ~lihisterid da _Fàt-eridá _o ereclito dê 2 .. 000 !000$, suppl·emerltar á v~rha 3.o.t, :·E~er~icibs findos», do vigente

orçamento do mesmo niiíiisteho.

o Presidente dti Republicà dos Éstâdos Unidos do tlrâsil
usando da autorização contida tio art. 96, h. 1, da lei nu~
mero 4. 242, de 5 de jàrteiro findo, e tendo ouvido o Tribunal
de Contas; na fórtrtà do h. IX do art. 32 do re-gulàínento approvado pelo decreto n. 13.868, tlê 12 de hbv~trtbro tl~ · HH 9
resolve abrir ao Ministerio da Fazenda o credito d~
2. ?OO :000$. (~ous. mil conWs de réis), supplementar á verba
30 ,. «Exercwws fmdos», do orçamento do mesmo ministerio
para .o corrente exercicio.
Rib de Janeir_o, 3 de novembro de {921, 100° da Independericia e 33° da Republica.
'
EPITACIO

PESSÔA.

Homeró hapiista.

AOTOS DO PODER

BXBO~O

'QIEJORETO N. 15.090- DE 3 DE NOVEMBRO DE 1921
~-\hre ao Mlnisterio dá Viação e Oltras :Publicas o credito de
' 50. 000 :000$ ( cihcoeíita çbtitós de réis) (Para attender as
dês}i~zas

dom o ihiêtt> tlos tr~lialhos da. cohstrtlct}ão de
Utlhã telegràpltiéã etitr~. Sáiita Rit3 do Parrtllhyba
ê Jlitühf; pass:ütdo fjeht cidadâ do Rid :Vetd·e, no Estado
de Goyaz.

umã

O Presidente da Republica dos Estados Unidos do Bra.:..
sii, usando da autorização con~tante do n. XXVIII, art. 83,
da lei n. _. 4: 242, _de _6 _de Janeiro _do co,rren.te anno, resolve
abrtr. ap Ministerio da Viação e Qbras, Publicas o credito de
5u :000$ (cincoenta cont.os de réis); para attem::l~r ás despezas com o inicio dos trabalhos dà cohstrucção de uma linha telegraphica entre Santa 'Rita do Parnahyba e jatahy,
passando p~Ia cidade do Rio Vêrtlt!J rto Estado de Goyi:iz •
.' ·ítiu d~ .taneiro, 3 de hoverrtbro de ÜJ12i, 100" da írtdependertcia e 33° ctâ Ih:iptiblicn.
EPiTÀCIO

PESSÔA.

J. Pires do Rio.

-·--·D:ECftETÓ N. 15,091 -

DE

3

DE NOVE:MBRtl DE

1921

;Autoriza o ministro_ dá :Fazenda a emitir a>polices da divida
tmblica 1 até á importan(}ia de 1 .• 500 : OOQ$, pilra occorrez: á.~ d~_speza~. de . cohstrucç~q dó ram~l tle Angra dçs
R~ts a Barra Mansa, da Estrada de Ferro Oeste de Mt~
nâs.
·O Presidente da Republicà dos EsUtdos Unidos do Brà-:sil, na f6rma do disposto no art. 82, da lei rt. 4. 242, de fJ
de janeiro findo, e pa:ra execuÇão do decreto n. 14.804, de
11 tle maio db corrente àriho, iiecretâ:
Art, 1. o Fica o ministro da Fazenda autorizado a emitlir apolices da divida publica interna, do valor de um conto
de réis cada tirt1â; jüros de 5 o/o ao an:p.o, até a importancia
de f.,5o00°000$ (mil e quinheíítôs contos de réis), papel;
para oc~orrer ás. des:p,e~as d~ constr~cç~o .do ramal 1de .An~a·
dos Reis a Barra Matisa; tla ~stráda de Ferro Oest~ de MInas.
,
Aft. 2." Revo~âiii-se as di~osiÇõ«!s em éontNitio.
Riodfi'_Janeiro, 3 .denovembro·de 19121; 1000 da Itidépendencia e aao da Republica.
EPITACIO PESSÔA.

ftoméro Baptista.

ACTOS DO

128

DECRETO N. 15.092

PúDE~

-DE

EXECUTIVO

3

DE NOVEMBRO DE

1921

Approva o projecto e respectivo orçamento, na importancia de·
42:962$755 • (quarenta e dous contos noveoen~os e s.essessenta e dous mil setecentos e cincoenta e mnco ré1:;),
para a construcção de um desvio com posto telegraphtco
na linha do S. Francisco ·a ·Porto União, de cqnces8ij.o da.
Companhia Estrada de Ferro S.. Paulo Rio-...Grande
O Presidente da Republica dos ;Estados Unidos do Brasil,
attendendo ao que ·requereu a Companhia íEstrada de Ferro
S. Paulo-Rio Grande, de conformidade com o estipulado na
lettra b, condição 5 11 , da portaria expedida pelo Ministerio da
Viação e Obras Puhlicaf' em 21 de janeiro do corrent,.e anno,
e de accôrdo com o que propo-z· a Inspectoria Federal tias .ffistradas, decreta:
Art. 1. Para a construcção de um desvio com posto telegraphico nntre as estagões de S. Bento e Rio Negrinho, no
kilometro 147,223 da linha de S .Francisco a Porto União,
de concessão da requerente, ficam approvados o projecto e
orçamento que com este baixam, rubricados pelo director geral
de Expediente da Secretaria de Estado da Viação e Obras Publicas.
Art. 2. A despeza que for effectuada com a referida
construcção, até ao maximo do orçamento ora· approvadq, na
irnportancia àe 1.2 :962$755 (quarenta e dous contos novecentos e sessenta e dous mil setecentos e cincoenta e cinco réis),
será, depois de rffcctivamente apurada, levada á conta das
taxas addicionaes a que se refere a portaria acima citada,
conforme as suas condições 1 a e ~' e nos termos da 16
Art. 3. O prazo para a . conclusão das respectivas obras
deve ser fixado pela fórma prescripta no n. 5 da condição d.3"
r de accôrdo com a 6n e § 3° da sa condição da alludida portaria, isto é, por occasião da execução do melhoramento de
q~e se trata, o chef~ do districto de fiscalização, ouvida prévmmente a companlua, proporá á Inspectoria Federal das Estradas o prazo que julgar conveniente.
·
. Rio de Janeiro, 3 de novembro de 1921, 1000. da Independencia e 33° da Republica.
0

0

11

•

0

EPITACIO PESSÔA.
J. Pires do Rio.

DECRETO N. 1.5.093

-DE

3 .DE

NOVEMBRO DE

1.921·

Organiza :'i Dirccforia Geral de Intendencia da Guerra

9 Presidrmte da Hepublica dos E~tados Unidos do Bra-=
da attrihni·ção qnc lhe confere o art. 48, n. 1, da
Const1tmçao, resolve:
Art. 1. o A Direct.oria Geral da Intcndencia da Guerra
começ.ará a funecio':lar a 1 de dezembro proximo vindouro,
orgamzados os serviços, de accôrdo com os arts i o, 2o e 3o
~n. u~an.d~

ACTOS DO PúDJCR BXECU'l'lVO

do decreto n. 14.385, de 1 de outubro de !920, e mediante
instruccõcs ex;pedidas pelo ministro da · Guerra.
Art. 2. o O general director geral da Intendencia da
Guerra, na qualidaçle de .chefe do corpo e inspector ger3:l,
terá inteira autoridade sobre. o conjunto dos. quadros constitutivos do serviço de intendetlcia da guerra e das res~ctivas
attribuicões.
·
.
Art. 3. o Revogam-se as dispo,icõ'es eltl contrario.
Rio 1de Janeiro, -3 de novembro\de 19r2t. 1000~. da Independencia ·e 33° da Hepublica; ·
EPITACIO PES$ÔA.

João Pandiá Calogeras.
DECRETO N. 15.0U4 -

DE

3

DE NOVEMBRO DE

·1921

Altera o regulamento approvado por decreto n. 14.385, de
outubro de 1920
O Presidente da Republica dos Estados Unidos do Brasil, usando da attribuição que lhe confere o art. 48, n. 1, da
Constituição, resolve:
Art. 1. O serviÇo de arreiamento fioa incluído .no n. 7,
alinea a, do art. 1o do regulamento · aJp;provado por decreto
n. 14. 385, de 1 de outubro de 1920.
Art. 2. o Revogam-.so as disposições em contrario.
Rio de Janeiro, 3 de. novembro de 1001, 100° da Inde:pendencia e 3.3° da Republ ica.
·
0

!EPITACIO P;ESSÔA.

João Pandiá 'Calogcras.

DECRETO N. 15.095 -

DE

.5

DE NOVEMBRO DE

1921

Abre ao tl\1ini·sterio da Viaçã.o e. Obras Publicas o !Credito
de 1. 000 :•0'00$ (mil contos de réis), ·para occorrer ás
despezas. ,com a continuação da. construcção do edifício
destinado á Administração dos Correios üa capital do
Estado de S. 'Paulo.
O Presidente da Republica dos Estados Unidos do Brasil,
usando da autorização contida no n. LVI do art. 83 da te1
n. 4. 2ct2, de 5 d('· janoiro do corrente anno, resolve abrir ao
1\finistcrio da Viação c Obras Publicas, o ·credito de 1.000':000$
(mil conto~ de réis), para occorrer ·ás despezas com a conl.inuação da construcção do edificid destinadõ á Administração
dos Correios do Estado de S. Paulo.
Hio de Janeiro, 5 de novembro de 1921, 100° da Independencia e 33° da Republica.
EPITACIO PES•SÔA.

J. Pires do. Rio.,
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DECRETO N. 15.096 -

DE

5 DE

NOVEMBRO DE

1921

Approva o projccto c respectivo orçamento, na importancia de
39: 5B2$735 (trinta o nove contos quinhentos e noventa e
dous mil se tentos e trinta: e cinco réis), para a constrQcção de um desvio do cruzamentos, com posto telegra.,
phico, na linha de Itararé ao rio Uruguay, de con.c~::;ão
da Companhia Estrada de Ferro S. Paulo-R~o Grande.,
O Presidente da Republica dos Estadps Unido~ do Brasil, attendendo ao que re-quereu a Companhia Estrada de
Ferro São Paulo-fl,io Grande, de conformidade com o estipulado na lettra b, condição 5• da portaria expedida pelo Minis.;.
teria da Vj~ção e Obras :Publicas em 21 de janeiro do corrente
anno, e de accôrdo com o que ptopoz a Inspectoria Federal das
Estradas, decreta:
Art. 1 . o Para a construcção de um desvio de cruzamentos, com posto telegraphico, no kilometro 7. 807, norte df\
linha de Itararé ao rio Uruguay, de concessão da requerente,
entre a estação de Ponta Grossa e o desvio de cruzamentos do
kilometro 15.264, ficam approvados o projecto e orçamento
que com este baixam, rubricados pelo director geral de Expediente da Secretaria qe Estado da Viação e Obras Publicas.,
Art. 2. 0 A despcza que fôr effectuada com a referida construcção, até ao maximo do orçamento ora approvado, na importancia de 30 :592$735 (trinta e nove contos quinhentos e·
noventa e dons mil setecentos e trinta e cinco réis). será, depois de devidamente apurada em regular tomada de conta;;,
levada á conta das taxas addicionaes a que se refere a portaria apima citada, conforme as suas condições i • e 4a e nos termos da 16".
Art. 3 .9 O prazo para a conclusão das respectivas obras
deve ser fixado pela fórma prescripta no n. 5 da condição
13" e de accôrdo com a 6a § 3° da s• condição da alludida portaria, isto é, por occasião da execuçãp do melhoramento de
que se trata, o chefe do Districto de Fiscalização, ouvida préviamente a Companhia, proporá á Inspectoria Federal das Es ...
tradas o prazo que julgar conveniente.
Hio de Janeiro, 5 de novembro de 1921, iOOo da Indepen..
dencia e 33° da Uepublica.
EPITAOIO PESBÔA.

I. Pire$ do lliQ .
DECREJ'rO N. 15. 09'7 -

DE

5

DE NOVEMBRO DE

1{)~1

Approva o projecto c respectivo orçamento, na import.~ncia
de 2D6 :268$280 (duzentos e noventa e seis contos du~en.
tos e sessenta e oito mil dq;zentos e oitenta réis), para p.
conclusão do augmento para 1. 600, do numero de dor~
:rn~ntes, por ldlometro, na Estrada de Ferro po Paraná. e
nos desvios do trecho de Capivary ao Rio Negro.
O Presidente da Republica dos Estados Unidos do Brasil,
attcndcndo ao que, de confonnidade com o estipulado na lettra
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b, condição 5• da portaria expedida pelo Ministerio da Viação
e Obras Pu~licRs em 21 de janeiro do aorrente anno. r{lquereu
a Companhia Estrada de .F.'erro São Paulo . . Rio Grande, e de
aocôrdo com o que propoz a Inspectoria Federal das Estradas,
decreta:
Art: Lo Fica~1 approvados? proJeof,o e orçamento que com
este baixam, rubrwados pelo d1rector geral de Expediente da
Secretaria de Estado· da Viaç.ão e Obras Publicas, para a conclusão do augmento para 1. 600, do numero de dormentes, por
kilometro, na Estrada de Ferro do Paraná, arrendada á requerente, e nos desvios do trecho de Capivary a Rio Negro, do
ramal de Serrinh~ ·ao Rio Negro, da referida estrada ..
Ar.t. 2. Depois' de apurada em regular tomada de contas,
será levada á conta das taxas addicion~es a que se refere a
portaria acima citada, conforme as suas condições 1• e 4" e
nos termos da 16", a despeza que, até ao maximo do orçamento
ora approvado, na importanC,ia de 2Q6 ; 268$?80 (duzentos e
noventa e seis contos duzentos e sessenta e Oito mil duzentos
c oitenta réis), fôr effcctuada com a conclusão de que so
trata.
.
Art. 3, O prazo para a terminação das respectivas obras
deve ser fixado pela fórma prescripta. no n. p da condição 13 ...
e de accôrdo com a 6" e § 3° da 8" condição d~ allqdida portaria, isto é, por occasião da sua execução, o chefe do DistricLo
de Fiscalização, ouvida préviarnente a Companhi~, proporá á
J~spnc.toria Federal das Estradas o prazo q:ue julgar conveniente.
·
·
Rio de Janeiro, 5 de nov«;lmbro de 1921, 100° d~ Indepen-denc_ia e 33° cta Republica.
0

0

EPITACIO PESSÔA •.

1. Pires do Rio.

DECRETO N. 15. 098 -

DE

5

DE NOVEMBRO DE

19·21

Desapropria, por utilidade publica, os immo.veis situados
nesta Capital, á rua Manoel Victorino n~;J. 14 e 18 e outro, fiambem á me~ma rua, entre os ns, 18 e 26, pertencentes, respectivamente, · p. Casemiro Fern~ndes Guimarães e João da Mouta Camp)ello-.
O Presidente da Republiça dos Estados U~i(los do Bras:1, considerando que são necessarios á modificação do pat·eG da estação do Engenqo {te Dentro, da Estrada de Ferro
Central do Brasil, os immoveis situados nest~ Capital '\ rua
Manoel Victorino ns. 14 e 18 e outro, tambefll á mesma rua,
entre os ns, 18 e 26, pertencentes, respectivamente, a ca..:
~emiro Fernandes Guimarães e João da Mouta Camp~llo, nos
termos do art. 5 do decreto n. 4.9'56, de 9 (le ~etembro de 1903,
expedido em virtude da lejl n. f.t(l2f, da t6 da alt)sto de f002 e
de conformidact·e com o dispo~ to no a.rt. 590, § 2q; n. ll1' do
Co digo Civil, decreta!

i32
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Artigo uni co. Ficam dosaprop•riados, por utilidade publica, os immovcis situados nesta Capital, 1á rua Manoel Victorino ns. 14 e J.8 o outro, tambem á mesma rua, Lntre . os
ns. 18 o 2·6, pertencentes, respectivamente, a Casemiro Fernandes Guimarães c .João da Monta Campello.
Rio de Janeiro, ·5 de novembro de 1·921, 100° da Independencia e 33° da Republica.
;_

DECnETO

~.

lG. mHl -

__
DF:

·3

EPITACIO PESSÔA.

/. Pires do Rio.
DE NOVEMBHO DE

1921

Abre ao Ministerio da Viação e Obras Publicas o credito de
155:000$, em apolices da divida publica, para 1 attender
a dcspezas eom a construcção da Estrada de Ferro Central do Hio Grande do Norte.
O Presidente da Hepublica dos Estados Unidos do Brasil, 11sando da autorização constante do art. 82 da lei n. 4.242,

de 5 de janeiro do con·ente anno, resolve abrir ao Ministerio
da Viação e Obras· Publicas o credito de 155:000$, em apolices da divida publica, para attender a despezas com a construcção da Estrada de Ferro Central do Rio Grande do
Norte.
Rio de Janeiro, 5 de novembro de 1921, 100° da Indepcndencia o 33° da Hepublica .'·
EPITACIO PESSÕA.
~.

Pires . do Rio .,

H omero Baptista.

DECRETO N. 15.100 -

\DE

5 DE NOVEMBRO DE 1921

Approva o pro.i e cto e respectivo orçamento, na importancia
de 38 :085$U20 (trinta e oito contos· oitenta e cinco mil
novecentos c vinl.o ré~s), para a construcção de um
desvio de cruzamcrltos, com posto telegraphico, na linha
de s! Franci~eo a Porto União, de concessão da Companhia Estrada de Ferro S. Paulo-Rio Grande
O Presidente da Republica dos Estados Unidos do Birasil,
atl.cndcndo ao qun requereu a Companhia Estrada de Ferro
S. Pal-1lo-Rio Grande, de conformidade com o estipulado na
let.Lra b, condição Ga, da portaria expedida pelo Ministerio d~
Viação e Obras Publicas em· 21 de janeiro do corrente anno,
e de accôrdo com o que vropoz a Inspectoria Federal das Estradas, decreta:
Art. f.<> Ficam approvados o projecto e orçamento QIUe
C?m este baixam, rubricados pelo director geral de Exped~ento da Secretaria de lEstado da Viação e Obras Publicas,

433.
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para a conslrucção de um des;vio de crt~Zaf!lenlos, com, P(?sLo
telegraphico, no kilometro 243,714, da hnha; de S. FranCI~co
a Porto União, de concessão da requerente, entre as estaçoc;-;
de Barracas e Turvo.
Art. 2. Depois 4Je devidamente apurada em r~g.ular tomada àe contas, será levada á conta das taxas addwwnaes a
que se refere a portaria acima citada, conforme as suas c~_n
di~es 1 • e 4a e nos termos da 1ôa, a despeza que for eftectuada com a referida const!rucção, até ao ma:x:imo do orçamento ora approvado, na importancia de 38:085$920 (trinta
e oito contos oitenta e cinco mil novecentos e vinte réis) .
Art. 3. O prazo para a conclusão das respectiVR:S obras
deve ser fixado pela fórma prescripta no n. 5 da condição
13• e de accôrdo com a 6• e § 3° da 8• condiQão da alludida
portaria, isto é, por occasião ,da execução do melhoramento
de que se trata, o chefe do districto de fiscaHzação, ouvida
préviamente a companhia, proporá á Inspectoria Federal das
Estradas o praz.o que julgar conven~ente.
Rio de Janeiro, 5 de novemb'ro de 1921, 100° da Tndependencia e .33° da Republica.
0

0

EPITACIO PEBBÔA.

J. Pires. do Rio.

DECRETO N. 15.101 Abre ao
dito
ções
rios
mos

DE

9

DE NOVEMBRO DE 1921

Ministerio da .T~stica e Negocias Interiores o creespecial de 8:670$, para pagamento de gratificaaddicionaes a que teem .di-reito diversos funccionada Secretaria da Camara dos Deputados, nos terdo_ decreto legislativo n. 4. 363, desta data.

O Presidente da Republica dos Estados Unidos do Brasil, usando da autorização contida no decreto legislativd numero 4 .363, desta data, resolve abrir ao Ministerio da Justiça e Negocias Interiores o credito especial de 8 :6·70$, vara
pagamento de gratificações addicionaes a que fizeram jús,
em 1920, os seguintes funccionarios da Secretaria da Camara dos /Deputados, nos termos do J::nesmo. decreto: redactor de debates Raphael Pinheiro, (por ter completado 10
annos de serviço, 15 % sobre os seus vencimentos), 1 :800$;
continuo Cicero Gabriel da Trindade, (que passou a receber 25 o/Ó. differença a mais de 5 %) , 270$; servente Alvaro
Evangelista Nogueira, (20 o/o sobre os seus vencimentos),
720$; tachygraphos Dr. Salomão de Vasconcellos, 3:900$ e
Dr. Amaro de Albuquerque, 1 :980$·000~
·Rio de 'Janeiro, 9 de ,novembro de 1921, 100° da Independencia e 33° da Republica.
·
EPITACIO PESBÔA.

lpaquirn Ferreira Chat·es.
·a:.ela êle lUU;.._Vol. V.
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DECRETO

~.

15.102

-DE

EXtcu~tvo

9

DE NOVEMBRO DE

192i

Cl'êa um Palr·umüo Agrieota na cidade de Pelotas, no Estat.lo
do Hio Grande do Sul

. O Prc;3idcnlc da Republica dos Estados Unidos dQ Brasrl, tendo em vista o disposto no art. 46, verba a•, alínea·
:v, «Titulo Material», da lei u. 4.242, de 5 de janeiro de
1!)21, decreta:
Ar·t. f." l<'ira m·eado um Patronato Agrícola 1lla cidade
<le lJefotas, Estado do Hio Grande do Sul, com a denominaÇão.
de «Visconde da Ul'aça», que serA regido pelo regulamento
approvado pelo decreto u. 1 ~~. 706, de 5 de julho de 1919.
Art. 2. o Hevogam-sc as disposições em contrario.
Uio de Janeiro, 9 de novembro de 1921, 100:; da Independcncia e 33° da Republica.
EPI'I'ACIO PESSÔA.

Sirnões Lopes.

DEOHETO N. 15. 1O:J -

DE

9

DE NOVEMBRO DE

1·921

Abre ao Mini si el'Ío da .Justiça c Negocios Interiores o cre.....
dito especial de 84.8$750, destinado ao pagamento ue
gratifjcações addicionaes a qu~ teem direito diversos
rurtccionarios da Secretaria da ·Camara dos Denutados,
tos termo~ do deerPto legislativo n. 4. 363, desta· data,
O Presidente da llepublica dos Estados Unidos do Brasil, usando da antoi'ização contida no decreto legislativo numero 1. 363, úes I a data, resolve abrir ao 1\tinisterio da Justiça e Negociol:i Inlcriorcs o credito especial de 848:$750, destinado ao pagamento de gratificações addicionaes a que teem
direito e deixaram de receber· os seguintes funccionarios da
Sccretal'ia da Camara dos Deputados:. redactor de debates
José Maria Goulart de Andrade, (de 26 de abril a 16 de
ag-osto de 19·J 5, 15 o/o), 300$; continuo Cicero Gabriel da
Trindade, (de 9 a 31 de dezembro de 1919, differença de 5 %,
por ter ,passado a receber 2·5 %, desde aquella data), 17$250:
servente Alvaro Evangelista Nogueira, (de 12 de setembro a
iH de dezembro ctc HH9, 20 % sobre cs seus vencimentos),
~18$; tachygraphos I> r. Salomão V.asconcellos,
209$ e Dr.
Amaro llo AlbuquerqHc, 101.$500
(referentes ao periodo de
1J a ~H de dezembro ctc 1919).
Rio de .Janeiro, 9 de novembro de 19·21, 100° tia Iride.:.
pcndenéia c 3i}" da Hcpnblica.
EPITACIO PESSÔA.

Joaquim Ferreira Chaves.
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DEOitE'fO N. 15.104 :.._;_

DE

9

DE NOVEMBRO DE

1921

Autoriza a consolidação doe contractos Çelebrados. com o Es.tado do Maranhão para a construcção, uso e goso das
obt·as de melhoramento do porto de S. Luiz do Maranhão.
O Presidente da Republica dos Estados Unidos do Brasil,
aLtnndendo ao que requereu· J Governo do Estado do Ma ..
ranhão e tendo em vista a modificação do plano geral das
obras de melhoramento do porto da c~ital daquelle Estado,
na conformidade do decreto n. 14.882, de 2t de junho do cor ...
rent.e anuo, bem como as informações prestadas· pela Inspect.oria :Federal de Porto~, Rios e Canaes, decreta:
Artigo unico. Fica autorizada a consolidação dos cont.racto~ celebrados com o E~tado do Maranhão em virtude dos
dcei'otos ns. 13.270, de (i de novemqro de 1918 e 13.612, de
:!1 de. maio de 19 19, para a construccão, uso e gosodas obras
ue rnclhoramento do tporto de S. Luiz do Maranhão, de accôrdo oom as clausulas que com este baior:am assignadas pelo
ministro de Estado da Yiação ·~ Obras Publicas.
Rio de Janeiro, 9 de novembro de 1921,.100° da Indepcndcncia e 33° da Republica.
1

EPITACIO PE'3SÔA.

J. Pires do Rio ..

Clausulas a que se refere o decreto n. 15.!04 desta data
OBJECTb DA CONCESS.~O, PR1\ZO E FAVORES CONCEDIDOS

I

R' concedida ao E.sl ado do ~~naranhão de accôrdo com o
di~posto no art. 1310, n. XIII, Ja lei n. 3.4.54, de •6 de janeiro

de 19J8, autoriz.ação ·para construcção das obra.s de melhoramonto do porto de S. I .. uiz do Maranhão, uso e goso das
mesmas durante u prazn de 60 annos.
Paragrapho uni co. O respectivo contracto só será excquivel após o registro no Tribunal de Conta!.·
li

As obras de melhoramento que -fazem objecto da presente
são as que constam do plano geral, organizado na
Inspoctoria Federal de Portos, Rios e Canaes, approvado pelo
deerelo n. 13.133. de 7 de agosto de 191'8', alterado pelo de. en'.to n. 13.612, de 21 de maio 'de 1919 e mod.Uicado pelo
deereto n. U.882, de .?.t de junho de i921.
·
Essas obras eomprehendem:
1~>, um molhe ou ,guia-conente de meia maré, que parte
da ponta do Bomfim, do lado esquerdo do estuario do Baeanga e com a. extensão de 2. 766 tpetros v~e procurando a
~once~são

berra e

ap~~r\,.el_tando

o banop de Mtnerva. de

~aneira

a re-

36

AOTOS DO PODtm EXEOUTIVO

luzir a 500 met.ros de largura, a entrada do porto. Esse molhe.
;ermina .por urml estacaria üe concret_o armado subindo a.
hn,20 acima do nivel dos mais altos preamares, no qual é en~astada uma torre metallica de treliça, servindo de pharolete,
~om nm fóco luminoso a 10 metros de altura, acima do nivel do mar. O typo de molhe . approvado pelo decreto
n. 14.882 poderá ser substituido pelo de estacas pranchas de
concreto armado, na dossagem de 450 kilos de .cimento .por
metro cubico; a cunstrucção só se fará depois de ser apreciado o effeito .que o revestimento da margem direita exer~er na conservação da profundidade do canal;
·
2°, dragagem do canal de accesso do porto e de uma bacia de evolução. O cª'nal será dragado para uma largura uniforme reduzida a 100 meLros e profundidade aug;mentada tpara
seis metros, abaixo do z.cro da escala de marés e indo terminar em uma bacia destinada a embarcações que demandem
o porto on delle znrparem. Essa bacia terá a largura de 250
metros por 700 do eomprirnento e será dragada até a cota oito metros um relação ao zero da escala de marés;
3", substituição do cáes fluctuante projectado, por um
cá~Js acostavcl fixo, sobre estacas de concreto armado, na dozagem de 450 kilns de cimento, por metro cubico, com 463 me.trns de extensão, competentemente provido do apparelhamenh·
par~ carga e descarga de mercadorias;
4°, ineorporação da explanada do cáes da Sagração ao
melhoramento do porto para a construcção de armazens externos e ligação com o porto, das linhas ferreas que venhqn:
ter á cidade de S. Luiz do Maranhão;
5°, construcção de tres armazcns de ferro corrugado com
armação metallica, ao longo do cáes acostavel;
6°, calçamento da zona do cáes de atracação;
7°, estabelecimento de linhas ferreas ao longo do cães e
a ligação dellas ás da E. F. S. Luiz a Therezina;
8°, fornecimento e assentamento de guindastes;
fr', installação electriea para luz c força;
10, collocação de gradil de ferro, com portões fechando o
cáes e suas depenJencias;
11, revestimento da margem direita do canal de acces~o,
sujeita a erosões;
12, abertura do canal de Arapapal1y, em condições adequadas a estabelecer a communicação direeta do porto de São
Luiz com -a rêde fluvial do Estado, servindo assim ás embar-cac;;.ões {(UC fazem actulmente a navegacão dos rio.s;
13, continuação da const.rucção do eáes da Sagracão e· o
seu alargamento, quer em direcção da margem esquerda do
rio Arlil, quer em clireeção da margem clireitfi do rio Bacanga,
de maneira a construir uma avenida, eireumdando a capital do
Estado;
14, edificações proprias pai'a a' Alfandcga e CorreioS!. em
logar fixado pelo Governo Federal;
15, obras de melhoramentos na ponte da Arêa, inclm;!ve
a reconstrucçfio do edifício em rui nas, .pertencentes á União.
III

As obras 3. que se refere a clausula anterior são· orça.das
em 23.242 :ü09$56ü. A approvacão desse· orçamento não. 'imtp.orta ·em nova· garantia do, G~verno Federal, além da OQ~i...
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b"llac:!a no- eontracto decorrente do decreto n. 13.270, de 6 de
novembro de 19t8 e com~tituida pelos limites da taxa de 2 o/o,
ouro, 'arrecadada annualmente no proprio· po.rto de S. Lui~
do Maranhão, emquanto necessario.

IV
Estas obras ficam divididas em duas secções, .a ·p'rimeira
os itens da clausula II, ns. 1, 2, .1 t e f3 e a
segunda os demais itens mencionados na m~sma clausula.
eompreh~ndendo

Para execução das obras meneionada~. o Estado do Maranhão terá o direito d(l desapropriar, nos termos da legislação em vigor, os· terrenos particulares, edifícios, 1pontes e
quat-squer bemfeitorias existentes nas proximidades do porto
e que forem julgadas necessarias á execução do melhoramenta.
·
pro,jectado.

VI
Durante o prazo da concessão, o Estado do Maranhão terá
o nsufructo dos terrenos de marinha que forem neces.sarios ás
<>bra~ e suas dependencias e que ainc~a não estiverem ·aforados,
e, bem assim, dos desapropriados e aterrados, ficando mais
pertencendo ao ,Estado o uso e goso dos terrenos de marinha
sitor;;: ás margens dos rios Bacanga e Anil e os terrenos de proprieJade da União no cáes da Sagração, durante o mesmo,
prazo.
VII
Os ,armazens construidos pelo Estado concessionario gosarão de todos os favores e va-ntagens e ficarão sujeitos aos
onus dos armazens alfandegados e entrepostos da União.
DA CONSTRUCÇÃO E CONSERVAQÃO DAS OBRAS

VIII
As obras de construcção serão iniciadas no prazo de tres
annos da data do registro do contrac,to pelo Tribunal de Con_,.
tas e deverão ficar concluídas no .·prazo de cinco annos .cont.a.dos do inicio das referid!}s ,obras~
·

IX
Todas as obras serão executadas sob a fiscalização da Jn
spectoria Fedf-lral dP Porto~, Rios e Canaes.
X

O Estado do Maranhão será dispensado da contibuição
para fiscalização das obras, mas será obrigado a ter como director das mesmas um engenheiro da Repartição de P9rtos,
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Riüs e Canaes, designado p·elo ministro da Viacão e Obras ·PU-;
bl icas, o qual perceberá, além dos seus vencime~tos, u~a
gratifictção que lhe sei·á dada pelo Estado. Por tnterme~to
des!!e mesmo funccionario o Governo Federal exercerá a f1s ...
calização ·sobre as obras e, além delle o Governo Federal poderá ceder, nas mesmas condições, ao Estado outros funccionarios do qne f~lle venhà a necessitar para a execução das
ohr'as.

XI

O Estado concessionario dará proferencJa em igualdade
ao pessoal e material nncionaes éom emprego
nas mrsma!'l obras.
XII
de

condiçõe~

Durante o prazo cln concessão o E::;t:ado

concessionario

5H:í. obrigado a prosf~guir, á sua custa, as reparações neccsflarias ás ohrns o 1nanlel-as em porfeii.o estado do conservacão, ficandn ao Governo F'Prtoral o direito· de, em falta de

cnmprin1enlo rlm;ta clnmmta, fazer exerutnt·
pnr· conta do Estado.

r~scs

trabalhos

l.\ rçxpt.fJH:\Ç;\0 lNDIJSTRl.\L DO PORTO

XTil
O caes acostavel com o devido appnrelhamento s6 poderá
entregue ao tra~l'go publico mediante prévia ntttortznção
dn Cio\'erno f~dPrnl.

~~t

XIV
Para a remuneracão e amortizacfío do capital empregado .
.obras e pagamento daR despeza!' de (l.ustJeio, conservação
·e fiscalização o Estarfo do Maranh~o tcr:í o direito de cobrar
as seguintes taxas:
·
a) par·!l as obl'as da I" secção e a partir do inicio dessas
ohrns, por inlerm0dio da Alfandega de S. Luiz:
.
A taxa de barra de 0,07 o/c ouro, sobre o valor official
das mercattorias imporf a(fas; ·
b) para as obras da 2• secção, nas mesmas condições;
i 11 7'a:r.as de atr·acaçtlo :
I - por dia e por metro linear de caes occupado por navio· a vapor ou outro motor moderno $850 .
. II ,-· por dia e por melro linear dP eaes occupndo por
nn vw a vela $650.
2• - Taxas de utilização do caes e conservação do porto·
Por kilogrn.mma de mercadoria embarcada ou desembnr..:.
rnda $003.
3o - Taxas dP. capatazias e a1·m.azenagern:
As que forem cobradas pelas alfandegas
annualmente
d~ accôrdo com a lei da receita votada pelo' Congresso Na~
Cional;
c) os navios nacionnes, com regalias de paquetes, gosar
rão do abatimento de 50 o/o na contribuição das taxns desi•
gno.dns sob a lettra b - i • e 2•;
na~

ACTOS 00 PObRt\ EX!.OUTIVO·

d) são isentos de taxas de ãtracacio as lanchas, boto~,
escalaras e outra~ embarcações miudas empregadas no ~ovi
mepto dos pas~ageiros e bagagens e as pertencentes .aos navios atracados.
XV

Logo que sejam iniciadas as obras de ,qualquer das se-

c~ões e durante todo o período da construcção dellas, o Go-

verno Federal" cobrará 2 % óuro, sobre o valor total da importaçl'io estrangeria no porto. de modo a garantir ao Estado
n renda mínima de 8 o/o ao ~anuo sobre .o capital constante do
orç:amcnto approvado para a seecão que se achar em obras,
podendo o Estado dispensar esta cobrança em parte ou em
todo.
XVI

Além das taxas referidas na clausula XIV, é licito ao
concessionario, com prévia autorização do Gov·erno,
perceber outras em remuneração de serviços prestados em
seus Pstabcleciment.os, como carrcgamentó ou descarregamento
de vehiculos das vias ferreas, emissão de ·wan·ants, etc. srndo-lhe tam})em permittido estabelecer um serviço de rehnques com tarffas préviamente approva<tas . nela União:
J;~stado

XVII
Nenhuma mercadoria, seja qual for a sua natureza ou
destino, quo entre pelo porto, poderá ser .embarcada ou desmnbal'cada eem transitar pelos. caes,. sujeita sempre ao pagamento das taxas respectiyas fixadas na clausnl a XIV de conformidadp, porém, com .as disposicões da lei n. 1. 279, de 2
de junho de 1921.
·
XVIII

A baldeação de mercadorias, quer de importação, quer de
p-xportação no interior da bahia, só será permittida, á custa
dos interessados, sujeita ·a conveniente fiscaliaç§.o, de accôrdo
c~m a lei n. 4.279, de 2 de junho de t92t.·

XIX
Ser§.o embarcadas on d.e·~embarcadas gratuitament~ quaesrttter somma~ de dinheiro pertencentes ao Govern-o Federal. as
mata!=; do Correio, assim como as bagagens dos pas.c;agoiros
~ivi~ e militares, os emigrantes e suas bagagens, correndo
tambem por conta do Estado. do Maranhlo o transporte de!llses
emigrantes e respectivas bagagen(.l de bordo a t.é os carros de
vias ferreas f{ne vierem ter ao clles.

XX
No caso de movimento de tropas fed'f!raes -poderia estas
utilizar-se gratuitamente do ~es e do apparetbamentn dCJ
Porto tl!rt\ embai'(tue e desembArQue,

ACTOS DO PODER EXECUTIVO

XXI
Para o .serviÇio de ·carga, desca~ga e ~uarda de . generos.
explosivos, corrosivos e inflammave1s, serao construidOS armazens ou depositos especiaes, fóra . da zona do cães, mediante o pagam'ento de taxas reduzidas, que será~ approyadas'
pelo Governo Federal.
XXII
Para determinação do capital empregado nas obras pa~&
os effeitos da applicação da clausula XXIX, as obras reahzadas durante cada semestre serão medidas, avaliadas e de..
scriptas pelo chefe da Fiscali.za,ção, terminando os semestre~
respectivamente em 30 de junho e 31 de dezembro.
XXIII
A I renda bruta do porto sera det-erminada annualmente.
de accôrdo com o regulamento que for opportunamente expe..
dido para exploracão rlo porto.

XX! IV

Para o calculo dos . lucros liquidos, será considerada
renda bruta a somma de todas as rendas ordinarias ou extraordinarias, cventuaes ou complementares, e renda liquida a
importancia correspondente a 60 o/o (sessenta por cento) da
renda bruta.
XXV
As taxas approvados serão revistas de cinco em cineo
annos, ficando sujeitas a reducção quando os· lucros liquidos
excederem de 12 o/o do capital empregado nas obras.
XXVI
Logo que sejam iniciadas as obras, o producto da taxa

de 2 %, ouro, sobre a importação pelo porto ora contractado,

terá como applicação especial o serviço de juros do capital
empregado nas obras referidas, d-evendo o Estado requisita~
na occasião opportuna do Ministerio da Viação e1 Obras Publicas. as providencias necessarias para entrega das respe...
ctivas importancias.
Si, depois de iniciada a exploração do porto,· em qualquer.
extensão do cáes for verificado que a renda bruta total for in...
ferior em determinado anno a 6160 do capital ·empregado, deduzida a r.ompetcnt.c amortização, terá ainda o Estado do
Maranhão direito de rrceber a parte necessaria para perfazer
aq~wllo ro~1lt a do do producto da taxa de 2 %, ouro, sobre
a tmportaç~o. arrecadada no rt>ferido anno no porto, ora contractado, 11mttada, porém, a responsabilidade da União ao
total do producto dessa taxa de 2 o/o ouro no referido anno
e no mesmo porto.
'
' ·
·

AOT08 DO PODER

~IV{)

XXVII

O Estado. concession{lrio .deve:Vá formar um . fundo d&
amortização por meio de quotas annuaes calculad~s de modo a
reproduzir o capital empregado_ na~ obras no fim- do prazo.
da concessão.
A formação desse fundo principiará dentro- de to annos,
ao mais tardar, a contar da data da assignatura do. contract~
entre a Ynião e o Estado d~ Maranhão~
XXVIII
O Governo Federal regulamentará os serviços. de explo ...
ração ·do porto, de modo a harmonizar o funccionamento d~
fisco aduaneiro exercido pelo Ministerio da Fazenda com os
interesses da administração do trafego '(lo porto a cargo do
Estado do Maranhão .e os serviços de fiscali-zação do contracto
de' concessão. a cargo do Ministerio da Viação e Obras. Publicas, representarlo pela lm;pectoria Federal de Portos, Rio~
e Canaes.
RESGATg, RIESOISÃO .E REVI~ÃO DAS OBRAS

XXIX
u uoverno Federal poderá resgatar todas as obras em
qualquer tempo. O preço do resgate será fixado de modo que,
reduzido a apolices da Di~ ida Publica, produza uma renda'
equivalente a 8 % do capital effectivamente · empregado nas
obras, 'com desconto da importancia que porventura tenha
sido amortizada.
XXX
A rescisão do presente contracto poderá ser declaradà
de pleno direito por decreto do _Governo Federal, si forem eXJ.t.

cedidos quaesquer dos prazos estabelecidos na clausula
flalvo motivo de forca maior comprovado.

vnr,

XXXI
O Governo Federal entregará desde já. ao Estado do Ma..
ranhão todo o material das obras do porto de S. buiz, inclusive a draga Marechal Hermes, depois de ponvenientemen.fe re.narada.

XXXII
De corfor•rnidadC' com o di~posf.o no art. 48, da lei nu. . .
mero 3. 97n. de 21 de dezembro de 19'1~~ revigorado pelo artigo 55 da lei n. 1. 230, de 31 de dezembro de 1920, o Estado
gosará durante o prazo da vigencia deste contracto, de isencã.o de direitos aduaneiros e de impOS!tos federaes, na fórma
da Constituição e das leis, visto serem federaes os~ senviços
de que trata este oontraoto.
·

XXXIII
Findo o praw de 60 annos, contados da assignatura do
cemtraclo, rcverter·ão para o dominio da União, sem indemni?.ação alguma, as olwas, o~ terrenos, bemfeitorias e materipl'
fixo e rodante.
Dif::POSlÇÕER DIVERSAS

XXXIV
Si tlrntro do prazo da concessão o movimeftto commercial
do 11orto ·de R. .Luiz do Maranhão exigir a ampliae.-ão das
ohra~. cor11o sejam mainr- Pxtnn~ão do cúos de atraca(:.ão, au;;!mento dr armazons, ntr .. o Estado dn Maranhão ted. pre,...,.
:fcroncia para ennstJ·tH'~:ão e exploração· das obras novas, de
<'onformidadt> com os proj.-efos que fnrf'm cstifmiados pelo
Go:yerno Federal o mediante as clausulas q11e forem estipuladas no l'PSlH'r·t iYn acc(lerlo t>tllr·r a União n n FJstado do Manmhã.o.
·
Rio de .Janeiro, fi dr novembro dr. Hl21. do lHo.

DECRETO N. 15. 105 -

DE

9

DE NOVEMBRO DE

J. i''ires

1921

Abre ao Ministerio da Viação •e Obras Pnblicag o credito de
800:000$ (oil.oconf.og cahtos de réis)., em apoli0es da divida publica, rmt·n nrrorrrw a de~peza~ rln E~trada do Ferro

TherRRnpnl is.

·

O Presidente da Republica dos Estados Unidos do Brasil,
usando da autorização constante .do art. 82 da lei n. 4. 242, de
5 de janeiro do corrente anno. resolv·e abrir ao Ministerio da
Viação o Obras Publicas o credito de 800:000$ (oitoc-entos c·ontos de réis). em apoliees da divida publica, para at.tender a
de~pezas da Estrarla d-e Frrro Therozopolis.
Rio de .Tanriro, 9 dr noyombro dA '1921, 1ooo da tndepen ..
drnrin e 33° da Rrpuhlica.
EPITACTO. PESSÔA,

I. Pires do Rio,.
Homero Baptista.-

ACTOB DO PODFR
D~CRETO

441

EXEO~VO

N. 15.106 -· DR 9 DE J:>."OVEMBRO DE 1921

Atitoriza o Miinist~rio da Agricultura, Industria e Commercio
a conceder (1 Companhia Electro-Metallurgica Brasileira,
com séde em Ribeirão Preto, Estado de S. Paulo, um emprestimo de 5.0()0 :000$, de accôrdo com o eRtabeleofdo no
decreto n. 12.944, de 30 de marco de 191.8
O Pres.idente da Republica dos Estados Unidos do BraRil,
t.endo em vista o que estabelece o decreto n. 4. 246, de fi de
janeiro, df! 1921, decreta:
·
Art. 1.° Fica o Minist.erio da Agricultura, Industria e Com-·.
mercio autorizado a conceder á Companhia Electro-Metallur-,
·~dca llrasill~ira, com séde em Ribeirão Preto. Estado de São
!Paulo, um empresti.mo de 5.000:000$, de accôrdo com o que
m:tabeleccn o decretb n. 12.944, de 30 de marco de 1918, uma
vez que, dentro do prazo a que so refere o mesmo decreto, prorogado pelo dt~creto n. 1. 2i6, de 6 de janeiro do corrente ~nno,
a Companhia Eleetro-l\fefallurgica Brasileira satisfa~:a todas
ns condições exig·idas no primeiro dos a:lludidos decretos.
Art. 2. Esse omprest.imo vencerá o .Juro de 5 o/o ao :mno
e Sf'riÍ. arnortizavrl em dez prm;tações annuaes iguaf's.
Art. 3." Revogam-se as di,sposições em contrario.
Rio. oe Janeiro, 9 de novembro de 1p21, -woo dn Tmloprnrhmri1l c 33° da Jlepublica,
·
0

EPITACIO PESPIÔA.

Simões LopPs,
nEnREro N. 15.107- nE 9

oE Nov~MaRo DE

192t

Abre
ao Minist.crio da F~a1.endá. o credito · e.Rpecial de
4:920$, para pagamento de gratificações a quo fez jús
Dagoberto de Castro e Silva. no periodo de 11· de abril
de 19'16 a 31 de maio de 1917, como ajudante da. Im;p~ ...
ctpria d(l Prolrcção nos Indios, no Amazonas e Acre.
O Presidente da Retpublica dos Estados Unidos do Brasil,
da autoriz,ação contida no art. 1° do decreto legislativo n. 4.144, de 6 de outubro de 1920, e tendo ouvido o Tribunal de Cont.as na fórrna- do regulament~o ap.provado pelo
decreto n. 13.86t8, de' 12 de novemqro de 1.919. resolve abrir,
ao Ministerio da Fnr.rnda. o crf'dito ospecial de .] :920~, para
pagamento de grat ifirat~õ,es nddicionaes a que, do arcôrrln
com o art. ô6 da loi n. 2.350, de 31 de dezémbro de 1010,
fez ,jús DagDbert.fl de Cast~:o e Silva, no periodo de 11 de
abril de i9H1 a 31 de maio de 1917, na qualidade de aJudante
da Inspectoria do Serviço de Protecção aos Indio):l, no Amazonas e Acre .
'
·
·
Rio de Janeiro, 9 de novembro de 1921, 100 da Independencia e 33n RepubHca.
n~ando

10

EPITACIO PESSÔA.

Bomtro BafJl_ista,

ACTOS DO PODER lttEOUTIVO

DEORIEITO N. 15.108-

DE

i•O' DE NOVEMBRO DE i92i

Abre ao Ministerio C.a rv1iação e Obras Publicas o cr-edito •<le
600:000$000 (seiscentos contos de réis), para acquis_iÇão
da Cachoeira do Salto e faz-enda do -mesmo nome, 1pertencentes ~aos herdeiros do n:r. Satu.rnino Ferreira da
Veiga, para a prodwcção de energia destinada. á elootri-:ficacão do ramal de S. Paulo, da Estrada de ,F:erro iGimtral do Brasil.
O Presidente da Republica do-s Estados Unidos ·do Brasi-l, usando da autorização constante do paragrapho unico do
art. 4° do decreto !Legislativo n. 4.199, de 30 de novembro
de 1921(), resolve ·abrir ao Mini.sterio da Viação e Obra·s PublicaR o credito {ie 600:000$000 (s-eiscentos contos 'de réis),
.para acquisicão da . Oadweir-a do Salto e fazenda do mesmo
nome, pertencentes aos herdeiros do !Dr. .Saturni.no Ferreira
da Veiga, para a producção de energia destinada ;á elootrificação do ramal de R. Paulo, da Estrada de .Ferro Central cu
Brasil.
Rio de Janeiro, 10 de mwembro de 1921, 100° da Inda.,.
p~ndencia e 33° da Republica .·
EPITACIO PESSÔA ••

J. Pires do Rio.

DECRETO N. i5.109-

DE

12

DE NOVEMBRO DE

1921

:Abro ao Ministerio da Guerra o credito de to .000:000$ em

apolices, para attender a despezas decorrentes da reor ...
-ganização do Exercito.
·

O Pr-esidente da Re.publica dos Estados Unidos do Brasil,
usando da autorização oontida no art. 23, alinea l, da lei
n. 4. 242, de· 5 de janeiro de 1921, e de accôr·do com o disposto no decreto n. 15.069, de 26 de outubro ultimo, resolva
abrir ao Minisi.erio da Guerra o credito de 10.000:000$, em
apolices, para attender a despez.as decorrentes da reorgani7'
·
zação do Exercito.
Rio de Janeiro, 12 de novembro de 1921, 100° da lndependencia e 33° RepubHca.
EPITACIO PESSO~.

João Pandid Calogeras.
DECRjETO N. '15. ÜO

-DE

14

IDB NOVEMBRO DE

1921

Abre ao 1\linisLerio da Viação e Obras Publicas o credito de
1-6.000:000$, supplemeritar á verba 6a, I, art. 81 da vige.nte h~i orcamontaria, destinado a despezas com combustível, lubrificantes, estopa, etc., para a Estrada de
Ferro Central do Brasil
O Presidente da Republica dos Estados Unidos do Brasil,
usando da autorização constante do decreto legislativo IQUJilero .4. 366, desta data, res-olve abrir ao Niniste!:i9_ da Viaçã~

ACT09 DO PODER EXEOVTIVO

e Obras Publicas, o CI'edi Lo de 16. 000:000$, sUpJ?lement~r á
verba 6•, n. I, art. 81 da vigente lei orcamentaria, destmado
a despezas com combustivel, lubrificantes, estopa, etc., para a
Estrada de Ferro Central do Brasil.
Rio de Janeiro, 14 de no,vembro d~ 1921, Ho da Independencia e 33° da Republica.
· ·
EPITAGIO PEBSÔA.

I. Pires,' do· Rio.

DEGllE:TO N. J 5. i i 1 -

DE

14

DE NOVEMBH.O DE

1>9·21

Abre, ao Ministerio da Fazenda, o credito especial de réis
18:968$937, para pagamento do que. é devido ao Dr. Oscar Frederico de Souza, em virtude de sentença judiciaria.

·-

0 Presidente da Republica dos Esta;dos Unitlos do Brasil,
usando da autorização contida no art. 1o do decreto legislativo n. 4. 365, de hoje datado, resolve abrir, ao Ministerio da
Fazenda, o credito especial de .18:968$937, par~ occorrer ao
pagaJmento do que é devido ao Dr. Oscar Frederico de 1Souz~a,
em virtude sentença judiciaria.
Rio de Ja.lleiro, 14 de novembro de 19.2'1, 100" da Independencia e 33° da Republica. ·
·
EPITAÔIO PESSÔA.

Hornero Baptista.

> DEICHETO N . J 5 . 112 ·-

UJ1: 14 DE NOVEMBIRO DE 1U'21

Abre,ao Ministedo da Fazenda o credito especial de 90:000$,
destinado ao pagamento de despezas effectuadas em 1920,.
por conta qo disposto no n. 24 do art. 67 da lei n. 3. 991,
de 5 de janeiro de 1920
O Presidente da Republica dos· Estados Unidos do Brasil,
usando da autorização contida no art. 1& do decreto legislativo n. 4. 364, de hoje datado, resolve abrir ao Ministerio da
Fazepda o credito especial de 90 :000$, destinadô a~ pagamento de despC"zas effectuadas em 1920, por conta dó disposto
no n. ~4 do art. 67 da lei n. 3. 991, de 5 de janeiro de 1920.
· Rio de Janeiro, 14 de novembro de 1921, Üo da IndepeD4ienoia e 33~ da Republica.
·
EPITAG~O PBSSO'A.

-'llomer.o

BaiJJ_ista.

ACTOS DO PODEn EXE.QUT1VO

DECRETO N. 15.113

-DE

14

1921

DE NOVEMBRO DE

Desapropria, por utilidade publica o terreno situado eni Mogy
das Cruzes, no Estado de S. Paulo, pert-encente a Antonio
Ferreira de Souza.
O Presidmüe da Hepuhlica dos Estados Unidos do Brasil,
eonHiderando que é uecessario, para o augmento dos desviqs
exist-entes na Bstaç.ão de .Mogy das Cruzes, da Estrada. de Fert'o
Central do Brasil, o terreno situado na localidade do mestno
nome, no :Estado de ::; . Panlo, c pertencente a Antonio FeíTeira de Souza: usando da. a_ttribuição que lhe confere ·o art. 5..
do d-Bcreto n. ·L ~)56, de !l de .setembro de 1903, expedido por
força da lei n. l. 021, do 2() do agosto de 1902, c nos termos do
artigo 590 § ~o 11. lll, do Codigo Civil, decr·eta:
Artigo uni·eo. Fica desapropriado, por utilidade publica, o
terreno situado em .1\f.ogy das Cruzes, no Estado de São Paulo,
pertencente a. Antonio Ferreira de ·Souza.
, Hio de Janriro, 14 d·c nov-embro do H>2f, 100" da Indepenticncia e 33" da ltqJUlllica.
EPITAUIO PESSÔA.

J. J>ires do llio.

])EOilETo X. 10:.11 'J ~ u.1~ H

11921

NOVEMnno DE

Cas~m

o decreto n. 4.. 76.2, de 24 de ,julho de 1871, que conoe·
deu á Companhia de Seguros "Esperança", com séde em
.S. Luiz, Maranhão, autorização para fnnccionar e appro·
vou os respectivos estatutos debaixo de certas clausulas.:
O Pr~sidPntf' da n('.publica dos Esta;dos Unidos do Br3tsil,
considerando haver· a Companhia de Se,guros «EsperanCa.»,
t~flilll SPdn nm Ri"ío Luiz, l 1:stado do Maranhão, entrad.o em lirruida~;fl.n, ~~.onfol'lno ~·onsfa do processo encaminhado ao, rMinisf.PI'io da lFazenda. .rorn o offir~io n. 13!l, de 2·2 de set~mbro
findo, resolve rca.ssar o decreto n. 4. 7:52, de 24 de julho de
187·1, que eonrr.dm1 :\ rrff'rida com.parlhia antori1..acão 1para
fune-eionae, lH~m como ap.provou os respectivos estatutos de ..
baixo .de certas clausulas.
Hio dP. Ja,neiro, B de novembro de 1~:?1, 100" da Independcncia c 33• da -Republiea.
EPITACIO PESSÔ••

Jiomero Baptista.
J)}r}CllJ~'J'O

N. 15.JJ5-

DE

iô

DE NOVEMBHO DE

!921

o

Cede, a ti-f.u1o JH'ovi!:'nr·io. (t Associação Pro-Matre
predio e
l.errenn li avenida \' t'Jwzuela n. 150, occupado pelo hos·
vital Pro-1\Iatre

O Presidente da Republica dos Estados Unidos do Brasil,
usando da autorização contida no art. 96, n. VI, da lei ,-numero :4.242, de 5 de janeiro do corr:ente anno, r:eªºlve céder,

AOTO~ D~

PODER ·EXEC.UTtVO.

a titulo provisorio, á :A..ssociaoio Pro-IM.atre o predio e terreno á avenida Venezuela. n. 159, occupado pelo hospital ProMatre, revertendo tudo ao Patrimonio Nacional si for dissolvida a z:eferida instituição.
·
Rio de Janeiro, ·16 fle novembro de 1921, 100° da Independencia e 33o da Republica.
EPITACIO PESSÔA.

Homero Ba'{Jtis_ta.
DE·CHE:f'O N . 15. 116 --

DE

16

DE NOVEMBRO DE

1921

Mam1a prestar honras á memoria tle Sua Alteza a Senhoea
Princcza D. Isa'bel de Bragança e Orléans, ·Condessa d'Eu,
fallecida na França.
O Presidente da Republica dos Estados Unidos do Brasil,
f.endo em attenção os grandes serviços 'prestados á Patrüt por.
Sua Alteza a Senhora Princeza D. Isabel de Bragança e Orléans, Condessa d'Eu, faHecida na França, e considerando que
a il1ustre brasileira, mais de uma vez Regente do Governo
da Nação, se tornou credora da gratidão. nacional e ligou seu
nome a factos da maior relevancia da historia política do Bl'asil. especialmente ás leis emancipàdoras de 28 de setembro de
1871 c 13 de maio de 1888, resolve· determinar que lhe sejam
tributadas as honras .funebres de Chefe de tmstado, e decrel a
luto nacional por tres dias.
Rió de Janeiro, 16 de novembro de 19•21, 100° da Inciependencia e 33· da Republica.
0

EPITACIO PESSÔA.

Joaquim Fer.reira Chaves.

DECHETO l\. 15 .u 7 -

DE

16

DE NOVEMBRO DE

1921

IJoncede autorização a 'l'hc Ault and \Viborg Brazil· Company
para continnae a funccionar na Republicà
O Prcsidenl e da Rerpublica dos Estados Unidos do Brasil,
aLLendendo ao que requer.eu a socie,dade anonyma The Ault
and Wiborg Brazil Company, autorizada a funooi.onar na Republica pelo decreto n ~ 13. 397, de 8 do j·anciro de 1919, e devidamente representada, decreta:
Artigo lmico. E' conc.edida autorização a The Ault and
\Viborg Brazil Company para continuar a funccionar na Republica, com a alteraçã? fci,~a .nos seus estatu_tos, por motivo do augmento do capital social, na conformtdade da resolução adop~ada na assemb.léa !Jrdinaria dos respectivos aoo·io ....
nistas, realizada a H de Jlll.Ctro· de 1921, obs·erv·ando a refe...
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rida sociedade as mesmas clausulas quo acompanham o de~reto n. 13.397, de 8 de janeiro de 1919, e ficando obrigada
a cumprir as formalidades ulteriores exigidas pela legislat;ão em vigor.
. Rio d~ Janeiro, 16 de novembro de 1921, 100° da Independencia e 33° da Republica.
EPITACIO PESSÔA.

Sirnões Lopes.

DECRETO N. 15.118-

DE

16

DE NOVEMBRO DE

1921

Crêa uma estação experimental para a cultura do cacáozeiro,
na zona do rio Dnce, no Estado do Espi~:il o Santo, sob a
denominação de «~Gioytacazes:..
O Presidente da Republica dos Estados Unidos do Brasil,
usando da autorização contida na lettra n elo art. 47 da lei
n. 4 ;242, de 5 de janeiro de 1921, decreta:
Art. 1." Fica creada uma estação eX:perimental para. a
cultura do cacáozeiro, na zona do rio Doce, no Estado do Espirit.o Santo, sob a denominação de c:Goytacazes~.
Art. 2. Revogam-se as disposições drn Cflntrario.·
R:io de Janeiro, 16 de novembro de 1921, 100° da Indepen-'
dencia e 33° df!, Republica.
0

EPI l'ACl9 PESSÔA~

Sim'ões. Lopes.
DECRETO N. -15. Hn -

DE

16

DE NOVEMBRo DE

1921

Concede a. The R;, • Grande Meat Company autorização para
funcci.onar f.' approva os respectivos estatutos
O PresidPnte da Republica dos Estados Unidos do Brasil,
attendendo ao que rPquereu The Rio Grande Meat Company,
com séde em Pelotas, Estado do Rio.· Grande do Sul, e devidamente representada. decreta:
Artigo uni co. E' concedida á sooiedade anonyma The Rio
lJrande Meat Company autorização para funccionar e ficam
approvados o::; estatutos que apresentou, bem como a alteração destes votada em assembléa' geral dos respectivos accionistas de 20 de junho de 1921, obrigada. porém, a mesma. sociedade a cumprir as formalidades ulteriores exigidas pela. le~
gislacão em vigor.
Rio de Janeiro, 16 de novembro de 1921, 100° da Independencia e 33° da Republica.
EPITACIO. PEBSÕA.

Simõe1

~ope1.
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DECRETO IN. 15.120 -

D:E i6 D:E NOVEMBRO DE 1921

.Approva as alterações feitas nos estatutos da Companhia Engell4ho Centrai! .1a Pürto Real

o Presidente da Republica ·rlos Estados Unidos do Brasil,
attendendo ao que requereu a socied&.de anonyma Oompanlhia
Engenho Central de Porto Real1 autorizada a t'unco.ionar em
virtude do decreto n. 14.490, o.e '2'4 de novembro de 1920, e
devidamente representada, decreta:
Artigo uni co. Ficam approvadas as disposicãies feitas nos
estatutos da Companhia Engenho Central de Porto Real, na
conformidade da r.esolução votada em assembléa geral extraordinaria dos res.pecttvos aeoionistas, reaUZ~ada a 16 doe setombro de 1921 1 obrigada, porém, a mesma sociedade a cumrpJ•ir as formathdades ulterioNS exigidas pela legislação em
vigor.
Rio de Janeiro, 16 do novembro de 1921, 100e da Indepetidencia e 33° da Republiea.
EPITACIO PESSÔA.•

Si1nões Lopes.·
DECRETO N. 15.121,

DE

16 DE NOVEMBRO DE 1921

Abre, pelo Ministerio da Marinha, o credito de 200:000$ para
custear as despezas de adaptaç~o ou preparo dos terrenos do extincto Arsenal de Marinha do Estado da
Bahia.
O Presidente da Republica dos Estados Unidos do Brasil.
usando da autorização contida no art. 9° da lei n. 3. 991, de
5 de janeiro de 1920, restabelecida no art. 21 da de n. 4.242,
de 5 de japeiro do Of)rrente anno, resolve abrir, pelo M.inisterio da Marinha, o credito de 200:000$, para custear as despez:as de adaptação ou preparo dos terrenos do extincto Arsenal de .Marinha do Estadà da Bahia, afim de os valorizar,
para que se aufiram das operações sobre elles realizadas
maiores vantagens ou lucros ..
. Rio de Janeiro, f6 de novembro de 19•21, 100° da Independencia e 33P da Republioa.
EPITACIO PESSÔA.

João Pedro da Veiga Miranda.

:QEiORETO N. 15.122- DE 18 DE NOVEMBRO DE 1921

Proroga por tres annos, contados de 16 de janeiro de 1921~
o prazo fixado para a conclusão da construcção do ramal
1'erreo de Urussanga
O Presidonte da Republica . dos Estadoa Unidos do Brasil,
atlendendo ao que propoz 8' lnspectoria Federal das Estrada};!,
e considerando qun 11 Companhh Brasileira Carbonifera de
Leis de 1921- Vol. V

4:50
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.~:\.raranguá,

pelo contracto celebrado em virtude do· decreto
n. 13.1.92, de 11 de setembro de.iU18, se obrigou a construir
e trafegar um ramal que, partindo da estação do kilometro 34
da Estrada de Ferro de Tubarão a Araranguá e passando. pela
~na1·gem. direita do rio Urussanga :üé a barra do Caethé e pAio
·valle deste rio, vá attingir a zon::t carbonifera das cabeceiras
daquclle (clau!:iula 39, lcttra b;
Considerando cwe o decreto n. 13.627, de 28 de maio de·
l ~"! ~•. aos transfcrii· esse contracto para a Companhia Car1,>o~1if0ra de Urussanga, estipulou, no art. 3°, que ,a construce!io
deveria achar-se Inteiramente concluída e o ramal proinptt>
J)ara ser aberto ao trafego pubiico dentro do prazo de 12
m·~zes, contados da data em que o Tribunal de Contas orde; m:;:~~n o registro rlo respectivo termo de transferencia;
Con.;;idnrando qw~ o § 1o do wesmo artigo declarou que,
Jeeorrido esse praw smn o inteiro cumprimento da obrigação
as~mmida. salvo caso de força maior a juizo do Governo~ a
et,IHJ)anhia ser.iam jmpostas as penalidades que menciona.
Considerando qu n p!'lo decreto n. 14.671, de 16 de fevereiro do confmte nnno. foi prorog<J.do o prazo citado, -para a
eonstrucção elo referido ramal, de modo .que a extensão ue
linlta a sf'r construída ammalmente ficasse adstricta ao credil o votado para tal fim;
Considrrando que n Tribunal de Contas, em sessão de 18
de hbril ultimo, resolveu recusar registro ao termo de accôrdo
clecorrontP do decreto n. 14.671, por não constar do mesmo
Pn f)Uc dispositiv.1 legal ou clausula contractual assentou a
rcfE:rida prorngaç:í.o, IH'm o prazo da mesma;
_
Considrrandn, finalmente: qu·:~ o dispositivó, em que Sl3
baseou o n-overnn para conceder a pro rogação foi o § i o do artig-o 3° do dPerPto n. 13.627, de 28 do maio de 1919•. admit'dndo o caso dn forta maior, quP, ~di(ts, sp verHicou pelos motlvo:,;
a) ter sido co.1siguada,

no

orçamento do exercício de

192G, alwnas a verlm do -1.000:000$, quando os estudos ap-

prc•vados para o primPiro trecho, n3. efelonsão de 3(}k,200; orçaram a respPdiva eonstrucção em 1.186:088$497 (decreto
n. 13.-165. d·~ '12 ele f(wereiro de 1919);
b) não obstante isto, ter sido a dotação de 1. OO{) :000$
desfalcada da importancia de 140:292$754, necessaria ao pa:;amento do· transporte de trilhos entre Rio Grande e Imbituva, ou Laguna (clausula 50, lettra b do contracto a qu~ se·
reft~rc o decreto n. 13 .192, de 11 de setembro de i 9i8;
c) não ter sido possivcl ao Governo conseguir, com ::1.
presteza e nas ,proporções correspondentes ao prazo primei-·
ranwntc fixado para a conclusão das obras, o material f1xo
e o material rodantn que lhe cumpre fornecer á companhia!
de conformidade eom a clausula. 42 do alludido contracto,
decreta:
Artigo uHico. ])p aceôrdo com o art. -3", § 1° do decreto
n . '( 3. 621. tle 28 de maio de lu J H. reconhecido o motivo de
força maior. fica prorogado por ires annos, contados de. 16
d~J janeiro do corrente anuo, o prazo fixado no mesmo artLgo.
p:1r::~ a conclusão da construcção do ramal ferreo de Urussanga,
C[lntractada com a. Companhia Brasileira Carbonifera de Araran!!,ná, s~gundo o decreto n. 13.192, de 11 de setembro .d~
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1918 e transferida á Companhia Carbonifera.. de Urussanga.•
conforme o decreto n. 13.627'. -de 28 de Il.laio .de 1919 e oon·
tracto do mesmo c!ecorrente.
...;·, ;; :Rio ~de J·aneiro, 18 de ,novembro de 1921, 100° da Indtllendencia. ;e 33° da Republica.
EPI'I'ACIO ·PESS,ÕA•

). Pires do ·Rio.

--·])Ei{}.HJJ.i)'I'O N. 15.-1·:?3- DE 18

DE NOVEMBRO

DE 192t1

Declara sem effeito o d-ecreto n. 14.741, de 23 de março de
1921
O Presidente da Republica dos Estados Unidos do Brasil:
Attendendo a que, pelo decreto n., 15.076~ de 28 de outubro de 1921, foi tornado sem effeito o de n. 14.542, de 3
de novembro de 1920, _que resolwra encampar o ramal de

Curralinho a Diamantina da Estrada de Ferro Victoria a Minas e incorporai-o á Estrada de Ferro Central do Brasil, de-

creta::
Artigo unico. E' declarado sem effeito o d-ecreto n. 14.741,
de 23 de março de 1921, que determinava a cessação do pagamento dos juros garantidos sobre o capital correspondente ao
ramal de Curralinho a Diamantina, da Estrada de Ferro Victoria a Minas, a partir .de 1 de janeiro dei 1921.
. Rio de Janeiro, 18 de novembro de 1921, 100° da Índependelicia e 33° da Republica ..
·
EPI rAGIO P~ssôA.
P.i1·e~

DEOnE·ro N. 1.5.124

--DE

1s

do Rio<{

DE NovEMBRo DE

1921

:Abre, ao Ministerio da ·Fazenda, o credito especial âe 3:650.$,
para pagamento de diarias, relativas aos · exercieios ·de
1919 e 1920, a que tem direito o encarregado do .extincto Posto Fiscal do ~I to Acre, JuHo Targino da F-onseca.
O Presidente da Republica dos Estados Uriidos do Brasil,
:na fórma do disposto no aift. 1o do decreto legislativo numero 4. 369, de !hoj.e datado, resolve abrir, ao Ministerio da
Fazenda, o credito especial de 3 :650$000, para pagamento ao
encarregado do extincto Posto Fiscal do Alto Acre, Julio
Ta!'gino da Fonseca, ae diarias de cinco mil r~is, a que tem
direito, correspondentes aos exercícios de 1919 e 1920.
-Rio de Janeiro, 18 de novembro d•e 1921, Hwo da Indepelldencia e 33° da Hepublioa.
EPI'I'ACIO PESSÔA.

Hómero,~Baptistà'.

i52
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üF.ORE1,0 ~- 15.125 -

18

DE

1921

DE NOVEMBRO DE

Abre ao Minislerio da Justiéa e Negocias Interiores, o credito especial de 68:0001$, para pagamento das ultimas
datlpezas da Commisslio de limites entre os Estados do
Paraná e Santa Catharina,: relativas a gratificações ao~
l"'ngenheiros da commisslio, e á imp~esslio de relatorió,
plHntas e photographias.
O Presidente dos Estados Unidos do Brasil:
r.~3ndo da autorização contida no decreto: · legislativo
n. L 3117, desta data, resolve abrir, ao Ministerio da Justiça
e Ncgf,rios Interiores, o credito especial de 6.81:000$, p~ra
pagamento das nlLimas despezas. da commissão de limites
entre os Estados do Paraná e Santa Catharina, relativas a
grattfieaç6es aos eng·enheiros da commissão e á impressão
de relatarios, plantas e photographias. .,
Ilio de Janeiro, t8 de novembro de 1921, 100° da Independenoia e 33., da Republica.
.
·
·

EPITACIO PEBSÔA.

Joaquim Ferreira Chaves.

DECRETO N. 15.126-

DE

19

DE NOVEMBRO DE ~92i

Crea um consulado lWtnorario em villa do Conde, em Portugal

lO Pr.esidente da Republica dos Estados Uniãos do Brasil,
usando Ga autorização concedida pela lettra a) do art. 4° do
decreto n. 14.058, de H de fevereiro de 1920, decreta:
Artigo uni co. Fitca ·.creado um consulado honorario em
ViUa do Conde, em Portugal.
:Rio de Janeiro, 19 de novembro de 1921, 1000 da Independencia e 33° da Republica.
EPITAClO PEBSÔA.

Azevedo Marque&.

DECRETO N. 15.127 -

DE

22

DE NOVEMBRO DE

192'1

Approva a alteração feita em seu nome por cThe tNorth British
& Mercantile Insurance Company, com séde em Edim~
burgo (Escossia), Inglaterra.
O Presidente da Republica dos Estados Unidos do Brasil,
attendendo ao que requereu «The North British & Morcantile
Insurance Company~, com séde em Edimburgo
(Escossia),
Inglaterra, autorizada a funccionar na Republica pelo de-
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ereto n. 8.88i, de 7 de agosto de i9H, resolve·g,pprovar a al·
t.eracão feita em sua denominação P·ara «The North British &
Mercantile Insurance Company, Limited, pela assemblé:~ geral
realizada naquella cidade em 20 de fevereiro de f 920, ficando
a referida companhia sujeita ás dispo~dcões das leis vigentes
e que vierem a vigorar futuramente, sobre o objecto do seu
negoeio.
Rio de Janeiro. 22 de novembro de 1921, 100• da Independencia e 33° da Republica.
~PtTACIO PESSÓA.
~

.

Ho'ltlerd

DECRETO N. f5.128-

DE

22

Bapt~tct.

nE NOVR1.IDRO DE

19211

~bre

ao Ministerio da Viação e Obras Publiéas o credito de
construc~Ao
da ponte
«Benedicto Leite~. sobre o éanal de Mosquitos, na Estrada de Ferro 8. Luiz a Caxias.

850:000$, em apolices, para a

O Presidente da Republica dos Estados Unidos do Brasil,
usando da autorização constante do art. 82 da vigente lei
orçamentaria, resolve abrir ao Ministerio da Vi ação. e Obras
Publicas o credito de 850:000$, em apoliM~, destinado á
oonstru~ão da ponte «Benedicto Leite~, sobre o canal de Mos ..
quitos, na Estrada de Ferro 8. Luiz a Caxias •
. Rio de Janeiro, 22 de novembro de 192t, tno• da Independêncià e 33° da Repu~liea.
1

EPI1'1.CIO l?ESSÔA.

J •i

Dli]dtlmTO

~N·.

Pt't·e.,

do

Rio ..

15. !29 -- tm 22 NOVEMBllO D•E 1921

~pp·rova

o pro.fecto e respectivo orcamento, na importM1éla
de 221 :831$830 (duzentos e vinte e um contos oitocentos
e trinta e um mil oitocentos ~ trinta réis), para a conclusão do serviço relativo ao augmento do numero de
dormentes, a f. 6:00 :uor kilometro, na Estrada de Ferro do
Paraná e nos desvios do trecho de Curityba a Serrinha.

O Presidente ·da .Republic:i dos Estados Unidos do Brasil,
áttendendo ao que, de conformidade com o estipulado na
Jettra b, éondição 5• da portaria expedida ;pelo Ministerio da
Viação é Obras Publicas em 2f de janeiro do corrente anno,
requereu a «Companhia Estrada de Ferro S. Paulo-Rio
Grande», e de accôrdo com o que propoz a Inspectoria Federal
das Estradas, decreta:
:A.rt. 1 . o Ficam approvados o pro~ecto e orçamento que a
~ste acompanham, rubricados pelo D1rector Geral do Expe-
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diente da Secretaria de Estado da Viação e Obras .. Publicas,
para a conclusão do seryiço relativo ao augmeilto do n~mero
de dormentes, a 1·. 60'0 por kilometro, na Estrada· dQ •Ferro
do Paraná, arrendada á requerente, e nos desvios do trecho
de Curityba a Serrinha, da mesma estrada.·
·
Art. 2. o Depois de apurada em tomada de contas ,Tegular,
após a eonclusão do serviço, será levada á conta das taxas
addicionaes a que se refere a portaria acima citada, de accôrdo com o que estabelecem. as suas condições 1. •, 4• e i i>•, a
despeza respectiva, até ao maximo do orçamento ora apprp:"'
vado. na importancia de 221:831$830 (duzentos e vinte e um
contos iotocent.os e trinta e um mil oitocentos e trinta réis).
· Art. 3. o O prazo para a terminação das obras deve ser
fixadeo pela 1fórma prescripta no n. 5 da condição 13• e de
conformidade com a 6a e § 3° da 8" condição da alludidà portaria, isto é, o Chefe do Districto de Fiscalização, ouvida
préviamente a Companhia, proporá á Inspectoria Federal das
Estradas, por occasião de ser executada a conclusão de que
se trata, o prazo que julgar conveniente.
Rio de Janeiro, 22 de novembro de 1921, 100° da Inde...
pendencia e 33° da Republica.
EPITACIO. ~ESSÔA.,

1. Pires do Ri~.1

DECRETO N. i 5.130-

DE

2·2

DE NOVEMBRO DE

1921·

:A.pprova os projectos e resp·ectivos orçamentos, na importan:...
cia total de 333 !981$981. (tresentos e trinta e tres
contos novecentos e oitenta e um miJ novecentos
e oitenta e um réis), p~ra ·a con.strucção de
8 (oito) desvios de cruzamentos, com postos telegrwphicos, nas linhas de S. Francisco a Porto União e, Itararé
ao rio Urug-uay, de conces~ão da Companhia Estrada de
Ferro S'. Pau lo-Rio Grande
·
O Presidente da Republica dos Estados Unidos do Bra...
sil, attendendo ao qu~, de conformidade com o estipulado na
letra b, condição 15:• da portaria eXJpedida pelo Ministerio da
Viação e Obras Publicas em 21 de janeiro do. corrente anno,
requereu a Companhia Éstrada de Ferro S'. Paulo-It'io Grande,
c de accôrdo com o que \Propoz a InspActoria Federal das Estranas, .decreta:
Art. 1.° Ficam approvados os projectos e respectivos
orçamentos, na importancia total de 333:981$981 (tresentos e
trinta e tres contos novecentos e oitenta e um mil novecentos
e oitenta c um rtHs), os quaes com este baixam, rubricados
pelo direct.or geral de EXipediente da Secretaria de •Estado da
Viação e Obras Publicas, para a construcção de 8 (oito) desvios do cruz~mentos, com postos telegrawhicos, nos seguintes
pontos das linhas de s. Francisco a Porto União e Itararé ao
rio Uruguay, ambas de concessão da requerente:
·
a) na linha de S. Francisco a Porto União:
no kilometro 12, um entre as estações, de· S. Francisco e
Parnty, orçado em 39:090$942 (trinta e nove conto's :novent!l
mil novecentos e quaren1a e dous réis) ;
'
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, no. kilometro 32. 832, um entre as estações de Panty e
Joinville, orçado em 48:091$164 (quarenta e oito contos noventa e um mil cento e sessenta e quatro. réis) ;
i .,: no . kilometro 199.224, um entre :-as .. '.estaçôes de 'Avenc~l
e Mafra, orçado em 110:106$,518 (quarenta contos cento e sms
mil quinhentos o dezoito réis);
b) na linha de Itararé ao rio Uruguay:
.
no kilometro 15.079m,50 sul, um entre as estações de
.Qfficinas e Ja'botiçabal, orçado em n9 :784$031 (quarenta e
nove contos setecentos e oitenta e quatro mil e trinta e: um
réis): . · . ·
;
·
,
·
·
. no kilometro 24. 425 norte, um eritre as estações ,d~ Pontà
Grossa e Carambehy, orçado em 36:670$0 90 (trinta e seis
contos seiscentos e setenta mil e nov.enta réis) ;
no ldlometro 44. 566, um entre as estações de Entre Rios
e Vallinhos, orçado em -10 :672$719'7 (quarenta conto::; seiscentos e setenta e dous mi! setecentos c noventa e sete réis);
no kilometro 86.195 norte, um entre as estações de Caxambú e Pirahy, orçado em 38 :53:8'$111 (trinta e oi.to contos
quinhentos e trinta e oito mil cento e onze réis), e
no kílometro 301.877 sul, uin entre as estações de Nova
Galicia e S. João, orçado em 4i :0128$328 (quarenta e ;um contos vinte e oito mil tresentos e vinte e oito réis).
Art. 2. A despeza .que for effectuada com a constru·
cção de cada desvio com posto telegrap•hico, até. ao maximo
do respectivo orçamento ora 3.lpprovado, será, 'depois de drvidamente a,purada em regular tomada de contas, levarta á
conta dàs taxas addicionaes a que se refere a portaria citada, de 21 de janeiro do corrente anno, conforme a~ suas condições P e 4 e nos termos da 16a.
:Art. 3. O prazo para a eonclusão da.s obras deve ser
fixado pela fórma prescri'pta no n. 5 da conqição 13a e de accôrdo com a 6a e § 3° da ga condição da a1ludida portaria, isto
é, o chefe do districto de fiscalização, ouvida préviamento a
companhia, propoJ;á á Inspectoria Federal das Estrada~.
\[uando for executada a construcção de cada desvio com poslo
te\egra,phico, o prazo quP julgar conveniente. ·
Rio de .Tanf'iro, 22 de novembro de Hl21, 100° da Tnrtc~endencia e. 33a da Rf'publica.
1

0
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0

EPITACIO PESSijA.

J. PirPs do Rio.·
DEICRE'TO N. 15.131- DE :23 DE NOVEMBRO DE 19:21

Approva o project.o c respectivo orçamento, na importancia da
2,.28 :·5·57$527 (duzentos e vinte e oito contos quinhent• .s
e cinooentà e sete mil quinhentos e vinte e sete réis).
para construcção das· obras comp,lementares de que ca..:
rece a nova estação da Estrada d·e Flerro, do Paraná em
Antonina, ·inclusive a modificação da explanada da
mesma estação.
I

O Presidente da Republic.a dos Estados Unidos do Brasil,

at,tendéndo :ao que requereu a ·«Companhia Estrada de Ferro
S. Pa~lo-IRioGrande:., arrendataria da · Estr~~ de Ferro do
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Par-aná, para observancia d'o disposto na lettrâ. b dà eondição
511 da portaria de 21 de janeiro do corrente anno, do Ministerio da Viação e Obras Publicas, e tendo ern vista as infor..
maoôes prestadas péla Inspectoriâ Federal das Estradaa, decréta :
Art. 1.° Ficam approvados, na conformidQdê dÓ!:I documentos que com este babtah1, rubricados pela director g~ràl de Exp-edienté da Secretaria de Estado dà "V'iae!o e
Obras Publicas, o projecto e respectivo orçamento, na hnportancia de 228:557$527 (duzentos e vinte e oito contos quinhen·
tos e cincoenta e sete mil quinhentos e vinte e sete réis), parâ
construcção das obras complementares de qué carece a nova
estação da Estrada de Ferro do Paraná, em Antonina, .cu.1o
projecto foi ap;provado pelo decreto n. 14.834, de 27 de maio
do :! 1rrente ahno, as quaes comprehendem:
a) modificação da explanada da estação;
b) fechamento da mesma explanada;
c) abâslecitncnto d'ngria; e ·
d) reparação do velho edificio da eRtação para servir
como armazem do mercadorias.
Art. 2. Os projectos e orl}amentos, approvados pelos decretos ns. 10.232 e 10.497, respectivamente, de 28 de maio à
de 15 de outubro de 19,13, para construcção de um armazem
de mercadorias em Antonina e para o augmento do desvio
da mesma estação, ficam substituídos :pelo projecto e orça...
mento a que se refere o art. 1o deste decreto.
Art. 3. As obras complementares cómprehendidas no
projecto ora approvado deverão ficar concluídas. até 31 de
março de 19,22, e as des;petas que, até o maximo do orçamento approvado, forem effectivamente realizadas -e devidamente apuradas etn regulat tomada de contas, correrão por
conta das taxas addicionaes. arrecadàdas na conformidadê d~s
condiéõ·es P e 4.• da portaria de 21 de janeiro deste anno é
pela fórma determinada na condição 16• da mesma portaria.
Rio de Janeiro, 23 de novembro de 1921, tooo· da lndependencia e 33° da Republica.
0

0

EPITAOIO PESSÔA,

J. Pires do Rio.

DECRETO N. 15.132 -DE 23 DE NOVEMBRO DE f92t

Abre ao IMinisterio da Viação e Obras Publicas o credito de
250:000$, em apolices, para a conclusão do edificio iniciado pelo Lloyd Brasileiro, na rua Visconde de Itaborahy, nesta Cnpital, e que ora se destina á Direetoria
Geral dos Correios
'
O Presidente da fiepublica dos Estados Unidos do :Brasil,
usando da autorização constante do n. LVI do art. 83 da vi.gente lei orçamerttaria, resolve abrir ao Ministerio da Viaolo
e Obra~ Pt:blicas o credito de 250:000$, em àpólloest parâ

ACTOS Dó PODER EX~Ct)'l"lVO

a oonolusão do edificio iniciado pelo LloYd Brasileiro, na rua.
Visconde de Itaborahy, nesta Capital, e que ora se destina â
Direotoria Geral dos .Correios.
·
Rio de Janeiro, 23 de novémbro de 1.921,· 100° da Independencia e 33° da Republtca.
EPITACIO PES&ÓA.

J. Pires

llo Rio.

:llotn~ro Bap"-sta.

DlnCREfO N. 15.133'- NÃo

DECRETO N. 15. 13ft -

DE

FOt

PtJ'Bt.lCAbo

23 DE NOVEMBRO DE i 9·21

Publica a adhesão da Cidade Livre de Dantzig á Convenção
In~ét·hacional de Paris, p~ra a próte~rio da ptotJriedade
inauc:;trial, revista em Bruxellas e em Washington
O Pr-~sidente da Republica dos Estados Unidos do Brasil
fa1. publica a adhesão da Cidade Livre de Dantzig á Convenção.
Inter-nacional, assignada em !Paris a 20 de M!arço de i883,
para a proteccão da propriedade industrial, revista em Bruxellas a. 14 de dezembro de i900 e em Washington a 2 ct~
,i unho de HH 1, com o seu Protocollo de encer:r;amento, -· ron·
forme communicou ao Ministerio das Relações Exteriore.:; 3
J.egação da Suissa nesta Capital, por Nota de i 1 do corrente,
cuja tl'adl;tcçãn official acompanha o presente Decreto.
Rio de Jàneiro, 23 de Npvembro 'de 1921, 1.00° da lnderwnedenoia e 33° cta Republica.
EPITACIO PESSÔA.

Azevedo Marques.

'l'RADUCÇÃO

Legação da Suissa.. no Brasil ...:_ N. 2.073/2 - Rio de .Janeiro, 1t de novembro de f921.
Senhor Ministro - Tenho a honra de informar Vossa
Excellencia que, por notas datadas de 5 e 6 de Outubro de
1921, o Governü da Polonia, encarregado pelo artigo 104 do
'fratad.o de Paz de Vcrsalhes da condqcta dos negocios exterior€s da Cidade J)vre de Dantzig, fez conhecer ao Conselho
Federal Suisso em Berna, de confortnidnde eom as estipulatões do artigo 33, alínea ·2, da Convenção entre a Polonia e
rquella Cidade, concluida em 'Paris, a 9 de Novembro de 1920,
n adhegão da Cidade Livre de Dantzig á Convenção Internacional de 20 de Março de 1.883, para a proteeção da proprieciade industrial, revista em BruxeUas a 14 de Dezembro de

4!S8
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1900 e em Washington· a 2 de ,Junho de 1.911, com o seu pro-"
tocollo de.encerramento (v. artigo 18 'da Convenção), assim
como ao Accôrdo ac:;signado em Berna, a 30 de Junho de 1920,
relativo á con~ervacão ou restabelecimento dos direitos de
propriedade industrial attingidos pela guerra mundial.
De conformidacte com o artigo 16, alinea 3, da• Convenção
da União de Pari~ revista, essa adhesão produzirá effeito um.
mez após a remessa da notificação feita pelo Governo Suisso
aos outros paizcs unionistas, portanto a partir de 21' de novembro de 1921. Rogo a Vossa Excellencia que se digne !le
tomar nota de3sa adhesão.
t<\prove:ito com prazer esta occasião, Senhor Mlinistrl'.
para lhe :reiterar as seguranças da minha alta estima e da
minha mais distincta consideração. - O Ministro da Suissa,
Gertsch.
A Sua Excellcncia o Senhor Dr. José Manoel de Azevr.d•_,
Marques, Ministro de Estado das Relações Exteriores.

DECRETO N. 15.135-

DE

23

DE NOVEMBRO DE

1921

Crea um consulado honorario em Wiesbaden, Allemanha
O Presidente da Republica dos Estados Unidos do Brasil,
usando da autorizar.;ão concedida pela lettra a) do art. 4° do
decreto n. 14. 0'5·8, de 11 de fevereiro de 1920~ de~reta:
Artigo unico. Fica creado um consulado honorario em
Wiesbaden, na A1lcmanha.
Hio dP Janeiro, 23 de novembro de 1921, 100° da Iridependencia e 33° da Republica.
EPITACIO PESSÔA.

AzevPdo Marques.

DECR!ETO N. 15.136

-DE

24

DE NOVEMBRO 'DE

19121

Crea um consulado honorario em Beyrouth, Palestina
O Presidente da Rcpublica dos Estados Unidos do Brasil,
usando da autorizacão concedida pela lettra a) do art. 4o do
decreto n. ~ 4. 05,8, de 11 de fevereiro de 1920, decreta:
Artigo unico. Fica errado um consulado honorario em
Beyroutb, na r:alestina.
Rio de Janeiro, 24 de novembro de 1921, 10010 dl! Inde..
pendencia e 33° da Republica.
EPITACIO .PESSÔA.

Azevedo Marques.

._,.
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DECThETO N. 1.5 .1.37 -

QE

24

DE NOVEMBRO .DE

1.921.;

Abre âo Ministerio da Viação e Obras PÚblicas os creditos de
· 1..300:000$ e 700:000$, em apolices ~a divida publica,
respectivamente, para attender a despezas com .a con-'
strucção da linha ferrea de Araranguá e do .ramal de
Ma~siambú

O Presidente da. Republica. dos Estados Unidos do Bràsil,
usando das autorizações constantes do ~rt. 82 da lei n. 4.242,
de 5 :de· janeiro do corrente anno, resolve abrir. ao Ministerio
da Viação e Obras Publicas os seguintes creditos, em apolices da dl\rida publica: 1. 300 :000$, para attender a despezas
de construcção da linha ferrea de Araranguá, e 700:000$, para
attender a despezas de construcção do ramal de Massiambú,
da Estrada de Ferro D. Thereza Christimi, e. seu prolongamento até o ponto do continente front~iro a Florianopolis..
Rio de Janeiro, 24 de novembro de 1921, 100° da Independencia e 33° da Republica.
EPITACIO PESSÔA.

-·-DECRETO N. 15.138

-DE

J. :Pires do Rio.
'H omero Baptista.

24 DF. NOVEMBRO DE 1921

Abre ao Ministerio da Justi({a e Negocios Interiores, nos termos do art. 1°, do decr·eto legislativo n. 4.371, desta
data, os creditos de• 34 :9!)2$180, .10:710$, 40$ e 46:0.00$,
supplementares, respectivamente, ás yerbas 6•, 21 •, ao•,
33•, do art. 2° da lei n. 4.242, de 5 de janeiro deste
anno
O Presidente da Republic?.. dos Estados Unidos do Brasil,
da autorização contida no art. 1° do decreto n. 4.371,
desta data, resolve abrir ao Ministerio da Justioa e Ncgocios
Ird.~riores os creditos supplementares de 34:992$180, á verba
13", Secretaria do Senado, E~eD:dO: 4:032$020, na- consignação
cPessoaJ>>, para corrigir um erro de somma no orçamento e
para pagamento das differenças de addicionaes devidas ao
secretario da Cornmissão de Finanças, a um tachygrapho de
3" classe e a tres continuos; ~ de 30:960$160, _na consignação
4:Material», para reforço da Sub-consignação «Custeio e reparação dos automoveis» e para acquisição do material necessario á conservação 'e se~urança dos documentos existen-:tes no Archivo; de 10:710$ á 2fR; de 40$, á ao•, e de 46 :0()1()$
á 33•, do art. 2~ da lei n. 4. 242, de 5 de janeiro deste anno.
Rio de Janeiro, 24 de novembro de 19·21, 100., da Independencia c 33° da Republic<l.
u~ando

EPITACIO PESSÔA.

I oaquim Ferrei1•a Chaves.
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DECRETO N. 15.139 -

!JE

·24 DE ~OVEMBRO DE 1921

Abre ao Ministerio da Justiça e Negocias Interiorés o credito
especial de 240$, para pagamento de differencas de addicionaes, relativas ao anno de !,!)20, a dous funcoionarios do Senado Federal, no stermos do a.rt. 2• do decreto legislativo n. 4.371, desta data.
O Presidente da Republica dos Estados Unidos do Brasil, téndo em vista o que dis-po e a ;parte final do art. 2° do
decreto legislativo n. 4. 371, desta data, resolve abrir ao Ministerio da Justiça e Negocias Interiores o credito especial de
240$, para pagamento das dtHerenças de addicionaes a que
teem direito o auxi1iar do Archivo e um servente da Soore-.
taria do Senado, este no período de f de julho a 31 de d~
zetnbro de 1920, e aquelle no de 1 de novembro a 31 de dezembro, tàmbem de 1920.
Rio de Jàheíro, 24 de novembro dé 1921, 100° da tndependencia e 33° da Repub1ica.
EPITACIO PESSÔA.

Joaquim Ferreira Chf:wes.

DECRETO N. 15.140-

DE

24 DE NOVEMBRO DE 1921

Abre ao Ministerio da Justiça e Negocias Interiores o credito
de 42:030$665, supplementar á verba sa, do art. 2°, da
lei n. 4. 242, de 5 de jàneiro deste anno, nos termos do
art.. 2°, do decreto legiRlat.ivo n. 4.371, desta data.
O Presidente da Republica dos Estados Unidos do Brasil~
tendo em vista o que dispõe o art. 2°, dó decreto legislativo
n., 4.3'71, desta data, resolve abrir, ao Minjsterio da Justiça e
Negocias Interiores, o credito de 42:030$865, á verbà s•, do
art. 2°, da lei n. 4. 242, de 5 de janeiro deste anno, sendo:
?O :716$770, â sub-consignação - «Objectos de expediente:t para su.pprir n deficiencia com o p·agamenlo de contas de
1920, e para acquisição de machinas de escrever: 10:895$, á
::.uh-consignação - ~Para custeio e conservação do- automovel
cestinado á conducção do Presidente da Camara:), para concerto dos automoveis, e i O:HS$895, á su.b-c.onsignação -- c:Despezas eventuaes»-para supprir tambem á d~icienria cotn
o pagamento de impressão de 10.000 exemplares do voto em
separado do Sr. Cincinato Braga, ao projecto estabelecendo
medidas de emergencia sobre a taxa cambial, de accôrdo com
a resolução da Camara dos Deputados, n. 1, de 1921.
Rio de Janeiro. 24 de novembro de. t921, 100° da lndepcndencia e 33° da fip,publica.
EPITACIO PESSÔA.

Joaquim Ferrei1·a Chaves.

i6t
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DECR!ETO N. 15.141 -

DE 24 DE NOVEMBRO DE 192i

Abre, ao Ministerio da Fazentla, o credito de 24 :338$666; para
pagar a div.ersos funcoionarios do Tr.ibunal de Contas
as gratificações a que teem direito pelo' serviÇo de tomada
de contas fóra das horas do expediente
O Presidente da· Republiéa dos Estados Unidos do Bra~il,
usando da autorizacAo conti.da no art. to do decreto. legislativo
n. -t,,372, de boje datado, resqlve abrir, ao Ministerio da F$zenda, o credito de 24:338$666, para .pagamento ao directo-r.
do Tribunal de Cont,as, Francisco José Pereira de ·ouveira,
aos primeiros escrjpturarios Candido Venancio Perelra Peixoto, Antonio Pinto Ferraz Nunes e bacharel Cícero Freire ta
ao 2° escripturarío José da Rocha Gomes, de gratifica~ões a
que teem direito pelo serviço de tomada de contas fóra da~
horas do expediente, dos seguintes responsaveis: Antonio
Furtado de Mendonça, ex-fiel de armazem da Alfandega do
Rio de Janeiro (exercícios de 1893 a 1913) Armando de Araujo
Cintra Vidal _Junior, ex-thesoureiro da Imprensa Nacional
(exercícios de 1'9'015 e Hm6); Leopoldo Corrêa, thesoureiro do
Lloyd Brasileiro (exercício de 1920) ; Tiberio Mineiro, ex-almoxarife da mesma Imprensa (exerctcio de 1·910); Antonio Cesario de Figueiredo, ex-pagador da 2• Pagadoria do
'l'hesouro Nacional (exercícios de 191• e 1915); Alberto Azevedo, ex-almoxarife do Lloyd (exeroicio de 19'19): Franklin
Ribeiro de Almeida e Euzebio Pereira, collector e escrivão da
Collectoria Federal de !Santo Antonio de Padua (exercicios de
1909 a 1918); A. Furtado A. Cavalcanti, ex-thesoureiro do
Lloyd (exercícios de 1918 a 11919); Luiz. Pinto de Souza Coelho, collect'Jr da Collectoria Federal de Barra de S. João
{e~ercioios de _1910 a HH2); Jdã.o Pereira Soares, Agoatinho
Servulo dos Santos Lima, Agnello Barcellos Collet e Fernando
de Carvalho Brak.mann, collector e escrivães da Coll~ct.o:ria
Federal de S. ~idelis (exercícios de UH6 a 19'18).
Rio de Janeiro, 2.4 de novembro de 1921, 100° da Independencia e 33° da Republioa.
EPITACIO .PESSÔA.

Homet,o Baptista.
DECRETO No 15.142-

DE

24

DE NOVEMBRO DE

1921

Abre ao Ministerio da Justiça e Negoeios Interiores, por conta
do exercício de 1921, creditas supplementares, na importancia total de 246:000$, ás verbas 6• e 8•, do art. 2°, da
lei n. 4. 242, de 5 de janeiro deste anilQ; para despezas
com a prorogação da aetual sessão legislativa do Congresso Naoional .de 3 de setembro ultimo a 3 de dezembro
vindouro.
O Presidente da Republi9a dos Estados Unidos do Brasil,,
tend.o e.m vista o disposto no n. J1 ,do art... 96, da l.ei ..
n 4.242,
de 5 de janeiro deste anno, e teng~ oqvido Q Trlbnnal .de

i62
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Contas, nos termos do. n. III, do paragrapho 2°, do art. ·so, dO;
Iegulamento app·rovado pelo decreto· n. 13.868, de.12 de n.o•
vembro de 1919, resolve abrir, ao Ministerio da Justi~a~e Ne:.....
gocios Interiores, por conta do exercício de 19~1, &-editos
~:~upplementarcs, na importancia totál· de 246:000$, âs ~verbtl.s ·
6"' e 8"', do art. 2°, da lei n. 4.242, d~ 5. de janeiro,, deste
anno, sendo: 108:000$, á consignação~- drnpressão, ~ publi....,.
(•ação dos debates em cinco mez'es», - do «Material da S~re
f.aria do Senado e 138:000$, a consigrn~ão .dlhpressãd 'de debates e publicações»-do-«Materiab,-da Secretaria da Camara afim de occorrer ás respectivas despezas~
periodo' das
proro.g:ações da actual sessão legislativa, de 3 de' · setembro
ultimo a 3 de dezembro vindouro.
Rio de Janeiro, 24 de novembro de 1921, HlO'> da Independencia e 33° da Republica.

no

Joaquim Ferreira Chaves.

DECRETO N. 15.143 -

DE

26

DE NOVEMBRO DE

192f

Abre ao IMinisterio da Viação e Obras Publicas o credito de.
· 250 :OOü$, em apolices, para a acqúisição de terreno des;..
tinado á construcção de um predio para Correios e Telegraphos de Santos, no Estado de S. Pauló
·
O Presidente da Republica dos Estados Unidos do Brasil,
usando da autorização constante do n. L VI do art.- 83 da vigente lei orçamentaria, resolve abrir b.o Ministerio"dá Viação
e Obras Publicas o credito de 250 : 000$; em apolices, para
~ acquisiçã? .de terreno destinado á cónstrucção de um .predlo,
para CorreiOs e Telegraphos de !Santos, no- Estado de Sã~
Paulo.
Rio de Janeiro, 26 de. nov-érnbro de 1921 :100° da lb.de.:..~
pendencia. e 33• da Republica.
'
.
EPITACIO PFqsOÃ.

l. Pirl:. nao Rio.
Homer_o Bàptista.

DECRETO N. 15.144,-

DE

26

DE NOVE:\JSRO DE

1921

Abre ao Ministerio da Justiça e Negocios Interiores por
9onta do ~xercicio de 1921, creditos supplementar~s na
1m,portancm total de i. 065:625$ ás verbas 56 e 74 do
art. 2° da lei n. 4.242, de 5 de janeiro de 1921 afim
de occorrer ao pagamento de subsídios aos membros do
Congresso ~acion~l d~rante a segunda prorogação ..da
.actual sessao legtslahva.
O Bres~dente d~ 1Republica dos. Estados Unidos, lfo :Sra~.l·j

tendo em ;viSta o dtsposto.no n. I. do art. 9*'- d:\ lei n. '4~12;

AOTOS DO 'PODJIK: UXEOUTIVO!

de; 5· dã.]aneiro de 1921, e. o art. ,i'' do deprét.Q n. ·~4._274, de ti
dé. fevereiro do citado 11nno; e ·havendo .quv1do o Tribunal de.
Contas, .nos termos do· h. 111 do §·: 2o dó art. 30·. do regula,.,
rrlento approvado pe_to decreto n. 13 .. 868, de. 12 de novembro.
de 1919, resolve abrir ao Ministerio· daJustlca c .N'egocios In.,
leriores, por conta do exercício de 1921. rreditosdmpplement,ares ':lla· importancia total de', :L06p :625$ .ás verbas, }i•. e 7",
do arL '2° da lei n •. 4.242, de 5 de ,]aneiro de, :l92t, sénd~.
244:125$ á verba cSubsidios .dos Senadore<;-. e ·821 :500$ :··
verba,. éSubsidi~s .dos Depti.\~q~:.,, a•fim.~·:~ ~~correr .ao·. P,aga-4
mento de substdios aos membl'os do Oongro~!!c) Nacwnal durante â segunda prorOl~acão. da acttial sessão~1egiSlativa~ .
IUo de Janeiro, 26 'de novembro de 1921, -100° da
dencia ·e 33° da Republica.

In!1~pen....

EPITACIO •PESSÔA.

Joaquírlt Ferreira

DECRETO N. 15 .145 -

DE

28

·DE NOVEMBRO DE

cttaves.

1921

)?romul~a

a Convenção para a· permuta: ,de vales postaes,
Lre o Brasil .e os Estados Unidos da America

cn~_

O Presidente, da Republica dos.~Estados~ Unidos do Brasi.l:

Havendo sanccionado, pelo. decreto n. 4.. 312, de 17 de
agosto degte anno, 1 â resolução do Ctmgre$SO Nacional que
app~ovou ~~ Convenção para ·permuta de vales postaes entr~'
os Estados Unidos do Brasil e os Estados Unidos da America;
assignada nesta Capital aos 17 de outubro de 1919; e tendo ....
se effectuado a tror..a das respectivas ratificações, nesta mesma cidade~ nor dia 17 do corrente;
Decr9ta que a t_e,_ferida Convenção, apensa por 'cópia ao
presente decreto. se.fa executada re cumprida tão inteira"'mente COil1fJ nella se contém_
·
Rio de Janeiro,.'28 de novembro de 1921, 100° da
e 3-3° da Republica.

p~ndencia

Ind~

J:PITACIO PESSÕA.

Azevedo Marques.

Epitaoio da Silva Pessôa, PreSidente da Republica dos
-qnidos do Brasil.
·
. Fa.c·o saber ao~ que .a.,: presente Carta de Ratifica-cão. virem .quo; entre. os, E~tados ~Urlldo~ dq·~ Br.asiL: eJ o& :Estados
Unidos da Amerioa, ... pelos,. respee~os.·;p~eJlipqteàeiarios, fot

E~tados
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concluída é assignada na cidade do Rio de Janeiro, aos dezesete dias dó mez rle outubro de mil novecentos e dezenove, a
Convenção para a permuta de v~les postaes do teor seguinte:
Çonvenção para permuta de
vales postaes entre os ·Estados Untclos do BrasU. e os
Estados Unidos da Amerioa

Qf;tnvention for the excbange of
.moàey orde!"s hetwéen the·

No intuito de melhorar as.
postaes entre os . ERt.ados Unidos do Brasil e os ERtados Unidos da America, oR
abaixo asignados : José Manoel de Azevedo Marques, Ministro de Estado das RelaçõeR
Exteriores e José Pires do Rio,
Ministro de Estado da Viação
e Obras Publicas1 por parte
dos Estados Uniaos do Brasil,
e Edwin Vernon Morgan, Embaixador Extraordinario e Plenipotenciario dos Estados Unidos da America, procedendo
em logar e ·em nome de Albert Sidney Burleson, como
ministro dos ·Correios (Postmaster General) dos Estados
Unidos da Ame.rica, por parte dos Estados Unidos da
Ame rica,
Em virtude dos poderes que
receberam, convieram nos se . .
guintes artigos para o estabelecimento de um syetem;r dQ
permutacão de Vales Postaes
entre os dois paizes:

With a view to·promote the'mprovement of, Uie. postal refaUcns botween the United
Stat.es of Brazil, and the United States of America tbe undersigned, José Manoel de
Azevedo Marques, Minister of
States fot' Foreign Relations,
and José Pires do Rio, Minister of State for Ways and Public Works, on behalf of the
TJnited State of Brazil, and
Edwin Vernon Morgan, Ambassador Extraordinary and
Plenipotentiary of the United
.States of America, acting for
and the name of Albert Sidney Burleson, as Postmaster
General of the United Btf;\tes
of America, on behalf of the
United States of Atnerica.

rela~ões

ARTIGO 1

United States of Brt.zil ud.
the United States qf Amerlca

By virtue of the authority
vested in them, b~ve agreed
upon the following artieles
for the establishment of a
sygtem of exohan8e of Po$tal
Money Orders between tbe
two countries:
ARTICLE I

A permutação de fundos se- . An exchange of funds shall
rá feita por meio de vales be made by means of postal
postaes entre os Estados Uni- money orders between the
dos do Brasil e ,os Estados United States of Brazil and
Unidos da America e suas the United States of America
possessões (excepto a zona do and its possessions . (except
l1anal de Panamá e as ilhas the Panama Canal Zone and
Philippinas).
the Philippine Islands) •
ARTIGO li

ARTICLE 11

Correios de pe·rmuta

Exchange offices

O serviço será executado
entre os. dois paizes exclu~i
vamente por intP-rmedio de
correios de permuta.

The service shall be carried on bet.ween the two'
countries exclusiv~ly ~f ' tlle
agancy of exoh~ngé-- off1eée.

46~
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't'lw exehangc officcs shall
Serão correio~ do permuta: be:
No Brasil: o de Belém, Esfor Brazil: that of Bel em,
lad.o dn Pará; o ele Recife, Es- Staln of Para; that of Hecifc,
tado de Pernambuco; e o de State o f Pernambuco; and
Rio de Janeiro (Dircctoria that of Jlio de Janeiro, Gene, ral Direction of Posf.s (o r.
Geral dos Correios).
Por-:;L Office Department).
Nos Estados Unidos da
for the United States of
America: o correio de New Amcricá: the Post Office at
New York.
:York.
ARTIGo III

AnTICLE

7'axas
1. Uma taxa a ser fixada
pelo. pai:~. do origem será cobrada do r·etlldf.entr, ao se.I'Pill
eruillidos os vales JlOSlaPs.
2. Uada Adrninistradín Posta! communical':í. ;í. otÚ.ra a tar·ifa ou tabela rlas taxat> a sermn ·esf.abelecidac;, de aec~rdo
com as disposi1.:ftcs deste artig·o, e. bem a~sirn, qualquci'
all.f'ra<:.ã" subsequente.
3. Os ol'iginaf's dos vales
po:-:ta1~s. ,os f'{'Cihos on ncrt ificauw:: ti.~ dPposiln, da!los aos
J'erllel.t.nnles, bertl como os recibns dos vales pagos não e~farão su,i1:dt.os, IHH' conta dos
rerncUcnLes ou destinalarios,
a QUalquer despeza ou taxa
addicinnal tis taxas cobradas
de accôrrlo cnm ns numcros 1
c 2 desf1~ arti~n.
·4. O :paiz de ol'igem guardará as taxas pagas pelo publico sobt·c Lnd.os os vales
;pnstacs crnitf.ictos dentro da
:::;ua .inl'isdicçiio. c nC'nlhmna
éommissão scr;í, dada ou outra despcza fnifa por nenhuma das Administrrncões por
quaesqucr serviços prestados
com relação á permuta de
valeF;.
ARTIGn IV

III

Fees
Soe. L A fee lo be fixed by
the country of ol'igin Hhall be
colleeted from the rem itm·
ll(Hlll
each 111oney order is'""
sünd.
Sec. 2. EactJ Postal Adminisf.t·ation ::;hall comnmnicatc
tn t.lw ot.hcr f.he l.al'iff or· schcdulc of the fees to hn establislwd nndcr I h e ·p1·nv isions
of this Art.iclc, and ulso any
suk'ettncnt change thci·cin.
Sec. 3. Thc original rnonoy
ordcl's, IJJC rceeipt.s, or cortiJicafcs nf deposil, giwm to remifí.ors, as well as f.he r·cceipt.s on the paid ()rdcr·s shall
nof. br snbject.ed at the cxpemw of thc remifJers OT'
]}aycos to any charge or tax
whaLcver in additinn to the
fcos cnUcctcd in virf.uo of SecUons 1 and 2 of this Artiele.
Scc. 4. 'rlw connLry of origin shall keep the fccs paid
by tho .public on ali moncy orders i::;sued within its jurisdictinn, anel no comnüssion shall
· bc cxa!Ctcd or oLher charge
made by either Administration for any serviccs pcrformed in connection with the
exchang·c or rr.oney orders .:
ARTICLE IV

dt

illaximo de cada vale, ,f6r1nttla do vale. Condicões de
]Jaqamenfu. Guw·da dos vales JJagvs.

Ma:.JJiJuum
each 01'dC1'(or1ii
of jhe order. Conditions of
paurncnt. Cnstody of paid
urders.

1. O maximn de cada vale
cmittido no Brasil contra os

Sec. 1. 'Jlhe maxinmm or
each orde.r, issued in Brazil on

~

ds de 1!J21- Vol. T
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Estados Unidos da America,
ou nos Estados Unidos da
Arnerica, contra o Brasil será
de cem doHars. Nenhum vale
poderá conter fracç,fio de um
ccnLcsimo de dollar. .
2. A fórmula do vale, bem
como as condições relativas :i
suspensão de paganwnLo. ,cor-,
recç,õ·es c outros casos , referentes ao tpagamonto, ficarão sujei tos ao regulamento
em vigor no pai;.~ rle destino.
Cada admüüstração sorá responsavel pelos pa,gamentos
feitos dcnLr·n do :-;ccl. Lcrritorio.
~l. Os vales JHtg-OR fiearão
no paiz de dcsl.inil.

ÂH.'riGO V

UON\'En.SÃo lH~
--MOEDA

lMPOllTANCTAS
c:nru:T~NTl~

f. As importandas dos valo.s em ambas as flin'Cf;,Õr's Ro-

rão indicadas "a mo.Cda rlos
Estados Unidos da Amcrir·a.
As rrparf,ir,~,i)cs hrasiJr·ir·a'; dt~
pr·r·nnüa l~rlllVf'I'U~l·fín as irnportaneias rrr~r~hidas l'ara a
cmissi'ío dn vall's t'.tlllf rn o.c:; l~~s
Jadns TTnidos da Anwri1~a. r~Jn
dinhcir·n êUnrTit·arru. l'lllti'Ormc a eot,ar·.flo rlo ean1hir, da
vespera. da remessa das listaE

def'\criptas no arf.igo VI; do
mesmo modo. as r0part.içõe~
brasileiras nc permuta. converterão em dinhí'irn hra~.ileiro.
conforme a cotaçfl.o do· cambio
do dia da. ehcgana das men-·
cionadas listas, as importaneias dos vales PmH.tidns no~
E:tados lJnidos da Ameriea.
:,. . As impnrtancias dos v a! e~ serão depositadas pelos tomadr,res e pagas aos dcstinatarios Pin nJH'fJ, 011 Sf'll cqn ivnlfmte legal. Todavia, (·aso ha.ia
moeda r·orn c.i r'cnlaçã,o lf~gal crn
qnalfJlH'r rlf);; dnis paizr~;. port'm d(~ JlH'nm· Y<tY.n· que o ouro, a administ.rar"·ãn respectiva terá o dir.éito de empregar

the Uni 1crl 8tates of Ameri.
ca, .or in thc United States of
Amcrica, on Hrazil, shall be
one hundred dollars. No order shall contain anv fraction
of a cent.
Scc. 2. The form of the ordcr, as wcll as the conditions
relativo to suspcnsion of paymrmt, corrcctions and other
,,, .• ,;,.
rt'lat.ing to payment
shall lle subjoct to the reguIations in force in th-e country of destination. Each Ad....
ministration shall be responsiblc for tlw paymcnts made
with in i ts territory.
Sec. 3. Tho paid orders
shall remain in the country pf
destination.
,
ARTICLE V
CONVERSION OF AMOUNTS
REN'l' MONEY

CUR·•

Sec. i. Thc amount of tbe
orders in bnth directions shall
he indicated in thc money of
f.ho Unitcd States of America.
'I'he Rrazilian -cxchange offíecs shall eonvert the amounts
rPef'h'rrl fot· the issue of ordors on, tlle 1 Tnited States o f
i\mf'eir.a inLo American morwy, aer·ordütg' Lo thc rate of
cxcltange on the ·evc of the
dispaLeh of thc lists described
in Article VI; in the same
way thc Brazilian exchange
officcs shall convert mto Brazilian money, according to the
rate of cxehange on the day of
the arrival of the lists m-entionrd, the a.mounts of the ordr.rs issued in thc United
SI ate.s of America.
?ec. 2. The amounf. of the
ord'f'rs shall hc deposited by
thc rerníUrrs and paid to the
payres in g-old or it.s legal
cqnivalenf. However, in case
t.ltrrr h-0, money in legal cirenlat ion in nillH'r ,emmt.ry, but
of Jns~ value than gold, the
Adminisl.ration in question
shall havo the right to use

M-:TOR
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essa moeda nas suas relações
com o publico, levando em
conta a diffPI'I'll',:a do valor.

such money in its relal.iom;
with the pnhlic, taking into
acount thr. dif'fr.rence in value.

AR'riGO VI

ARTICLE VI

Listas de vales

Money order lis h

1 . As informaç.ões relativas
Sec. 1. The particulars recada vale emittido no Bra- lating f.o each order ic;;suod in
sil .iO d:esUnDido :aos Estados Brazil and destined for the
Unidos da America serão hl- United States of America shall
dicadas pelos Correio~ Brn;li- he indicated by th·e Brnzilian
leiros de pennnf a em lista~' cs- nxchange .offices in list/3 written with copyng ink. identicripta~ a tinta de copiar. ident.ieas ::w mwlelo R. a:\ quacR, cal with l\:torJel B. whieh. after
dppois rl" l•:rPher·Pnl o 't·a- receiving thc daÜng st.amp of
'Fimbo d~> tl~f a do Correio de the exdtamr-e office f;hall lw
pennnb, ~:1'l'iio t•xnedidas ao sent tu the Pu:_;t Office at New
Correio · dr~ Nmv Jül!'k. ondr. York. \vhef'e, after reeeiviug,
depois rle l'1't'L'IH'rem o caT·im- thc dating ~;tamp, the neeesbo de Llal8, E>m·á fPito o rxpe- sary action shall be takcn 1'111'
diente w~cpsc:nrio para o pa- payment o r lhe order;;.
gamento dos vales.
2. Do n)'"'"'mu D1(1do. os
Scc. 2. In tho samo way,
Yalns r•miftidoc;; nos Est:tdos the orders issued in the UnitUnidos da i\ nwrü·a serão in· od State~ of Amcrica shall bo
tScripto~
1wlo
OorrPiio dA entered bytho· Post Office at
Nova ·vnrk Pm listas escri- New York in lists written r.oidentical with
pt:u; a f.infa do eopiar, iden- pying ink.
ticas no modelo A. ·ns qnaeR, Model A, '''hich, nfter receiv:.
•dBpois d0 nedH•rem o ;ca- ing the dat.ing stap. shall
;rimbo de rlah. sel'fio exno, lli' sent to l.he BraziU:m oxdidas nos Cn1Teios hrasilcii- ehangA office. where, a fi er
ros do p0rmnf.a. nndP. depoi~ stamping l.llo lists, tho necesrlc carirnhadns as lisfas. será sary action shall lH~ takcn for
fe'ito o f1Xpf'flient.c, nPcrssa- th e paym en t. of f h c orcl r.1·s .·
rio para o pagarqenLo d0-.:

a

vale~.

Jisf.a hem
jnscrinto

Sec. 3. Each list, as well
as each order listed, shall he
nnmbered conseeutively, 1, 2.
f.P, 1, 2. :1. !í. r;. l'f.c .. na or- :-l. 4, 5. e te., in tho ortl e r o f
dem dn f1X)wdidio. a rnmcç.a:r (lispatr,h, t~ommencing wi th
·rln dia 1 df' .inllrn 1ln r:llda Jnlv 1 nf each vear.
annn.
Thc rf'l~eipt o'r each lisf
O rcrf1birnnnf.o rln rada lis- must be nclmowledg-1~d hy
ta dtwo s0r nt>e.nsnrlo nor meio mcans of the first. snhsc""
rla primPira lista suhsr-qnen. qu ent list sent. in the oppote. cxpNJirlfl. 0m srnt.irto on-- ~itr. direction. (Forms A a nd
post.o.
( F6rnm In~ A e B. TJ, 1'CVC1'SC.)
vm·so.)
!i.. TTma li:.;ta deYf1 ser trangSec. 4. A list :shall be fransmittida em cada mala per- mitted by each mail exr,hangmnt.ada ent.r0 os dous paizes. ed between the two cmm~ nma duplirafa do cada lista tries, and of each liRf. tli~r~-:-l. Cada

cada vaJr
m1mernf1os.

como

Sl'fÜC!
enn~;nrufi\"amen
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exncdida ser(\ enviada prh
proxima se.gu in to mala.

tched a duplicato·
scnt, by thc ncxt.

shall

be

following

mail.
Scc. 5. lf, on tho day· of
5. Ri, no dia da cxpcr1 ;ção,
não ltrlnver vales :<. (~mil ti r, a dispateh, thero are no orders
lista sorá envin.rla, ape7;U' to scncl, fhe list shall be sent,
disso. Nesse eas'J, o Cor1·ew ncvcrthrlPss. In this caso tho
do pr.rnmta ese;·c;.·l'r:í, r.m oxchango offico shall writc,
diagmml. na iisL!. : :\tio f1a. diagonally upon the list: No
'ÚlleS.

(No mn111~:.- ol'd:'n·.)

1tiU1lClJ

(Ni\n q1n, Va-

Ol'dr?i'S •.

lrs.)

Rr.c. n. "1hon a list is not
rceC'ivPrl in clt1Ó timP, tho istempo, o Corrr~in nxpPdidor, suing post office, immedilogo que fú!' notifi<'ado do atcly upon hring notifir.d of
facto, rerncltf'rú nma dnpli- t.lw farl., shall t.ransmit a du-cala da lis!n, clf'Yirlamcntc plicatn of thr. tist, dnly auautllrntirada.
thrntical.rd.

G. Quando nma lif-lta nfío
tivrr sido rnrehida no dr'vido

AR1'IGo VII

l'a(Jrtmentn rlc vales

Ait'I'ICLR

f'n.l/llH'nf

of

VII
Ol'dCJ'S

1. Logo quo mna lista ,:-.ltP8N~. 1 . A~ soon as a li~f.
gar ao COLTr>in rir rlr'...;l.rnll, arrivPs ai. lho offieP of destiCRLn Correio mn i Ltirú : ~~ va- naf.ion, that. offico shall issue
les, sngundn ~c; impnrl:lncia~ tho llrdr~l'S ae;eording to lh'C
ospnci ficadas n:.; . is~ a, a fav.w Dlll'Oilnls SfH'Cifiod in f,bo list..
fios rJps!.inaf.:l''Íd~:. '' (1•an<::mit- in fm·nr of f.hn payecs, and
ti}-OS-IJH, I i \Te'.:.; ri :• ]Jo:·t <\ a;~::: l.ransmit
I hrm, fréo from
ç.ndorrços r"spertivos. on aos postag0, f n I h0 rrspoctivo ad-.
Correios dr~ rlrsl in o, elo con- drcssN•s m· lo tho officcs of
formirladn com m: J'rgnla- destinnl inn.
in
eonfu~mity
mnnl.os vigPntPs r•m r~nda pai7. wilh llw rPgulalinns in foree
·parn o pagaTtH'rlln rl1~ valC'S in P~wh eonnt.ry for tlw paypostar.~.
mmd. of pnslal money ordnrs.
2. Caso as li:d as ennf.rn ham
8Pc. :! . In casn t h o lisLs
inrgnlal'idadns qur. i1fí.o pos- cmlfain
irrPgnlarit.iw; whirh
sam sr>r rPcl.ifif'arlas nn Cor- rnnnol. hn r•pf•.tifird at. fho ofrr.io rln dPsLintt, 0sl.o Correio fif'l\ o f dr'sf inaf íon, that. offipedirá cxpl ienc:-ões no mrnor· rr :-;hall ask for explana:pmzo JH1R~iw~l :· Pnt:qnant.o não tinns wifh Uw loasf. pos:;lihic
forf'Jll
Pr't~r>hirlas as rxpliea- drlay; f.lw iss1tn of t.lw inlnnd
c,•õf's, srr:\ s1 rspnnsa a flJnissão postal or•f:ll•r·s rnrrr.spondmg to
dos val0s poslaPs intr.rnos the entrie!=! wbich contain ircorTr.spcHHlrnf.rs
ús
insct·i- J'egtllar·il ir's shnll hr .snsprnd-·
pçõf'::; QlH' t'OJd.l'nlwm inegu- r·d 11111 il l.llf' Pxplnnnl íon arP
laridarlrs.
l'C'f'I'Í\'I'rJ.
3. Prlo Corr·rio de df•sl i no
Sr·e. :1. fhw rop~: nf Pach
flf'Yt'l'(l SC'l' clP\"ItiYit~;,, :::':•a i•/t
list (i\. arHI B) shall hr. l'Cpia rl11 rnrla Ji~-:!.a (A n B 1 ; [111'llf'f] llv lho offirn of desticomtudo. antes dn dr•volvf'l-a, nai inn : ·hnweYf'l'. hcfore. l.reo Cm·rl•in dn d0stinn 11<'1 In. in
lueningn i!. lhe offier. of dPst.iSl'l'PV<'l':Í, n,; nonws dnf; Co~·- nalil 111 shn I I \nit I hPrr.nn l.he
rcios
pagadnr'l';-;, fWgundn a nanws or f.lw paying posf. o!ordmn da lista, r.. qtiandn se. firos, according to thB orde:r
-tratar de valf's pagnveis no of l.he list., and, when it con-
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Brasil a taxa do conversão e cerns ordrr~ payable in Bra, a importancia do cada vale zil, t.ho ratr. of conversion and
em moeda brasileira.
tho amount of cach ordcr in
Brn:dliàu monoy ..
AUTIGO

ARTICLE VIII

VIll

Dttplicnta tle

1

.\s duplicatas <lo va cs sé
pod'C!'ii_o se;· expedida~. pela
Admnustraeao PosLa! l.tO pa!t.
pagador, "de
ctnfot·mit:ladd
eom os regulamentos estabe·
leeidos ou que se Pstabclcce
l'l'lll JlCSSO

D'llJJlicate onlers

vale.~

paiz.

Dupl icar.n oruors may be
iRstwd only hy thn Po~tal
Adminisl!·ation of tho paying
eountry, in conformity with
lhiJ regulations established or
to bc estublishcll in t.hal country.
AnTicLg Ix

.:\HTIGO IX
n~e mbolso

1 . O l'l'<~mbolso scl'á r.ffe-cfuado pd•, paiz entissor, sornnnLI· dl'pnis de anl.nrizacãll

f: pelo pai :r. de d<~:-d.i11n); a impor I aneia I'PPrnbobada deve
ser· levada a. ncdilo dn· paiz
rmissnl', na conl a tr'imPsl.r·al
(Arl.igo XI V.)
2. Cada AuminisLr·aç:ãn delnr·mimu·:í o processo a Rcguit·
pam o t•t•emholso ao rcmetlt>nte.

An·noo

8n~.

1. Repa~·mcnt. sllall bo
hy the count.ry of i~
Stlf', only aftf•r· ant.hnrization
(hy f.IH' connt.ry of df'stina-tinn);
lhr: arnonnf. r·npaid
mu-.;f, bP placr~d f.n lhe cred1t
nf l.lw fnrmcr in the qrtar'·f.Pl'ly arennnt.. (Articlr )\ l\r.)
rfft)(~f.cd

Soe.

2.

Earll Administra-

tina shall dctfwminc Uw coursc to bn pursuerl in rPpaynwnt to f. h e T'cmHter.

Y

Vales prejutt:irarto.~. modo de
dispÔI' das im1>m·ton.cias nã(i

VrJ'irl m•df?1'S, rií.,po.rwl nf unclnimed n mounfs

rrdflma.das

i . Os vnles não rcdamad1
df'ntro do pcr·indn de valiclndc
fixada pP!n pniz pagadm· quo I.Í de sPis nwz1•s para o
J !r·asil f' dP doze mezcs para
flS Eslad(ls Unidos da Ameriea-rcvPrfr~l'iio an Jl:l.Íz dr orignm p, s1•riio po:sl os :í ·sua cli s-~

Scc. -1. Ornrr~ nof. r.laimed
witltin thc. pPrind nf vai iflity_
fixrrt by fhc country clra\vn
upnn -- lhat is siix: ntnnlhs
for fhn Unitrd SlaiPs of Ame-

fim df' cncla mcz, a
Arlmin i si rarfío do pa iz dP desfi no lr·ansnlif ti r·á á do de nrigf'm nnm rrlar:l\o cnnl.endl\
in fnrrna1~Õf'S rnmp!Pf as d1' to-·
dos os vales insC!·iptos nas

rir·n.-:-;hall rPYI'T'f In, :mtl hc
ni lhP rlispo,:;;;tJ nf, llH• counlry
o f origin.
R0c. 2. A I the clnsc of f'acll
rnnnfh thP Arhnini~f.ral.inn nf
f.hP counfry nf dPsl innl íon
sbn 11 t rnnsmit to thnt o f nri~in
a stal ernent r,ontainillg
fltr> full part.iculars nf all nrders ent.Prrd ]n thc lisls from

listas dos Correios de permuta, e que se tornaram preju-

thc exchange offices, which
have· become void unde~ the

JHI~.ÍÇãO.
:~. Nn
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thi:~

dicadus, nos fermw; deste artigo, ficando pu r ~~~~nsegu in~n
á dif'.}1osi1.:fío do pa1z ~~~~ 01'1-gmn. (Vide JÚJ'lllllla O..)

Lnnsequrntly
re111ain at Lhe
disposal uf lhe eount.ry of
lll'igin. (~t·r For·tn G.)

3. 'l'odos os vales que as-sim se tornaram pr1~.i ndicauos
serão inscripLos na lisLa trimestral, a CJ'Pdilo do paiz
emissor·.

Soe. 3. Ali orders thus 1report.ed void shall be entered
m thc quarterly account to'
l.he crrdit of t.he counlry of
issur.,

ARTinO

lr.rms of

:n

Article,

and

ARTICLR XI

Partir.ulm·.: of add1·esses

Não :::;t~rá Ptniltidu valn algum SPIH qtw o Lumatlor l'urneça 11 nom•~ ,.. :·.oiH'P!IIrllle>, n:lo
~a:i do tomadttt' eultiO d11 tlf~::
tinatario. uu da l'i1 111a 111.1
eulllpallh ia r·•·r uelteni.H 11U dt~;;
tinataria, .i11 nf.anwnl e nu111 n
P.nderec:n t1n I'PIIIPfff'nltt ,, d"
dP:d inal.ariu.

No urcler ~hall be issued
t.he applicant ful'llis'h
ll.!e nn1ur. and suname not
11nly of lllc applieanl but of
unlt~~~::;

f.he payf'P,

III'

or

tJte firill OI'

compatl,\ \Yll ir.h is 'l'it.her remitter or payee, together
wit.h lh0 ndres~> of the remitlf'r :md 111' IIJP f_HlyPe,

AllTifW XIJ

Co1'recçüo de eJ'J'ns.

('0'/'J'PSJJOn

dencia

entre m
I l'f!l_-{ies J!ll,':f ors
Quanf111

sP

ntlJninis.

ndon' t1 isf !'11 f ioils

desP.iar' rorTIV-1 r·

do fPIIIHf-.
do dPsfinal.ar·io, ou
obter aul•~r·iza,:fín pnl'a l'f't'lllholsn d1~ lllll vali', df'vo stw
feito o prclid11 pnlo l'llll10Ltun-fe á Adnlini;~lra~ão do pn iz dr,
origem, qur, t.J~ocará. a nner.ssaria correspondPnria c'ort1 o
pa iz dP clestino.

llHl

PITO

h~nu~

110

llOHIIl

ut1

Awnr.n

rJm·rcction of C1'1'01'S, C01'1'f?SJ>(m.tlenrr betwccn tllc 1JOSf

xr:i

'Yhf'n i! ~~~ d0~-;irrd to enrrcrf. nn Prrnr in the nnme of

llw I'f'lllill.r•l' or tJUYPP, fW lo
ohln.in anUwr·ify fOT' repay·rnrnf or an order. anplication
rnw;f, lH• r11arle by f.he remitter tn flH• Administration of
t.lw is~.11 ing- ennnlry, which
will ellntiuet. f h e neeessary
corPsponrlPneA \Vil.h f h e enun!rv oi' df•f·dination.
·
Awnr:r.r. xm
fl,'?Jtll I

1. Cnd:-~ ,'\dminis!rnrnn lr.r:í.
o din•i!r1 dt• clPsig·Iwr· m> Cll"-

(fis:f)

nf of{irrs

I'f'in~~

P:Pe. 1. Far,lJ Arlrnm isfratinn
f.-ha.ll 1HtV0 llw ·rhrhl. to rlP~~
~-na!n fl!P nffief'c; nr rhi0f of-

.l)p Sí'US ('0J'I'PÍOS. f'

the Sf'J'Vir.(l aecording lo t!H'
r.rrsrnt Cnnvontion ft1rn i~'hinr~
11w nfhf'l' onnortnnelv a list.
of H~1 pnst. offif'es. and imJi.ra-

nn T·r·p~u·l.il'i"írs nn!ori7.aclns a 1'-xr•r•tlfnr i) .c:I'I'Vic·n f!,~
ar0ilr<ln r.nm a prrsPTti" Con-vr.n~ão.
ror·necf'ndo :'l on!.ra.
oppor·turw11wntr. lliiHl t'Plac~fío

indiranilo,

sempr1\ qllt' ftk w•epssario, a,;
modi fit·nr•i"ír•s a l'~lZ'f't' nt•:>:;~a r·r·-·

Inçfío.

·

fíef's :111ll1nr·izod to e:w~-y nn

tingo

wherHWf'l' nnces~mry

mndífirnl inn"<
, h f' ll~·f •

the

to be ma.de in

AC:TOR 110 PIIOEH

2. A rr,lação drv1~ i nd iear
o nomn do esf ado, terri t.orio,
po.3sessão on provineia Plll
que sP aeha cada etH'J'Pio.

3. A Administração Postal
Brasileira imhc·ará, além do
nome do estado o territorio em

que se achar a repartição pos-

tal, a repartição de permn ta
que serve a eada correio.

ARTIGO XIV

E.r::fanelecimento

e

EXEC:TJ'I'IVO

Rec. 2. Thc list must ind j ...
caln the name of th-e stat.r..
tel'l'itory,

pos,~ession

or

J•I'O-

Yincc in which nneh post. office is found.
Sec. 3. The Brazil ian Postal
Administration shall indicate,
besides the name of the sl.atc
and •te!I'rit)Jry ijn wh ich lho
post office is found, the exchange officc which serve~
for each posl, offke.

ARTICLF. XJV
a,iust.~

de

confag

1. Denl.ro de seü> semrmas,
dApois do enet•rramcnto do
trimestre fiscal, sel'á preparada uma eonta pela Administração Postal do Brasil, mosti·ando em detalhe os tutaes
das listas que eontêm ns particularidades dos vales emit-tidos em ambos os paiz!·~; durante o frimr~:.;l rP. e o saldo
rt~sultantc de f :H•s · f.ransaeçõrs.
2. Duas copias des~:a t~müa

'Formulation and ;;;etflPm rn f

.nrrounts

nf

Rec. 1. Within six wr•ek.C\
afler· the elosc of Uw fi:c-w.al
quartel' an account shall lw
prcparcd lly the Postal Administ.t·ation of Brazil, showing
in detail tlie totais o f lhe I ists
containing Lhe particulars of
nrders issued in both rountrirs during the quarkr. and
fhe balance resnlting frnm
sneh transactiow;;.
Sec. :2. 'Two copies of lhi~
st'I'ilo IJ'ansrilif tidas ao Cot'L'oio acwonnf. shall bc transrn i Ued
Oeral dos "Esl ndos Unidos da to I. h o Po~l Ofl'ice De pari aAm1·r·iea, e o saldo, qun sem- t.mPnl. o f tlw lTn itcd Staf:I'S nf
l~rc deve ;srw rlrdarado e•m
Amcrira, and the halance,
mo·eda dos Estados Unidos da which must ahvavs be stated
America. depois da competen- :n Unil.ed States rnoney. n !ler
te verificação, scr:i pago por proper verificaUion shall bc
meios rle saqnr.~ on lr.tra~ de paid by dr.afts or bills of nxramhio .palg-aynis em dollars r.hange mado pa:vable in dol«nn demanrl» em N'C\v York.
hus· on demand in New ork.
:3. Qnnnclo n Adminislrnção
.soe. 3. \Vhcn f.ho Ac!Jninisdo Bmsil Livr.r de pagar á dos iraLion of Brazil has f.o [l:lS f.n
E~;f.ados Unidos da Amnrica e
f.hat of thc United Stah·s of
saldo da c:onl a. deycrá fnzel-o America the balance of th('
na ocrasião df' rrmnUPr a aeeounl, it shall do so ai. t.ho
ronla: e quawlo os Estados táme of forwarding- thr acUnidos da Anwrica t.ivcrmn r.onnt.: and whcn t.Jw ndrnid-e pagar o saldo, fal-o-hão na nistrat.ion of tho Unil.ed Staorcasião de flcyoJvrrrm ~ar. trs of America has to pny the
Brasil a dupl ir-ata da contn halanee of lhe ~wcount it shall
l11'f'.Pil.a. {Vidt• l'ormulns C. D. rio so at thc time of returning
r~: r. F'.)
to Brazil the duplicale of
the account arcepted. (Sf~r..
Forms C~ D, E :md F'.)

MiTOS DO PODER F.XECUTIVO

4. Os pagamenLos tamhr~m
podem ser ft-iLos por· meio dn
saques ou letras d·o namhio ~o
bi~ outroR ponfos que não sejam New York, por nmtu1~ ~c
et)t·dn cnLro UH tinas Admmrs...;
feações.
5. 81•, rlurnntc a nr·ganização da conta, ttma das dna:;
J\úministraçõm; l'ostaPs YITÍ~
ficar qnn dcví' ú outra 11 nT
saldo sttpPl'ior a $rí. 000, dey,~r·ú Pila rcmcll.cr promplameutc ao paiz eredot· a impnt·taneia approxi1natla d" lal
saldo, por meio dn trma !rir:\
ün eam!Jio em dollar·s.
(i. As'dPsprzas !'Pilas enrn a
remessa de lPII'as dn ramhin
enrl'l'l':-ul
CtJlll<t

d~1

inval'i:l\'f·llnPlllt• pr1t:

paiz pagado!'.

7. Se a Atlministr:1ç:'ío nnvedor·a deixar de l'f r,~nfn ar o
pagamento dentr.o rln pra~~~ dt>
;:eis mczes, tlepo1s dP \'Pl'riirndo tal saldo, a i\thninisll·tu:ão
~cr·edonl t.1•r:'i o dil'Pito de pPdir
c rece·l1er j11 L'w; :i I :t :xa dP rl r;.~
ao anno.

Src. ti .. Payinénts hiay also
bc made bv drafts nf bills exr.hangc on' point.s other than
Ncw· York by mutual agrcernent bí'h\-rPn the 1 two Admi.-.
Ilistrat.ions.
Scc. G. Tf, pcncling f.he setllcmcnt. of an account, one of
the hvo Po.-;Lal AdminiRtrations
shall ascPrl.ain that it owes tn
lhe otlwr a balance excooding $G. 000 it shall prompfly
l'Cmit to I lw c·rcditor couuLry
thc approximatc amount of.
sueh balance by means of a
llill cxr~hangr in dollars.
Snn. 6. Tlw •ex penses conlWel.l·ll \Vith tho
Scnding Of
bills of Pxrhange shnll inva!'iably hc bo!'llc> hy llw paying
r·ountry.
Soe. 7. If Ih r drbtor Administration fnils I o cffect pay:...
nwnt with in :-;ix months from
11"~
time surh halance ac('J'lH~-". I hP nrPditor Administrntion :-;hall havc the right
Io demand and receive interc·st, ai. I IH' !'UI e o f 5 o/o p-e1·
ílll!llllll.

1\llTICLE XV

ARTIGO XV

Jnvr>sli(lotirm.~;

Cada Arlminislt•aç·ãn n~cc~bn
r:í r. proecssa r·á as rec I amações rnfr.r1mlc•s a pagamentos
indf'vidos on nfio pagamenl.os
dr impn!'l.aneia:-;, r. dadt in fot·
mação, qnandn · p-t'dida, ...--ohrP
os pagamrnl ~'lS qnn fnrmn rc•a·Jizndos.
Awnr:n

As

duas

l'nsf :-H'~ pn!lPrn.

Rad1

Adrninistration · shall
and acl. upon comI'Plrti.ing wrong paytllf'Tll.
IH'
non-payment
of
arnnunts. and shall fm•nish informal inn when n.sked as tn
paymm1l s \dr ir h h ave hecn
rrcpi\·e
plainl s

~·rfrctrd.

AnTICLE XVI

XVI

Mutlifir•ot·tiu rir fi,>lal!les

Adlll i nisl raf•õe;~
de t:nllnr1nnl

('~;f ahPI PCI'l'
onl J':ts
~iisposic.,~õns, não ronlr·al'ias a

<tC',C(I!'dO,

esta GonvPnc.:iío. no infnilo rln
se g:uanl it·cm eonlt·a a l'ntudP,
ou para mellioria do scrvi('o.

n.nrl complaint.Y

Mndi{if'(tfirm r1{ rleta.ils

Thc f\\·o Pnsl ai Aaminisf.ratimr.s
IIIUY,
by
mnlual
agrcmnenl., cstablish oLhcr regulafious, not eount.ry tn thi.s
ennvc~nf.iull, for t.lw ;purposcJ
nf guard in.g: aguins fraud, o r
for the improvement. of the
s~rvice.

N. internacional da ordem

I
I

N. original do

v~le

postal
'"O
~
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~

Data da emissão

:::
C/'J

o
o.

Nome e endereço, por extenso,
do remettente

o
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o

~

~

Nome do destinatario

õ

t:lo

o

t:lo
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~

Correio
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Correio em que deve ser
effectuado o pagamento
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õ

~
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ZC/'J

~o

~t:lo

•o

~(')
'"lO
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Observações

~
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t:lo
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I
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Current lntemational number
of Order

-

Number of

original~

Order, -

;·

·;; •'r-"'

. . ., cn·
== -z
g

Money

~:

-

"'%1

Date of original Money Order

o

""':::

r

C/'J

Post Office ·issuing original
Money Order
Full name and address of
Remitter of the Order

~

--

o

;::r
~

z

~

-

~

Full name of Payee
Post Office
State
,c
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!

-I
o
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~
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I

l

A

-o
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Amount received in
United States Money
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ID
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=
c.

Rate of conversion
Amount payable in Brazilian
Money
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o
"'%1
c.. o
~

...

--=
IDCI'J
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('p

Post Office at which payment is
to be made
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MONEY ORDER OPPICE,

CORREIO. . . • . • . • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 13RASIL
Se~ção

New York, N. Y ................. 19 •••

de Vales postaes

•••••..••••..•••. 19 .•••

Sr •........•. ·...•
.
.
Recebi vossa lista n. . . . . relativa aos vales postaes emittidos nos Estados Unidos
da America e pagaveJs no BrasiL
. .
.
.
·
.
.
·Em resposta transm1tto-vos uma conta detalhada das 1mportancias recebidas pelos
vales postaes emittidos n<_> ~rasil, e pagaveis nos Estados Unidos da Ãm.erica, e que
., ·
foram tomados, neste correio, apos a remessa da lista n. . . . . .
Aguardando que seja accusado o recebimento da presente lista, tenho a honra de
subscrever-me etc •• •

(REVBRSE)

Sir:
• · 1 have received y\tr List N... . . . . relative to Money Orders issued in the UnÚed
States of Brazil, and I\Yable in the United States of America. ·
'·
·
In return, I transni~o you a detailed account of the amounts received for Ordcrs
issu~d in .the Uni!ed St es of Ameri~a a1_1d ~ayable i~ -the Uuited State~ of B~azil, th~
parttculars of wh1ch ha reached th1s office smce the d1spatch of my prevwus L1st N •••
Awaititt an acknowledgment of the present list,
I h$re the' honor to be, Sir,
[Your obedient servant,
Postmaster.
Ta

Director Geral.
Ao Correio de Permuta dos.Estados Unidos da Ainerica.
New York. ··
·

CORREIO. . • . . • . . . . .. • . . . . • • • . • . . • • • . . • • • . • • • . BRASIL

Secção de Vales postaes ............. 19 ... .
Sr •.•.............••.
Examinei a lista de Vales Postaes, junta, de n .•...... a n •••.•... inclusive, de
importancias recebidas nos Estados Unidos d~ America para pagamento no Brasil, em
um total de $ . ........•...•..

············································································j
A referida lista, salvo as excepções

abaixo~

acha-se correcta.

Tenho a honra de, etc.,

Ao ............... ; .•••••
Correio ·de Permuta dos Estados Unidos da America.
New Yokr.
·
Vol. V- Pag. i72- 2

Offic~,

·

POST OFFICE, NEW YORK, N. Y.
Money Order Ex cb.ang·e Oflice, ........... 19 .. .
Sir ~:
• I have examined this ~ist of M.oney · Orders from N..... to N ..... inclusive, for
sums received in tbe United States of Brazil, for payment in the United States of
America, amountlng in the aggragate to $ ............. .
The said List was found to be correct with the following exceptions :

.......... ·\.· .................. : ......... ............................................ .
.'

'·I have the honor to

•••. ·la ••••••• ~ •••••••••••• ·'· ! ••••

Lei de 1921 -

Exchange Post
Brazil.

be,

Sir, Your obçdient servant,
• • • • • • t .• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •

Tq~ ~ •. • ...•.•••....•. :. •.
·.Exchange Post Oftice,
Brazil.

o

o

DETALHE DAS LÍSTAS

DETAILED STATEMENT OF LISTA

Vales postaes emittidos nos Estados
Unidos da America

Vales postaes

emittido~

no Brasil

Money orders issued in the United
·
States of America

Money ord~rs issued ·in Brazil

\

--------

Numero da
lista

Importancia
Of!ta da lista

Dollars

I

Numero da
lista

Importan~ia

Data da lisJ

Cents

.I

Amount
Number of list

Date of
list

~ollars

$

I

Amount
of
Number of List Date
List

Dollars

Cents

I Cents

I
1

I

2
3

--

-

1

1

1

2

2

2

3

3

3

-

Total

Total
E

REPARTIÇÃO GERAL DOS CORREIOS

Total

Total

I,
POST UFt'ICE DEPARTMENT

Officc of ThirJ .A::;::;i;,taut Pu::,tma~ter General, Oivision of Money Orders
Washington, D. -G., .•.........•.. ; .... 19 ...•
Rio de janeiro ............... 19 ••••
Sir.
This Dapartment h as thc honor to tra11swii herewith a Bill of Exchange N .•..........
Sr.
for ....................•..•.. drawn ...................... by ....... ; ... ·....... of New
Esta Repartição tém a honra de vos transmittir a inclusa Letra de Cambio n ........ . York, N. Y., to the order of the Postmaster General, and by his indorsement made
para .......•.. sacada ............ por ............. de Nova York, N. Y., por ordem do payable to your order by ... ·.· ................. at ..................... .
Director Geral, e com o seu endosso, paga vel a vossa ordem pQr. . . . . . . . . . . . . . ..•
Be pleased to calise the receipt of the said Bill of Exchange to by duly acknowelugcd,
em ......... .
its payment to be reported and the proceeds to be placed to the credit of this
Queira· mandar accusar o recebimento da referida Letra, o seu pagamento, bem como Department. ................................... on account of the exchange of money
o lançamento dessa importancia como credito desta Repartição na conta de Vales Postaes orders between our respective countries during the quarter end . . . . . . . . . .
19
permutados entre os nossos paizes durante o trimestre findo em ..........• de 19 ..••
I have the honor to by, Si r, Your obedient Servant,
Tl.!nliu a honra, etc •••
Vales

..

I_>ostRe~

ti:Jr,J

\;'''·!:!li!

J',,..;illlil'·kr (iPntn•!

:(11

F
••••• QUARTER OP 19 •••

• • • • • TRIMBSTRE DI l 9•••

GENERAL STATEMENT

CQNTA GERAL
R'esultad~

Of the result of the exchange of Money Orders between Brazil and the United States of
America

-

'

da permyta ~de Vales Póstaes entre o Brasil e os Bstados Unidos da America

Credito do Brazil
To credit of Brazil

To credit of the United States of America

Orders is iled int he United States
of Ame ica and payable in Brazil
as per d etailed statement (C)

c Orders issued in Bt:azil and payable in the United States of Ame· . rica as per detailed statement (C)

$

Vales emittidos nos Estados
lJnidos e pagaveis no Brasil,
de"'accôrdo com a lista (C)

c

$

Repaid orders ...................

Vales annuliados ..............

Void orde rs .......................

Void orders .... ,............ ~ .. • •

Pagos por conta, pela Repartição dos Correios do Brasil .••

~ffice

Paid on account by the Post Offic.e

c

Vales emittidos no Brasil e ~a-1
gaveis nos Estados Unidos de
accôrdo com· a lista (C)

--

·--·-

- -

• .. • • •19 •••

..... 19 •,• .

' ... 19 ..•

• •....•••.•. 19 ..•

: • ••• 19 •••

..... 19 •.•

' ... 19 ...

• •...... ·•... 19 ..•

• • • • •19 •.•

. ..•• 19 •..

' ... 19 ...

...•....•... 19 ...

..•.• 19 ···'

I

-

- ,

I

.

1 - - _ _ , ..... 19 ···'

·'

j Total

Balance d ue Brazil ......••....•..

!Balance due U. S. of America ....

-

-

Saldo devido ao Brasil ....... .

credit o f U. S. of'Ameriça •.

I

A conta procedente é acceita com o saldo de. . . . . . . . . . . . . dollars e. . . . . . . . . . • • cents
a favor do Correio de ....•.....•......
-~

I

r • ••••••••••••••••••••••••

-----~~-~--

The foregoing account is accepted with a bal~nce o f. .............................. .
dollars and .................... cents in f~vor of the Post Office Department of. ........ .

Examined and

~ccepted

Visto e acceito:

:

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

t

Contador dos Correios dos Estados Unidos da America.

Auditor of the Post Office Department o f
the United States of America.

Was~ington

Washington, O. C .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . ·..... ~!9 ..•.
~

•••••••••••••••••••••

Rio de janeiro, .........................•..•••..•.•.. 19 ..••.•

Rio de janeiro,, ..................... 19 ... .

)Lei flp 19·21 J:.:.'VoM·· v-~~Pa!r. 472 -

·--·----

Total do credito dos Estados
Unidos ......•.......•.••.••
Saldo devido aos Estados Unidos ...........•.....•.....••

Total do Credito do Brasil •.••.

t .••....••... 19 .••

Total cre lit o f Brazil. ...... , .....

-~-~~

I c

Department of U. S. of Amerlca.

- -

.... 19 •••

$

Reembolso (Vales) .........•.•
Vales annullados .....•...••..•
Pagos por conta, pela Repartição dos Correios dos Estados
Unidos da America .•......••
...-.:--

·J

Depart< ment of ·Brazil·•.........

$

Reembolso (Vales) ...........•

Repaid or iers ...........•......•.

Paid on a :count by the Post

Credito dos Estados Unidos da America

·.

D. C.

·~················

19 •••

G
Lista .dos
~ez

Vale~

G

Postaes. pagaveis no Brasil que se tornaram nullos·

List of Money Orders payable in the United States of America which have become void

For the month of .......

de ..••..•.• de 19 •.•

19~

..
.;

Importancia
Numero Data da Correio Correio
Numero
Numero
- - - - - · Observada
original do internacional
ções ·
lista emissor pagador
vale
lista
do vale
$
C/

I

I

International Number 'oate of Issuing
Paying
nuinber
o f list
list
office office
of order

$

I

I

Totàl ••••.•.••..•
•

I

I

-.

I[Jeis de 192·1 -- Vol.

Amount
Numoer
of original
order

v-

Pag. 472 -

5

I

c/

Remarks

AOTOS

no

PODlm .BX i<~CUTIVO

AnTIGo xvn
Sn:'lp(msti.n da Convrmçflo
Em circnmstancias ~xtra
ord inarias, que jusl.ifiqncm a
mNlida, cada Administração
fk.aní autorizada a snspend~r
temporariainenh', no Iodo ou
(~Jit parle, o scrvi~:n de vales
enl rn ns dois paizes, uma vez
f(llP ~eja ff~ita imtllrdiat amf'nJ
tn a eommnnicar;fio do facl<l,
(', se ncccsario f'ôr·, pelo trlcgr•apiJO.
AnTIGO

47l

ARTICI~E XVIÍ

Susp(msion of the Convciltio1i
E i ther Administration shall
be authorized, in extraordi-nary circumstances. which
just.ify the measurP, to suspcnu tcmporarHy tlw mmwy,
o!'dcw service between thc twn
countries, i11 whole or in part,
providcd f.hat nntice bc given
irmncdiately of the fact, and,
if if. seems ncrcssm'y, by te-leg-rnph.

xnn

ARTICJ-'B XVIH

1\ vrosen[e Convenção será
ratificada p~los paizes confyael.antns, de conforrnidade
cnm as I~is resp~clivas, e as
ral i l'iraeõf's srrão trocadas na
cida,tn do Ilio dP .Tanril'll, logo
qnr ~rja possível. Terú effei1n e as suas disposições romer;arão a srr- flXrculadas a par-til' do dia da troca das clita!li
ratifieacõrs; r eontinmlr'á em
vig-or ai(~ que termine por
acei'trdo nmfno; ma5 poderá
sor· ammllacla por qualqueJ'
das duas partes contractanf.es, medianf r aviso prévio de
rlozn rnrzr~:. dado por uma á

outra.

FPif.n mn dnplir.ata ~ a~i'i
gn:ula no Jlin dr .Tanetro aos
17 dias d(l mrz do Outnbrn
de rnii nnvrernfns c deo:Pnovc.
'(L. S.) ,J. M. DB ÂZKrt!:Dn MAR-

This convention shall he
rafified by the contract.ingeountries, in accordance wif.h
t.hcir respective laws, anel thc
natifications shall be exchangcd in t.he cil.y of nio de .Tancirn, as soon as possiblc. Tt.
~hall take effect and opf'raf ions thereunclcr shall hf\gin
upon the dat.c of i.Jli' rxchango nf said Raf.ificaf.ions; anrJ
shall continue in force unt i!
trrminated by mntual agrcrment, but may be annulled at
tho desire of eithrr party
upon twelve mnnf.hi' previom;
notioe, given hy nne t.o Uw
olhcr.
Done in duplicat.o and signrd at Rio de .Janeiro thn
17f.h day of the mont h o f oetober ono t.housand
n in I:'
hnndrrd and nineteen.
(L. 8.) .T. M. DE AzE'i'EDO MAn-

QUES.

QUES.

(L. R.) ,J. PmER no Jilrn.
(L ..f'.) E'DwJN V. MonaAN.

(L. 8.) J. PmF:R no Rrn.
\L . .S.) IDowiN V. MonGAN.
K tf~iWfl sido a nwsmn COJwenção, cujo f enr' fira aeima
fran,~c~ripfo. appt'cwar,ft. pelo CongTcsso Nacional, a confirmo
f! ra! i fico r. pela prr~r.ntr, a cou poe firmo n valiosa para
1;rodm:ir os seus devinns r.ffcHos. pr·omettendo qne ella spr·:í
r-ltlllpl'ida inviolnve!mcnfe.
Ern fil'IIH'Zf~ dn qnfl, mandei passar rsla Carla. qnr> a~-
f'ignll c• ~~ sPJinda com r> srllo das Ar·t11as da Repnbl ica c snhscwipfa pc·k· nrinisf.rT de~ Estado rins Rclacõcs Exfcriorrs.
Dnd:t. 1111 Palario d:{ Prl'sirif'nria. no Rio dP -Ja1wien: nn~
2~ dia:~ c!u nwz dr> n::rnsfn flr mil JlnVPCPnf<.)s r vinln r. nm,
t 000 da fnd,·rwndnJlí'ia f' :1~ 0 da n r•pnhl ica.

(L. S.)

EPITACIO PESSÔA.

ít':et'edt> Mm·que s .

t\f:TOS

llfl PftOF.R

ffF:CHRTO N. tr,.1 '.li-Pnb1i<~n

or.

RXF.f"!IT'l'l\'0

28

rm l'WYEJ\TBHn DE

1921

a :HIIH':,fi,, ·In~~ Novas Hebl'iclas :í ConveiH;ão fniPJ'!lnci' '11<11 Hnd j, d l'h'gl'aph iea, ~~~~ L' 111d t'<'s

O Presid1~nle da ltepn bJ ica dos Est.ados Unidos do Brasil
faz publica a adhcs::ío das Novas Hebriflas :i Convenção Tntmnacional ltadiol.clegrapll iea, assignada <~m Londres a 5 de ..Tulho de 1 !112, confornw <·ommunicação do l\hnis.terio dos Negocias EsLr:n1gPi r·os da Urã-Bretanha, datada de 30 do Setembro u!Lir;,, 1, Lrnn~'<miUida ao Ministerio das Relaçõ0s Ex.terioros pnla Emlmixada l3ril anniea n<•sl a Capital, por Nnta
de 1 G d11 co~·,·enl.1•, ,.,,.ia ll':tdtll'<:ii.n uf't'ieial ne,,mpanha t•sf·~ decrP!.u.
Rio de .íniJPiro. 28 de Novembro dt> 19.'?·1, 100° da Inde~no dr' Hr>pnhliea.

pendcneia c

EPI'I'ACIO

PESSÔ.\ .

.J\::;,•pef/n Marqurs .,
(Trnrlu:'(~:ín) :
Emhaix:l'la nr·il:nlllÍl'fl, H in de .JnnPlT'O, I G df' Novrmhro.
N. 1!12.
s(~Jllwr

::vlinisiJ·l),

Dn nrdmn fJ,, rrinr.ipaJ Secretario d1~ Eslnrlo dos N•~;ocio~
Estrangeiro:-.~ .-1~-. Sna 1\ln.iesf :ulP, n com l'(\fPneia :'i minlw nr•fa
n. ur,: cl~ <{ d1• A~nsfo 11Himo. tenho a honra do transmilllr
n. Vossa J~\·~ellf•ru•i:l 11 irwltJ::<n f'Xt'lll[)br rln nma nov:l lista
relalivn :í~: :l'lltf': ííi':" :í Cllil\'f'l~f:fío ltdl'!'tl:wional Hadhfl-.1ngl'aphicn.
Apr(r\'f'il ~:

1•sl a opp11rlnnidadP para Pxprimir ~ Vossa
F,xr.Plll·rwi:\ :1 ::P;~·,:r:uw:l da minlt:1 lll:li:-: nlla ennsidrT'fl(;ií•).
·- (M:~'".) .lu!tll 'l'iflr_•./í.
A Sua ExePllf'Pria n Dr· . .T. l\l. df' .\zi'VPcln MarqlH'~, Mlnistr·,, da~: lh·:;u~õ,~s Exlerior·es.
(Li si a u fl'H' nllnde ~ No I a rwima)
(TI'arln,.c;fíd) :

18.
f:Ol\JVEl\:()~0

TN'I F,nNACTON,\L HADIOTJi~LEfiHAPHTCA

Ilavewln os Gnn~rnns B1·ilannico e Fram~oz concor(lad0 na
ndhcsfio dw~ Novas lll'hrida~' :Í, Cnnvrrwfío fnlernaeiona1 P..11lWfPlegrarlllii~:J. assig-nnda r•tn Lnndr0~ a·· r; de .Julho de Hll~. o
Govcl'no dn ~na 1\lal,•::::lnll•' Hrit.annirn. Prn nnnsequeneia iljss0,
fomnn nnla :Jp~.:~.;a ~lrllrf':::fí,, a rmr.tir rk H dP Setcmhro de !!121.
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NOTA

o•'

Coru rdcrenni:; ans I el'mos do Ar Ligo 2~l6 do 'fratado
fiainL-fkrm:tin. dt~ ! (I de Sei cmbrp de 1919, o Ministro Ansfriaen em L11ndre~:. t•m nota datada dn 1° de Agosto de 1H~~f,
dr'claron f'lll nortH' dP scn Governo que a H.pnblica da Aus·l,rjar
IPru!o c·m v.i'3!.a a uniformidade, se considera como ligana a
todos os Es!ados ,1nc participam da Convenção Interna0ional
Haniotelegraphica, de 5 de Julho de 1912.
Fo1'eian Officc, 30 de Setembro de 1921.

1'1 1\l DO QUINTO ,VúLUIME

RlO DE JANEIRO
l
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INDJ:CE
DOS

A_CTOS DO- PODER EXECUTIVO

1921
Pa.gs.

N. 15,..117 - JUSTI'ÇA E 1\EfiOCIOS INTERIORES Decreto de 1 de dezembro de 19~1 - Abre, ao
l\tinistp,·iu da .l:ust;,c;a 1\ }';'egoc\i-os Iuf~orim'les·,
os cr:editos esrweiae~ do m; :170$ c -:í-:574$831,
para pag-amPJÜo dt•. dt'spezas ci'fed.uadas em
HJ:!O, alétt~ das tlntações eonsig•nadas para os
Hospilaes de ~. ~e bastião ~~ Paula Candido...
N. 15.148- GUERRA- Decreto rk 1 de dezembro de
Hl:!1. - Ahr1•, ao l\linistel'io da Guerra, o eretlito •·spt·t~ial tlt\
7 .lOJ :701i$800, .pam pagallteul.u dt• diffl'rnnça. de l.apas..............
N. 13. UH-- .\<lHIGUL'I'U'll-.\. JNIDU~"il"RIA E CCHtMEtH~ao -- Vcel'c.to de 1 de dezembro de 1921 f.:rêa um Patronato Agril~ola no município
tlc_ Ou f eil·u. Estado do Pará, :-;ob a denomina. ção de «~ianoPl Barata>>. . • . . . . . . . . . . . . . . . . .
N. 15. U9 A -- GURIUl..:\ --- Decrntn dt! l do ·dezembro
de 19:! 1 -- ~\lt.l'ra o art. 3! do 1:ogulamentn apJH'oYauo por decrdo n. 1 í. 'ili·L de 7 de abril
do COt'l'('ll(C HllllO. • • • • • • • . • • . • • • • • • • • • • • •
N. 15.150 - ~\OHICOL1'URS. JNDUS'l'RIA E COMl\IERCIO Decreto
1 de d(lZPmbro de 1921 Cr·êa UHI Patrnuatu Agricnla JJO município de
.Tabntieabal, Estado dn S. •Paulo, snb a denomi-·
nação de <<José Donifacio>>. . . • . . . . • . . . . • • . . .
N. 15.151 VTAÇAO E OBIL\IS PUBLICAS :E~ FAZENDA - Decreto de 1 d~ dezembro de 1921
- Autoriza
celebração de contracto !COm a
Société de Com;t.ruction du Port dt~ Bahia para
a construcção de seiscentO's (600) metros de
muralha de cár!s vara dez metros de profun-

I;

H!

2

2

ue

a

31

IV

JNlJIC.Ii: lJU::l ACTOH

uidauc de ag·ua e de dois euroeameuLos coHL
cerca de seteuLa c oito m1l quinhentos e oiLenta e .sote uwLro.s ·eubieo1s do volume, :r~u
por Lo do Hio do Jauciro....................
~J.

N.

N.

N.

N.

N.

N.

N.

I;,.

:J

1[)~

-- V 1At)AO _li; OBH.\S PUHLlUAB - DecreLu
dç ~ de dezembro ·de l!)ii -- Autoriza a cele-

bração de contracLo de arrendamento e de construccão da ~:-strada de Ferro Santa CaLharina,
.com o Estado de :::;anta Cathal'iua. . . . . . . . . . . .
lG.15::3 - VI.AÇÃJO E OBRAS PUBLiGAS -Decreto
de 5 de dezembro de 1921 - Approva o regu_!amcuto para os serviços de e:ncommend.as postacs pTO·~cdentcs tlc paizes estrangeiros... . . .
I~~. I ;,4 --- ltELAC)õES .ICXTJ.;;IUOHES Decreto de
5 de dezembro de lU;.>, I Homnhece a Independencia da Jui l.huania e a r,·~rma republicWJ,a Uí~ l:iRU ,acl.uat Uioveruu. . . . . . . . . . . . . . .
lfj .15:J - RELAÇõES EXT.EI\IOREB --- Decreto de
::i de dezembro de 1!.l2 .L Heconhcee a Indepundencia da Esllwnia e a Jónna republicana
uo seu Go-verno adual. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1;, . 156 RELA:ÇõES .ill.:\/fEIHOREB - Decreto de
5 de deze.n::ti)ro de 1921
lteconhece a Independencia da LeLhonia e. a fôrma republicana
do seu Governo actuaJ. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
t;, .157 V IAÇ.Ã!O E OBHAS PUBLICAS Decreto de 5 de dezembro de 1H21 - Approva o
novo rc·gulamento para a Iuspeetoria Federal
das Estradas.. , . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
I;,. t fi8 -- VL\ÇÃO E O:BRAB P UBLIGAS -- Decreto
de 6 de dezembro de .L 921 - Approva os pro.iectos n respec.f.,ilV.CJn orcabnJCitf.OiS ,rua -imporLaucia total dc_297 :2(jt;$689, (duzentos e nove·nta e sete eonf.os duzenL()IS e sessenta e oito
mil seis·centos e oitenta e nove réis)~ para a
construcção de 7 (sete) desvios de cruzamentos, com postos telegraphicos, nas linhas de
Sãó .:Francisco a Porto União e Itararé ao rio
Uruguay;, de eonccssão da Companhia Estrada de Forro São Paulo Rio Grande». . . . . .
tr,. ff,H --VIAÇÃO li~ OHllAS PUBLlGA:S -- Deereto
do •i de dezentheo d1~ I 9~1 - Proroga por 120
diaH o prazo fixado para a apresentação dos
projeeto}; definitivos ~~ orcamentf)s das pontes
:iiOhl'fl nR rins l'a.rnahyha. e Pol.y, Jlela Com1panltia Um·aJ dr~ Mdho!'amnntn::; uo .Maranhão..
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J8

38

Jo

67

68

l\. I ~í. lliO -- can:JtHA

UPercl.t) de '7 rle dCZCIIJbro de
Hl~1 ..
Abre., ao Mi nisterio da. ()uQrra, o
~~n~dit.o Btipceial de :!,:$ :000$, 11ara pagamento
dn ;, :HOOI!i ao 1" tl~tHllll.f' GuiiJtcr·mc l'araens,.,,
~~ampeão
mundial do Jrovolver, o :J :000$ a.
ntrlu 11111 do~\ dr•ttlai.•: lllf!tlllll'n:-: rio

'l'iro ao Alv'

6U

DO PODER EXFCUTIVO

N. 15. HH --- HELAÇõES EXTERIORES - !Decreto dr·
7 de· ciezembro de i921 - Publiea a denunch.
pe1o·s Esfados Unidos da Ameriea. da CoTI'"rnçãr, 8anitaria de· Paris, de 1903. . . . . . . . . .
N. 15. 1 ô2 - RELAÇõF,S EXTERIOHES - Decreto de
7 de dezembro de 19'21 - .Publica a adhesão
da Polonia á Convencão de Bruxellas, relativa
á permuta do jornal officiaJ e dos annaes e documentos parlamentares. . . . . ...........·. .
N. 15. 1 63 - .JURTJÇA E NEGIO'CIOS INTERIORES -Decreto de 7 do dezembro de 1921 - Abre.
an Ministerio da .Tm~tica e Ne.gorios Interiores.
o credito especial de 313:275$, para auxiliar,
durante o corrente anno, a manutenção das escolas creadas em zonas de nucleos coloniaPs.
110 Estado do R i o GrandP do Sul. . . . . . . . . . . .
N .. 15.161 - .JUSTIÇA E NE('J(),CTOS INfrERIORES De·creto de 7. de dezembro de 19'21 _;_ Abre, an
1\finis.terio da .Justiça e Negocios Interiores, o
rredito especial de 5:000$, para oecorrer an
pagamento de despezas decorrentes ·da trasIadacão dos despojos mortaes do ex-imperador
D. Pedro II e de sua esposa, para o Brasil..
N. 15·.165 - FEZ'E!NDA - Decreto de 8 de dc·zembro
de 1921 - Abre. ao- Ministerio da Fazenda, o
credito especial 'le 3 :650$, para O'Ccorrer ao
pagamento de di:kias relativas aos exercícios
de 1920 e 1921 o que são dmridas ao funccionario addido Godofredo . Cavalcanti da Cunha
Vasconcellos. enrarregado do extincto 4" Posto
Fiscal do Aere ................. : . . . . . . . . . . .
N. 1:;.166- RELAÇõER EXTERIORES -Decreto tlP.
1 O de dezembro de 1921 - Abre ao Ministerio
das Relacõe~ Exterioros o credit.o de i O :000$,
papel, supplementar .á verba 1• do art. 16 da
lei n. 4.242, de 5 de janeiro de 192t, para pagamento de gratificaçõe-s po·r substituições. .
N. :15.167'- VIAÇÃO E OBRAS PUBLICAS- Decreto
cte 10 de dezembro de 1921 - Approva o :projectp e respectivo orçamento. na importancia
de 226:132$280 (duzentos e vinte e seis contos
cento e trinta P dois mil duzentos ~-oitenta
'réis"). - pltra .fi con,clusão ~o ahgm:ento, wara
1 . 60Q. o numero de dormentes, por kilometro.
na Estrada de Ferro do Paraná e nos desvios
. do trecho de Paranguá a Roca NO'Và. . . . . . . .
N. 15 .16·8 - VIAÇj\0 E OBRAS PUBLICAS - Decreto
de. 10 de dezembro de 1.92·1 - Approva projecto e orcamento, na importancia de réis
278:976$940 (duzentos e setenta. e oito contos navecentos e setenta e seis mil novecentos
e quarenta r!Hs), para conclusão do serviço de
augmento do numero de dormentes a 1. 600
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por kilotnntro na linha prinr.ipnl r· no.~ dr~vioFi

do trecho Nova Hflsting-a-.:Pont.a Grossa, da Es ..
trada (Ir, Frrro do Paran:í. clr qu~ é arrendafaria a Companhia Bslrarla fln Frrro R Paulo. .... ...... ........... . ...•
N. 1 f) .1G9 - FAZENIDA - Drl~reln clP- 12 de rlczernbro
de 1921 - AhrP. ao l\linistrrio {}a Fazenda, o
crNlit.o PRp('cial de (H :353$39:?. para paganwnto ao rlPsPmhargnr!or F'Pruando Luiz Yieirn
Fr·nrira. Ptn Yirt.mh~ dP sPntrnta jndieiaria..
N. 1 f) .170 - VIAÇ.:\l) E,ORRA~ PTTRLTC:AH - DerrPfo
flp t:} flp .flf'Zl'mhro de Hl2l - Ahrn. ao MinistJwio ·da ·v;açãn P Ohras Pnh!ieas o crNlilo
especial de 5'.7:570$Hlfl. pwra liquidarão -dP
·contas da CommiHsãn dl• Linha~ Tl'lPgraphif'as
;EslrafPgiras fln 1\falf~, (ll'ossn an Amazonas..
Rio nrand~. • .

N. 1:í. 171 -- AURlGULTIHlA, l~IHJR'I.'fiiA .E COl\11\fF.H·ClO -- DPrrPto df' i:l rir dPzrmllrn f)n 1921 Autoriza o 1\finisii'I'Ío ch AgTinllfnra, Tnrlnsfria (I Commrrcio a irrsfalla1, apparrlhns rlP
1imrH'7.a dP algmJfín e lWPJJsas de alfa rlcn~idndP nos porlos dP r•mharflllP d0ssn prndurtn
!'~.

74

i5

:::;

7(}

I :j .1 72 -- A<tfUCULTUR.\.. l~DUSTRfA E CO:\'JMEHCIO - I )('CI'I'fO de 1a dr dPZP111hi'O de 1921 A pp1·oya as ali r ra~:õrs fr·if ns nn:~ rst.atu;t,og da
SIH~it'dadn nnnnyma «En~Pnltn~1 l!rniJ•aps rlr A"-

sUt':lT'» .. . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . • •
N. t:í,173 - AOfilf:UL1'UR~\. TINDURTfiTA R COl\fMF.H-

77.

OJO DPeret.o Jn H dn dnzPmbro de 1921 .GoliSiflrra; su~prnso1s aft; 30 dr• selnmbro dr1
19!~ os p·razos rln pr'inr·idndP r nnt.ros relativos
(te; invPJwõrs iudustr·int•s f' :ís marras flf' fahrir:a ou . dP l~ommrrrin. . • . . . . . . . . . . . . . . . . .

78

N. Hí. 17-1 --- AflHTCO LTUHA. I·~·DUHTfiTA E COMMRrt·Cin -- J)(l(•r·r.lo tl1• 11 t!P -dewmht·n ·dn Hl:?t Crt•a uura r•st:H:fín ('XJH'J'imrntal para a •rult.um do l'tmJol, I'IH 8. nn111:nln dos f:ampos.
I to Esf mio da Hall ia. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

7R

N. 1;,. I '75 -- l({tJEfiHA --- DPrrnlo ·dn 1 '• dC' drzcm~H'Il
d~ I ~l21 AhrP. no ·l\1 inist(lrio da Oucrra. o
eredit.o Ps-prdal d1'· :?t>1:!:5,lt$!J8i. para. pa.ganwnl o rll': (l{>s)'W:;>;as f'if'l'r•r.f·llndas pPla Fnhriem
dr' J•'orro IpatH'IWI. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

79

N.

~.

- .nr'í'Pr'lo .l)p I 'i dt" flp.znmhro
rio Hl2t -- Ahr·r•. ao Mini.;;fl'l'io tla GnPrra. n

1;j. 1 76 -- (l{rP,HJL\

IWNlilo p;;;prrial 1dn H:Gn'.!$'J7rí, par·a paganwnto
de di!Tnr0TH'n .rJf' ypnrinwnfns qur doixon ·dP
recerl' o eaiJilíio .Tns1~ FPnPit·a tlt> Cnrvalhn..
I ::i, I i'7 - .Ttr~TTCA R ?\EG0Cll08 lXTE~IORF.S -Orcrr.lo fln t.j 'dr dPz(lfllhrn ·dn 'l !1.:21 - Abri'.
ao l\linistf'J'in da Jusl iç:-:, c NPgorios Interiore·.í:i,
por conta rln t'xrrcirio rlc 10::> l. t•rrditos snp-

19

DO N)DER ~X1U!ÜTIVO

na import.ancia total- de réis
verbas, 5• e 7•, do1 alrt. 2~ da lei
n. 4. 242, de 5 de janeiro d.e ~ 921. -afim _de
oMor·re-r ao pagamento .do snbsidios aos .membros do Congrrsso Nacional durante a tPrcoira
prorogaçii.n da ar, I ual sessão legislativa. . • . . . .

vu

pJ~mentarm~,
1.031 :25.0$, ~ás

flE.LAÇõES .EXTOOIORES- Der.ref.o de
Promulga a Convenção Internacional .de Policia Vrtr•r:inaria.
as~ignada f'lll :\lnnlevidéo, a R dn maio de HH2

'79

N. 15.17A -

11. de dP:wmbrfl de 1921 -

80

N. 15.179'- GUETtR·A- Decreto rfe 15 de dezembro dfl
19~1 -

Approva o r)egulamento para a admisquadros dos serviços de sàúdr e de vetr~rinaria rJo corpo do officiaes da 2n classr da
rcsnrva da tn Li11ha do Exercito............
são

no~

N. 15. i 80 - .JUSTIÇA R NEGOCtOS JNTE;RIORES Doereto dr~ 17 de dezembro do 1921 -Abre, ao
1\finisterio da Justiça c Negocios Interior'rs, o
crnrJito e~f'cial dn 50:000$, para pagarnPnto
rio premio eonc('dido ·ao aviador Edú .Chaves, nos
f ~rmos do ar f. f. o do drcrflt.o }Agislat.ivo
n. ~. il97. desta data. . . • . . • . . . . . . ...... . . • . . . . .
N. 15. tRO A - F.-\7.ENDA E IGíUERRA - Drcreto de
19 de flflzembro dfl 1921 - Approva o regulalllfllllo pam a ru-'rraCP.<ia~ão da taxa dos sorteados não incorporados para o srrviço militar...
N. 15.181 - ·F_!\ZENUA - Decreto de 20 de dczPmbro
d~ 1921 AhrP, ao Minisf.crio da tFazenda, o
cr~.rJilo de 22 ::71<3$1 Hl, para pagai' a D. Belmira Aurora Fnrraz <Cardeal, diffflrPnças rln
mnnf.epin rfllat.iva-; ao período flr 19 dfl maio '
dn fR!)8 a 3t d!' julho rfn 1fll1............
N. 15.1R2- FAZENDA- Decref.o do 2ü de dezembro
ode 1921 - nonrPdn :í. Mitra Metropolitana do
Rio de .latwirn n úrea necessaria para a con·
sf.J'nr(:ãn dr• uma igreja na Villa ,Militar......
N. 15. J83 - ·VIAC.~O E OIBRAB PUBLICAS_:_ D~cr·'pfo
de 20 de ·iJAzemhro de 1921 - Declara a urgencia ela df'sapropriaçüo do~ irnmoveis inrlispPllAAVPis :Í PXf'CUÇfiO das ohras df' sanr>amento da rcgifio nrcidental da haltia dó nuanahara. na Baixada FluminPnsP.............
N. Hí.1R.f - GUETl.R'A -- Dlecreto rlr .?t de df'zf'mbro
cfp Hl.:?t - ncclara extincto um Jogar dr 3" official da Infnndfmf~ia rfn Guerra..............
N. 15 .185 -- GUF.RRA - DrcrJcto de 2 t de d0zembro
de 1921 - Approva o Hegulam(lnfo .para a
admissão no Corpo do officiaes da 211 classe
da rese:r:va da ta linha elo Exercito •.•..... ·....
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N. 1G.1Rfi - (HJRHilA -- D('(~J'P(II dl' '!l dP dezPillhl'tl
de 192 f -- - Abre, ao M_iui sti'I"ÍO ua G llAITa, tI
er'edito de i :208·$0.58, para pagamento
lel'~,:.o
de campanha ao (\UpiHíá Luiz Gonzaga Borg,>~
J<'ortr~s e i o f:erwnf(• .Tofí.o Maria do Amaral....

uo

!lô

N. 1;).187- FAZBNDA --- Dt~creto de :?1 de dezemlH·o
de 1921. Abre, ao 1\1 inisterin da Fnzenda, o
~~r·edito de 23 :75-~$1780, ~"fupplemrmtar
15a, ~ Adminisf.r·hçfín P r~ustnio dos

á verba
:proipr'ir

nacionaes ». ifo vigPnfP orr;arrtPllto. destinad
a reforçar a rubrita « Diari:ls e gf'at.ificaçõe:,
pr.~r serviços extraordi11ar'ios tí. rontmissfí.o 1ln
rndasfro dn~ •pr·nprinf· ,nncionaes)>.... . . . . . . .
N. 1:;.188 -- AflHJlCUL'I'lTILt\. IN 1DTJR'l'HTA E f.:IJ·~1'\1rli.:!RCH) -- Dr·l~r·•·l'' dt• :' 1 dP dezernbJ'o dt•
1921. --- Ahr'\· ao lVlilti~:ft·r·ij' ~la AgTir.n1fura.

!l7

rrlf)USf.r'Í:l
I'
f:IIIJIIIII'I'I~ill,
tJ
l~l'l 1 Uif.n f]p r(·j~·
fi.OIOO:OOWf~. p:tl':t. a
l'f':tliz;wfín d;• nm f'lllpn~stirno. al.1~
o ntn-xi11111 tlt•ssa quantia. :í

« 'J'he Anglo Br·inziHwrt lr'tlll :md Steel Syndi•mte. Lir11ifNJ ». por ~i ou ''"rnrmnhia hrns i l n ira ,q ~~~~ nrga 11 iza r. m f' I li a n f'· rnn traeto •••J 111
11 ·Governo, para nb!Pnt~fio tlo.~ l'avor't•s rle ~1111~
rngif.nm o art.. 5:3, n. XXTV. rla ]f'i n. 3.991, {lt•
r; rle janeiro rln 1 fl~)o. rPvi!.:!_·nrnom; pelo dPr.refn
leg-islativo n. 4,'?lr0. tlP n fl,. jnnPiro rlP 19.21...

N. f !i. f Rfl -

-1\IF~R-ClO

1!l21

-- Det~rPI n
--- Apprnva "

~anif.nria

N.

!li

AGDTCTTLTTTn \.

JNDlTSTRTA E COl\1dt• :'I de df'zernhro dP
rt·~~lllarnl'rtfn -rin ])pff·~a

VPgetal...........................

~~~

I !i. HIO RF,LAf!i):F,S l~XTEHTOiniiJf-i -- l)pcrefn dt•
21 dP dPzr~mhr'n dl' 111'?1 --· PulJI it~a a denmw.ia.
prl:l Cosia Jlira. rla f:anvr~nt•fío sobre marrns
dP
fabr·ina n de f~mnrnneio. assignada Pllt
BwmosAires. a 20' df' agosf.o df' 1910........

11:1

N. -tr;. Jflf ---FAZENDA---- Df'crelo d0 ?'t flp dezembro
rlf' 1921 - Ahrl'. ao Mini~terin tla Fnzr>nda, o
r·.r·edito espeeia l rln ~5 :8~1!1$2/ 'J. parn pagnJrH"nto do qnP ,~ devido n .T11~t~ Snhral Bi Ut•nr•tnrt'f .. PnJ virfndf' dr• ~PnlnrH;a .iurlieiaria... ..
N. f G.102 - VTAC.lO 1~ OBlL\S PTTHJ.TCAR -- ij)prrPI n
dr 2-'1 dn 'dezPmhJ•n df' 1!1~1 Auf.nriza a Ali
Ar11t•rir.a Cahles lne(lr'tHlrDJ.f'rL lltf'dianf o cnndi(~iles.

tt!"í

a r·nnstrnir.

nmnf Pl' n I r'aff'g-ar_. Sf'lll
nPrn !IJOJJODol i o. Jinl1as f.Plngrnpltica~ f.rrTPstrl's Pnl rt' as cidadPs de S. Paulo
P Ranf.o~. nnrl" ~l'din lig-ada~ :í r1'\f1o felrgra-

privilegio

plliea submarina...............................
N. 1:i. 1!13 -- VIA CÃO E OBRA~ PUBLICAR -- Decreto
de 24 de dezembr-'o de 1 H21 -- Autoriza a The
\Vestern Telegraph Compan:v, :Limited, Illcdiant~ condic:-õr~. a f~·m~t.r·ui r·. HtanteJ· e tra-

1 Ei

DO PODER

EXFf~TJTIVO

fegar, sem privilrgio nr,m mon,,polio, linhaf-1
f.Plegraphicas terrn~trP-s entre as cidad2s iJ«~
.S. Paulo e Santos, onde St~l'ão ligadas á rôdt•

telegraphica submarina......................
N. ffi.194- GUERRA-- Decreto de 24 tle dezembro
de 1921 - Abre. ao Ministerio da Gur,rra. mn
credito especial de H56$ô61, para paganiP.nl n
ao capitão Anrlr1~ 13ernm~dino Chaves.. . . . . . . .
N. 1 r;. 195 - GUERRA --- Decreto de 2ô de dezrmbro
.fie 19:-'1 - Abn•, nn Ministerio 1ln GuPrTa. o
r.redHu espnr-ial de 17 :000~, para paganwnt.n
do quantitaf.ivo de> 1 :000~ qne comp1~te a \'ar·iac~
praeas do Kx-f•r·r·if.o.........................
N. 1 fi. 1Bô - t:TJETUtA --- Drt~r'nl.o rle 21i dr dczcmh:·n
de 19? I J\lH'P, ao Min istf~rio da Gw~rra. o
credito P.SJWr~ial dr 150:0011$, par·a :wxiliar· n
t•ret~cfí.o de mn mnnunwnf.o, na Canilal F'Nlernl.
a11s 'ltf'róes da rPI irada da 'Laguna. . . . . . . . . . .
N. 1G.1!l7 - .T'ilRTI(!A E Nli3GOCTOR IN'J'f~fiTOHE~ -Dr«'refn tlt• 2G rlP drzemhro <iP i 921 - Aln'r. ao
·Mini!:d.Prio fia .Justiça e Neg-nr.ioR fnfPrinr·Ps. 11
t~rcdito l'Sywr.iaf dn q_ :200~. pata pagamento
de premio a n. Carmrn llP AT.drade Brag-n,
laureada no r.oncurso de Hl21, no Im>~titntn
Naciohal de Musica........................
N. 1r>.1!l8 AGHJ1CULTURA. INDTTSTlHA R CO~f
l\fERC:frO - Decreto de 27 de dezernlll"o <iP
1921 -·- Mnrlificn algumas tHsposi(!ÕPs do .Õf'creto n. 1-1. -1 ô4, de 1 O rle nnvemhrn dr t fl20,
ref~rrntrs :í Cornpan'hia Parahyhana tif~ BrnrficiamPnfn f' PrPn~agem rle Alg-otl:io. para. insf.allaçfin dP usinaR f)p algnd5.o ,. Rens suh,.prn1iuclos ...................................
N. 1:,. 1 fl!!) - - VT AÇÃO E t()BIRAS PUBLICAS -- DPcrefn
de 27 de dezrmhro rle 1921 - Approva os 'PSf.udoEr rlrfinit ivns dn f rAcho rla linlta rle C:apivary a Ang-r'a fln<; Reis, da Estracla 1iP Ferro
neste t1P Mimts. flnfre as estacas 102 r 70G, r
drsaprnpria. por nf.ilicbde nuhlicn, m; fPTTPno'<
nr't~Pssn r·ins para c·nnst.rncçfín dessP trPrlto. . . .
N. Hi.

11R

1 ?O

1<~1o

1~I

1:!1

121

1 n,,

l~n

A - VTAC,\0 E OBRAS PTJBLTCAS- DPcrrl o dr ?7 de f]pz~rnhro dP 1921 --- ~Aln'''· an
Minisferin -da Viar:ão r Obras Publicas. o nrrdito ele 4•50 :0100~. f'm ~polires da divida publica, pnra or.rorr,.r ás cfr~pesas de nonstrnrcfí.o do rnmal rl0 Angra dos Reis a Ban'a
~ofnma. da E~f rada -<i f' Ff>rrn Oeste rlP Minns. . .

N. i 5. ?00 --- VTAÇ,\0 E ODRAR PUBLICAR ·- Decreto
rlf> :!7 rle dezembro dP- 1921 - Abre. ao Ministeria da Viaoão e Obras PublicaR. n credito
.de :J. 79fJ :000$ rtrt>s mil sefecenf.n~ e noventa

1 :?:l

X
P&gl.
~ cinco conto~ d~

rMs), P.m apnlic~s da divida
publica, para attmulrr a desposas com a construcção das m;Lradas a cargo da F.mprrza Cnnst rue tora Hio Grande do Sul...... . . . . . . . • •
l\'. I :i. ?OI - VJAÇÃ!O E OBRAS PURLTCAS - DPcreto
dn 27 de df'zP.mbr-'n dr ·t 921 - Autoriza a modi fi ração da r-lauimla V. do rrmlract.o as~ignadn
c~om ,Alberto Alvarr~ de Azovcdo de Ca!'lfro,
em virtudr> do dPrrrtn n. 12.185. de ::lO iiP
agosto dr 19HL .•.•••••••••.•.•.. ~ •..•~ ..••...•;

124

'{. V5. ?02 - VIACÃO F. OBOAR PUBLTfJ.'\S -- 1Drcrrtn
dP. ?8 de" dczPmhro dr 1921 ---- Approva a
planta e orçanH•nf o, i! a impnl'lanr.ia dr r•~is
!).736:100$ (n0\"1' r11il srlc•epnfns o frinfa P
sris rnn!os c'; rPrrt mil n~is), par·a a rnnstrur~:ão (' nhras dr. mrlhornmrntos na harra n
J)Orfn dí• 8 . . Fr·arwi-:r·o do '~lll. no E~·darln
df' Rnnta Caf.harina.................... ... . . ..

125

''L

123

~G.?;Mi-

VIAÇ\.0 R iOBI1AS PURLfCAR- Dccrrfrl
df' ?R df\ drzrmhro de 19.'.? I Autoriza a
cnlehra(.'fín dr í'onfrado dr rorisf.rucçi1o ·da~
ohtas riP mrlhoramnntns da harra fl porto de
R. ·Franrisr" dn ~i1il, rnm o E'<tado dr' Santa

Cafh:-~rina.........

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

125

''L 1 !í. C1r,!, -- FAZENfP
Dccrel ü •lí~ '•:; dr rlP'zcmbrn
dr 1921 A'hrr. au ·!\finisf.crit> da FazPnfla. o
er·edito especial do 703:000$, drFlt.inadn (t nequisiçãn f' atlapl:u:iin {le um cdifirin para a
Dnlcgacia Fisral do Thr>sourn, em ·Pcrnamhucn

135

F.AZRNDA -· rJ)rrr(lfo d•~ :?R .flc drzrmhro
dr• 19'~'1 - 1.\hrc ao Minislflrio da Fazrnda, n
~~rNli.lo do .Hl:OOO~. suppiPnWJÜal' :í \"flrha ~1n
< ~uhq~if u ir:õPS>>. do 'igrnf r> rll'r:amr>nln do millJ"drrJo. . . , . ...•.......................•.

13·1)

N. J;,. 205 -

llPrrpfn fJro 28 d(l drzrmhro
dP 10?1 - Ahrr. prln Minisfr>rio da Marinha n
c~rrdifn dP 11 :299$·!Ji~. ,para at.lenriPJ' ao paganwnfn dp n•neirn~nt.ns dP \'nrin~ ,~f'c~rcfnl·in-:
d1~ C";apif anias do Pnr·to;;;. • . . • . . . . . . • . . . . . .
;'{. ·I:>. '?llr7 - .TUiS'T'TC:\ E Ngoocrn~ TYl'F:RfOniE!S J)Pf'l'Pfo dn ?H ri•• flpzrmhl'fl dn Hl2 t - Abrf',
an M1nisf crio da .Tust iça. f' Nr>~orios Tntf''J'inrrs.
o r'rPdifn dP '~8:i'i4~WI. ~npplrnwnfar· :'t; \'rrha
~7". r]o arf,. ?''. (la Ir i n. 'I. 2 '12, d(l, ·!) dr jnmdro
dP ·I O:> I, P. f)pst.inadn ao pagarnf'nto flp, gratifir·a(.'Õf'R qnr, por snhRf ifu ir,í1P;;: nn rorrenl o anno.

·"". t !'í. :>Of) --- FAZENDA -

r·r~m PC: f i r 11m

n

(I"

f11

136

nrr· in n~tl' i o:-~ d n mrsm () m i--

IJI::;fPrio . . . , ....... , .................... I
'\ _ 1:í.::'OH -- nJ~LAÇ(jJt:R EXTEHTORES -- DPrrPI o df' :?H
df' df'zf'mhro df' 1921 - ,Cr•~a um consulado
honornrio em Smyrna, na Turquia asiatica....

1::17.

137

Xl
iN;' 15 .'209 ..._ AnÍUCUl.'rURA, TNDUSTRIA E COM:MER·
CIO - Decreto dn 28 de de7..nmbro de 1921 Crêa a Ji~sf ação Experimental de Cqmbustirveis
e Mincrins, anncxa ao Rcrviço Gf'\ologico e Mineralogiro dO Rrasil, n approva o .res•pPJCtivo

rcgulamcnt.o. . , . . • . . . • . . . • . . . . . . . . . . • .. . . .
N. 1r1.210- Fi\ZBNDA - Dert'cto de 28 de dezembro
de 1921 -- APJ)rova o regulamr>nto que altera
a organiza('ão dos serviços da Administração
.0P-ra1 da Ji"azcnda Nnrional. • • • . . • • • . • • • • . •
N. Hí. 2 t1 - Af:niCULTUHA, I~DUSrfRIA E ·COl\fl\IERCIO - llPcrcto do 28 rlc dezembro de 1921 Apprf)va o regulamento t'elativo :'1 propriNladc
c á. exploração das minas....................
N. Hi. ?12 - i\( :n~ICULTURA, Tt:~DUSTRIA E OOMMERCTO - DPcrcto de 28 de dezembro de 1921 Ah1·r. ao Ministf'rio da Agricultura, Indust.ria
c ·Commcrcio. o ('rrdito especial do 7:700$.
para pagamrnf.o rlP: rmblicaçõp.s ao .lnrnal do
Commcrrio, de Porto AlngrA.................
N. 1;}. ::.>13 - nrn~rtRA ----1 DN'I'f't.o f]C 28 de .'dezembro
do 1921 - Ahrr, no ·:\f inü;teriD da. IGuerra, o
·crcodit.o es·pccial de 10 :!'l7 4$1~2, para pagamento
ao~ r.apitãe~ Euclydes· PrQtH'no f' nut.ros, de
diffPrnnea de vcnrimcntos. • • • . ... . . . • • • . . .
N. Hi. 21'1 - OUF.RfiA - Derreto rle 2B de dezembro
de 1921 - Abrif', ao 1\fini.sterio da Guerra, o

ermJit.o dn ::16:536$500, para pag-amento nos
vencimentos a que fcm direito, Pm 192'1~ os
operarins n aprrmrlizc.~ das secções rle se•gnnda
ordnm do Arsenal de nuerra do Rio de .Tan.rirn. • • • • . . . . . . . • . . . . . . . . . • . . . . . . • . . • . . .
N. I!>. ?Hi - OUF.fiHA - Derrf'Lo de 28 df' de:wmhi'O
r)€'1 1!'l2'1 -- Ahrr.
ao Ministerio da Gurrra o
er(ldifo ~~sper.ial rlc 62:792$. para pagamento rln rNarias a officiacs e outros. da. lfi1s•
eola rl!e Sargf'nfoc; de Infantaria. . . . . . . . . . . . . ..
N. I!>. :?.f ô -- FA7.E~DA -- Df'ct·rto 'Cie 29 do dezemhl'O
rlr 1!'l2.1 ··- AbJ'n ao .1\finiste·rio da FazPnda o
credito I'STJPrinl dr 2lf> :966$100, para pa,gaqwnto rlo qw• r'l rJP-'vido ao. Dr. Ant.onin Bapt.ist.a
Pf'rPir·a. PJH vir f nrlf' .df' srntrnça ju.dir.íaria...

N. Hi.217 -- FJ\7.T<l~T>A - DPrJ'f'f.o dn 29 {]n• c)pzrmhro
de Hl21 --· Ahrn ao M inisterio da FazPnda n
rTf!dif n PspPninl de '57 :.2-?5$. para. pagar a .Tn<;;l~
LopP~ Martins n outros o~ juroR ~Jf' 10!) ·apnlir~s ria .fli\·ifla puhlira. f'lll virfnd~ rlf\ Sf'nfr'llr,a
.iudiriarin. • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . •

1(1'7

fq2

17:-l

223·

221

224'

t?·21

:?'!:i

1

22:i

F.·\7F.NnA -- J)CCI'r.f.o de 29 fl~ df'Zf\mbro
fie 1!'l·2rJ --- Allr>ra alguma R disposicões do d~
,creto n. ri. 390, de 10 dr• dezembro dP 1904, P

N. n·í.:! IR -

dá

~mtra-,

providenci~s.

. • . .•....• , . . . . . . .

226

XH
Par •

N. Hi.219 - Ji'A.?:ENDA --- Der.r·rfn flp 29 de dezembro
•le 1921 - Alfrra alg-nmaR ffispoRições rla Nova

.Consolidação das Alfandegas e Mesas de Re·nrlas e dá outras pl'ovideneias. . . . . . . . . . . . . . .
N. 15. ?20 -- ·FAZENDA - DPcreto de 29 de dezembro
de 1921 -- ExU11gm• a dasse dos officiaes
aduaneiros, e dá outras providencias........

232

N. Hí.221 -VIAÇÃO E O'TllnAS PTJBLTCAS- Decreto
rle 29 de dozeml1ro de 19121 .:._ Abre. ao Ministerio da Vinçil.o e Obras• Pnbliras, o credito
Pspecial d1~ !) ..HJ1 :~Hifllf:8üG. p:wa a liquidação
flp c~ompr·onrissns ·assurn idos .pnla Ec:;trada dP
FPI'l'(l Nnroesff~ dn Bt·asil. . . . . . . . . . . . . . . . . .

~~Hi

?3·1

'N. 1!í.222- .JlJS'l'JÇA ]t~ N"P~nOC108 JNT'EnJ10iRESUrm·ofn fie 2D (fp di\Zernbr·o dP 192·1 -- AbrP
a11 Ministerio da Jw:f i1_:a n Negoeios Interiorf~s
n rr·edifo esnr·cial dP 1:3!)R$. nara cobrir a .difft~rrne,~a

v~rifi.cnda

·I~Tifre

i:J

irnpor~fancia

1-t.•

:fiRO$. cnnsignada no n. :! i do art. 2° rla ]ri
or·enmenf.nria nn Hl?O. para pagamenlo de gNlf.ificaçõps adnir~ionarc: a pl'Dff'sc:ores do Instit.uf.o Naeional dA Rn 1rnos-Mndos, e a desprc:a
!)

Pff'e.~.f ÍYarnrml r

i mporf alDeia.

rralir.ada. no nwc:mo anno, nn

t(ff'

Ô' ~fnR$000 ................. :

1

N. 1G.~23- FA.?:EN:DA- Drcrr1o dr 29 de dezembro
de 192·1 Abrf'. nn 1\finistrrin rla Faz·enrln
o credito nspN~ial .flp ;17 :R90!R. para pagar aos
corrrioc: e sorvrml ps da Tmpre11sa Nacional n
f!Taf.ifir.açfí.o rle 30 % sobJ'P vr~nr·imentoS' a qw•
fPrm dirPifo. Prn 1!H~. f'm fnr•p do disposto no
:-u·f. !M da '!f' i 11. ? . :, H. d·· ':í dP .ianrirn ~'''
rnPsnrn armo . . , . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

N. f:;. 2'!1

- F AZEN 11:\ .

e~1P,

?~17

::n

·df' flpzmnbr·o
llffr•· Hl21 --- Aln·p :111 Minisff'ritl da Ti':u:en.da n
Pr·f'difn nspnl'i:d flp I li :•Rü:llf:(i!m. para pag-a-

J '''('l'nf n .flp

menf.o rlo que r! f1Pvidr1 ao r.oronel da Polirin
1\Iilitar Napolrfto Gonr~alvrc:; Gnttemberg,
f'lll
vhrtudP de ~c;o:nfirnça ,indJr,i:lria ....... 1••••••• ·
N. I ri. "22fí --- VIAÇÃO E OHHAS PTJBLTCAS - DPcrf'ffl
dr~ :10 dP nrzemhrn rln 19~ J ---Abre. ao Minis-frrio dn :Viacfin P Ohras PnhliraR. o credito
·rsppr·.inl dr 3.-nno:OI!~l!j( (fTPR rnil ·rrtnt.os dr
réic:). p:-tra rlnplir·ncfin dn I in h a da Estrada flp
FPrTn Cmürnl dn Hrnc:il, 1•nfrf' Nor'ff' P Mng)'
fins r.ruze~. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
N. Hi. 22ü - F'AZF:ND!\ - DrrrPf o 11. 1!). 226 - Decreto dr· :n dP rlPzcmbro de Hl21 - Abr~ fio
1\'Tinisf.erio da Fnzrnrla. o /)J'Ciiifo Pspecial rir
4 :591$1~0. para pagament1 de vencimentos ao
~argenf.o

·rornmannanf·C nos guardas da Mesa

?37

~2R

{)p

Rendas de Port.o Acr1~. OI:vmnio Coutinho, e relativos :w pe·rindn dP ?H .flf' j:mlê'iro a iH dP flf'-

zrmbro deste mrrw. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

~38

DO PUDEil EXECUT1VO

Xlll
Pa.g11.

N. 1!>.42'7 -~·- Y·lAÇÃJU E OBHAS l,UBLICAS - .OccrcLo
de :H ue dezembro de 1941 - Autoriza a contractar com o Sr. Hal'Lhoiomeu li'rancisco de
Souza e Silva o ser viço de navegação entre Corumbá e ·Cuyabá, no Estado de Matto Grosso..

2BH

N. 1:.t .::!..~8 -

AGRICULTURA, INIDUISTRIA E QOMJVlEHCfO - 1Jecreto de :H de dezembro de 19'2:1 -

Promove a realização do Segundo Congresso
Americano de EXlpansão Econonüca e Ensino
Cornrnercial. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
N. 1!>.~29 - GUERHA - 'De·creto de 31 de dezembro
de 1921 - Approva o regulamento para o Serviço de Vctcrinaria do Exercito em tempo de
paz. . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
N. J ;} • :!:30 - üÚEIUt.A -- Decreto de 31 de deze•rnbro
de 1B21 - Approva o regulamento para o
.Berviç.o do Saude do Exercito .em tempo de

paz. . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . ... . . . . . . . . . .. ....

N ..1~:;.:::H - GU.ffiRH.A - .Npprova o :regulamento para
o Corpo de OHiciaes de Reserva............
N. 1G.2:J2 - GUERRA -- Decreto de 31, de dezeuillro
de 1921 Approva o regularneri.to para o
quadro de ofí'iciaes contadores. . . . . . . . . . . . . .
N. 15.233 - GUEHH.A - Decreto de 31 de dezembro
de 1921 - Approva u regulamento do Depai'tamento do Pessoal da 1Guerra.................
N.

N.

N.

N.

N.

N.
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l;J.2~~·í-

•M'ARINH:A- Decreto de 31 de dezembro
de 1 U21 Dá novo regulamento á Escola
.Naval de Guerra.............................
I ;J. ;!:)[; - - GUIDRHA - Decreto de 31 de dezembro
de 1U21 Ot'ganiza o Exercito activo em
Len11H1 de 1•az..... . . ... • . . • • •••..•••.••.....•..
~r,.~:H) -- FAZl~NDA -- VcCl·'eto de 31 de dezembro
de 1021 - Autoriza o ministro da .Fazenda a
emittir apolices da divida publica do valor de
1:000$, até a importancia de 9.855:000$, para
attender a despesas com a construcção de
differentes estradas de ferro................
15.237 - VfAÇÃ:O E 10BR.AS :PUBLICAS -Decreto
de 31 de dezembro de 1921 - Resolve adquir'ir
a Estrada de Ferro de Bragança, de propriedade cto Estado do Pará. c dal-a em arn~ndarnent.o ao governo do dito Estado............
15.238 ---VIAÇÃO E OBRAS PUBLICAS- Decreto
de 31 de dezembro de 1921 - Approva o r'e-gulamento da Inspeef.oria F'ederal de Portos,
H. i os e Canaes. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ... . . .
15. 238 A - JUS'l'IÇA E NEGOCIOS INTERIORES
- Decreto de 31 de dezembro de 1921 -- Approva .o regulamento para o Corpo de Bombeiros do Districto .Federal..................
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1921
f ~C!U~TO N. H).f41 -

Ut·: l DE DEZJEMBRO D'E H12f

AlJre ao l\linü;f.erio da Justiça r• Negocios Interiores os creditos ospeeiaes do 6·6 :470$ c 4:57 4$·831, para pagamento
de despczas ef'feeLuadas orn 1920, além das dotações consignadas para os Hospitacs de S. Sebastião e Paula Candido.
O Pre:-;ideuLe da J.tnpubliea dos Estados Unidos do Brasil,
nsandn da autorização «~nneedida nn decreto. 1egislativo numoro 4.:380. desta dat.a, resolvn :::tbrir ao Ministerio da Justir;.a.
e Negocios !Interiores os ereditos especiaes de ü6 :1!70$ o
·1 :57,1$881 para pag-amento de desp•er,as cffectuadas em 1 9~20
além das dotações eonsignaçõps para os Hospitaes de S. Bcbastião e Paula Candido.
Rio de Janeiro, f de dezembro de 1921, 100° da Independencia e 33° da Republica.
. EPITACIO PESSÔA:

Joaquim Ferreira Chaves.

DECRETO N. I ~j. 148 -

rm t DE DEZEMBRO DE f 92 f

Abrr> B.(' IvlinisLPrin da C:nr~rra o creditn espncial ~~~.'
7. HH :'16fl~800, p:11·a pag-atiii'Ht.o de differcw.:.a df' clapa~~
O Pr'i'f;idenf I' dH RPpnbl il·a dos 11~stauo~' Unwos do Brasil,

da autori:nl«,·.ftn que ll11~ confere o decreto legislativl)
n. 1.379, desta dal:t, n·so!vt• abrir ao Ministerio da Gumora

t 1:-;andn

LU de1Q21- Voi. VI

i

ÁCTOS t>o PObER L'rECU'rlVO

2

o credito especial de '7. 101 :766$800, afim de attender ao pagamento de dcspezas de differcw;a de etapas a que se refere
a verba 9". do orçamento relativo ao cxcrcicio de 1920.
lHo tle Janeiro, 1 de dezembro de 1921, 100'' da. Indepent..leneia e 3J 0 da Hcpu~lica.
EPI'fACIO PESSÔA.

João Pandiá Ca.logeras.
bECRETO N. 15. 149 Cn~a

DB t DE DEZEMBRO DI~

HJ21

um Patronato Agriuola no ruunicipio de Outeiro, Estado
do Pm·<i, ~ob a denomimtt;ãu de «Manoel Barata»

O Pre:-;it..lenle da Hcpubliea do~ Eslados Unidos do Brasil, tendo em vista o disposto no art. 46, verba 3•, ai:nea
,v, <<Titulo MaLel'ial», da lei 11. ·~. 212, de 5 de janeiro de
:H\21, decreta;

Ar L. 1. o .F'ica crcauo um Palronato Agricola JJO munil~stado do !)ará. sob a denominação
de
«Manoel Barata~. que será regido pelo regulamento approvado pelo decreto n. ·1 ~L 706, de 5 de julho de 191 f).
Art. 2. o iltcvogam-se as disposições em eontrn.rio.
dpio de Out.eiro,

Uio <le Janeiro, 1 de dczcm1Jro de 1921, 100" da Independcucia. c 33° da llepubljc;l.
EPITACIO .PES$ÔA.

Simões Lopes ..
DECRETO N. J 5. i .H) A -

Al_tera

(I

art.

a11

DE

do regulamento

1

UE DEZEMDl\0 DE

approvado

1921

por

li. l·L 7ô4. f~ c 7 de abril do corrente armo

decreto

O Jlrc:-;ident.e dn. Republica dos Estados Unidns do Beasil
u~ando da uttrihuição que lhe eonfcre o art. 18, n. 1, da Con..l
st.it.nic;:.ãn, resolve altcJ'ar da fl'írma abaixo indicada o art. 31
do rcgulanH'lÜO J)arn as escolas de intcndcneia, a'[>provado
vo r· decrel;.' 11. !:i. 764, do 7 de ~bril do e.mTcuLc anno:
. Art. :n. A, emnn~issão (~xaminadora !'Crú presidida pelo
dtr·ect.or gt•ral on t~nsmo e eomp•)t'-se-ha de um official sn-per~ot·. rnpl'C8Cl 1 fnul•~ do chd't~ do Eshulo Maior do Exercito,
1:: e mco membros 11omcac..~os por esta autoridade.
Rio tle .lanl.'iro, 1 tle dczemlJI'n tle Hl2L 100" da JndApeuü~moia e aao da. Rl'pulJlica.
,
_,
EPITACIO PESSÔA.

Jpãq P.andiá Calageras .,

3

AC'I'OS bO POIJER E~EGUTIVO

DECRETO N. 1;:;. -u:;o

--

DE

1 DE DEzEMJ.mo IJE 1!J2.J

Crea um l'af.ronal o Agrícola no llltlllÍcip•,ÍO ue .f aboticabal,
E~tal~O \le ~. l'aulo, sob a denomiuaçãu ue ~"(.José BomfaeJO).

o

Pl·esiucntc da 1Hepublica dos . .li~stados Unidos do Br·altmdo em vista o disposlo 110 a!'f,. 46, ve1·ba ~~·. alínea
:v,' «Titulo Material>>, da lei n. 4 .·242, de 5 de janeiro llb
1!.!21. decreta:
AI'!.. 1." Fira el'eado um PaLl'onato Agricola no munic i pio de .labotkahal. Esf.ado de S. Paulo, sob a denominação
de «.fosó BoJtifacin>->, <f!te ~cr{t regido pelo regulamento ap)'r·mado pelo dcerdo n. 13.706, de 5 de julho de 1H1U.
~\1·t.. 2." Revogam-se as disposições em contrarip.
Jlio uc .Taneiro, J de dezembro de 1921, 100° da Indepcndeucia c 33° da Hcpublica.
~rl

EPITACIO PESSÔÀ.

Sirnões Lopes.
DE:GltETO N. 1G.151 -

DE

1

DE DEZIEMBRO DE

192·1

Autoriza a celebra~;ão de contraclo eom a Société de Con ..
struction du Port de Bahia para a construcção de seiscentos (600) metros de muralha de cáes para dez mef eos de· profundidade de agua e de dous enrocamentos
com cerca de setenta e oito mil quinhentos e oitenta e
sete metros eubicos (lo volume, no porto do Hio de Janeiro.
O Presidente da Hcpublica dos Estados Unidos do Brasil,
usando da autorizaÇão conferida pelo art. 1o da lei n. ··l-030,
tie f()o de janeiro de 1•921, decreta:
Artigo unico . .I<:' autorizada, na conformidade das clausulas .que com estn baixam, assignadas pelo ministro da Via.ção c Obras Publicas, a eelcbra.ção de contracto com a SoDiôté de Construction :ctu P9rt de Bahia para a construcção
de seiscentos (600) Iiwtros de muralha de cáes para dez mett·os de profundidade de agun e de dous enrocamentos com
eerca de setenta c oito mil quinhentos e oitenta e sete mct.I'OS <mbicos de volume, de accôrdo com o edital de concurl'mwit•. publicado 110 Diorio Uf{icial de 1!) de fevereiro de
1921 c 1á vista do r,.:-;ulfado da mesma concurrcncia, 1to podo
dn H.io de Ja,neiro.
11lio de .Janeiro, f de dcz:ewbro •Je J!J~1, 100" da Judepcndcucia c 33° da UepuJJlica.
EPITACIO

PF]SSÔA.

I. Pires do Rio.

Bºme1:o Baptista.

ACTOS DO PODER EXECUTI\'0

Clausulas a que se refere o decreto n. !5. !5!, desta data
I

A Société de Cons truction du Porl de Bahia, com séde
em Paris, á rue de Clic:hy n .. 7, tendo pleno conhecirrient(')
não só das obras que contracta como das circumstancias locaes, obriga-se a executar com a maior perfeição e ·solidez,
a contento do Governo c de accôrdo com as estipulac;ões
adeante, as obras seguintes, constantes do plano que serv1u
de base á concurrenci a publica approvada pelo decreto numero 6.786, de 19 de dezembro de 1907, attendidas as modifieaçõcs do deereto n. 14.906, de 12 de .inlho de 1921:
a) construcção dP- 600 melros de muralha de cáes para.
to metros de prnfnnrlidarlr~ rle agua abaixo do nivel da maré
nlinima elo porto;
b) construeção de dons enrocamentos com cerca de
7S.587 metros cubicos ele volume~ taludes de 1 x 1, destinados
a prot.ogpr o at~rrr; ~"to e;\c~.
li

A administração dos trabalhos eaberá á cuntractante e
será exercida pelo seu rcprm,entante ou pessoa devidamente
autorizada por este, respondendo a contractante pelas faltas
que forem· commcttida1'. por incapacidade ou negligencia do
seu representante ou delegado. Estes ficam obrigados a acompanhar os engenheiros da fiscalização na vistoria das obras,
~rmpr~ que SU:i prmwnça für Clx.igida.

III
A. rrmlraul.altfe podel'á adopl.ar, na direcç~.o administral.iva. das obras o regimcn que mais lhe convier e, na. execução

dellas, processo~ que não alterem, em sua esscncia, a juizo da
fiscalização, os typos constantes do projecto approvado, que
será observado fiehnente. A fiscalização de todas as obras e
I rabalhos ficará a eargo de uma cornrnissão para esse fim
designada pelo Governo e com a qual a contractante, por intermedio de seu representante, deverá entender-se directamente, sobre todos os assnmpt.os concernentes á execução do
eontrar.t.o.
lV
-A !jont.racfaute nbrigH··S•· a t.er na. 1-lepublica IHit r·eprn.
:;entanl.e, com plenos P illimi tadns poderes para tratar e re~olver definitivamente perante o administrativo ou judiciario
brasileiros quaesquer questões fJUe com ella se suscitarem
no paiz, podendo o rlil.o representante. ser demandado ou receber ('.itacão inicial r outras em que, por direito, se exija a
cifa~ãn

Jl(\"snal.

v
Fiea re~ervado a11 Governo o direito de introduzir nos
·planos apprnvarlos as morlifira(~Õrs que f'nt.emler necessar1as,

Ar!'roA DO P()DBR F.XECUTIVO

podendo alterar em parte ou no t.odo o mesmo project.o, famndo-o, porém, com a precisa antecedencia. Si das modificaQÕ'es resw ta r prcj ll izo á cont.ractante, sem eU a indemni.zada
da respeétiva importanoia, na falta de accôrdo, ·por arbitramento, pelo processo estabelecido na olaustila XLVITI.

VI
I

A ccmtractante fica responsavel, por si, seus teres e haveres. nor todas as obrigaoõ·es que lhe impõe o contracto.
Além disso, porém, 'Prestará no Thesouro Nacional uma
caução de cento e vinte contos de réis, que será reforçada
mensalmente com nma quota ig1J.al a cinco por cento (5 o/o)
da importancia de eada mPdiçãó nwusal, at<~ perfazer a somma de 500 eonl.os de réis. que será o valor tolai da caução.
Essa cauçã.o poder:J 'H'r feita em moeda óorrente ou em t.i-·
tulos da divida publica brasileira e será mantida integralnwnte, durante todo u pl'azo de sua responsabilidade.
A caucão d~ r~rnto e vintr contos de rP.is será feita j,Uf,e~~
da assignatura do r~ontr-acfo r não vencPrá jnros ~i for con-·
stitnicla em nroeda corrPnf P.
VII
A contractantP fará, logo qne seja asRignado o contract.o, as ~ncommendas dos materiaes para todas as insta:lacões e tomará as domais ·providencias necessar·a8 para que
os trabalhos estejam iniciados dentro do prazo ú-, seis mezr~~.
a contar do registro do contracto pelo Tribunal de Contas. r
fiquem terminadas todas as obras que fazem narte do m·esmo eontraeto rlentro de 2~... mezes, · partir da data do mesrno
regiro;t.ro.

VJH
Si, finei o o nrazn . . ma1·r.ado nn clausula antee~cl~nte para
o c· meço das obras. não houv~r a contractantP dado cumprimento ás ohrip.:acões r.onstantes da mesma clauf:m1a, considerar-se-ha rescindido ele pleno direito o cnntrar.t.o. perdendo a contractantP a caução prévia de que trata a clausula VI.

IX
O Governo cederá. á contractante, fóra da zona que tem
sPr ncrunadfl, nPlo cáes, e onde o tiver, a beira-ma1·. um
espnr.o dP. fPrrPnnf~ livres o desembaraçados de qualquer JTIWl.
com m·r·a sufficiPnte para depositas. carreiras para embarcaçfi,,s, nffininas para 1•eparação e outros misteres necessa-rios :í. collll'aci.ante, exclusivamente para os fins do contracto,
o do qnnl terá Plla 11so o goso, Pmquanto durarem a:; ohras.
do

X

Os terrenos que a contractante occupar s·erão entregue~
á contractante livres e clesembaraçados de qualquer onus.
não sendo, porém, permittido :'t mesma utilizar-se dPlles

sinão parn ns fins dn

contrac~

é

XI
T.odas a~ ohra~ p, RCl'\'ÍÇOS f!llí\ fazrm objecío no contra ...
eLo serão rom.;iderados ohl'aK o sPt'vi~·os fpflipra:Ps n por tal
sujeitos aos nwstnns omts '' olH:iga~·õrs o no gos_o das mesmas iscn~·õPs. vanfagPns P t·rga.ltns qtw rahPm as ohras e
~Prviçm; da

Uniã.o.

XII
Oc; dit•f'it.ns adttíltlf'it•os 1'111'1'Pt'ftn por conta d·a r.ontraefantP, do ~wrt'lrdo •·om n qnn Ini l'Stalwloritlo pPio art. 31 ela
Jpj n. :1. H7\l, dn ;; I dn dPzr•mltt'u iiP HH !L
n~:·~~;·~ t! ,, v{:

XTH
Os tralmlhos dn cotlRh'llf'cfio do r:'u~s P dn f'lll'Oeanwnfq
serão exP•~nfa.J.os eom n nndar;tl'llf,, pt'Pciso para qur pos~mm
fic•at· eomplPI:tttH•nf•~ tPt'ntinados 11u prazo m:H'l'.ado lla rlausula VIL A ('Onft•adaniP. ''"'''"f:lltfo. obriga-sr a Pnlr·cgar·
eotllpldamPnf•• promplas par·a Si'l't'ltl utilizadas nm; srrviço~
a q11c sfí.n lfpsf i11adas, as sf'gllintrs sc'cçõcs dn r:'tPs: 200 m·rtro.c; no fi11t ~~~ ·I':! nwzr•:.;, c·imtnflns da data do rpg·i~tro rto
cnnfraeto. n ns lrOO mPIJ'O~ t·,··-d:mt~'" no praz11 tlt' ':!'t nwzP~~.

c•onfarlos ·na ntf'sma dn Ia.
XLV
Nn raso da eonlt·adanh· ul! r·nrmss:}T', por rulpa 011 negligcnnia. sua, qualqurl' dos pntzos Jnarrados na clawmla antnrior· vara a Pnf.J'Pga do I'ÚP~ prompfo. nos tel'tnos e Pxtcnsões osLipulados na lliPsma cl:m~ula, pugarú por mcr. ou. frarc,~ã.o do JIH'Z dn dPmOJ'a sei~ contos de r1"is que serãq deduz,idos dos r•t·imPir·os paganwnfos a fawr-sP ou da 1·au~ão depositada. Esf a muI ta sPJ'<i imvost.a, scrn qualq11er recur~n.
pí\lo ministro da Viaciin ,. Ohr·as Puhlirns. sol• ,proposta da
rr,parf ir.ão rnmpPtPntP.
·
XV
AU~ ,f,rPs nwzN; rot1f ndns da data do rr~dstro do contrarto
p0lo :'fJ·ihunal dn C:ontns, o Gm·0rno pnt r·ega,l·:í :1 ront.ract.ante.
liyrrs P dNH'ml>araçados, :.!00 mdr·os litwarrs 1!1•. alinhamento
de cárs, ~ noYP tllf'ZPs fl.epoi's ns rPstantes 100 metros, rle RortH
que, no prnzo df' I? mezrs, f'~ I rjn mlfrrgtw a totalidade ~on~

tractada.

XVI
Si não tltJ• 'possivrl ao <lovnrno fazPr rnf.rPga do alinha ...
l)l(mto para a ennstr·nc••ão do e:írs nas r~ondicõrs rla {'}nusuJa anf.cdif'ccnt.e P JH'r;vil('l' dahi atrazo no an'damenfo do'-\
frahalhos. nn. si por qnalqrtr-r· mrfro moth·o, o <lovPt'llO ordenar· a infm'l'llp~·fío das ohras ww mais d•' nito dias. fpr·:'i a eon ...
f.eaefallfr' diJ'f'ifo a mna pr·nrogaPão dos pt·azn~ rnat·endm; na
rlansula XJTI, JHII' f.nmpn I'OJ'I'f'Spondente lÍ. dntnOI'U da l'f'·Í'P··
1·ida Pnf.rPg-a n. alt''m da rPf'Prida prnrog::u~ão. :to pagamento de

7

ACTOS DO PODRR EXECUTI~O

uma indemniznc;ão correspondente a 10 % no anno . sobre o
valor das installnçõPs ·q•w fi(~arfnn inact.ivns on sem applicaQão, comprehemhmdo ella a:;; ~lcspeza~ com a conservação
e guarda de l.rtf'R. in~lnllnc:õrR dürnnt.f' o periodo da inter-

rupção.

XVII

Todas as obras f'Xcenf ndas pela ('Amtractante serão. :z: .. ompanhitdas por delegados ou representantes do Gove)rno, aos
qnnfls a co.ntrnet.nntc facilitará todos os meios para o oomple.fo Of'S(~rnpenhn •la ~na missão.
XVIII
Tndas as nrdcn~. inslrncçõcs, nu. "m geral. .qnalquer c~
pecio dP l'ria(;ÕPs em ohjcclo de servi.;n enlre n. contracfantP.
n o GoYPrno, sPrão sNllifH't' por escripto e em portur:uez, não
po(IPndo lH'nhuma das partes conf.rnct.autes allegar, em caso
algum (~ para qu:1lfJlWr fim, ordens ou declara.QÕies rverbae:;:;
1aPs rPlnções YPrhaPs n.ão lcrãu valor algum .Para nB effr.if.o<;
1

no

rnnl rnr.tn.

XIX
Tndn. a COI'J'f'Sponde.ncin Pntrr a ronlract.n.nt~ e o GoMornn
mn oh,ireLo do ~-c'rviço sc~rá cnlrogne, de parte a partA, medianl.e rc!riho, P, nn caso elo J'ccnsa .clm;i·.e, o ob.icct.o da correspondencia ~r.r(t Jlllhlicmlo. para. os devido~ effoif.os, pelo Dio-·
Tio Official.

XX
Qnando a eonf.rar.lante tenha:·

rr~Jamacões

ou ob.iecçoos

:-t

fawr eonl ra q11alqtuw ordem cta comrhisRão fiscal, deverá npresentnl-m~ por ('scrilpto dentro de 48 horas, nos dias uteis, dn
fiat.a do rcciho on <la pnblicacão do edital pelo Dúr.>•io Official.

A

Commis~ão

Fisral tem n direito de exigir da. conf.ra-

cl.n.nl.o n. ·dispensa r retirada do servu:o de qualquer enlPr·cgado on orlPra ,. i o da mesma cont ractanl e qnc embarace a fi~
ralizar.ão dos

trahalho~.

XXII

Todd n mal ~~I'ial cmprcgaflo nas oht·a~ será ~rmprc flp. pr1 ..
me ira qnalida<.IP. c nenhum poderá sm· nt ilizndo sPm o e.x;ntnl~
pn~vin n a pprnva(:ão 'da Com missão Fü:wal; o que flir 1pnr Plla
y·ectJ~ado ~f:lt·;i imrnrtiinlmnt'>nle l'<'Ur·ndo do loral dns obl'n~:.

xxnr
O reprP~entanlo da Commi~~ão F'iscaJ

quP. acompanhai'

cada nhrfl dar:í. imnwrliato av1sn ao Pnl'arrP.gado da Rua t1 XP-,
cut~ão. vor· p:ntP da ennfrnctante. de qunlqner irregu1aridadP,

s

AC'rnR nu PODER EXECUTIVO

impcdeição un d~feil.o que notar. qurr na construcção, quer
maf<'rial. ~4i IJ:Ítl f'l),· nttcmlida sua I'Pelaruaçã.o. o chefe da
Conunif.;são Fiscal a l'l'fll'oduzira \l(ll' nscl'ipto. para que a conl.raclanLn cmTi.ia o defeito notado, e emquant.o não o fizer o
110

tt•ochn correspoJ1dente da muralha defeituoso deixará de. ser
recebido :Para os effoilos da elausula XXIX, isto é, nao será
inoluido nas medições, nem pilgo, emqnanto não se achar a
ronlenlo ··la

C~nnn1i~;sãn

Fisr-al.

XXIV
o~ f.rahál h o:.; njn stados JH~lo contracto ·serão pagos de confurmidade eorn r,s orçamentos annexos. nas importancias to1ac~~ 1ic 13 :OU~$i':32 por metro eorrante de ecíes, 17$010 por
metro cubie(J dP. f'nr·ocamento, ficando Psses preços sujeito~;
(ls variaeÕP'' previ~ta~· na el3uo:ula XXV.

XX\'

[)o acc.<lrcto co.1rn n.·~ nn;nmcnfo'~ a que :~e ret'erP a clausula antPrior. ,o.;erão Jtlurlifll'ntlm~ I)S preços finam; da mura.lha.
0\1 .rJ,, f'TIT'Iif':ll1lC!l1n, <:f'lllPJ'P que 0:-; pr·eÇflf~ de llnidafde nel.le~
~onstantl~.~;, qurr· para snlarios do pe~~soal. LJlWr para custo do;.;
matPrians cornpunentes das obras. venham a soffrer alte~·:v:ii.o cr,mprnv:nb. lt,ainl' df' 10 o/r• pnr·a mai·~ 1111 parn menos.
Nesses r,asns, ,. •JHH' inirüd iYa da pari'·' inf.crPssada, uma.
fVPZ ·v.nf'ifirnrlo qnr a vnr·iaefin rlP prf'r;n é rNtl n nftn provnca<la
{JirP.elamPn!l~ J)Pla con11'rwl:mfr·. o l'Cfrrirlo ,)J'(;amrnfo será
J'f'COliiPosto 11ns 1w~smos moltrl'r-s do :wlnal eorn os novos prcçoH
(lf' unidade rnmprn\':Hio.~ r n~ me.srnas Pf\r<'r.nt:uwn~. fieando
assim r~m11po.':lo nnvn fhlf'':" 1nlal. QUf' vig-ol':lf·:í dnhi rrn dPanfe
:!f,~

nnva

Fica

enrii]H)SÍPÜn

pel:t

lH~m Pnl.r>rn'lido

III<'Sllla <~ansa.

fl''"

sP,rnPlhanf.P r,onePssão refere--sf\
(1 rn:d,~r·ial. nncta t.endli
qu~ v,~,. () nr•vr,·nn r,qm a maior 011 menor· quant.idad1e dn
pnssnal, 1111\!f'J'i::II "'' npp3rclhos atH' n r,onlraelanlc t.onha dn
rmprnga1· pnr·a da1· plrma nxPrnção :'i~ ohrnc.:. segundo as e~
pecifira<;õrs do conslruc!;i'ín cnnst.an{r!'; ·dw InPIH'ionHdos nrçamf'nfns r. dos flpc:pn h os dP pro.iccto.
:t(H'IHlS

nos IIT'I'(,'Il~: 1111 idflrll'': dn opP~snal

XXVI
Cahl" :1 cont.rael.~mt.e nrnver-sr-. :l. sna rusf.a. 7re pedrriras.
rlf> 1t·anspnrf.P. machinismns c installnt~Õf:'f'i diversas. malrwiai'S df' qnalq111~r iHdnrrzn. f' tudo n mais df' ctue .'possa ut·crisar nara r~ PXPI~tH:~o rlns 1rahalltos . .i:í Psktlldo ll1do inelÜifto
nos pr'f'r:m; da clausltla XXIV. ns qn:ws enmprehendem nfin
s(í lorlas as d"~'P~"Zrt-.: dn nm!Prial ·f' ntÜcl dP olll'a. como t.am1-.nm ns cvc~nfrlaf's. a adrni.nisl.l':l(~i'to e n hwro da cnntraetante.
11ãn ltavPndn. porfanlo, pnn·enfagrri1 TWlis nlg-nma a aft·rf'itar
:hp1rllns Jll'PCns.
meto~

xxvn
rPara ns df'mais t.rabalhns com1plementare~ não previstos
nrm no rdi1.a1 rle enn~'nrrenria. nem no contracf.n poderão ser
ff'ifm; opporllt1latnl'fl f I' :t.i nsf es r~p1>.1~iaP.·~ (~nm a rnnt.rartanto.

AC'I'l)f'. DO POnlffi.

E\fl~C(J'f'IVO

fTalJalhos " ro,·ncoimo.nto do:-; rPrcridos mntm·iaes. 8i. P• ~~·•ím. Hão houVül' aceôrdo nesto sent.id•'·
entre o Governo n a contractante, .para todos O\J- algum dos
mencionados trabalhos ou f.ornecimentos, serão os respectivos
serviços execnf.ados dircclarnente pelo Governo~ IP'ara esse fim
a contractantf:o e.ntregará, livre& e desimpedidos, os locaes e
terrenos onde tenham de ser executados taes trabalhos, que
deverão ser effectuados de fórma que não provenham delles
embarnços on preJuizos á contractante.

para a I)Xeençfío dP l:w~;

XXVIII
O~ caixões da muralha
;10 de arRias. argila ou rocha.

do cães ~e fundarão em terrPque offereça garantia r-;ufficientP
de resisLPncia c l'irmc•7.a. Só podrrá ser lànçado o caixão
de.pois de l)J'Pparado " nivf'lndo o lPrreno c este devidament+~
examinado pelo re1 ,resentante do -Governo. O encarregado
deste exame devr.rá fazel-o com promptidão, de modo a não
haver perda de tempo entre n preparo definitivo do terreno
e o enchimento dn r·nixiío rom concreto.

XXIX
O rPprn~nntnnll' do Governo podor:.'í. ordenar por escripto á contraet.ante n uss~ntamenfo dos caixões em terrenl)
que a son .inir.o parPça estar nas condições convenientes. Si
a cont.ractante não c:oJ1cordar com est.e juh~o. fará por escripto
a Slla I'(\C]amaP-ãO fundnmenf.ada. dentro dP 48 horas,
Si
a quesf.ão nfío for n•solvirln por arr.l''lrdo, será resolvida dentro
de 48 hora~ nor rlnm; arhit.ros profissionaes. designando cada
parte nm d1·1lrs: Pa fnlt.a df' arct,rdo entre f'.stes cada nma
rlas partes indicar:í '1m tm'c·.riro arbitro desempatador, é entre os
indi1mdos a c;ol'te d(·c~idir:í. A cont.J·actantc se suhorrlinará ao
resnlt.ndo ilr~ln nrlli1ran~ento, para todof?w os pffeito.:: do contracto. O Hrl'.rerno. porem. mesmo no éaso de lhf' ser contrario o arhit.rarnenfn. ter Q dirPif.o ele insistir e orrlen~r a
construcção das fundações df' accôrdo com a ordem primitiva,
im'{)ng-nada pela eontractante. t{11e ficará. nesta hypothese.
exonerada da responsabilidade qur lhe caberia pela clausula
XXXVII no trecho impugnado.

e.

XXX
O Govrrno pn!!:nrft. cada me1.. om morda n:1cinnal papel,
as obra.c; ox:('(mtn.da~ t~if~ n nltimo dia rlo mc.~z anterior. scgun-

tlo a folha na~ mNli~õr>,s deviõam~nf.e feitas com a aR<;istenP-ia
de nm rcprPRent:m c~~ da cont.rar.f ante'. ao qual será fornerJda
uma RPgunda vin cht mrsma folha competentemente assignada
e rnbricada. A ordc>n: de nagamPnto da folha men~=ml dr medição das obras srr:í Pxpedida pPln Ministerio da Viação dentro de oito dias :1 contar ela flata. em que a mmmia folha
fi) r organizada.
Para maior f::wilidadc dn cont.ractante, o preço da muralha do rárs SPrú pago em t.res (3) prestações," sendo a
primeira. dr~ 40 %. quando promptos Pm terra OR caixões fluctuantes; a segunda. de 30 %, quando os caixões estiverem

h)

aSsentados e conclui dos

seus ('nchimenf.oi-1; e a terceira,

OR

dos 30 o/o rf'~tantes, quando a

r~onrluida

atP, o rnpenmento.

muralha estiver inteiramente

XXXI
As despeza.s decorrentes do contra.eto serão le'Vadas á

conta do credit.o NlJWrial ahPI1o pelo tiPcrefo n. 14.198, de 2
dP ,junho de 1 ~20.

XXXII
A medição da rxtrnsfí.o da muralha do ~.ács e do enroeamDntn const.rnido Pm cada nw:~, r, rccehido provisoriamente
pP-Io reprcsrnlnn1.c do Go,·rrno Sf'l'Ú feif.a com a assistencia
da coutraetante, pQia f6rma preseripht. !la clausula XXIV,
'!entro dos trrs primeiros rHas uteis de cada mez, e registrada em livro •"Sprcial qnc• a c•ontractanf.e rubricará, podendo
por f'sta. ocrnsifio raz('r· qHalqw·!' •'leelnrnt:,fio 011 reclamação
a rcspPito.

XXXI H
Com os rlcmrnto~ mencionados na clausula antecedent.e,
srr:í org::miwda pela repal'f içrw compct.ent.P, até o dia 8, a
conta mensal do pagamento, que, depois de examinada e conferida pela conf.racfanf.c, snrá lançada em livro C'Special no
qual declarar:í clln. c'om s11a a~~ignatura, achar-se. de accôrdo.
·

XXXIV
A conf,a mflnsal (lr. quP trata a clammla anterior será
organizada, processada e encaminhada com a posslvrl urgencia, para que, observada~ as normas estabPiccidas, teohâ
Jogar o sru pagamento.

XXXV
A contractante submetterá ao representante do Governo,
á proporção que for recebendo o material flnctllante, maehi-

e mais ohjectos destinados ás installações para a execução das obras do cáes c enrocamento. as respectivas farturas, acompanhadas das notas de credito, !leguro e montagem, para fixação dos respectivos custos.
Terminadas as obras, o Governo terá o direito do ficar
com os mat-eriaes n objecto~ acima referidos, na sua totalidade ou. em parte sómentf'. :í. sna escolha, devendo pagai-os
com o abatimento de 50 % sobre os custo~ fixados si ficar
com a totalidade, ou com o abatinwnto de 35 o/o sohrc ·os
mesmos custos, si fiem· apPnas com os que lhe convierem.
No caso dr rPsr.isãn do rontrado. ,~ mantido este direito ao
Govrrno, pagando eiiP, por•írn. n mafc\rial eom 11m abatimento
c~rrespon_dmtlt• ao l'(•sywr·1 i\'o f (•rnpn de. serviço c na propor~
çao segnmte: 10 o/c pot· anno de serv1ço si firar com todo
n materinl f! li % si ficar :'>6mente com parte.
nismo~

ÃCTflFl
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XXXVI
A contractante tf·m inteiro conhecimento c r-esponsabilidade lechnica e profissional do projecto c deverá reclamar
sempre que, na construcção, qualquer· circumstancia ou contlic;ão lhe pareça prejudicial á solidez e estabilidade de qualquer ·parte das obras.

XXXVII
A conLraclantc assume inteiru responsabilidade pela
conservação e estabilidade das muralhas do cáes, não só durante a sua execução, eomo pelo prazo de dons annos contados da data da conelnsão e recebimento de cada uma das
secçõc:;, a que se ref1•r·e a clausula XIII, devendo fazer as
obras dn repara~.:ãn e ~~onservação que se tornarem necessariás, mesmo que a sua importancia exceda á caução que fica
retida para esse fim. Si intimada a realizai-as a contractante não cumprir a ordem dentro do prazo razoavel que lhe
for marearto, o GovnJ'lW executará as obras por conta da contraclanfl' c d.escnntar·ú o valor respectivo da caução; e no
caso de ser esta insu ffieienf.e, a contractante pagará o que
exceder. Ficam exclu idos desta clausula as avarias e acciden~es mnl ivados por força maior ou que não provenham rle dctl'Pitos, qnPr do pr·o,ic!'f o, q11er da ron~f rucc:ão.
~

XXXVIII
Para o fim da elausula antecedente o Governo, depois de
terminadas as ·obras, resolverá, dentro do :prazo de 60 dias,
~obro a acquisição do material da-; im:tallações, nos termos da
clausula XXXV. Si o Yalor dessas acquisições não bastar para
completar a fiança de que trata a clausula antertor, a contra-ctante entrará. para o 'l'hesonro Federal com o quê tfaltar. ·

XXXIX
Findo o prazo da responsabilidade marcado na clausula
XXXVIT, a muralha de cada uma das secções será examinada
pelo rPpresentante do Governo, acompanhado pelo da contradantc~ e flcfinitivarncnl e accoita. si for encontrada em per~·eito csf.aclo de consc!'vação e solidez, lavrando-se, então,
o
termo de recebimento definitivo, o qual será assignado pelos
mesmos engenheiro-chefe e representante, ficando, desde então, a contractanfc exnn1w~r1a de toda a responsabilidade por
. essas obras.

XL
·.

Pela ipobservancia rtas clausulas do contracto, ,pela falta

d11 ,cumprJmento d_as ordem; ou mst.rucções ~obre serviço.

c"i~virtmn(1nfo. exywdtrtas pnlo rPprosc-nl.antc do Governo, qne
na~ .Pnnfr-anf'm disposif?õcs rlo confraeto, fica a cont.ract.anfe
Sll.JfHI.n a multas cl«' ~00~ atf~ 5 :OOO!il. impost.a~ eomo for esfa..;.

holoclrlo pPlo Ministro da Viação ~ ObJ'aH PnlJlicas. para o
qual terá sempre a contract.antc flirf'ito flc recurso. Ri est.as
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multas não forem pagas pe.la contract.ante dentro do prazo de
oito dias eontad(ls da data da intimação, será o seu valor deduzido d;t ,·nur_:ftn nn dP pagarnento·~ devidos á ine~ma contra-

dante.
XLI
A resmsao do cont.rar,to se dará. de pleno direito em cada
um do f' seguintes easos:
1°, pela irregularidade e falta do actividade na marcha
dos !rabalhos de q1w r<'sulf o sua interrnpção por mais de

dons mezes. ou demora notoria, prejudicial á construccão de
cada nma das ~ee(:Õe8 do cárs a que se .refere a clausula XIII,
por cnlpa ou negligencia da ~~ont.ractante;
.~", em todos os_ cmso.c; {'fi que a contractante, depois de lhe
~~er imposta por mais_ de uma vez a multa maxima de 5:000$,
dei'x3r de cuwprir as condições do rontracto;
·
3°, pela f.ransfPr·enc·ia cln cnnfrnr.to srm consentimento
dn fioverno:
4°, pola· lf'allcneia da t~ontract.ante.
'J1'ica entendido que a ~~ontractnute perderá em todos os
casos a caução próvia de que trata a clausula VI, sendo-lhe
restituído, por~m. findos os prazos de responsabilidade estabelecido.s na clauBllla XXXVII, o saldo, depois de deduzidas
quam;qncr despe:zas de conservação on reparaçã.o das obras,
nm virtndc~ da nwsrna l'lansnla.
XLII

Dada a l'f'SC1sao do confraeto. nft.o poderá a conf:radantc
i'CClamar indcmniza<:ão alguma por pre.iuizos que dahi lhe
r~ossam rf'sulf ar. por antecipação de despczas on por qualquer
m1t.rn motivo, cahcnrlo-Jlte. apmms, a import.ancia das installaf~ÕPs fPi!ns pnra a ''Xflf~ll<'fín dos trahalhos. de accôrdo com n
dansnln. XXXV.
Fie a nn I endi1lo qur• nesf P ca~o será feita mna conta final
dn Jiquidaç.ão do valor das ohras efff'ctivamente realizadas e
ainda não pagas nu apuradas. comprPhendendo todas a~ obras
feitas de accôrdo corn o contracf.o at.P. a data da rescisão, cabendo o rPcnrso ao arbitramento. na fórma estabelecida na
clo.usula XLVITT. Pm falta do aecôrdo sobre a fixação desse
valor.
XLIII
A rescisão do contracto, nos casos das clausulas VIII XLI

XLIV. será declarartn. por rlPf~refo •do Governo, sem dependenria de ini.PrJH')la~fin ou acçãn jurlicial.
P

XLIV

Fóra dos casos de rescisão determinados em clausulas do
conffracto. não podPrá srr elle rescindirlo sPm indemnizacão.;
XLV
A cont:ractante obriga-sP a preferir nos trabalhos quer
adrnini~f rativn. quPr para a ()perarfa,'

rara a pnrte tPrhnira ('
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pessoal nacional e salvo motivos acceitos pelo Governo, não
poderá empregar nos seus serviços menõs de 213 desse
pessoal.
(4

XLVI

O Governo reser·va-se o direil.o ode, sem pre.]mzo dos serviços da eontraetante, lauçm' na área que tem de ser aterrada .as pedras, terras e mais mat~riaes de entulh<? ·~ ex~
vacões provenientes das obras reahz,adas pela admtmstraçao
fed·eral.
XLVJ[

Serão considerados pn~priedades da Uniião os minerae3,
fosseis e quaes.quer outros objectos de valor artisüco, seientifico ou int.rinsoc.o que forem encontrados nas excavações.
XLVIII

As questões entr~ o Governo. e a contractante, relativas
ao serviço desta·, e as• que disserem respeito á intelligenôia de
clausulas do oontracto, serão devidamente encaminhadas ao
Ministro da Yiação e OlJt·as Publicas, que as resolverá com
_
a possível promptidão.
·
Si a contractante não se conformar com a resolução deste, seguir-se-ha em ultima instancia o arbitramento, escolhendo cada parte um arbitro, dentro do prazo de tres dias;
não ehegando estes a accôrdo, decorridos tres dias, cada uma
das partes contractantes dentro de tres dias- apresentará dons
outro·s arhit,ros, e dentre os quatro a sorte designará o desempatador, que resolverá a questão no prazo de tres dias.
Fica Bntendido que as questões previstas ou resolvidas
em clausula do contracto, eomn as de multas, ra{)eisiio c ou-·
tras, não são eomprehnndidas na presen_tc clausula.
XLIX

Quansquer ouLras questões que porventura se possam
suscitar na execução do eontracto, quer sejam administra, tivafl, quer judiciarias, serão dreididas pelos tribuuaes hrasileiro~, na conformidade das leis da Republic.a.
L

Para os Jius do ennLracto, em tudu o que diz l'espr:ílo á
execução das obràl', o Governo será representado por uma
commissão devidamente designada para esse fim e ·cujo ehefe
poderá del.~gar.a ajudantes seus. ·p~--·nte a contract.a'nt.e, ptl-·
deres de ·[ 1scallzacao.
LI

Ji'ica expl'essamentn entendido que todos os prazos estabelecidos no oontracto ficarão interrompidos por qualquer
motivo do força maior. l.lfJ qual se comvrehem~'' a ...... eve de
.operarioa.
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LII
A contraclante podcl'á. mnpregar nos serviços e trabalhos
os machinismos, dragas, rebocadores, batelões,
etc. quo puder dispensar das obras em exe«?ucão no {)orto da

c.ont.ractados
Bahia.

LIII

, O sello

propori~ional

do contracto se1·â cobrado nas

con~

tas da contractante a que se refere a clausula XXXIIl do con..

tracto.

LIY
Ficar<\ sem effeito o contracto a ·Que se refere u tPre··
sente decl'cLo, com perda da caução de cento c vinte contos
de réis, s·i não for aquellc assignado dentro de JO· dias, contados
da data da publieação, no Dia1'io O{ficial, dn referido de-

creto.

Rio.

Hio do Janeiro, 1 de dezembro de 1021. -- J. Pires do

oRÇAl\IENTO DO NoYo t:kES DO POR'l'O no HIO DR JANEU\0

1" - Estaleil'u e carreira :
Terreno, 30 mczcs a 500$ .....
Madeira, ~~5!J metros euhicos a
250$ . . . . . . . . . . . ·'·.
Ferragens, -12.727 li: i los a 1$ ... .
Carpinteiro, 225 dias a I O$ .. .
Serventes, 2:!5 dias a 6~ ...... .
Operarios, 1 . 800 dias a· 5$ ... .
Mestres, J 20 dias a 12$000 ... .
Serviços de cseaphan., 30 .Ui as a
216$ .................•..
Enrocamento. 1.7üt; metros cuhicos a 18$ . . . . .
Apparelhamento 111eeanieo

l5:0üll$000
89:750$000
42:727$000
2:250$000
1 =~~50$000
9:000$000
l :H0$000
6:480$000
:31 :788$000
100:000$000

299:785$000
2!J:!J78$500

J-•nra.

(;0f) mJ, dn ('iÍl'S Oll !H li' l11C-

3.29: 7G:~~lH>OO

.tr·o . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
:.!" .\piJmr·elllamento mariLillro (ifl(·lnsh·n eu::;kió~ ·

Hdtucndiun•s

':.!

x

WO ~Ii:.;i," a

:Jr,o$ . . . . . . . . ..... .

CIJ,ata~.

8 X GOII dias . a 80$ .. .
tiuindatd. L'H JlucUmutc:-:, :! x !JOO

dias a

~!OOi) .• .•. • • ,, •..••••

ÂI!Cc~soriu 1O lf.,

• • ...•. , ..•...

~!80

:000$001i

:J:!U: ooo:ruuu

200:000$000

800:000$000
80:000$000
880_: OQ0$0j)O

AG1'0r1

no
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Para 600 ntl. de ceies ou po1· metro ,.. . . .. . . . .................... ~ . .
3" - Moldagem dos caixões
fluctuantes:
· Madeira, 9 metros cmbicos a. 250$
2 ;250$000
Taboaào 1 1h ", 1.206 metros qua. drados a 12$000 . • . . . . . • • •
14:472$000
Caibros 4x4, 2.618 metros lineares, a 2$500 .•.....•...••••,
6 :545$000
Pregos, 800 kilos a 1$500.......
1:200$000
t\ccessorios c eventuaes, 1o % ..

i5
i :466$000

24:467$000
2:446$700
26:913$700

l'l•uendo servir em eineo caixões ou nada caixão eompteto:
Material, 20 o/o de 26:913$700 ...
Carpinteiro, 1G1 dias a 10$000 ..
Serventes, 312 dias a 6$000 ..•.•
Mestres, 1ü dia,s a 12$000 ......• ,

5:382$'740
1:510$000
1•:872$000
192$000

Ferramentas e imprevistos 5 o/o.

8:956$740
447$837
9:404$577

Para 24 ml. de cúes ou por metro . . . .. ·· .... ·-· ... · . · · . · ·
" 4° -Armação mctallica (cada caixão):
}~erro, 60.866 l{ilos a :1.$000 ••••
Arame, ·1.972 kilos a 1$200 ••••.
Operarias, 170 dias a 5$000 .•••.
Mestres, seis dias a 12$000 ..•••

60:866$000
2 : 36'6'$000
850$000
72$000

I 1e:h;fas e ferramentas 5 % .....

6'4 : f 54$000
3:207$700

Para 2 1i ml. de r.áes ou por me~
tro . . • . ............... .
5" _:.. Concreto das paredes
_ (cada caixão) :
Cimento, 178.400 kilos a $2-68 ...
Areia doce, 178 rnct.ros cubicos a
15$000 . . . . ............ .
Pedra miuda, 3G'7 met.ros cuhicos
a 25$000 ................ .
11 edreiros, 140 dias a 7$000 ....•
Operarias, 800 dias a 5$000 ....•
Feitor, 60 dias a t 2$000 .•......
Ferramenta~,

per_das .c. falhas 5- ·'to

391$850

67:361$700
·.··.('

........ .

17:8:11$200
2:6i0$000
8:925$000
980$000
i:000$000
720$00:0
65:106$200

~-:255$310

~8_;_3~t .•~

2:806$735

AC't'nH Do l'UDEl\ EXECU'rlVO

Para 24 nll. de eúes ou por rnctrn ...................... .

2:81418$396

Lançamento dos eaixões (eada caixão)
Carpinteiros, 4i) dias a 10$000 ..
Operarias, 80 dias a 5$000 ..... .
J\1l'strP.'-', qua.l.ro dias a. 1~$000 .. .

400$000
400$000
48$0'00

r;,, ...

848$000
169$600

·I)" -

Utensílios e

.fr~rl'amr~nt.a::;

'!O

Para :2.1 rnl. rle các;:; ou p1.1r Jnctro .................... .
-~-

'i"

Hnspa\do

1.017$600
42$400

l'tll~da

das

ções:

r. :000$

15:000$1{).0()

Cal.raias, l.rns dias a 'í:OOO*OOO •.

1~:000$000!

Aeeesst~rins

27:000$000
1:351()$000

Eseaphanrlros Lres dias a

c evenluaes

!í

% ...

28: 350~1}00

Para .:!5 eaixões ·un r·<ula t•ai-

xão:

Ins l.allação, 1 rJn, .:!8: :Jri0$000 ... .
ConsPrvação, 2 %, :!H::l50~WOO .. .
:Eucanegado, 25 dias a .12~000. .••
Escaphandristas, 75 dias a 20$000
Ajudantes, 75 dias a fi$000 ..... .
Opcrarios. 22G dias a ~*000 ..•..

1 : 1~l,í:ii00>0

5()7$000
300$000
1:500$000
450$000
i ::125$000
5:076$000
25a$80o

Para 21 ml. d1~ c~íes 1111 por met.rc. •...................
S" -

Enellinwnl.o

do:-:

eai-

:xões:
Cimento, 81. 392 kilos a $268 ...
Areia doce. 301 metros cuJ>icos a

15$000 . . . . ..........
Pedra britada, 452 mct.ros eubico~ a 1 tj$000 ............ .

•f•l

Art".ia rlragada, 82fi met.rm;
co:- a 3$0110

.

5:329$800

22:617$056
4 :5H)$000
/ 7 :232$000

t~nhi-

. ..........•

Pedreiro~.

172· rlias a 7$000 ... .
Operarins. !l815 dias a 5$000 .... .
Mest.rr~s. li6 dias a 1 ~$000 ..... .

'::.':478$000
1:204$000
-~ :930$000
792$000
·13 :768$056
2:188$403

Para :21 nwf ro:-: dr' e[tes ou por
lllCI.l'O

•

•

•

• •••••••....

1:914$852

Muralha t;UperiOI: (extensão total) :
Pedra commum, :3. mH metrof;
cubicos a 1G$OOU • . . . • • • • • .
·r;g :Ul0$000
Canlm·ia g1·ossa, J .!~H3· m~Ctros
cu bicos a 7!50$000 • . . . • . . .
478: ~50$000
Cimento, 712.817 kilos a $2ü8 .• - HH :U34$9G6
.\rei a, 1. ·i8H meti·, 's eu bico~ a .
gu -

15$000 • • • . .•...•......
B!JllU rtl~, :!.5 a ~ : OOOljiOOO ~ ..... .
Escadas de ma!'inhciros, 12 a
i :000$000 ••••...•.•...•
Arganeis, 50 a ~l(l)\iOOO •••••••••
Pedreiros, ·ü. 781 dias a !J$000 .•.
Serventes, ~.G8:? dias a tl$000 .•.
Opcrarios, H.985 dias a 5$000 ...
•:\lcsf ['L'S, 'f[)'t dias dias a t;!~()(Jfl ••

l''erramcnl as, IH'rdas e cvent.uacs
10 o/o • , ••••.•••••••••••••

~~::335$001)

[)0:000$000
12:000$000
1:[)()0$000
61:029$000
1(j.: 1)92$000
.i!): U25$000
5: 148$00()

9tí :752$39()

1. 0'1!2: J7G$35e
Para 600 ml. de r:íf's nu por mc• • • • •••..••••••••••.•

1 :·737$127

Adminblraçãu c l.lcneficiu 8,6 o/o ••

1 t: 979$0C35
1 :030$197

~.r·o

Ollt,:XME,'NTO

Vt)

1~1

:009$232

1$000

i$000

ENiH~JCAl\lENTO

lo -

Pcdrrir:J:
por· rnelr·" cubico cxtrahido a .....................•

Arrcndam~nl.n,

2" - Elx:l ração:
MrsfrP, n. 007 diaria.s a 15$000 ....... .
Cavoquoiros, 0.25 diarias a 10$000 ••••
Ajudante, O. 25 dia rias a 6$000 ••..••..
Ferramcnlciro. O.O!'i rliarias a 3$000 ..•
DynamitP, o.:.wo ldln:-; a 110$000 .•.....
Estopim, ln1,80 a *:100 ................ .

1$500
$150
2$000
$540

Ferramenta c cvcnl uac~, 15 o/o ••••••••

6$790
11$020

$100

~$500

cubko.................
7$810
Carrcganrento:
Guindastes dn f rcs- toneladas. dous
a 15 :000$00'0 ................... · 30:000$000

Ou por n1ctro

3° -

Amort.izacão da metade .•.•... , • • . . • •
Leia de 1921 ~ Vtl, VI

----15:000$000

7$810

i8

AC'l'OS DO PODER EXEcU'fiVO

.~)erviudo em GOII tiias ou :por dia:
In:-;f.allação, ijGOIO de 15:000$.000 .•••• •.
Gon~ervação,

tO o/o aunuacs ad-valorern.
por dia . . •..•.............•....
Maehinist.as, 2' a f:!.$000 ......•...•...•·
:AJw.1anlcs, 2 a 13·'t<OO.O ...•..•••••••.••• •1•1
Oporarios, 1 í ·a 5$000: ......•.• ·r·r···.·•· .,
Carvão, tlOO 1\ilof:l a $t'i'Ll' ...•...•••.•.•
Lubrificanl.cs, 10 % de carvão ....... .

25$000
10$000
t4$000

12$0iJO
70$000
102$1000

10$200

253$1200
Fcl'ramenl.as c cvt'ntuaes, 1 O %

no

278$500

eltbieo,-; dmrio~ ou por
ntcf.ros cuhieos . . ............... .
lt" -- Transporte:
Linha ft~rT!~a, :3 kiiiiiJJClros a ~3 :OOD$00Ur
Lw·t•lllfiLi\:1'-'. :, a :lO:OOO$·OnO .••••••.••

Pal'a

Ya~Üf~" de

25$3{)101

JIICIJ'OS

JO l.orwladas I r> a i :000$0tHK

1 $\J'U-ü

i$'9'JO

75 OülmiiOOO
1;101 OtHl$000
üO 010:0$000

195:000$0001
;\1 1tflrlizaeii.n

dn rnnl a de ............. .

S0rvindo GOü1 düt:-: ou vor dia:
Inslal!a(.'.ão. 1 jüOO do 97:500$000 •• •l• •••
t:onserva~:.ãn, '11th o/o annuacs mt valorem
})Or dia . . ......... , .......... .
1\laellinistas, 2 a 10$000 ............ ,....•
.Foguistas, 2 a o~~o,oo ................. .
( :uarda-frcios, :!- a ;.$'000 ............. .
t:ar'IVfio, 1.:200 kilns a !filiO ........•.•..
Ltthr·iricanl.o~~.

lO o/n de carvão ...••••••

01 :500~000

162$;:)!()10

65$000
20$000
1~·$000

10$-DOO
~?0-í$0!00

20$/tOO

1193$nOO
ft!)$100

543$300 .
.Para 1 Hl mf'fr·os ~~ulJieos diarios nu por
rnrl.rn cuhieo . . ............... .

3~880

5" - Descarga:
Feil.or, i a Hli$0010 ...........•......
Operado:;;, i a 5~000 ............... .

:35$000

3$880

10$000
/l5$000

.l'ara J10 m·cl.ros •·ul,ieo" dial'ins ou 1por
metro cubieu • . .............. .
Son11na ,..... - ................... .
Adruiitifltn.l~·ilo

o heneficio, 13 4 % ........ ,....... .

$J~O

15$000
2$010
17$010

Mrwod da Silva Cnu.to, Pelo Inspr.-ctor.

t~

ACTOS llO PODER

IJ~ctLKIO

EXECUTIVO

.._\. 1;) .l3S -- DB :2 DE

DE~E.tvllmu JJE

1V2J

Autoriza a celebração de contracto de arrenaament.o e de
consl.rucção da EsLrada de !;'CITO f-\a.nta Catharina, eon1 n
E~tadn de Ranf a Catharina:
O Prosidenl.e da HcpulJiiea dos Esf a·nos Unidos do Brasil,
usando ·âa anf,nr·izaçfío ennsfanf,e rio arf. 83, n. V, .-J:a lei nll-mnrn I, .'2i2, do 5 do .ianeil'o do corrente annn, {)ecrnt.a:
:\ l'f.ign m1ino. Fina an t.orizaJdia a ('fllebração do eontract.o,
nn111 n Esfadn df~ ~anta Cafl!ftl'ina, de al'l'ondamf'nto da Estiwh.
de Ft•nn Sanfn Cafhar·in~ e da sna. S<'eç:\n .,Je nascgação fluvial
c rlc ro;Jfrl!cr::ih d<' J•rnl0ngnn:rnlo~ da JJ•r•sma estrada, na conformidade das daus11!as, quo cnn1 esí.e baixam. assignadas pelq
minisf r·o c seel'efal'io de Estado da Viação c Obras Publicas.
Din do J:mriJ:n, :? c!c dl•zc::.hrc• do 19Q1, 1010r da Indezwnd<·neia <'. 3J" da Hcpulllica.
EPI'fAClO R?ESSÔA.

J. Pü·cs do llio.

Clausulas a que so refere o decreto n. 15.152 desta data
CAPITULO I
DJSPOSIÇÕES PRF;T"'IMINARES

I
~~

<·-nnf.l'aef.o fn111

Jlf..ll'

firn:

a) o a.rr('IHiamr.nf.o da. Estrada. do Ferro .S:1nf.a Catharina. Jia .parf.e em frafogo P-ntro Blurncnan P. Hansa,. eonr
()f!Jkrn:::;,700, c nmis a sccçfío do navegação fluvial, entre .ltajahy
n Rhrrnenau;
hi) .a cmlsf.t·llecãn do prolongamcnf.o da l~slrada até a barra
do rin Tr·om]Jrrdn, na extnnsão de 35 kilonwtros. de accôrdo
con1 os csl.uldios appi'11V:Iflos ,pelo dccrnfn Ii. 10.818, de 18 dn
maroo de 1'914.
Parag-rrup·lw unien. Uma vez construidos u prolongamento
a fJIW SO rnfnr<~ a Jef.I.J'a b, Olt qualquer do~ dons a qlH'- SC refcrn
a olawmla IT. Rcrão dJcR para todo:::; os ·effcif.os, iJwnr·p(H'ados
á Estrada arrendada. Ji<~andn dcsdt~ nnf.ã.o su,jeitos ús dau··
sulas G0TTcspondenlc~; dn (',flll!.rae.fo ora aulorizarln.
[J

O Gow~rno Fed!'Pl h?E;erva-se o direito, •:Jmtndo julg3t'
oppurf11nn. c owdiantc tr~nnns Psper.iaes. de cnntradar eorn n
E,-;tado dP- Sanf.a Calhadna. as constr11c~~õcs dos prolongamentos da barra do rio 'l'rombudo at.é a csl.at.:fio dn 'l'rombudn 0 de Blnrnenau a Tf.ajahy.
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CAPITULO li
DO ARRENDAMEN'fO

UI
O prazo do arrendamento ~~ de 30 annos, contado da data
do reg:istro do eontraeto pelo Tribunal de Contas. prazo esse
que poderá ~cr prorogado mediante accõrdo entre os dons
governos coutraetantes.

IV.
O pl'q;o do at'l'PHdmuen!o ~~onsi~l irá na eontrilmição de
50 % da l'CIHia liqu i tia, eabemlo igual impol'Lnrwia, de 50 o/o,
ao E!:'lado an·eudalario.

v
A:-; tomadas d1• eo11 Las SI'J.'iio foi! as sPrnestralmeule~ pela
f,)rma 1':-:ilt,bf•Jpcida nas lt~is, r·cgnlarrwnto~ ou inslnteçõcs em
vigor. ~c1·á appl i1·ado JH'oe(•:-;so identieu ao àdopl ado pela8
estradas de fee1·o que gotiam d1~ garantia de .iut·os. cmquanto
não baixm·t~m nornHv:i •~s]WCÍ:li~S para as qw~ se aeham arrendadas.
VJ
O atTendataJ·iu w·ganizar:i. ,c;,.gnndo modelo~ fornecido~,
pela Inspc-etoria .1-'ellcl'al das Estradas. o invl'nlario das de~
p~zas ~~~~ cnsft~io d1~ cnda nwz. que suhnwlh•d ú fisealiza~·ãu
denlm da pt·int('il'a qrliuzPna do mez immcdiafo, acompanhado dn docunwnf{Js eoutpl'olmntl~:-i, dcYidanwute classificados,
por divisão do servi('O, c, hem assim, a dPmonslração da receita atTccadaua, comprf.enl.enwul c el uddada pelo quadro
completo da renda das estações.

VII
}Jot· scmoslre Vl'tlCido P denLt'o dos pl'imeit·o:-; trinta. dias
que se seguirem ao do enct•J'f'amentu da tomada de contas, o
arrcndatario rccolhrt·á :i Dcll'gaeia Fiscal do Thcsourti> em
Florianopolis, a contribuição (!C arrendamento.

VIII
Para os pffei! os do at·t·cndamcnto serão considerados:
1.° Como renda bruta:
A tiomma, srm rxcr·p~·.fio alguma, de todas as rendas ordi~
narias, exlraot•t:linarias r. eventuacs, arreeadadas pelo arrendatario c referente á explol'açãu da Estrada n da navegação
fluvial.
Paragl'apho unieo. Para os cffcitos dcst,. numero con.si ..
deram-se as l'cwlus ·eomo arrecadadas desde que hajam suJo

Í\f!TOR DO PODEn EXECUTIVO

f:lmittidos os hilhrLrs ou passes de viajantes, e tiradas m:J no ..
tas de cxpNlitião das mr.t·cadorias r outras clnssrs dn ll'ans~
portes.
2." Como despf'zas dr eu~teio:
a) as rPlativas ao pessoal r rnatrriaes dos srrviços do trafl'go da Estrada c da navPgação fluvial, inclusive á consc·n·ação ordinaria e exl.raordinaria da linha e suas ohras de arte,
dm; edifícios e dPpPadencias, dos machinismos e utensílios on
fenauwnt.as das offieinas r das turmas, P do matrrial do
transporte, do lrar~·ão c nuet.uantn;
b) as propria~ de seguros e de accidentes e, tambcm, as
de indr.mnizaçõcs pronmirntes de roubos e incendim~. ou avarias n destru içõrs quaesqner. quando ficar provado, a juizo
do Gon~rnn Fedm·al, que os clamnos não são drvidos á incnria
da adminislraçHo da Esteada;
r) as n·sultanlf's dr• ampliaçürs P altPraçõPs rm rdifirios
ou dnpnndl•ncias, as df' pt·olongamcntos de desvios, postos do
mnharqno ~~~ anitnans P. em g·eral. a:;; de olwas novas ()f' JH'qurno eusto, quando nntorizadas pelo GoYrrno J<'PdPrai. poe
conla do custeio;
Parngra;pho unicn.
Serão lexpressamenfP ·oxclu irln~; cln
cust~io os nncargt ~~ dn operações finilncf\iras qtw o ;Estado
tenha de rf'alizar. Pmhnrn para at.lrndet' a despPzas [H'O[H'ias
da c~t.rada.
;Lo Como T'rnda liquida: a difff'renca entre a rrnda ht·nta
e as despezas dn ensteio, angment.adas esta~ da quota de fiscalização, qtH' ficnr(í como rlcspeza aeccssoria de cu-.tcin :o;t~
mrstral.

IX
Rrrão levada~ :í. cnnla de capital do arrcndatario a.s drspezas qtw, dcvidamrntP autorizadas 'Pelo r.overno Fcdt•ral, n
mesmo UJTPndatario fizrr cnm ohras nn aequ isiçõrs cspc. cians, inclusive acrrPscinlos dP matrl'ial rodantn f' flucf.uaniP,
rlist.ingnidas. prm~m, as arquisi~ões r obras de que lrnl.a a
clausnla xnr.
X

A entreg:a da estrada! inclu~ive a secçãn fluvial, será.
feita ao Esl ado dP Santa Catharina dentro dP GO dias. contados do rPgistro do contracto pelo Tribunal de Cnnt.as. nwdiantc mn termn assignado pelos rPprPsent.anl Ps rlo GnvPr·nn
FPderal e daqnellf' F.:;;tadn. termo a que será anncxadn n invrntarin discriminado r completo dos bens arrendados.
De ambns pssr•::; dncnmento~ serãn entregues duas yias á
Tnspecl nria FNlPrnl das Estradas, ficando nma ríul ra Pm P'•rlt•r dn Esf adn :ll'l'f'tHlat.arin.
Parag!'apho 1111 ieo. A estrada, inclusiYe a sBcçãn flttYial.
f\Ná rnl.r;f'glH"'· ao arrrndatarin. suppri·da rnm mnleriaPs th~
Rrn almnxarifa.rlo. nf'crssarins an rnnsumn f)p 11m lrimrsl n~
pPlo menns.

XI.
Srriio apnrarlas pela nctnnl administ.raçãn fN1eral toda~
rPndas dr t.rafl'gn, diversas c PYf~ntuars, aft~ o dia da rnirega ao :Estndn :Hrrndatarin. As rendas a atreeadar, alt~ a
a~

Af!'l'tlf: no PIIOER E:XF.CTJ'l'IVo
mosm~ d~ta, ficarão a eango do arrcndatario, sendo apuradas
na prunerra tomada. de contas e recolhidas, dentro de trinta
dias, á Delegacia Fiscai em Florianopolis, mediante· guia.

XII
Correrão por conta do Governo Federal os compromissos
de despczas com pessoal n mal erial, até a data da entregtJ. da
estrada.

XIII
Logo apfís o rrcrhimen!.u 4la estrada. o arrendatario organizad., de acc•)r·do eom a fiscal iza~.:ão ff~deral, a r~t:lla1;ilo
oumpleta t:las nbJ"as e foJ'JtPei tnRn!ns indispt~nsaveis para lJUO
a· linha existent.t\ e·nfrt· BIIIIIWflall e Hanstl, Jllttlltidn ·o u.ctual
tl'acado, fiqtw suffi•~it·Jtft•IIH'IIk appar·elhada p:n·a as neees:-:idades tJ,, f I'UI'C'gu.
Rs!.a rPI:u:.fí,~. a-;~;·irtt '''"ll'' " 11t·eamnn!.o global quP llw
eut't·•~spondt•r. H' r:í. suhtilt•! I. ida :í. appr·ova~ii.o d11 ( htV('t'liU l•'t• ..
dP-ral. As (lltl'a-: <' f'nt'III'I'ÍIIll.~llf.ttS nella enmJlt't>lwndidos Sf\l'::Ít•
pagos pt·las vpr·has qt11· I) G"\'t~J'JHJ Federal 1h~:c;Lma1' :i. non ..
:-:f.rueç.fto, mHdianft~ JH'II.iP•·Ju:~ P •n·çami'JJlw; eHpl'eian~, sepa·rarlamenl c appr'''' a do:; p:u·a c:1dn r:l';''· 'l"td r·n lf;, J im ih· d•,
tll'(~:lnH•nf.•t 1-dnllal aeirna rdl:'ridn.

XTV
O rlnvnrnn Ff'dnral. em ~asns exf.ratH'flinaeios, do eonven imwia nacional. podPt'á 1WC1t par· trmporariamrnf.n a estrada.
Nn~l.t~ easo, pagará
ao arTt'lldal.ar·in uma iiHJmnnização
ignal a :lO % da renda I iqnida média •do~ ,rHwiodos eotTN;pondPntPs no quinq,~·nnio pr·et·l'dnnf(' ú' oceupacíio. {lU tios anuo~
antnriort's, c.aso a inda 11i'ío Imia duenr.Tido um quimrnennio·; ou
á 50 % da rf•JJda li(.Juida n~t'•dirr dos IIJPZI'~ :tllfJWinr'eR, caso

não

h:-~.ia IÚ':'OtTidn

11111

anno.

XV
O cant.ractn podrr·:) ser

f'm~Uillj)ado

pelo Governo Fede 1937. Caberá ao Estado
i~nal a 2G % da renda liquida nH··di;; :tn11ual, "''rifieada no ultimo (Jllinqucunio, multipliead 1 p1do '"""'~r·o d1• a11nos que faltarem pam a termina(,! !i(' do art'I'JHiatttf'llLo, (',otllfan!o que· este pmducto não seja
illfflrior a ;-, r;~ da rt•nda !n·u!a Jlll~dia do ultimo quinquennio,
multiplú·ado pnlo lllltlH'I'o dn :tnnus que falfat'f'rn para ter·minar· r. aiT('IIdamenf.o, r• m:tis n l'npilal dP qun trata :1
f'!au:-:uln L\, dpseonlada d1~1l0 a par·tr" amortizada, segundo a
formula

df~ra, a pari ir de 1 de janeiro
ar·:·pntJalario IJtlla illdl)lllllizat;ão

a (1,06 11 - l)
A -~ - - - - - - - 0,06
Parag'r'ntdw nnieo. Fiea f'rtiPndido que rsfa disposição
npnna ~ s·· r·c·ft\rf' no~ ~~a.-;1,.-; nrifin:ll'ins o que nã.o exclue o din•ito de cif·saproJll'iaçâL.l. na ft'tr·rwl da- leghda1~ão ,eru .viror:.
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XVI
I,.indo o prazo de arrendamento, reverterão para o pleno
oominio da União:
a) todos os bens arrendados, de accôrdo com o inventario
· rda entrega (clausula X), levando-se em conta as alterações
·e ·ampl iaeões que houverem soffrido, com as novas oonstrucções, · e ·ns materiaes adqn i ridos, devidamente autorizados;
b) o material em deposito do almoxarifado, para os differcntes misteres do trafego, e correspondente :ís necessidade.~, pel ~ menos, de um trimestre.
XVII
Continuam a t.or applir.:H~~ão na Est.rada de Ferro Santa
Catharina o rPgnlnml'nf.o dP transportP rle telngrapho e a
ela::;:~ i l'ica~ãn geral das mrrc:1dorias, ap·prov~das pelos decretos ns. 1tl. 20 't. de 30 dA abril rio 19·1 :·L e 10.286, de ~!3
de jnnhn de HH :1 at<~ scrPm por .outros legahnnnte subsli-·
tuidos.
'
' ··· .,,.,.
Continuam tambem ern vigor as bases de tarifas appro'vadas por portaria dP ·Í dr ngosto de 1M9, cnrn as nntifiear:ões po:~tnriorcs. legalmenf c autorizadas. e a aet.ual t.abella
de fretes applicada á navegação fluvial.
~ i . O arr1mdat.ario obriga-se a apresentar um plano
geral de revisão das tarifas dentro do primeiro l.rimest.re de
·sua administração.
A~ tarifas serão revistas de t.res em tres annos, pelo
menos, podr.ndo o Governo Federal exigir essa providencia
no caso do arrrndatario niio tomar a si a iniciativa da re:visão.
§ 2. Todas as tarifas. quer geraes. quer cspeciaes, approvadas pelo Govf'rno Federal, serão affixadas. ou postas á
disp1:.1~ição ôo puh1ieo. drvidament.c impressas. rm todas as
estaçõer.;, drvcndo entrar nm vigor, dcnlro dos ~f'ssenta dias
següintes :i publicação o I"Jíeial de sua approva1~ilo, sendo n
primeir(r dia de applicação annunciado eom oito dias de antecedencia, por meio de avisos expostos nas estações c publieado.s em ,]ornaes da região servida pelá est.rada.

1
,

0

0

XVIII

Pelos pt·rGos fixados nas tarifas. que vigorarem, o arrendatario ~Pní. nbrigado a transportar com exact.idão, cuidado
e pre~f f'7.a. as mercadorias de qualQuer natureza. os passageiros e ~na,.; bagagens, os animaes domesticos ou outros recebidos a despacho, c o~ valores que lhe forem confiados.

XIX
t O arrendat.ario nbriga-se a transporta·[' gratuita;nwnt.e :
a) o pessoal administrativo ou fiscal e ob.iectos f.ranportados em servi co da F.sf rada r. da fi~;c\alir.ar:ão ;

AC'I'OR no Pon:rnrt: EXECUTIVO
b) as malas do Correio e seus conductores, o pessoal ê
material desl.inados ao scniço das linhas telegraphicas da
União, c quaesquer gommas de dinheiro pertencentes ao The ....
souro Nacional ou do Estado ;
'
r) os colonos irnmigrantPs, as~im reconhecidos officialmentc, suas bagagens. f('rramrntas, utensílios c instrumentos
agrícolas ;
tl) as srmrntcs, o~ ndubos ~himiros c as plantas enviadas }101' autorirladrs frJrrars, estadoaes c munieipaes, ou
por so1~indacks agrienlas, para serem gTatuitamentc distribuídas prlos InvJ'::tdOl'PS, P os :mimars rnproductores. bem
como os artigos da iJulustr·ia n:winnal drstinndos a exposiçõesfeiras, dP intrrrssc publico.
2 S('rfío transpor! ndos rom ahafimcnto rlf\ 50 o/o sobre
n J1I'Pt;o das Larifns :
a) muni(:õPs (](' · ~uPnn. forças mililarf's ·.e rPsprct.ivas
bagagNJs, quando rm sPrYico publico ;
b 1 os grnPros dl' qualquer natureza, enviados pelo GoYrJ•no da Uniãn on dos Estados para soccorrns publiros. bem
romo os maU•riars r)psf.inados a obras puhl icas de aguas e
esgotos, ou a installa(.'ÜPS hydro-PlPr.trieas. dP applicação a
. qnalrjtrPr das indnsll'ias - agrícolas, minei r· a P !pastoril.
3 Todos ns mais franspol'fPs, quando concedidos á
rrquisição do Gon'l'IIO Ft'df'r'al ou Estndoal. trr·fío o ahatinwnfn dP 15 o/o.
Par·agrarJ1o unieo. J.'6ra dos casos a<Jlli prPvislns e dos
ronstanlf's do rPgnlamnnfo dP transportes, não será concedido
transporte gTatuito nPm rodnzirln. {fUPr a passageiros, que~
a drspnt~hns rlr qnalqnnr Pspccic.

XX
O arrrndatarin. f'lll tudo que respeil.a ao contracto, fica
sujeito :í fiscalizw;ãn do novPrno Federal. que a. exercerá,
de conformidade f'Om n legislação enmppf.pnfP. por intermPdio
da Jnsrwetor·ia J<'Pdnral das T1~str·adns P de IIUf.ros ftlllf'f'.innarios ou rngflnl!l'iro.'-i f{tH' tlPsignar para f.al fim.
A. todos Pllrs. para " hnm desempenho das suas funcções,
o arr'PJHintario JH'oporl'inna•~:í as facilidades P transportes m~
rPssarios, a jub:o dn elrr.fn da fiscalização loral. Este terá
todas as rrgalia~.; dn IJ'anspoi'IP qnP coulJPl'Plll á administradto supl'rior da E.str·adn.
Pnl'agrapho unicn. Em raso de descarrillamcnto nu acPidrnt n nos trrns ou na I in lia. o arrPndatario devcr:í dar
irnnwdiatanwntP rnnllPrimr.nlo do facln ao f'ngpnhciro fiseal
da sPeçfto illtf'r'f'ssada P facilitar-lhr todos os nwios de tranSl_)o~·te no loeal, afim rJ,. {lU~' o nwsmo Pngenhciro fiscal possa
a,Jmznr· das ennsac; quP rn·ovnc::tl'Unl a nr1~urrrnria. mrrlinnte
corpn dP dP!klo Jlf'flf'l'tlido na linha c no maiPrinl rln frPrn.,

xxr
O aJ'l'PJHlatal'in l'flflf'ntTrT'.:'t. nnnualnlnntc. para as oespezas rl1• fi~waliYa~;ão. l'orn a qn~ntia de 12:000$. que será recolhida ao ThPsom·n Nar.ional mn prestações Remestraes adeantadas, no prazo de tO rlia." 1 a contar do inicio de cada se"'!

mestre.
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'XXII
O trafego· deverá .r;;cr mantido com regularidade, de accôrdn com os horarioR quP vigorarem. não podendo ~er interrompido to f al on parcialmenf.e, salvo caso~ de força maior,
entre os quaeR sr> comprPhendPm as parede~ de operado~.
Paragrapho unir.o. Yerifirando-Rn a intPrrupção do trafego Jlür mai~ dP 15 dias eonsrrnt.iyos, srm motivo justificado. o Govrrno Fndcwal h•t·á o direito de declarar o contracto caduco, srm deyer 'nPnhuma indemnisação ao arreu.datario, e de re~ctnrlil-o indrprndc>ntcmente dr. inferprllação
ou arç·ão ,ludirial.
XXIII
o~ hm'aa·in~ dos t,·rns rlc~ pa:-;s~~g-,d-ro~ c rnixtos serão
suLmf'tt.idoR :i approyação do GO\·rrnn FPrlPral, P, antes dP
~-·ntrarem em Yigm· .. affixarlos na~ P~t.açõcs f' pub~icados pPia
Imprrnsa. com R dms, prlo nwnos. dn antrr.Prlencm.

XXIV
Srmprc qnr. o f:oyrrno Fcdrral n rxJglr, rm r.ircumsf.ancias extranrdinarias. o anendalario por:í ás suas ordPns t.odo~
\os nwios dP· transport.c de ·qnn dispuzf'r.
Nrsln ca~o. o Governo F~drral, . ~r o prf'lfPrir, podPr{t
npplicar a.~ llisposiçõf'~ da rlnusnla xrv.
I

XXY
O arrondal.ario fira ohrig·ado a consrrvar com cuidado,

durante todo o t.Pmpo do arrendamento, t.anfo •as

linha~

n

f.oda a Pspflcio de dopend,~ncias, qnP mantorá rm rstado rl1~
prPenchrrom prrfritanwntc os seus fins, como o mat.orial roc!ant.P ~ flnct.uanto P n das nfficinas o diverso~. snh pena de
!õ.CW a r'OTHHW\·açfío f'«>ifn pelo GovPrno. :í r.nsta do arrendatario.
XXVI

Sempre que o Governo Federal ent.rnder, mandará, rxtraordinariamrmf0, inspPccionar o estado rlq I in h a, was dPJH•ndPncias c matf'rinl rodante e fluvial.
O reprrsP-ntanf.P do no,·1'rnn Frdc)·aJ será acompanhado
pPio ,do arJ·ondat.a1rio f' ambos Psr.olllm·ãn, desde logo, nm
dPsrmpafador. dPcidindn !lOl' ~ode os dons THmlf'~ indicados.
nm pelo rPprPsP.nlanl P tin nove1·no Ff'dPral P mJtt·o p~ln do
nrrendatario, easo não chPgt1em a arcôrdo. Dt•sta insprcçfio
lavrar-.SP-ha nm !1•rmn. nn qnal sr. t>onsignem os sPrYiçns a
tazr.r, para assi"glll·ar a hoa eonsf'ryação das linhas c a rPgnlariclade do trafpgo f>, outrosim, se consignem os praZilS
c'm qno I ars srrYicoR l)pyem sf'r rPalizados.
O m·rnndat m·ió fira obrigado a dar cnmprimrnt.o ao qnn.
lhe for detoJ·minacin JH'sl.r f Prmo, dt>ntro dn.s pt·azos f'Sfatnido~. Não ·o faii,•ndo, nm·os prazos SPJ'ãn mar1~ados' pPio ·
noyr•rno Frdoral; a. falta dP. CUI1lJ)rimentn dentro drstPs ultimos prazos, dará logar á deelaraç.ão da eadueidade do rontraeto, nos tP-rmos da clausula LYJI .,

XXVII

Na vigencia ;do contracto, ninguem poderá ·explorar
outras linhas ferreas dentro de uma zona de dez kilometros
para cada lado P, na mesma direcção da Estrada arrendada.
Tal prohibição não exclue o direito de uma estrada de ferro
:atravessar a zona garantida, comtanto que dentro della não
r:receba despachos nern passageiros entre duas localidades
servidas directamonte pelas duas estradas.
Paragrapho uni co. Fica entendido que o privilegio não
abrange a zona urbana das cidadm; e villa~.
XXVITI
O Governo Federal. obsrrva1Jo o disposto na legislação
geral, podnr:í conf'nder· ri"mtaes ou desvios para uso particular,
qu~n partam das PsLat,·õt•s :ou de quaJque~ ·')Qnto da li!llhia
anendada, dt•sd•·· quo os interessados se sn.JertPm ás medidas
dn seg11r·:nH:a 1• nllll':ts. impostas JH~Io arrendatal'io, na confor-mid:tdl· d:1s irrsr l'lll'l:íi•·.-: IJII'f' p:1.ra o l'ffpifn \"i~or·:ll'~~~m.

XXTX
O arrrmdatarin ohrign-se a f'nmprir as disposições do regulamento de 21i d•' aln'il d-o 1Rf>7, f', brm a•ssim, quaesquer ourtras q11e fornrn arlnpladas para a fiscalização, segurança e
policia ·das estradas d1~ I'Prro. llllla vez q1w 11fío contrariem as
•elansnlas nu f orizadns pnr 0~d0 d0crnt.o.

XXX
O nrr-Dndatario ohriga-sf' a ndmittir P- manter trafego
n111tuo dn passagpil·os, mercafloria.::; e yehiculos, com todas as
mnprPzas de Yiacão fPJTP:-l P fluvial, a que fí)r appJi.c.avel. sendo as l'rspeclivns 1JaSI'S í' rnndiçõrs ]H'f'Yianwn te approvadas
JWio Governo Fcdoral.
Paragrapho mlico. Do f aPs bases constarú que o arrendat.ario fi obrigado a acceitar. como definitiva e sem recurso,
a d"Ccisão do Governo Federal sohre as quest.õAs que se suscitarem relativamente ao trafego mutuo e ao percurso de material df' cada estrada de ferro nas linhas de ouf.ra empreza: ,
e, mais. qu"C qualquer accôrdo que celebrarem entre si as
e~nprezas ~o~t.ra:dant.P.s, quanto ao trafego muh1o, não prejudiC?-rá o shrerto, do Gover~0: Fr~leral ao exame das respectivas
estipulaçoes e a sua modrf1rar·an, s·fl rntcndrr fJlll' são offensivas aos interesses da TTnião.

XXXI
O arrendatario obriga-.se :
1. o A apresentar, dentro do primeiro trimestre de. sua
administração, 11m pro.iPdo dP- quadro do pessoal. com a talH~Ila dp :.'WilS vrnrinwnf.os. nnd.r' Pll1 rolumnns rlisUnctas fi-

gnrarf!.o o maximo e o mínimo dos vAneinwJlf.os n
1proprins de rada •(·atpgoJ·ia rlr r•JHprPgarfos ..

saJarins
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Paragrapho nnico. O atTendaLario obriga-se a manter o
pessoal exist-ente, em quanto o mesmo bem servir.
2. o A exhibir á Hscalização, sempre que fôr preciso, a .iuizo desta. os Iivro,s de ·escripta de arrendamento c
todos os pormenores do movimento financ-eiro da Estrada.
3. o A prestar promptnmente todas as informações e esclarecimentos, inclusive os Plementos estatísticos, que ,sobre
o ··trafego e, em geral, sobre qualquer 'serviço da Estrada, forem reelamados pela fiscalização ordinaria ou extraordinaria,
por parl.o do Gov.erno :F'erlrml.
4." A nnf.ppgar a t1~ u·, dP feVlrrreiro de cada anno, um relatorio du anno anLPt'ior, af'IHnpanhado da estatística de todo;;;
os departanw11f.os dP ·sPrYÍI'Il, ~~·gnndo o.~ quesf.io11arins P Otltras formulas em voga. ·
·

:xxxn
8alyn o raso dP "'OllYPnio a.insf ado pnr:::t arreradaç:1o de
irnposf.o:-> 011 l'ius sPttwlltalli.P~, fif'a o Rslado arrendalat•io cxpr·essamento itnpedido •tk dnr· :w pPs.soal qnalqnPt' f'lllll~i·:io
•~xlr:w h a :w~ sPl'V i1·os da l•;sf t•ada.
·
l'amgt·aplw llllÍI'O. Nfí.o podel'á o nJTcndaLarin. JlOI' si.
chefe~:-; dP ·SPt·vic,~u. agP•III.c>s dt• estação, ou iTJI.erposta!-1 pPRst,a,.;,
explol'al' indllslr·iallllPiltP q11nlqllm' pi·odtwlo tr·nnspndado pnl:t
Estrada.
Igual prohibição Síl nsl.«'tll1~ :10 nxnrr,if'.io dn f~OrnJJwrr.io po!'
Qllfllqnm· «'lllpr·PgTtdo da

T•~"lt·ada.

XXXIII
O arr'f'·nrlalarlo organiznr:'í. o pro,lrrto de úm horto florest:ll, :i mnvgPtn ·da I inhn. paea Pnll.nra de encalypfos e r.~pe
r,im; indigHII:ts apr·opriadn-:;, mw nf.t.Pnda á~ nnc~ssi1huks futu-ras de abastcnimenlo de lcJnha c dormentes para os primeiros 150 kilomctros de linha a partir de It.ajahy, dando inicio ao cstabelecimenf.o e r,nsteio desse serviço, de accôrdo
com as condições qnr. fnr·Pm opportunamente ajn~tadas com
o Governo Federal.

CA PTTtJJ~O III
])AS l;c•NR'I'fliJCÇÕES

XXXIV

A construcção comprehende:
roçada, limpa e destacamento da faixa de terreno necessari a á estrada e suas dependencias;
b) trabalhos de terraplenagem em cortes, emprestimol'l,
cavas para fundaçõf\s, valias, valletas, derivações de rios, explanadas. desvios e out.rns semelhantes;
. . r) uJ;n·a~ ele arte, tant• ~ corrr,nt.e~ como e~peciaes, e rd1a)

.fiC.IO.';);

·

·

·

2s
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d) montagem, cravação o pintura da~
mefallicas das pontes, viaductos, ef.c.;
r•) asscnl.amcmtn da v ia pr.I·manenlc;

superst~uctura~

f) cercas:
o) l.ransJÍorte de todo o material para construcção até ao
logar c)p st>11 l'rll}JJ'Pgtt, oltsPrntdaR as dispnsi~~ÕPS do aviso .Jo
l\linisterio da Viaçã.o f' Obra.;;; Publicas Jt.
164 de 11 de
agosto de 1917;

h) assentamento de lilllms telegraphicas, teJephonicas ou
::,emapho!'icas ..

XXXV
O arrrnrlalario nhriga-sf' a fazer toclas as obras e fornecimentm pr·t>vistos no cnntracto, segundo os planos, as especificações, enndiçõf's gf'rap:.;; r tabella rlf' preços unit.arios
approvacto,c:; pelo Gnvrrno Federal.

xxxvr
A·.'-' ignado ü ctmtraei ll. 1; Uovcrno .Ff'rlf'ral fmt.regará 3.6
:-trrf'ndatario mna das vias rlos estudos rlf'l'init.ivoR approvados p·elo decroto n. 1o. fYI R de 1R de mar~~~~ flr HH 4, an qual
drvc•uí. ~~in·!·ir·-sp, JH'opnndn, porrm, as aliPra(.'õrs lfllP julgar
IH'c~essarias.

ff 1." O ({nvcrno FerlrT·n.l rr~c~rva-sf' o direito de. quando
julgar convenif'nt.e. snppJ•imir obras flr arte ou alterar os
respect.i~'os projrct.os f' dr modificar a p1•opria direccão do
f'ixo da c:-;tronda. niin rabrndo JWl' isso au nr·r·rJulntario direito

algnm çlr indPmnisação.
§ 2." f:aso, porém, seja abandonada, por ordem do GoYC'rno Ff'df'rnl. qualqtH'T' ohl'a .i:í init'iada nu roncluida. será
e lia mediria definit iYamPnte e paga ao anrnclafario, de aceôrdo com os prrro:-: da Iahnlln approYada.

XXXVII
rA locação nn a relnNtçiio da linha ~cri'! feif.a pelo arrenfiafal'Ío, com assistPncia ria fiscalisação fPdPral. mediante orrlfms de SPI'Vi<_:o dest.a. f' srr:í paga rwln prP(~o corresponrlente
da tahPlla nppJ·nvnda.

XXXVTTI
O aJ'I'f'THlaf ar in ('JnTH'rg-a:r:í 'material rT0 Jwa qualidade,
na nxf'cnçiin de loda.s as nhra!":. dr modo a nhiPr r.nnsii'Ilrrõcs
pcrfPilamnnfn :..;nJidns r PslnYnis.
···O sysf r ma r· •limen~Õf'~ •Tas funrlacõn~ rias ohras di" al'tl-~
e r•d i fi~~ i o..; :..;pr·fí~• l'ixndr1.o: JH'In fi;.:c•al iznrãn, por occasiiin da
nxPeuçao, IPrHln-:..:f' ~'fll ai!Pneiiu n nnl11rrza dn trrrf'nn I' a"l

vrr;.:.:;()p~ :t

snpportm.
O nrrPndafal'in. duranlp a ·COn!'itrul'~ão, c~ obrigado a- ministrar ós app:ll'f'lhos n o tws:;;onl nref'S'-arin ás sondagens e
fincamento das Pstneas df' ensaio.

A.01'0S DO PODER EXECVTIYQ
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XXXIX
Só será a.cceifo e empregado nas obras o material que estiver de ac·côrf}o t:Om os planos e indicações approvadas pelo
(loverno Federal.
'

XL
O material fixo c rodante, a impol'lar, ~crú. f(n·neddo me ...
diante .autorização do Governo Federal, c de eonformidad~
com as cspecifica..:ões vor este expedidas.

XUI
O a.t·t·endalario oiH·iga-se a iniciar, dentro de tiO dias, a
· eonstrw~t.;ão das oln·as contractadas, contauo esle prazo da clata
1
da Ol'dem de snniço da fiscalização.
.\ onll'm dn ai aquP da:-; obras oiJedeel'L'Ú ao ailel'io eslabeleddo pela, fisl'aliza~,;.ão.
·O}Jriga-se. igualmenlp, o at·r·mHlalat·io a. lm·uüuar todas as
ol.H·as e installaçõt~s e a fazl'L' todos os for·neeimcntos, dentro
do prazo de 3H IIH'I:cs, etmtudus do iuicio dos trabalhos.
XJJU
Si o arrundalal'io não irdeiar a eonstrue~,;ão das nbt·as tlentt·o do prazo estipulado Ha clausula ant.eritH', ou si não as eonc.luir d('ulro do lll'azo e:.;ti1mlado na mesma elau:;nla, uma vez;
Que o Uoverno F•~d•wul não f'nteuda prorogar 1 ta•·s prazoR, I}O"derá declarar o •·ontrar·.tn cadueo e res·cindil-u de pleno illrcito, indl~pendf'nlemenl·~ d" intcnwllação ou aeç.ão judieial.
·
tParagrapho unico. O eontr'acto tambem IJOdcrâ ser ile:elarado eadw~o. segundo os músmos termos da presente ela,usula. nu caso d(' inteL'l'UPÇãn por mais de 60 dias das obras de
consfnteção. sah-o easo de furt;a maior, reconhecido como tal
pelo -Governo Federal.
X:L.IiH

. Vcl'ii'icada a caducidade do conll'a.cto de eon::;Lrueção, cun
dos ca~os a .que se refpre a clausula anteJ'ior ne-

qualqu(~t·

nhuma indemnizw;ão serú devida ao arrendalario alún' da quPcorrcsponder ú importancia d<ls obras realizadas, em condições
e pelos preços do eontraeto, e materiaes forneddos .t~<im autoriza<_;ão do Uon•rno ·Ft~det·t~l, •~ujo pagamento não tenha sitl1)
cffeet nado.
·
.
. ParagTapho unico. :Fiea entendido. que, em caso de eadu . .
cidade, o üovcrno Federal assumirá inteira responsabilidade
das cneornmendas que, com sua autorização, tenham sido fP.ita.s pelo arrendatario, c cujas ordens não possam ~" .. eanrPlladas.
XLIV

Os trabalhos e fnt.'IJr~cimentos n'alizndo;; r::nrão a:;aliados
segundo a tabella de JH'l'ços, anncxa ao ·eontractn.
§_ l. o Semestralmente. far-se-ha uma revisüo geral da
mencwnada tabclla, vara mantcl-a sempre de accôrdu tCom os
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JH'l'l:os do HWI't'ado, inclusivP nu que res1wila a coLação dos
titulos.
~ ! . " Ern qualijtii'L' t'~IIIP''· para o.-; JH'<'ÇIJS n[ío inclui dos na
falwlla approvada, o Goveruo '''edoral entrar:í. ('lll aocôrdo com
o aJTendatat'in. ~~. ea~·.o nfio o ~onsiga, serão Iaos preços fixa.dos por· arhiii·:Jlllenln, na fúrma da clausula LX.

XLV
:\l1~ o dia JO d,, t:atla lliPZ proet'drr-~~·-lra ú uwdição provisoJ·ia dos r rahaiiJus I'.XI'I'llfados no rnez anf.rriiJr, cuja impol·[aneia serú pag:l :HJ ancndatario. dentro dr noventa dias
da dala rlll IJUI~ fi,·rr sido feita a medi('ão.
~ 1.
As supr•J·sf.rt.wt.nras do pontes, os trilhqs .e seus
aect·~:;sorios, o-: appat'nllJIIS de mudança de linha, os carros,
loeonwLivas e wa!'Jr in as J1~r·r·amcnt.as, quando importados por
ordem do 'Govt'r'Jlo Fctkral, de accurdo com os projcctos e espe~i l'it·a\:Õcs Jllll' f' !li~ appro\·a·das, serão incluidos em medição pr·nvisoria loS'' de.nni:-1 de desembarcar~os, verificados c
acct'ifr1~.:, no fHII'Io df' lf:L.ially. ficando o anendatario rcsponsavel por ns~n nmf t·r·ial ai(· seu reeclJinrcnlo definitivo, por
oc-casiii.o da mcdir~fí.o final.
§ :!." As irnpnr·lallrins p;1gas anl.es da llJedi(~:1o final con~Lif.uem adcant:mu~nl.os feitos ao arrendala.r·in ~~podem ser
rcdifieadas por oeeasiiio da avaliaçfí.o definitiva.
§ 3. Ncrfto reonsidr~rndos: definitivas as medições ou avaliações de obras. eomo fuudações, suas cav.as e quaesquer outras lá constru idas ou enecladas, que tenham sido abandonadas por otdcrn do noyr•mo FcdPral c, em gr~ral, as de qualqurr tr·aiJallw ~~u.;a Illr•di1:fí.o nfí.o poss;a ser í'eita ou verific.acla.
§ -1." As despr~1.a~ feitas JH_•lo aiTcndal.ario, medianto previa au Inriznr:ão 'lo <;1 '' f'l'nn l•'f'd-t•r·al, com as desapropriações
f' indPmni:r.:H~õ~·s
dr~
fpr·r·,·nns ,. )JeJufr~ifnrias necessarios á
(:onll:l.,.neriio "da p-:f r;1da P :-;na~ dependcrwiaf;, serão incluidas
r~m lllr~dit.:fí.o para n pat!·:unenfq dr.Jiniti\n, e avaliadas levando-:-:c• ern I'Ollfa a r·nl:v;;ie, das <tpolik~es .
0

0

.\lLVI
Tr>l'lll ina1la a con-.f r'lff'l:fífl das obra..;, f' "''' 1•ifa~ nstas pelo
( :o\·r·r·no Frd,•ral, l'ar-sr·-ha Jo~o a mnrfre~o " avaliação final,
sendrJ as respt~l'l iYa~ ~onla.-; l'lll'~lminhadas jlara pagamento, o
qnal dPVP ser n•ali:r.adn dc11l r·o dr~ sesspnfa dias, a contar da
al·.r•.f'ilar:fír, da rrwrlir:fí" rwJ11 J't'JII'r~:-:eufaiiLI~ do :uTendatario na
adllrini·;fr·ar:illl l'l'ldr·(li ria In>:Jwr~lrll·ia l"r~d,•1al d;\s l•:slradas .

.\L \'.!I
'1':111to 11;1~: 111,.,;;,-,,,. ,. ;,,~dia~·•-~~':; Jll'fll hllr·ia-; ~~Pmo nas
dr:fi11ifivas. s(, :;1.,;11' l'itltlllll'i'l'!ldilliiS 1•:-; ll':lll;llhos e obras
nxecufadn:-: dl' inlr•ir·,, ;ll'l'r·,l·d·• r•llll n-; ,,,.,,;~···1:•:; approYadns,
,J,·~;,.IIIlr•~~ r·t·.spt'I'IÍ\tl!'i I' ,,,.df'll~ dP sr~rvir;os I'III:I:J:ltla:-; da fi:-:-t:a I izat::lo, n ma Il'l'i;r I I' i \r• I! 1·1 'danl.1•. a1',('f'Í tr '· ,. IIJais as imporfanni;t:-; pdo a1·r·r•IlllaLario dispt\Wiidas t~o11r a.-; dcsapropria';í)t~.s, i~wtlmonf.p auforiz.adas, dns f.mTcnos, tllfl! tiverem de ser
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occupados pela estrada e suas dependencias, e daquellcs do
onde se houver de extrahir pedras e outros rnatcJ·iaP:-' ; ~'' ..
execução das obl'as contractadas.
XLVIII
O material mel ali i co importado do estrangeiro, para ser
empregado na const.rncção das linhas, assim como o material
de transporte, de traerão c de officinas, poderão ser orçadot
em moeda nacional ou na moeda do paiz em que tiverem de
ser adquiridos, sendo os orçamentos préviamente suj·eitos á
approvação do Governo Federal, para servirem de base aos
pagamentos respectivos. Nest·es orçamentos devem estar in~
cluidas todas as despezas até o porto de Itajahy.
§ 1." Taes orçamentos, que trarão a epigraphe «Orçalllentos para pagamento», sPrão baseados em preços unitarios, nos
quaes se levará em co11ta a eotação dos títulos, a que se refere
a clausula XLIV.
§ .:!." No ca~o d(~ matcl'ial orçado em moeaa estrangeira,
a oouversão em moeda nacional far-sc-!ha, appHcando a taxa
de. cambio ú vista sobre o vaiz da procooencia, verificada na.
vespcra. do dia em ·IIUC fôr expedida a ordem do pagamento
respectivo (segundo a Gamara Syndioal dos Corretores do
· 1Rio de Janeiro) e não so.ffrer·á mais alterações por occasião
das medições finacs.

XLIX
Para prover á~ despczas relativas ú construcção das
obras o Jornecimentos, meneionados nas elausulas XIII e
XXIV, o Governo Fcdnml cmittirá de uma só vez 8. 000:000$
em apolices papel ·da 11'ivida publica interna, ao par, juros de
5 o/o ao anuo, títulos I'Stcs que fiearão em deposito no The-·
souru Nacional, para serem applicados exclusiYamente rws
pagamentos ordenados pelo mc~mo Governo, dos trabalhos dn
cons·trucção o forue(·i nwnlos quo .o arrenda Lar;'
fôr executando.
Paragrapho uni~o. A umissão, de que trata esta clausula, s·erá effoctuada dentro do trinta dias, depois do registro
do contracto pelo Tribunal de Contas.
L
.
O arrontiaLario sPr·;'i, t·esvonsavel pola conservação o so·hder. das ohl'as de ll'tTaJ>IPnag·cm, durante o prazo de seis
me1.cs, o pela das tln arte, tanto eorr•cntes como ospr~ciae5,
duranto um armo, alltl~tJs a .eonLar d~ data da mcrtição final;
-;feveudo, emquanl.o 11<11' esttven'm findos faes pr·azos, fazer
a sua etisLa a,s reeonsLJ'tWyÕPS ü roparos necessar·ios, a juizo
do GyveJ'nü li ~dera!, soh IH' na dn snr·em fnif.ns polo Jnosrrw
e a tmportancm das dr•sJH'zas deseout.ada das mcdiçüE~:-> rncn-.

saes.

LI
O f,r~nspor·tc do ma l.m·ia 1 mot.all i co o 1111 f.r·os tlf~ef':-)Sario~
á exceuçao do contrado será feito gratuitamente pelo trecho
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e.m Lrafcgo da E~trada de FPnu Santa Gatltarina e 'secção
JluviaL
.
Pumgraplw uni eu. l\IL•dianle o pre«;o da tal~ella fam o
Estado o serviço de desetnlmrque no porto de lU.tJahy, do waterial fixo e 1;utl'unte. a que se refere a clausula XLVIII e
pelo mesmo pt·e~;o será f.eito sen carregamento ou E·es~ar
ga, qrwr so tl'ate de [;t•an:-;pol·Les nas lanchas da secyao fluvial ou nus ntgons da Estrada de Ferro Santa Gathanna.

Lf[
Fieam fazendo parln inLPgl·anLe du en11L!'Hefn.
mntatis
'lntttwulis, a-; .. eondi'.:''''~ gt'J'at•s" a q11e ~e rdere a dausula
XXXTIIJ. das qun lmixar·arn'J'fllll o dl'l'·L'f'l.o 11. 11.771, de 1~{
do aJn·i I ~,,, ·I \l'! I. ,, as t•spPri fif':t«,·ões qui' fnJTJtl appt·ovadas
por pnrlaria dn .\linisl.f't'io da \'ia~,·ãu e Ohras PulJli•ms, nus
moldes d-as ,,,,, \·i;;.orarn adualmeme vara as •~mprcitadas da
J~strada de Ft!t'I'O Central rio Hl'asil, as· {)II(H'S ficam auopta- .
das provi:-;or·iarn•·nlt• para a t•mpt·eifada rf1' IJIIt' tl'ala o prcscntu de!'l'l'fo. JJtlllatis miftwulis.
Par·agTaplw unü·o. Fira t•nl t~ndido <.Jllf.'. e111 l'asp de di ...
v••rgenria t•nl,l't'. qnalqur•J' ~la:-: pre:-;enfe:-; l'larr:-;ulas e diSilOSi·
rües daí' :tlludidas '·eondit,:iif'S gl~t·ae:-;'' Oll "rspecifica~,ÕCS" Jtt'eYalcrerãu ac: elau:-:;1tlas dn •·mJt.racto.
C.\PITULO IV
IJISPoSH)iiES GERAES

L TII
. O arr'et!IJ~ttari~l go~~ar:í _do dir('ifo dt~ de:-apr·opriação, na
fonmt tia lt•gislw,~ao t•m v rgr"·· dos l.enenos o hemfeiturias
nncessarios pal'a os ~~·rdt.,·ns IJIII~ I iv·el' .ff1~ ~XI'I'Il·tar, de accôr..
do eom os prP.iedos approvadus pelo C:ovei·nn Federal •.
LIV

Os maf.criars desfi nados ú Estrada de Fel'l o Sanb Ca ..
f.llarina g·osari'io dn is·t'll(,~ã.o df' d·ir1~ilos. nc.. conformidade do
disposto no nrf. ::>3, da ll~i 11. ·L 230, de 31 de dezembro de
1 !).20.
l)a r·fl;.:TapiHJ 11 nieo. Ce:-;:-.aní a bençfín. sn furem alienados. a qualquer f itult•, o11 applicadt)s cn1 obras estranhas an
teõr do l'onlraefu, sem pree1·der annuencia do Governo Federal.
c paganwn(o dn:-; r•~~JH'div(ls direitos, quaesqtwr· objcctos ·importados enn1 aquelle Javor para a Estrada ddinitla nas clau-

l;Ula:-; J c 11 •

. l~'icar:Í O ~rrendalario eunsLilu ido .em IlHÍra. Í]JSO jw·e, e
ohng-ado, por Jsto. ao pagatHcntn dos JUros dP 9 % ao ann:,
se não 'pagar, dcntlu du trinta dias d~s f(lnmrfa~ de c.onjas, Q
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que for devido á l.'azenda Nacional como preço de ancndamento, ·nos lermos da clausula VII; ou se não pagar, dentro
:dos primeiros dez dias de cada semestr.e,· as quotas de fiscalizacão, de que .trata a clausula XXI.
LVI
A renda bruta da Estrada responde pelo pagament!l da~
contribuições estipuladas no contracto.

LVII
O Governo Fedm·al, poderá decla1·ar o cuuLracto caduco,

sem de:ver nenhuma indemnização ao arrendatario, e rescin·-

dil-o de 1pleno direito, indc.pendentemente de interpellação ou
acção judicial, se além dos casos de que tratam as clausula~
·XXII, XXVI, XLII e LIX, não forem pagos o preco do arrendantento, e a quotá de fiscalização, -dentro de seis mezes depois de expirados os prazos fixados na clausula IJ V.
LVIII
O Estado de Santa Catharina outorgará ao ehgenheiro
que exercer a autoridade principal da administração da Estrada, todos os poderes para representai-o como arrendatario junto ao Governo e autoridade federaes.
Paragrapho uni co. A nomeação desse engenheiro será
precedida de entendimc11Lo c accôrdo com o Ministerio da ViaCfit! C: Obras Publica~.

LIX

O Estado arrendatario fica ex.pressamente imp·e:dido de
.t.raneferir a nu Lros as responsabilidades do contructo, sob pena
.de caducidade do mesmo, nos termos da clausula LVII.
·

LX
No caso de desaecôrdo entro o Governo. Federal e o Estado de Santa Catharina, a respeito da intel1 igencia do contracto, serão nomeados dons arbitrios para decidirem na especic. Havendo divergencia entre elles, a questão será submeU ida a um terceiro arbitro desempatador.

LXI
As duvidas ou q11estõcs suscitadas entre a União e o arrenoal.ar·io. ou entre este e particulares ou emprezas, a respeito de objcrto quA entenda com o arrendamento ou a consf.J•tr('Çi:lo, serão rc~olvidas de accôrdo com a lcgislacão federal.
Rw de Janeiro, 2 de dezembro de 1921. J .: Pire!J
do Riu.
Leq de iQ'.ai - Vol. VI
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DECRETO N. 1;). H>3 AJ)pr~nu

DE

5

DE DEZE!\LBRO DE

1921

o re6l~1rWJ'nLo ~mra os serviços de encomm•3ndas
posfaes procec!er1t et de paizes estrangeiros

O Presidente da Hepublica dos Estados Unidos do Brausando da attribuição que lhe confere o art. 4.8, n .1, da
Constituição da Republica, decreta:
Artigo unico. Fica approvado o regulamento para os
!"-Cl'viços de eneommendas postaes prÓcedentes de paizes estrangeiros, ,que a e~te acompanha, assignado pelo M~inistro
de Estado da Viação e Obras Publicas.
Rio de Janeiro, 5 de dezembro de 1921, 100" da Independencia e 33° da Republiea.
~il.

EPI'l'ACIO PESSÔA.

J. Pires do Rio.
Home1'0 Baptista.

Regulamento pa~a execução dos serviços de encommendas pos..;
taes procedentes de paizes estrangeiros, a que se ;refere
o decreto n. 15.153, de 5 de dezembro de 1921.
Art. L" Os serviços de 8nconmmendas

postae~

procedente!

de paizes estrangeiros, deumninct:das encommendas postaes in-

te1'nacionaes, serào t'XI!Im!ados nas repartições postaes do
Bmsíl, de accôrdo eom o prpsente regulamento.
Art. 2. Os saccos. cestas e caixot.es contendo a&. encomntendas postao~: inlet·nacion~es serão recebidos pelas repartições postaes a isso autorizadas, e em presenr,a dos empregar!os das alfandr•gas ou elas delegacias fiscacs serão examinados. aLwrtos f' eonfr~ridos pelos empregados do Correio, na
rül'ma da~: conYr'JJCÕes, rrgulamcnl.os o insf.rucções postaes em
vigor.
§ J ." Poderão st•t· admiitidos ao acto de exame, abertura
r eonfm·rmcia do'> volumes do encommendas postaes alludidas
os l'I'PI'osentanlf'~ das ~-~ompanhias de transportes que os cn0

fr(•gaq~m.

§ ?. A:-:: gnins de renws:·m r'ospectivas serão rubricadas
pdos (•mprAgados das alfanclegas nu delegacias fiscaes, e rm
:-;eg11ida pelos ropresl'ntantes das companllia'3 citadas, com a
0

declarueilo «Fui (ou· fomos) presente&>>.
Art.. :3. TC'rminada a conferencia dos

saccos, cestas e
polo HHHio a~ima indicado, serão as encommendas
ahmf as. conJeridas, elassifiendas e taxadaB:, em presença dos
empregaclos dos Correios, pelos empregados das alfandegas
ou das delegacias fiseaes.
Art. 4. 0 Quando o eonteúrlo de qualquer encommenda não
r~!':tiYPI' de accôrclo 1;rnu as dncla1·açõfls
dos respectivos do,·.umcufos proceder-se-1m ~le eonformidatle eom o art. 528
da Consol idar;fí.o das Leis das Alfandegas .
.Art., 5. 0 O resultado da conferencia e ela taxacãQ feita~
0

eaixntr~:-;
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pelos empregados •de1 Fazenda será consignado no mod'Cl o
n. 1, e em seguida as encommendas serão recompostas lacradas, com sinetes da Alfandega ou da Delegacia Fiscal e "'do
Correio. Depois disto, serão restitui das aos empregados postaes, que as -encaminharão a seus destinos.
§ 1. A restituição das encommendas aos empregado:;
posLaes se fará com a·s partes· A e B do modelo n. t.
§ 2.0 O modelo n. 1 poderá referir-se a uma ou mais
encommendas enderl'(.'adas ao mesmo destinatario.
Art. 6. A partn A do modelo n. 1 será restituída á Alfandega on Delegacia Fiscal pela repartição postal compct•ente~ com as impor! ancias por esta devidas.
A parte B será dPstacada pelo Correio e ent.reguc ao dc~
tinario com o recibo do empregado postal que tiver recebido
aquellas importancia~.
Paragrapho unic'n. A parte A do modelo n. 1 será exc1usivamente oscripf.u !'ada pelos empregados das· alfandega.;;;
ou delegacias fiscaef:. os ·quaes declararão na parte B e.m
algarismos e por ex I Pn~o. as importancias tot.aPs que '-couberem ás repartições aduaneiras, ficando os lançamentos
restantes a cargo do~ ••mprPgados postaes.
Art.. 7. O modelo n. 1 será ext.rahido de um talão nn·merado ·o escirpturado com lapis c papel cnmmunicativo,
afim de que nas folhns em branco fique uma côpia authentica.
· Art.· 8. A entrega das encomniendas, aos empregados das
alfandegas ou delega e ia:. :fiseaes e a sua restituição aos ·emprogados postaes so fará em partidas iguaes. pnr simples
tradição ·e sem recibo, quando não fôr possiYPl este, mas
sempre p·erfeitamen f n 1 ~compostas e lacradas.
Os empregados das alfandegas on delegacias fisca<Ps não
poderão cons·ervar as eneommendas em seu poder s·inão durante o tempo indisprn.~avPl á abertura. conferencia. classificação, taxação e rce01npnsiç~o; a guarda e a consnrvaçiliJ
das encommendas incumbo ás repartições postaPs.
Art. 9. As encommrndas eonforidas pelos . rmprogarlr~
das alfaudegas ou ·rkiPgacias fiscacs serão por c~U~s lall(;adas
no livro modelo n. 3. de• accôrdo eom a cópia do modelo n. l .
.Paragrapho unieP. As importancias que couberem ás rcJl~!rrtições aduaneiras. rnfr('gncs pelas
repartições postao~.
~erão iáilçadas por <H[W;lJP:-; empregados no r.eferido modelo
n. 3, (•H de terão baixa.
·
"\rt.. ~O •. Os imprPssos nu amostras que se rccnnhccrr.~m
<..lljr>Hns a direitos arluanrirns, scrãn tratados como .. ;H~nm
tucnlias rc-stacs.
· Art. 11. A eonfe1·r•ncia ~la quantidade das cnrommfmdac;
dassit'icadas c taxada.;;· p0lns empregados das alfand~gas on
dnkgacias fiscaes, srr:í f ri I a <i vista das guias do renws-:\a
dos Correios de origem.
Art. 12. As eneornmendas postacs internacinnars, ficam
sujeitas ao pagamento das seguintes taxas aduaneiras:
a) direitos do imvortaçãn;
b) estat.istica;
. c) 2% ouro. pa1·n mrHu1ramentos do porto;
, d) a porecntagPnl onro legalmente estabelecida para cobrança dos direitos de importação;
e) imposto de consumo;
f) sello de despach9;
0

0

0

0

0
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g) multa de 20 o/o de expediente, de aecôrdo com as leis
aduaneiras nos ca5os de chvcrgcncia de qualidades o quantidades verificadas no;'; documentos originacs, por occasião
da conferencia.
Paragrapho uni co, Além de1:isas taxas aduaneiras, pagarão
mais as taxas postaes, nas quaes ficará .ineluida a de armaz-enagem, de conformidade com as convenções e accôrdos in:ternacionaes.
As taxas postam; serão discriminadas nas instrucções quo
baixar a Directoda Geral dos Correios.
Art. 13. Quaesquer duvidas qne porventura se levantarem, por occasião da classificação e taxação das encommenda~.
serã(; resolvidas pela forma estabelecida na Consolidação das
I . eis das Alfandegas.
Art. 14. As importancias das taxas aduaneiras cobradas
pela& repartições postaes serão entregues nos dias 10, 20 e 30
de cada· mez ás competentes alfandegas c delegacias fiscaes,
juntamente com a parte A do modelo n. 1, dando estas recibo c~·- uma relação, m?dclo n. 2, que será apresentada pelas
Tf'p3f'tJÇOCS ;.•. ~-, !tCS.

Ari. 15. A., 1mcoHJmrmdas qnc tiverem de ser devolvidas

an~ C111

,·cios de origem serãn reconfePidas pelos empregado:=;
das alfandegas on delegacias fiscaes, aos quacs caberá assisf.ir á inclusão das mesmas nos saccos ou cestas a expedir,
Jança11do c rubricando em seguida, a tinta carmin, no modelo
n. 1, em original, a nnfa "A encommenda (nu encommendasj
foi devolvjda (cu ír'fam devolvidas)".
AJ:·I.. 1 H. A:-~ ecc':li..ilnendas estragadas serão dadas a con~ttn•: ·, ;por def.,t·~·n iç3o, em presença dos empregados das alfandPg-as GG deh~gaeia~ l10liaes, após ser lavrado o respectivo auto,
q,w n-; !:nesmm- ts~JgJl<ti ão, lançando e rubricando, em se.;c~~
da, do modo prescripto nu artigo antecedente, no modelo numero 1, a nota «a encommenda (ou encommendas) foi des:truida (ou foram destruídas)».
·
Art _ 17. :\ s el;•·· ·rrrul.:uuc.~c abandonadas pelos remettentes,
de accôrdo com a legislação postal, fic-arão .pertencendo aos
Corrcjus, e soffrerão o mesmo processo de verificação estabelecido nos art.s. 15 e 16, para serem depois vendidas pelos
Correios, nos mczes de janeiro, abril, julho e outubro, observadas as instrucçõcs vigen I es.
Paragrapho unico. Do produ c to das vendas serão deduzidas e entregues ás alfahdegas ou delegacias fiscaes respectivas
as importaneias das taxab aduaneiras qne lhes couberem, nã·J
cvmpuf ado o imposLo de consumo, que serü annullado.
Art. 18. As repartições postacs entregarão ás alfandegas ou delegacias fiscacs, mediante recibo, para os fins da
baixa a que se refere o art. go, os modelos n. 1, referentes
ás encommendas dermlvidas, destrui das /ou abandonadas.
Art: 19. As alfandegas ou delegac'ias fiseaes interessadas
levantarão nos ntczcs ·de jmwiro, abrjJ, julho c outubro de
cada anno umà conta, perfeitamenLc discriminada, de todos ·
os impostos, taxas qnacsqucr c multas, devidos pelas encommendas entradas 1111 t.rhuestre anterior. para o fim de se verificar quaes as iJn11nrlaneias ainda não entregues pelas repartições postaes.
·
Paragrapho uni cu. Essa conta, devidamente !Processada,
será entregue ás repartiç.ões postaes respectivas, as quaes de:verãQ 1omar im.mediatas providenci~~, par:a o. fim. de !=lerem

87
entregues ás alfandegas ou delegacias fiscaes as importancias
que Il)es forem devidas, na fórma dos artigos precedentes.
Art. 20. Os serviços de recebimento e expedi cão de. cncommendas .postaes internacionaes. em permuta directa com
os paizes eslrangeiros, serão executados, por emquanto, pelas
admini.straç.õ.es postam' e Alfandegas de Belém, Recife. S. Salvador, Rio de Janeii·o, Santos, Florianopolis, ·Porto Alegre e
'Corumbá pelas agencia postal ('' Alfandega do Rio Grande;
e pelas Administrações Postaes e Delegacias Iriscaes de Bello
·uorizonte, S. Paulo e Curityba.
.
'
·Paragrapho unico. As reparl.icões postaes acima enumeradas ser!io consideradas repartic.ões cent.raüs para os serviç;os do f~ncommendas pnslans internacionaes, e serão intermediarias ás rn 1r a~ repa et i(~(íes postacs quo, de· aceôrdo com a~
insf.rucções que fore111 or·ganizadus, rf'cebcrão o expedirão enC(llltruendas, c:::H· l'.:ivam;•nle por sou intermodio.
Art. 21. A cobrança dn impost.n de consumo, a que ficam ,
sujeitas a-; cneommendas pnstaes. se fará p0r nH'io dos rcspe.ct.ivos sellu~ adhc,.;ivns.
,
Paragrapho uni co. Para es!c fim. a~ alfandegas e delegacia~ fiscaes compctent.es, adiantarão, nos primriros· dias de
cada trime~t re, ti~ repart.ieões postaes respectivas, as importancias de sellos diversos do consumo que forem julgados
s:ufficiPntcs para o trim,~stre, mediante um computo que ·farão, préviament.e e dA cornmum accôrdo, a Directoria Geral
dnf; r.orreiu~ e a Direct.oria da Receita Publica.
Art. 22. Os empregados dos CorrPios e us das alfandegas
e clelegaein.s fiscaes obs0rvarão n mesmo horario para inici•.l '
·e fim do •wrviro dia rio, na resprctiva SGCGão. postal.
Art. 2~. A Dircctnria Geral dos Correios e a Direclorh1
da Receita Publica, expcdil'ão as instrucções necessarias para
fiel t: immediatn cumprimento das disposições do presente
rt~gulamento que entrará em vigor em 1 de janeiro de 1922.
Ad. 24. Revogam-se a~ dispo~ições em contrario.
Hi0 d<' .lanP.irn. 5 de dezembro tle 1.921.-J. Pires do Rio.

DECRETO N. 15.151 -

DE

5

DE DEZEMBRO DE

1921

Reconhece a lndependencia da Lithuania e a f6rma republf..-.
cana do 5fU actual Governo

O Presirlent.e da Repnblica dos Estados Unidos do Brasil-:'
D_ocJara que ficam r~conhecidas a Independencia da Lithnanw. c a ;fórma republwana do SNl actual Governo.
Rio de .Janeiro, 5 de dezembro de 1921 100° da Indeperi'
·
rtencia P. 33o da Republ ica.
EPITACIO PESSÔA.

-J. M. de Azevedo Marques.,

l"IECflETO N. I:; .1 :JG ---- 111-: 0 llE DE7.E~.mno DE 19~1 1

HPrnnlwrn

:1

JndepPnrh'ncia da Esthonia ~ a ftírma repnhlicana
fln seu ( tOV('.r·ívJ

:wt.ual

O Prcsidcnln da H.opublica dos Estados Unidos do Brasil:
Declara quP ficam rPconhecidas rpara todos os effeitos a
Independencia da F.st.hnnia ·~ a f6rma repnhlieanu do ~eu
actual GovPrno.
Hio de Janeiro, !J do drzPmhro de 19?1, t 00" da JndPpendPneia e 33° da Ht=>rmhlitn.
EPITM:JO

P RSSÔA •

.J .. , M. de A:.cvedn .Ma1'Qttr..~ •.

DECRETO N. 1!j .1 !)(j

--- DI~

5

DF. DEZEMBRO DE

Hl21

fif'ronhrrP n TndP]WJHlnncia da Lethonia c a fl'lrma rcpnhl irnn::t
do SP1l (:ovorno adual
O PrcsidenLt' da Hepnblica do_s Estados Unidos do Brasil:
D0clara f!llf' ficam reronltnr.idas para todos os pffcil.o~ a
Tnflependcneia da I.dllnnia n ~t fór·rna rnpuhlicana <lo snn
nd.wtl GovPrno.
Hio df' Janeiro, !) dn r!f'Zf'n1ln·o do J.9.?J' 1 oon da JndrpPnd fl TH' i rl P :1 ~~" d:t fl ,, p 1l b I i t' n •
EPITACIO PESSÔA •

.T. ftf. de ;\z:evrdn .;1/W'f'Jl(CS.

DEC:RF.TO N. H).tr.íi

--DE

fí

DR DEZF.;'\Jn!W DE

Approya o nnvn regnlanwnt(l para a
Estradas

In~p~~el nr

1921

ia FNlrrai das

O Prrsidenl.e da Repnhliea do~ Estados TTnidns dn Br·a-:il,
da an fnrização constante do 11. 8 do r. ri . 8:1 da lei
n. L21t2, dn;; dP .iatH'iro di' In2L e
ConsirlPrando qtw, t'tn coo~cqucncia dos novos encarg-os
impost.os á InspecLoria Feflpral da';.; Estradas, •kixntt essa reparl içfio de ser qtw:-;i nH~ranH~nff' fisealizadora, para exercer
eumulativanwniP cnmplf'xa:-; fwu·tõrs admin !si ntl ivas cun<'J'I'IH'.nt.Ps a varias t•.:;lradas dP ferro:
Considerando qt w :1:-; all.rihuit_:ÕI's da s1ta admini.:.;tração
central s(' :tlar!!:lJ'am. ninda, 1;m ron<..;cqueneia ela nltima rcfnrma por qne passon a Seer·rlaria da Viação e Obms Pu_.
hlkns, onde foi suppr'imicln n Dit'ectoria Gl'ral dr Yiaçãn:
n~:mdo
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Considerando; finalmente. a necessidade do desdolH·rt-·
monto do corpo de engenheiro:-; fiscac::; mil dons quadros, ut:t
dos quaes- composto de funccionarios nomeados em commissão e dcmissi veis od nutU'tn -·- se destina a attender, de modo
efficazt á fisealização de serviços de caracter transitorio, cuja
ar.nplHude variavel não aconselha a criação de novos lognre~
effec.tivos com os direitos correspondentes;
Decreta:
Artigo uni co. Fica approvado o regulamento para a
Inspectoria Federal das Estradas, que -a este acompanha, assignado pelo minisf r·o da Viação e ~bras Publicas.
Rio de Janeiro. 5 de dezembro de 1921, 1000 da TndPpendencia e 33" da Republica.
EP!TACIO PBRRiiA.

J ... Pires do Rio ..

Regulamento a qne se refere o decreto n. t5. i57, de 5 de
.dezembro de 1921
CAPJ'rlJLO I
TlAS ATTRITIUIÇÕES TIA IN~PEf:'I'ORJA FEDERAl~ DAR ERTRAD \S

Art. 1. A Ill'·qwcforia F't'dt•ral das Estrarla~: 10111 a son
cargo:
a) elaborar prnjcclos de leis, de regulamcnl os e dn eontrnr.to.:;, rolat ivos tl viação terrcsl.re da União;
b) snpeeintcnder as administrações federaes da'- ostntda~
· d€ ferro de proprierbde da. Uuião;
c) fiscalizar as estradas de ferro arrendadas on conce. didas pelo Governo Ferleral, assim como os serviços clectrot.echnicos ~· os de n~ina~ hydl'n-electricas que tenham relac<:rs C0111 nslrn.da-; fetiPraes flll que gOSI~In d0 faVOI'CH da
TJniâo;
d) dirigir, pnln~ conunissÕE's nomeadas. os cst.urlos f' a
construcção de estradas de• ferro e de rodagem.
Paragrapho unieo. Fica exeluida da snperint.endcnria da
In~pec.tnria a Esf.rndn de Ferro Central do Brasil. enja dirPef.oria lhe fnrneePr:í. nntrei.ant.n, todos os dados da sua ('c;laf i~:f.ica ~Pral. hem c·.omn f't•nia de f.oflos os rPgnlamr•ntu ..::,
ha~Ps dP inrifas. i1Hfrnr.r,íir•s tJlHlPçqlH'I' 0 rnn,·r•ninc: d•~ IJ'ttfpp:o mutno que firmar.
Art. 2. A fiscalizaçflo das P~:ff'adas da Uniãu arrPndaclac;.
assim romn a rlaquc•llas Pm qlH' n Governo .Federal houver
Plllp<'nhadn inferl':-:sP pec1miario. corno fiança rlr juro~. snb''f'n~ão QU favor dr~ qnalquel' l'"'necie. será ampla, .tanf.o no
f ncante ·a despezas, rnecitas. tarifa~ e discriininação de rendas êV~ntuaes, con 11) á conservação das linhas, suas dependencias e material de transportes e•. ainda. no que entenõn
0

0
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com a policia, segurança e circulação, de accôrdo com ·as leis ·
regulamentares,. instrucções e decisões que vigorarem e com
o que legalmP.nte estatuirem os respectivos contractos.
Ar.t. 3. Quanto ás cmprezas não subvencionadas ou beneficiadas por qualquer favor da União e sem privilegio de
zona, a fiscalização se reduzirá ao que concerne á segurança,
regularidade e commodidadcs de viagem nas respectivas estradas, estendendo-se, sob e~te ponto de vista, ao exame das
obras, da conservação do leito, de material fixo e rodante, etc.
Nas que gosam de privilegio de_zona, a fiscalização incidirá, ainda, nas tarifas, que serão submettidas á approvação do Governo antes de entrarem em execução. E sempre
que em taes estradas o Governo se reservar o direito de baixar as tarifas, ou ou1 rn semf'lhant.e que implique classificação das despezas de trafego, a fiscalização se estenderá
tambem ao exame por menor dos dncumentos respectivos,
tendo em visf.a a rpferida classificação SPg1mdo as normas
officiaes.
Art. 4." Compete aind[l <1 Inspectoria Fcderal das Estrndns:
1'\ entender-se dircdamcntc eom os governos dos Estados para promover a uniformização, quanto possível, dos,
~erviços de fiscalizarão P :l. necessaria harmonia que deve
existir entre estes ou quncsqner outros serviços concernentes
a vias ferreas do paiz;
2°, proceder á publicação annual da estatística de f.-Qdas
as t•strada~ nacionaes, re!at ivament.c ao anno anterior.
0

CAPITULO 11
DA OHGANIZAÇ.\0 DA INRPECTORIA FEDERAl.. DAS ESTRADAS

Art. 5.e A Jnspectoria Federa i da~ Estrada~ eompõe-se
de um inspe·ctor, de um nucleo de í'unccionarios que consti...
tuem com elle o quadro permanente, e de 1'unccionarios extraordinarios, em commissão. c;ujo numero variavel dependerá annualment.e das dotações orcamentarias. '
Art. 6. o Q pessoal do quadro permanente é distribuid~
pelos seguintes departamentos :
a) Administracão Central, com escri'otorio e séde na cf..;
dade qo Rio de .Janeiro;
bi .Districto de Fiscalização de rêdes ferro-viarias:
c) Fiscalizações - de estradas isoladas.
Art. 7. O inspoctor federal das Estradas, os· chefes de
divisão rla Administração Central, o intendente, o chefe de gabinete e seus dous ajudantes (art. 9°). assim como os directore~ das f'stradas cte f0rro rm trafego, os chefes e demais
funceionarios das cnrnmissões de estudo ou de construccão,
~:erã·l nomeados em commic:;sfio, e demissíveis ad nutum; e
do mesmc modo, o pes<:-oal extraordinario constante de um
quadro supplementar, destinado a :completar a Iotaçlo dos
districtos e das fiscalizacões.
0
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Art. s.o A' Administração .Central, a que ficam subordi~
nados todos os serviços, é dirigida ;pelo inspector c ~onsti
túicta de um gabinete e da3 duas d!visões segumtes:.
I). Divisão TechnicaJ cornprehendendo duas secções e
pm.a intende,ncia, a saber:
ta, Beéção dos projectos, typos e plano~ de vlaolo;
2a, secção de desenhos de cartas e medições;
a'', intendencia.
Il). Divisão de Trafego, Estatística e Contabilidade ........
~omprehendendo tres secções, a saber:
1. n, ~ccção de legislação, contractos e tarifas; .
2 secção de estatística e relatorio;
3 .., secção de contabilidade.
I'aragrapho unico. l!'icam incorporados aos districtos ~
fiscalizações, conforme o inspector determinar, .os serviços
electr<r-technicos e usinas hydro-electricas sujeitas á fiscau ...
Zf!Câ•J da União. Haverá na 1" divisão um especialista em
assumptos efectroAecbnicos.
Art. 9." Os funccionarios dos quadros da Inspectoria são
distribuídos do seguinte modo :
§ L., O gabinete ~;e compõe:
a) dP nm chAfe de gabinete e de dous ajudantes, ni:H
meados pelo insnect(,r <Jentre os engenheiros da repartição;
b) de um official, dous primeiros, eseripturarios, (um en.earregado do vrotocollo e outro do archivo), um segundo es\eriplura:rio e tres dactylographos; ·
c) de um porteiro e tres contínuos.
.
§ 2.0 A ta divisão é constituída por um chefe de divisão,
dons chefes de secção. um intendente e tres engenheiros de
t • classe. seis engenehiros de 2• classe, um desenhista de
1• classe, tres de 2•. um copista, um official, dous primeiros
e~cripturarios. dous segundos escripturarios, dous terceiros,
dous dact.vlographos e cinco contínuos.
§ 3. o A 2" divisão é constituida por um chefe de divisão,
trcs chefes de secção, tre8 engenheiros de 1a classe, tres de
2• classe. tres officiaes (um dos quaes com habilitações da
guarda-livros)' um desenhista de 1a classe, um de 2a, um
i!opista. dous primeiros escripturarios, tres segundos escri ...
pturarios, tres terceiros, tres dactylographos e quatro con-tinuos.
§ 4.° Cada districto fica sob a direccão de um chefe da
districto, auxiliado 1pelo pessoal do quadro permanente e do
tlUacirc• supplementar que fôr designado J?elo inspector.
§ 5. o Cada fiscalir.ação será chefiada por um engenhe·iro
do quadro designado expressamente ipelo inspector, e que
será auxiliado pelo pessoal effeetivo e do quadro supplemen...
lar, que fôr prPci:;on em dada occasião, a juizo do chefe da
repartição.
_
§ G. 0 Os quadros do pessoal e o numero dos districtos ê
fiscnl!zações. fixados na tabella annexa, poderão ser alterados
pelo ministro da Viação e ütJras Publicas, mediante proposta
do inspector, fundada na conveniencia do serviço e nas dota-.
cões orcamentarias de cada exercício.
11
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§ 'i. o Os desenJrist:1s elas

(lwls

divisões exercerãQ conjuri-4

ffllllt'Ule as funcçürs do. dc·~~~mhisl.a ll c.alculista.

s

8. o O qnarll'o supplc•mPtltar será fixado annualmento

pelr• rninisf.ro da Vi:!ção e Ohras Pnlblicas, mediante proposta

un

insppef ())'.
~ 10. ;\s adnlinistraç.ões das estradas de ferro em trafego
e ns c•nmmissõns di' eon~d r·ucção ou de estudos de estradas,
serão rt•gidns vor in:;:trw\:õcs especiacs, propostas pelo in;..
spPetor c a;l}:irovndas pelo ministro; e serão constituídas do
pPssonl ncllas determinado.
Paragrap1Hl nnien. Cada urna c! estas unidades terá dota(;iín ur·t;anwnfarin disf i11e1n.

CAPITULO III
D.\R ,-\'J"l'BTBtTTÇÜT•~S 1.!1 DF.VIWER

nn

PESSOAL

A1'1. 11 . C:ompcfr>. no inspccf.or:
1", supnrinl.f'lHler todo o serviÇo da In.spectoria, zelando o
1'1llll[n·iniento dtt>-1 ll:ls. regulamento:;; .(' contractos em
,·igne c t'xpedindo as inslrncçõBs qui~ se tornarem necossarias;
2", comnut11iear-se directamPnle com o ministro, ao qual
in fnrmarú a l'l'~peitn -dn In dos os sf'rviços a seu cargo, propnn·dn as :proviriPJwias qun 1~~crdPrcm a 1sua alçada;
:3", aulol'iz::n· dr·sprzas, dentro das rrspccUvas verbas, até o
limite de ~G eontos de rc>is ·para cada eontraeto ou fornec.imento e pedir a autor·iz:ll'áo d11 1ninist.ro para 1·mpcnhos superiores n esta quanf ia:
.'f". disfr'ihuil· cnnvenicnt.ementr n pessoal pehs divisões,
districtos c fisealizações: org-anizar os q11arlros r .propor o ~s:..
Roal par·~ as administra1;õ1•s ele f'~t.radas e para as e~mmis,sõe~
de c~tndos ou dn conslrnceües:
5°, fixar P.s sr~des dos, dis! r·iclos, fiscalizações, administraçõus "~ eommis::;õos quaf':-:;quer;
fi". comd.ilttit· ~~orn o pessoal da reparUçflo, delegações e
comm issõP·' f l'lll!JOI'n i' ia~ para o exame e estudos de problemas
(\ qurslõPs t•.-.:m•ciar·~. qw~ -;1• relaeionem cnrn qunlqnrr rtos ser~xaeto

v LI' O!'I a

St'lt f'~i t·~·n;

.

" 7", ~ultlllcttr•t·. ,·om u .c:c~u parecrr, á apt'Pr~iação do minisr.ro
dn Via~li'ío ,. Obras Pllhlica~,, os projectos de leis, regulamenf.os
on confraeto~; r• Ih de obras ou eonstrncçõ-es concflrnentes á
viaçf:io f Ol'l'Psf n•. qtH'l' proer~dam do part ic·ltf:n·f'~, qt1er rln admini;;;ft'i:lf~fio 11llhli1·a I'Pdt•rr~l nn rstadnnl;
8", ... nhmr·l'f t't' :i nppt·nva!;iío do (~ÓV'CI'lHl r1s typos geracs e
padrõfl.s a .'l'l'f'!n ac!nphdos, corno tn.mbr'm modificações de
projretos df' 1':-d r·adas •.• de obras singulares, drsde que dahi reRUltf' nlforar;fí.n lllildnnlf'llfa! d'!" plano;:; antnrizado." ou aug·nwn-

to d4' f!pspt·za:

nn. ''PJH'O\:ll' Pl'lfll'l~llP.S mod~fieaçõrs de projectos lle ü~
t.radas P dr· ltht ~"1 c·in~~tllrtl'r·s dP qnr não rr.sn!lP angmrnto de
dnspr.za;
:10, ~~miflir

,
sobr-e todo e qualquer projr.rto de c~
trada srthmef f ido ;í apl'PI'.iaç·ão do CongTe:;:::.o Narional ou á
amn·oyncão do Gnn•l·no;
.
11. autorizar, do arnôrdo com os contractos e instrucçõeR
regulamentares, o reeebimiõ'nf.o e inauguração de trechos de
pat·rc~'r
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estradas ou de obras frdef'aes, dando do facf o immediato ('(''
nhecimento aa mini~·d1·o da VüH;.fín e Obras Publicas;
12, approvar, em portaria, os horarios de trens assim como
os regimentos de serviço interno das estradas de forro administradas pela 1nspccf.oria, e submetter â approvação do Governo as bas-es de tarifas, regulamentos de transporte e quadros do pessoal;
13, promover n submetter á approváção do ministro con ..
venios de trafeg·o mutuo -e de intercambio de material rodante
n8JS -estradas de fPno, entre si, ou entre ollas c outras emprezas de transporte;
14, enviar ao ministro, devidamente informados, oH processos de tomadas de contas das estradas de ferro arrendada~
ou concedidas pela União, -e annullar os· que, por defeito essencial, não estivm·pm em condições de ser approvados peln
.Govm·no;
15, apreRFmtar ao ministro, até ao dia 20 de março, os daaos oessenciaes dos serviços do armo anterior, aqompanhados do
orçam~nto das dr~pezas da repartição no anno seguinte, L', até
31 Jo maio, o rclatorio circumst.1neiado dos. mesmos serviço:-:~
com a apnração da responsabilidade pecuniaria elo Governo
quant.o á fiança d·e juros o onLros favores, capitacs reconhr.ctdos, o te., etc. ;
16, mandar publicar annualmente a estatistica geral d::1s
estradas rMerentes ao anno anterior, inclusive quadros comparaf.ivos, tabellas, rnt'ffi.ci-cnf ~~s e os graphir.ns requeridos pnt·
esta publicação;
17, intervir, por delegações de sua nomeação nos conflictos entre emprPgados c emprcsarios das estradas fisca.lizad::~s
pela In!llpcctoria, nos casos de controversia sobre salarios, horas e condições de .trahalho, resolvendo directamente taes conflict.os por meios Concilialorios, on indirectnmentc, mediantr
·arbi l.ramento amigavel;
18, propor opportunamenJo ao ministro a construcção d~
novas -estradas n a J'nmodelacão das e:'\ istentes, conforme for
exigindo o progrrsso do paiz, ··~ apontar justificadamente o regimen qu~ convier adopt.ar para a sua construcçfí.o e o st·u
trafego;
19, corresponder-se com as instituiçõo.s congeneres dos
Estados da Ff'rlcraçãn e flas outras naç.õr.s. r.special monte do
continente: snl-americano, mantendo coin dlas ·a pommta do
dado·s esf atisticos, leis, decretos, cartas e quaesqm•r pnhl icações, emfim, que se refiram á viaç.ão terrestres;
20, estudar as reclamações levantadàs por particulare:s
contra as estradas sn.iritas á Inspectoria, t~ntando resolvei-as.
quanto em ~ua alçarla. dn aecõrdo com as leis c reg·u,Jamcntns
em vigor; nodf'ndn, para t.al fim. instituir o nrhitra'mcnto anügavel·
21, impor aog conh·nef antes e concessionarios de ~ervi,.os.
<lue e.strjam. ~f?h jurisdieção da Inspectoria, as multas e pol.whdades admtttldns pelos respectivos contractos;
22. oxercer. nos (~aRos previstos pelos contractos. o poder
d·~ exigir a climin<H~fío do pf'ssoal rlos concession.arios ou contractantP~ quacsqurr', ,r> n de declarar idoncos, ou não, os sen~
repí·esentantcs .iunto á In.o:pectorin;
23, ~ntender-se eom o delegado fiscal do Thesouro Nacioltal em J.. ondt'es sobre todos
assumptos referentes :\ vida

os
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financeira das emprezas com séde na Europa, que tenham
eontrur.tado serviços dependentes da Inspectoria;
.
24, designar o chefe do gahinete e os dous ajudantes do:
gahinete, fixando as gratificações regulamentares de cada um,
chmtro dos limites estabelecidos no quadro de vencimentos.
Art. 12. Das decisões do inspector poderã.o as emprezas
fiscalizadas reconer para o ministro da Viação.
'
Art. 13. Ao chefe do gabi'lete, auxiliado pelos respectivos
ajudantes e demaiR pessoal do gabinete, incumbe:
1o, abrir c distribuir a correspondencia;
2°. auxiliar directamente o inspector na solução dos ae ..
su mpto~ em estudo;
3°, transmittir, em nome do inspector, ás divisões, distrtctos,fiscalizac_:õl~s P ás dircctorias das esfradas em trafego,coma
aos chefes das eommissões, as ordens e despachos que não forom directamentn communicadas por aqnella autoridade;
't", redigir e submcttcr ao inspector a correspondencia offici:l.l, qvo- tenha de ser por este .assignada;
5°, superintendPr e fiscalizar os serviços de archivo e da
portari~.• a cargo do pe8soal que lhe está subordinado;
·
6°, protocollar, distribuir ou expedir toda~ a correspon-·
deneia official, dirigida ú administração central ou della ori-

~Ülélda;

7o abrir c encerrar o ponto do pessoal do gabinete e fornecer, á 2" divisão, as notn.~ de frequencia, de que a secção de
coTJtahWdnde precisa para organizar as folhas do pagamento.~
§ 1. Ao primeiro escripturaritJ designado pelo inspectot;
para servil' como archivista, incnmhe:
a) organizar e vigiar o archivo;
b' extrahir as certidões que tiyerem de ser passadai3, á
vis:a do documentos do mesmo archivo;
.
,..) estenàcr aos livros da bibliotheca, tambem sob sun
g·uarda. o dever dn trazPI-os em boa consrrvação e devida ...
mente catalogado~.
§ 2. o .\o pnrt.r·iro incumbe:
a) abrir r frrhar a rcparf.ição nas horas que lhe fbrem
drterminadas;
b) attender á segurança e ao asseio do edifício na parte
qun lhe compete.
Art. 14. A cada chefe de divisão incumbe:
1°, superintender todos o~ serviços da respectiva divisão,
sen'io o intermediaria entre o pessoal da mesma e o inspector;
2°, distribuir pelas secções competentes o pessoal da fii ...
visão, ronformo as nece;;sidades variavei s do serviço e as habilitações csperiars de eada funccionario;
. il'', cstudat· c propor ao inspector as medidas conducentea
~ !'e_g·u!aridade 0 progre~so dos. serviços da divisão, tomando a
micJatiYa das prnpnst.as correspondentes, qu.:mdo fôr oppor...
tnno;
1", inform:1r on visar todos os papeis da divisão, que te ...
nham àr. subil' uo ~xn~P ou deliberação do inspeetor;
;:;o, fn·m:H' n,; n.pJsL•'s ou cnnt.rarfo~~, l::t\Trtrlos na rr.spectiva
divisão por ordem do inspector;
6°, corresponder-M directamente com os outros chefes do
gerviço da Inspectoria, qner para pedir esclarecimentos rela..
0
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tivos a assumptos de competencia da divisão, quer para communicar-lhes deliberações officiaes firmadas pelas autoridades superiores;
7°, apresentar ao inspector, até o dia 28 de fevereiro, um
relatorio dos trabalhos da divisão, no anno anterior, munido de
todos os esclarecimentos de ordem technica e descriptiva que
cada assumpto comportar;
so, mandar extrahir as certidões, que tiverem de ser pas. eadas á vista de documentos do archivo da divisão;
9•, estudar e dar parecer sobre a materia d\>S processos
que lhe forem distribuídos pelo gabinete, propor as minutas
dos officios e actos officiaes a serem assignados pelo inspc- ..,
ctor .,
A.1J chefe da P llivi:-::.ão compele mais:
10. pre~idit· as juntas de recebimento da~ propostas de
fornecimento~ o ap1·csent:,1r ao inspector o laudo -de up~;ãu
fundamc:mtada a favol' da proposta preferida.
Art.. 15. A cada chefe de secc:ão compete:
1 o, t.ollt~u· a inicit.f.iva da~ providencias reelamada~~ v~·lu
~ervi<.:n da secção;
2", ter ~oh ~;ua respnnsabilidaLIP a dirccção e funccionamento da seet;.ão respectiva, distribuindo o serviço pelo::l seus
auxiliares •1: examinando completamente todos os assurnplos
para pode1 eqnhccel-os na maior minucia;
3°, ser o intermediario entre o chefe da divisão corrc;spondente e o pessoal da secção, zelando a boa marcha do~
:trabalhos f: o cumprimento dos doverm; attribnidos a cada
funccionario:
'
4°, abrir e encerrar o ponto do pessoal que lhe é subor:dinado, para fornecer ao chefe da divisão as notas de frequencia nwnsal a serem enviadas á secção competente;
5°, organizar c ter sob/a sua responsabilidade o amhivo
da secção;
6", prestar informaç.õe::;. snbre todos os assumptos sub)ncttidos ar· estudo ua fseeçãn, que tiverelll de subir ao chefu
da divisfi_o.
Art. 1ü. A' primeira sec~,;ão da P divisão incumbe:
a) elaboração c exame de projectos e orçamentos de es~radas d~ fen•o ou de rGdagem, e obras correspondentes;
h) estudo c catalogação de typos de obras de estradas.
como dag partes e peças accessorias: trilhos, vigas, tesouras.
etc., inclusive determinação dos differentes coefficientes technicos; ..
,
c) estudo fios f.ypos de material de tracção e de trans-portl(', em geral, a serem aconselhados ou acceitos, em cada
ca&o, pela inspetcoria:
d) f)rganizat;ão e manutenção de um Iaborat.orio de enSaios, para materiaes de construcção, onde a secção procederá
a experiencia~ enjos resultados, consignados em um registro
de provas e etn boletins, serão di~tribuidos por ordem do inspector;
/
e) organização para uso da inspectoria, e em traços geraes, do· piano de viação terestres da Republica, tendo em
consideração a ordem existente, neste particular, em toda a
Arnerica d~ _sul;
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f) inf'll'ue(:-Gcs para reeonhecimenLos dt~ traçauos, para
t>studos definitivos e para a construcção de e::;tradas, segundo
us di versos rt•gi rncns adoptados;
A I' L. 17. :\' ::2~ E'cec;:i\o da. 1" divisão incnrnbe:
a) :.;aluiogução •lo eoorclcnndas geographicas;
. .
IJ) elaboração e mnr~utençiio em dia da eart~ prugres~t~a
tla viadín oxiEtentc, e de diagrammas que pernuttam venflca;· prtnllpí amcnte, em eada estrada, quacs as extensões em
nstudos, C(lnt estudos appr·üvados, em consl.rução, com _leito

preparado, cotll trilhos ass••nfados e com trafego, em reg1men
vrovisndo ou definitivo;
t) m·ganizaeão da carta e do cadastro das qut~da:; d'agua
do Hra~:iJ. eo:11 allnn!af'ües e eselarccimentos de ordem terl'tlita;
·
·
d) in:~l.ruu,iões rela! ivas a serviços elccl ro-technicos e rie
u~iua~; ekel l'il·a~;, sujdf.os ú Inspcctoria. Estudo e pareceres
a J'l'svcito;
c) estudo e projcdo uc contractos para construcção de
csfrad;Js ~~ obm-; eonnexas, inclusive tabcllas de preços. cspoei fira1;õt;s n eondi1:ões flc norma, segundo typrJs gera~t:s opport.nnanwnl e u~·ganizauns vara se submctterem á approvação
('r.llnpef en ln;
i) cun fen~neia. das folhas de medição, elaboradas nos dis1rieL1H (lU fiscal izaçõcs, e pr0postas dos modelos a que devem
obedecer essa~.; foll•as e outros documentos;
Arl. 1N. A' I" i-i<'Cef\o da 2" divisão ineun1bc:

elabnl'a1:fio. in!1Tprelac;ão c pi'O]J(ISf.as de leis geracs c
:í. via1:ãt~ terrestre;
h) nsf url{l dP enn! ral'l os d1• eonstrucçãn. e1ti1ecssãn ou arJ l'llfJ:JJ111•n! •' 1ft\ 1':-;f '':Hin:..;: do" eunYenios d.~ f,.;, ~''''go mulnn, inl"t'(·anll•io de mui f.'l'ial rudnnf <' P outros:
c) c:: I al•ol·a~\Cio e cstmln de regulamentos d.i! transporte e
•li~ rcgimenl os dt~ s·~n i c: o iu! l'nJO das estradas superintcndidas pt~l:~ im:perloria;
(i) r·;~!udtl got·nl o cspeeial de tarifas.
feito com plena
iJ1 ieial.ivn p:.1xa llHtdi ri1~açõef; f'OlJrc o assumpLo ncccssarias;
c·J <'2-ft!dn~ de l!nrarios de trons, apr~e.iados quanto ao
F·gimen do nmrcha em confl'ontn da linha para que foram
ti.)

!'l·:~uhnttrnt o:; l'l')a( Í\'n~-;

! ~:tabcl'('Cidos, e qu:mto :í natureza e peso da composição em
•·cmfr-onto do mnlcrinl d0. tracção empregado:
n nstudo do quadros de pessoal das estradas em trafego
enrn Ji:.'cr.trüo de limites rnaximos e mínimos para os vcnciJllt>IJ!.n~ dl:' cada caf Pl-~nria rlc fnnccionarins. c de :tbonos di~
Yi1iÇI~ a reino~.:.i)cs, nu occupnr;fío de cargos mais altos. ll•mvo-

:nlnanH'nlc

va~ns;

e;;;tndn da !o!açfío e dist.ribnição do material rndaJJI.e
da~ c~f_radas dn ferJ n c organização de um rcgist,ro geral para
eonher!_lnr~nl n flg ~ma quantidade c classifica(;ão, estudo e ca- ·
falogaçao dos f.ypos de vehiculos proprios para estradas do
!!)

rodngcm:
.
h_' csf uà_o dn_ ;1adr_onizu:fío do material dn f.ransporf.c, as·"lil1_ tllHl!lirl a t~mturJJYtdadc de eertos orgfios c de certas disJWSIÇI!es csscH.cttw8, como quanto ao todo de eada vehiculo ou

Jnadnna constdcrada;
i) cE'tudo das medtdas tendcvtc§ à regularizaçã~ d~ tra~
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iego das estrada~, seguido das propostas que consubstanciem
cada soluç.ão api'esentuda.
Ai'l. 19. A' segunda secção da zn divisão inCUlllilC:
a) elabo1 ar, vara a publicação annual, a estatist.ica geral das estradas do Brasil, acompanhada de graphicos e quadros comparativos que permittam a facil percepcão de alterações qut~ convenha introduzir nos serviços;
'b) publicar frequentemente, durante o anno, os dados
mais inleressantes, que forem sendo apurados, e de ntjo conhecimentt• immediato possam resultar vantagens;
c) registrar, dia a dia, em livro especial, por estradas, os
factos nclla occorridos e que possam illustrar o relat llrio an-nual da inspectoria;
d) redigir o relatorio annual dos serviços a cargo da
Inspet.Loria e promover a sua publicação;
e) escl'ipturar o livro de fés de officio do pessoal, e organizar o almanaque J>Or ordem da antiguidade (~e classe dos
funccionarios;
n redigir' as pmlarias de nomeação, remoção, licenças,
etc., que tenham de ser assignadas pelo inspector, e passa~
as certidões de tempo de serviço requeridas ao mesmo;
g) colleccionar a~ leis e dceisões relativas á Viaç.ão Terrestre do paiz, e fazer o historico de cada estrada de ferro ou
rêde de viaçuo.
Ar L. 20. A' terceira SCCf.iÜO da za divisão incumb-e :
a) estudar a parLe financeira dos contractos,
investi'gando a situação do capital das comp-anhias relacionadas por
6llos com a Inspectoria, e exercendo fiscalização sobre a
Pmissão ou amort.ização dos títulos e sobre a collocação do
fundo.s ou compra de valores, como sobre quaesquer opera~
cões financeiras, por meio do exame dos livros, re,gistros do
conta;;, côpiadorcs de eorrespondcncia, balancos de contas e
mais documentos que adiantem ao conhecimento do activo
e do passivo das ernprezas, e ainda rpelo comparecimento de
um representante da secção ás assembléas geraes dos aceionistas quando nestas tenham de ser votadas decisões que, de
qualquer fórma, interessem ao Estado;
b) apurar, em demonstrações especiaes para eatla companhia, a relação das despezas que já tenh:1.m sido officialmente reconhecidas, classificando-as com a devida discrimina~ão pelas contas de custeio e capital;
. ~) proceder á demonstração annual da responsabilidado
pecuniaria, assumida pela União com os encargos da viaçãn
it;wl'ea e dd rodagem sujeitas á Inspectoria;
d) tomar a iniciativa das medidas concernentes á alwr~
t..ura e distribuição dos· creditas, destinados aos serviços da.
lnS']Jectoria, e entender-se com as repartições por onde tran~itam os respectivos processos, para conhecimento opportunr>
da marcha que levam c para consecução d_o seu rapjdo andamento;
e) ôrganizar o orçamento annual da Inspectoría. e:xtcn.....sivo a todos o;;; serviços della dependentes;
[) dar parecer sobre os processos de isenbão de direitos
aduaneiros c respectivos certificadm~, expedidos pelos ehcfe~
._te distric.to qu de fiscalização;
·
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o) expedir os certifieauus de medição e as guias ~para reeulhimcntus do pre.sLações devidas pelos contractantcs á
.l!'azenàa Nacional;
h) preparar os processos das contas semestraes, tomadas
ás contraclantcs pelos diBI ri c los ou fiscalizações, até o estado
de subirem, por propusta do chefe da divisão, á solução final
do inspector ou d_o ministro;
i) organizar as •folhas de pagamento de cada mez e pro..:.
ceder, para os devidos cffeitos, á sua op:portuna remessa ao
Thesouro;
.i) providenciar para que sejam em tempo recolhidas aos
cofres federaes as quotas de fiscalização e de arrendamento
das estradas, como o valor das multas impostas e as prestacães de sello proporeional dos eontractos, registrando em li:vros especiaes as importancias destes reeolhimentos;
k) escriptnrar o movimento geral da Inspectoria, de modo
que fiquem csf.abelccid::ts contas geraes e contas especiaes
r1ara ~?.ada estrada, mencionando minuciosamente os encargos
do Governo, os pagamentos po1· ellc feitos, os depositas, as
<'auções, as fiança:-; dos contractantes, as restituições e os
Jlagamentos feitos ao ·noverno, o capital fixado, juros, amor,tizacões3 etc., em uma palavra, manter um perfeito systema
rll~ contabilidadn qun pt~rmit.ta as mais completas e promptas
informaçõPs e pelo qual o movimento da recei~a e o da despeza
€(;jarn separadamt~11fn nscripturados;
l) organiza;- r t~scTipturar todo o archivo financeiro da
Jnspectoria.
ArL 21. A' Iulcmlencia incumbe:
a) escripturar a di~tribuição dos creditos abertos e as
despezas effectuadas com as acquisições que lhe couber promover· para as estradas administradas pela Inspectoria, como
as verbas destinadas ao expediente da administração central
f;, em livros ou registros especiaes, os fornecimentos e gastos
acccssorios por essas contas pagos;
b) proceder a t.ndos os serviços para as acquisicões que
ihe forem ordenadas pelo inspector, inclusive ao .preparo a
publicação dos ndit.acs de concurrencia para apresentaÇão das
propostas, cujo julgamen l.o incumbirá a uma junta presidida
pelo chefe da J a divisão n constituída de mais um membro,
além do intendente, tirado dentro os chefes de secção, á escolha do inspector;
c) com os dados colhidos directamente e com os fornecidos pelos districtos e fiscalizaçõbs, organizar uma lista ge1·al de preços elementares nas praças princi1laes do paiz e nos
locaes das grandes obras;_
d) indagar das condições de fornecimento e preceitos
usuaes nn corrmrrcio. relativamente a, artigos cujas especificaçõe~ de fornecimento pendam de eiaboração, e proceder aos
despaehos rlns volumes que tenham de ~-er directamente remettidos pela In f cndencia ao local da sua a.pplicação ou emprego;
e) ter :i .su~1. guarda o instrumental da repartição que est.iver recolhido ú administração central, zelando a sua. conser\'ação e prnvidencianrln os rC"naros que fm·em em determillada occasião, precisos;
'
f) tomar todas as providencias em relação ao numerario
da «caixa das estradas», segundo o regulamento que depois
da creação da mesma caixa, fôr opportunamente ap.Íwo:vadq~
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A1·t. 22. L\.os directores das estradas de ferro subordinadas á InspÓctoria, aos cheft~s das commis~ões de estudo ou
de construc·ção c ás delegações espcciaes, incumbe cumprir e
.fazer cumprir os regulamentos em vigor e, bem assim, as
instrucções de serviço geral c as. ~~spccjacs, para cada caso,
pelo ms12.~ctor · approvadas.
·
Art. 23. A cada chefe de districto ou de fiscalizaeão,
por si c pelo pessoal que lhe é subordin~do, incumbe:
1", representar dircctamente a Inspeétoria junto ás emprezar.' ·fiscalizadas, sendo intermediaria entre ellas e o inspector em todos os assumptos que digaru respeito ao seu distriiCto
ou fiscalização;
.
2<>, zelar o cumprimento das leis, regulamentos, instrucções e confractos em vigor. na sua jurisditção, e o bom procedimento do pessoal subordinado;
3°, expedir as ordens para serviços de sua iniciativa, e
as in3trucçõos nccessarias ao cumprimento dos deveres que
lhe são confiados;
·
4°, distribuir convenientemente o respectivo pessoal, conforme as necessidadet> do s-erviço;
·
5°, inspeccionar com frequencia f.odos os serviços a sou
cargo;
6°. toda a vez que se afastar da séde do districto ou fiscalização, communicar, pelo meio mais rapido, est-e facto ao
inspect.pr;
7°, estar sempre a par do estado dos scrvtços c progresso
das obras confiadas á sua fiscalização, as quaes examinará
tanto no ponto de vista da marcha das operações, como quanto
á -escolha c approvação dos materiaes empregados;
8°, estudar e propor ao inspector as providencias tendentes a melhorar as ·condições technicas ou economiCas dbs ser,viços que lhe estão subordinados;
9", providenCiar nvs casos urgentes, sujeitando inunedHltamente o seu acto á approvação do inspector;
.
10. visar é mandar authcnticar todos os documentos que
tenham de ser· rernettidos á administração• ~entrai ou aos contractantes Q.-c serviço;
1i, proceder ou mandar proceder ao exame, mediçno e
avaliação das obras executadas na Cõnstrucção, como aos tra....
·balhos de tomadas de ·contas o aos de arrolamento de materiaes por depositar ou transferir a outrem, tudo de conformidade com os contractos c instrucções em vigor;
·
12, propor as multas e outras penalidad-es que devam ser
applicadas aos contràctautcs ou concessionarios, dando a este~
conhecimento prévio da summula da proposta e enviando ao
inspector, juntamente com a justificaç 1o desta, as razões porventura expostas pelos intcressaçlos para explicar a falta COlllmettida;
·
13, ter ~cmprc em dia o inventario do numero, ou quantidade e estado das utilidades e materiaes de serviço a seu
cargo;
14, fornecer á ~" divisão ás indicações necessarias aos
assentamentos do livro de fl)s de officio e do almanaque do
pessoal;
15, remetter, semestralmente, ao inspectot· os boletins de
serviço annexos -e os que vierem a ser approvadn~, e'rn substituição ou additamento a P,lle11i;
l..eill de i9.at - Vol. VI
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1G, apresentar aLé o dia 28 de ~ev~re_iro.! o relatorio annual
dos ::;erviços effectuados na su~ .Jurisdwçao. durant~ o anno
anterior, com todos os dados ~x1g1dos pelas mstrucçoes e regulamentos em vigor e mais o orçamento das _despezas provaveis do districto ou fiscalização, no .anno segumte;
.
17, expedir, de conformidade com as disposições contractuaes e com as leis regulamentaes e demais prescripções em
vigor, as guias ·para impm'tação de material com isen~tão do
impostos. aduaneiros, as qu:1es assignará juntando uma via a()
proce~so que será, assin~, remettido _á administraç~o centr.al
para suhmetter-s-e ao devrdo exame e JUlgamento do, mspeetor;
15, extrahir as certidões que tiverem de ser passadas á
vista de documentos sob a sua g·uarda;
19, providenciar, mensalmente, sobl"f' a organização e remessa, .ás delegacias fiscaes, das folhas do pagamento do pessoal do districto ou fiscalização; .
!~0, manter um registro para todo o material de transporte
das -est.radas fitcalizadas, do qual conste a natureza de cada
unidade, sua entrada em ser v iço, baixa, modificação, tro.ca. ou
venda, e communicar semestralmente á administração central
as alt-erações por que Jorem passando as indicações de tal registro;
.
21 assistir, sempre que isto fôr possível e em se tratando
de assumpt.o que interesse ao G0verno Fedéral, as assembléas
dos accionistas das companhias fiscalizadas;
2~, examinar a planta, o custo, o destino e mais particularidades dos terrenos -envolvidos nos processos de desapropriação, que informará propondo ao inspector a approvação plena
ou restrictiva da referida .planta, :conforme os funda.mentos em
que a proposta assentar;
23, verificar si as emprezas ~contractantes e subvencionadas pagaram, antes de encetar-se a construcção, as indemnizações por desapropriação, e si as escripturas foram passadas em
fórma legal, devendo s-er entregue ao archivo da fiscalização
um traslado de cada uma dellas;
- ·
24, nas construcções empreitadas, examinar a relação das
madeiras escolhidas para dormentes, determinando as alt-era..
ções cabiveis na mesma relação, e regeitando os dormentes ti~
rados das esp-ecies impugnadas;
25, dirigir e assistir as experiencias de pontes e pontí1J?.ões1 mandand~ lavr:ar uma acta descriptiy_a de cada exp-e:..
r1enc1a, que ass1gnara com quem, na occas1ao, ·representar a
empreza que construiu a obra;
26, autorizar o transito sobre ~pontes e pontilhões, quer a
superstructura seja provisoria, quer definitiva, mas sómente
depois das provas. de resistencia;
27, zelar a exacta applicação das tarifas approvadas;
28, informar os projectos d-e tarifas, instrucções regul~
mel_!tares d3: estrada e quau~os .do pessoal, sujeitos á appro• va_çao superiOr, propondo e .Justificando as alterações que entender conv;eni-entes;
2H, propor a revisão das tarifas e instrucções regulamentares, nos prazos •contractnalmente estabelecidos e fazel-o com
audi-encia das ernpr.·ezas, qua,1do a iniciativa da ~evisão não ti.ver partido de lia.-.;;
30, exigir a retirada do serviço. da!! locomotivas,
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carros e vagões que, pelo sen máo estado, não offereçam
m:üs a necessaria segurança;
31, dar andamento ao processo das reclamações por demora, pm·da-: e avarias das mercadorias despachadas;
32~ examinar, no loca!~ as causas dos accidentes, para o
que o ~~mpregado que levar o facto ao conhecimento da administração (~a estra•ia. deve. ao mesmo tempo, communical-o á
fiscalização.
.
Art. 24. Aos eontinuos incumbe, além do transporte da
cer-!'cspondencia, .todo o -serviço de a~seio que competia aos
antigos serventes.
Art. 25. A não ser em objecto de serviço, nenhum funcoionario poderá ausentar-se da residencia que lhe for de:=:;ignada sr~m autorizaç.ão do seu .:;uperior hierarchico.
CAPITULO IV
DAS !'<OME:\ÇÕES, Pnn:MoÇÕES E EXO!'H~RAÇÕES

.Art. 26. Os funccionarios da Inspectoria, quer do quadro permanente (art. 5°), quer d" supplementar, perceberão
os vencimentos mensaes e mais vantagens pecuniarias, fixadas
nas tabcllas annexas.
.
Art. 27. O ntlmero, categoria e vencimentos do pessoal
de cada estrada administrada pela Inspectoria e o de cada
commissão de estudos ou construcção,- serão fixados pelo
mini!=:tro por proposta do inspeetor .
. Art. 28. O cargo de inspect or será exercido por engenllmro nacional .
Art. 29. Salvo os log~res de copista, dacLylographo, porteiro e continuo, que serão providos livremente pelo inspeotor, (' prcenchimenf.o dos dPmais cargos do quadro permaneniP da lnspee.t.oria ~erá feitn pelo modo
adiante indicado.
1
Pal'agrapho unieo. Os cargoR de primeira entrancia dl:'
quadro permanentl', que exigem concurso, são os de quarto~
escripturarios e os de desenhistas.
Art. 30. As prime iras nomeações do quadro permanente,
dependentes on nãn de concn t·so, serão feitas em caracter
interino.
Paragrapho unieo. No fim de um anno de effectiv(•
exercicio, descontadas as licenças e as faltas não justiJicadas,
será o funccionario provido effectivamente si tiver revelado
zelo e dedicação ao serviço, sendo dispensado .no caso contrario.
Art. 31. Os cargos effectivos de categoriá màis elevada
serão providos por accesso, pelo inspector ou mediante proposta deste, e da seguinte fórma:
a} os de chefe de secção e de chefe ,de districto por merecimento, mediante promoção de engen~iro de t• .cJasse ou
remocão do segundn para o primeiro daquelles .cargos;
b) os de eng(mheiros de primeira classe por engenheiro
de 2* classe;
c) os de official por prim~iro e.scripturario;
d) os de i o escripturario, por 2•, os tle 2° por 3° e os de
3• lJ)Or 4•.
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§ f. 0 As promoÇões, nos casos constantes das lcttras b, c e
d serão feita!; dons tcrros pm· merecimento c um terço por
antiguidade de classe. ~
§ 2. Pant os cfl"e!~os do paragraplw untcrit 1r, a antiguidade que prcvalcc<' é a do effeclivo exercício no cargo, descontadas as licenças, por qualquer motivo, c a5 faltas justificadas. ou não.
·
Art. 32. As nomeações, promoções c cxrmcrações serão
feitas:
a) por decreto - a de in:;pccf.or c as ctc chefe de divisão,
chefe de secção c chefe de di~trieto;
b) por portaria do ministrn ela Viação e Obras Publicas
- as dos outros funeeionarios cujos vcnéimcntos mensaes
forem de 500$ ou supPt'ÜJrcs, c a dos escriplurarios;
c) por portaria fliJ inspertor --· as dos rlemais funcciona·
ria~ dos quadros da Inspectnria, inclusive os dactylographos f.l
a.s dos funccionarios das administrac.ões c eommissõcs que
tenham vencimentos mensacs de 300$ a :>00$, exclusivo;
d) pelos .chefes das administrações c commissões os respectivos funccionarios que tenham vencimentos mensaes inferiorrs a 300$, c os jornalc\ros.
Paragrapho uni co. Os jornacs de mais de 10$ dependem,
em cada caso, de antorizacü.o f'special do in~pcctor.
Art.. 33. Os c1J0fc::; dn divisão serão nomeados dentre os
chefes de ser.cãn e dP disfrido, rmra servirem em commissão.
Art. 3~. O chefe rlo gabinetf'.~ os ajudante~ flo gabinete e
o intendente-serão livremente c;::co!hidos dentre o pessoal dl)
quadro da Inspccf.nl'ia (' dPsignados para servirem em com..
missão, sem fH'''cla dos veneinwn ~.o~ tios rP.;;Jwcl.ivos cargos
e:ffcctivoi!i.
· Art. 35. O funreionario nonwado uu lH·omovicln deverá
tomar posse ou entrar om cxereicio dentro do 30 (trinta dias),
contados da data da publicação do acto no Diario Of(icial,
prazo que poderá sPr prorogado pelo ministro, ou pelo .inspeetor quando este vruC('UPr o ado de norücaçãn ou promoção.
§ 1. Si o funccionario nomeado ou promovido não residir na Capital Federal, o pmzo será conf a do da data em que
clle tiver comtnn~lieação official do acto.
§ 2. 0 O funceionario nomeado ou promovitlo, que não tomar posse dcntru dos prazos mencionados no presente artigo,
Ferá considerado como tendo renunciado a nomeação ou promoção, em conscquencia do quP. se lavrará o competente acto ..
Art. 36. Os funccionarios offectivos, que contarem dez
«:~U mais annos de serviço, sô poderão ser destituídos de seus
~argos -em virtude dP scnten~~a judiciaria ou de 1proccsso administrativo, salvo o pessoal a que se refere o art. 7o e o caso
do abandono de emprego (art. 37).
Paragrapho unico. Para os effeitos deste artigo, será contado sómentc o tempo de serviço em empregos ou cargos fedcraes, qualquer que seja a. sua natureza, deseontadas .as licenças e faltas.
Art. 37. Será exonerado por abandono de emprego o funccion~rio. í{Ue ~e ausentar da rcpal't.ição por mais de trinta dias,
~em ,lUAhfwnçao dnF; faltas •.
0

0
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CAPlTULO V
D-\S PR01.IOÇÕES, PERMUTAS, SJ]BSTITUlÇÕES, LICENÇAS, FfRJAS li
DESCONTOS DE FALTAS

Art. 38. Os chefes de secção podem ser removi dós de uma
para outra divisão, ou secção; no primetru caso, pelo ins'Pector.
c no segundo, pelo chefe da divisão respeetiva.
Os chefe;;, ele districto, os engenheiros de 1. a e 2• classes, os
officiacs c demais funccionurios poderão ser removidos pelo
inspector, de uma para outra unit.ladc administrativa: dtvt··
são, districtr) ou fiPcalização. cabendo ao chefe· de cada uni···
dade administrativa a distribuição do pessoal e as remoções
vcrificaycis dentro do departamento a s::m cargo.
Art. 39. Poderá ser concedida pela' autoridade compe ..
l PntP-. ~em' prejuízo do sC'rviço, a permuta de funccionarios
cujos cargos sejam equivalentes em cagetoria e vencimeptoe .,
Paragrapho uni co. A' concessão da permutfl precedera. tn:tormação dos chefes a quo estiverem sufiordinados os permutantes, que irão occupar o ultimo Jogar na lista de antiguidade de classe do novo posto.
·
Art. 40. O f1i'nccionario removido deverá entrar em exer..
cicifJ no novo posto dênt.ro do prazo de trinta dias que, a juizo
do inspcctor. poderá ser pro rogado. Si não o fizer, sobre perder os vencimentos integraés a contar da expiração do prazo.
fica sujeito á exoneração por abandono de empre·go (art. 37)
Art. 41. O inspector será suhstit.uido em seus impedimentos tcmporarios pelo chefe do gabinete ou pelo chefe do
divisão que o ministro designar; o chefe de divisão pelo chefe
de secção ou de districto que o inspector designar, e os demais
funccionartos pelos seus immediatos em categoria, feita a designação pelo inspcctor, respeitado o caracter technico da
funcç~o.
·
.
Paragrapho uni co. Nas administrações e commtssões subordinadas á Inspectoria, as substituições interinas dos funccionarios de nomeação elo ministro, ou do .inspector, dependem de approvação deste, mediante communicação ou eonsutt~
do chefe do serviço.
Art. q2. Em caso de substituição por motivo de licenç='
'ou de férais nhsf'rvar-se-hão as disposições constantes do deP.reto n. 11L6ô~. de t dP fevereiro de 1912'1, ou outras que le· ·
galmente as substituírem.
Art. 43. Quando o substituido estiver, sem perda de ven~
cimentos e por designação de autoridade compfltente, exer..
cendo temporariamente funcções differentes das do seu cargo,
ao substituto, eaberá. além doR proprios vencimentos tntegraes,
·uma gratificaç.ão igual á differença entre estds vencimentos
e os do funccionario substituído.
Art. 44. O funccionario perderã.:
a) to1!os os vencimentos quando faltar ao serviço sem
causa Justificada. nos termos do decreto supracitado; quando
se retirar an.tes de findos os trabalhos, sem autorização do re...
spectivo chefe ou quando estiver suspenso; ,
b) toda a gratificação quando comparecm· depois de en.
cerrado o pontv.
' .
Art. 45 .. São consideradas causas justifiticativas de fal ..
tn~ ~ómente as que são mencionadas no supracitado decreto
o!

ACTOS DO PODER EXECUTIVO

n. 14.663, ou em outras disposições l·egaes que o modifiCarem
ou substi tu irem .
.
Art. 46. Na administração central ficam sujeito&. ao ponto
t.odos os funccinnarios .á ex:cepção do inspector. do ch~f~ _<io
gabine.t.~, dos ajudantes do gabinete e dos chefes de divisao,
que, ent~·eLanto, deverão dar aos seus subalternos o exemplo
da assidui.-Jade e da pontual.idatie.
CAPITUIIO VI
\

DAS .t\.JCD.\S DE CURTO, DO Dl'qEITO A TRANSPORTER E DAS DIARIAS
.-\0 PES80AL TlTUJ.. ADO

Art. -i7. Quando, em consequencia de nomeação ou remoção, o funccionar!n tiver de estabelecer-se em lo~alidade
diversa d11 em qve I*esidir, ser-lhe-ha abonado um mez de ordenado, a titulo Jp a.juda de CUSh', observado O disposto na
circular h. n, ce 1 de nnvembro de HH9, do Ministcl'io da Viação e Obras P\lbl i cas.
Art.. 4S. Os funccionarios removidos e, bem assim, aquelles que, em virtude de primeira nomeação ou promoção, forem obrig:tdos a mudar de residtmcia terão direito a passa-gens c ao transporte fie bagagens para ~i e ~;;ua familia.
Art. 49. Correrão por conta da inspectoria as despezas
de transporte feitas com os arbitros, pryr parte do Governo,
nas questõe'- crn que a mesma inspectoria figurar.
Art. 50. Aos funccionarios, da inspectoria, propriamente,
o da8. aqmini.;;traçüe~ e commissões, quando •em serviço fóra
das sua:; 1espectivas sédes provisorias ou perma:qentes (logar
em q1Je teem j)nusc e refeição habituaes) serão abonadas, ém
folhas espeeiae-::; ,a titulo de diarias. as importancias por el!es
·~espendidas com r,,. tUEada, carro ou cavalgadura e alimentação, excepto bebidas alcoolicas.
F.sta~ imporf.ancias, até o rnaximo da «T,!tbella de diarias",
anp.exa, s&n.o comprovadas pelas notas e recibos de cada despeza, a juizo do ch·~fe do departamento a que perterlcer o
fum~cionai·io.
·
§ 1. 0 As diarias, marcadas para o pessoal titulado das
administrações e commissões são igualrnenfl' consideradas
eumo maximos, para os fins derJte artigo.
§ 2. Deve ser remet.tida, mensalmente, ao chefe da 2•
divisão uma via de cada folha das diarias abonadas no mez
anteri•or, acompanhada dos recibos e notas de aue trata este
àrtigo, corr·petentemente visados pelo chefe respectivo.
ii 3. o ~ chefe do departamento é responsavel pelos abu:->os poryentura verificados. no abono das diarias. o aual aboTI!l, ·em hypothese nenhuma, se póde confundir com uma varte
iJm, venr.imenf.o~ recehidos Delos funccionarios a quem a.oroveitar.
0

CAPITULO VII
DAS PENAR DISCIPLINARES

Art. 51. Os funccionarios da inspectoria, em caso de
falta de cumprimento dos deveres, ficam sujeitos ás seguint.f>s penas diRciplinares:
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i o, advertem·.ia;
2°, reprehensão:
so, suspensão.
Paragtapho unico. Da suspensão podérá o funccionarin
recorrer á autoridade immndiatamente superiot·.
Art. 52. Só pelo ministro poderá ser imposta suspensãn
de mais de trinta di.'ls, cab<:ndo ao inspector a imposicão da
mesma ppna por pra~Y.o mais curto, ou aos chefes de servico
em relação aos funccionarios que lp.e são r~spectiva~énte
subordinados, caso em que se tornara necessar1a a conflrmaOI'il\ do inspcctor para as suspensões superiores a oito di;ls.
At'l.. 53. O funccionario que faltar ao serviço oito dias
conS~Ccutivos. sem participação ao seu chefe;
incorrerá na
pena disciplinar fln :mspensã.o do exer.cicio com perda r)n...;
vencimevtos.
.
Art. 5ti. A ppna de suspensão priva o funccionario dfl
contar na ant.igniaade de exercício o tempo da sua applicação
o() de perceber og vencimentos correspondentes, salvo os caso~
de pronuncia ou suspensãó preventiva, em que, no primeiro,
(l flincr.ionario terá direito á metade do ordenado c. no se-gundo, ao nrdPnar1n por inteiro, até ser afinal condeninarlô ou
ab~olvido.

Verificada a absolvição, será restituída ao fnnccionario
' parte do~· vencimPntos descontada.
CAPITULO VITI
IIO

PROC~SSO

ADMINISTRATIVO

Art. 5ó. O proc~so administrativo será organizado por
uma cnmmü;são composta de tres funccionarios, para est o
fim designados.
§ 1. A comml!:;.;;;ho ouvirá o accusado e todos os funccio_narios ou pessoas que tenham conhecimento do facto que lhe
Á imputado. ou CJlH' po~sam prestar qlJalquer esclarer.imenro
'a respeito, bem como procederá a toda.s as diligencias que ~n
lnrnarem necessarias. ' · ·
·
·
§ 2. Ao a~ctisado será concedido o prazo de quinze dias
para ·produzir a sua defesa, dando-se-lhe para este fim. vista
do proCJesso .
· ·§ ·3. 1,erminado o processo da:rá a commissão o seu parecer' em act~ ~special, ~m que mdír,atá as eonclusões a qlH'
chegou.
·· '
'
·
·
.
~ 4.o Ser~í então ouvido o chefe de serviço que perten~er o. f~nccionario, si · t:U chefe não tiver tomado parte na
co_. ~m1s_ ~ao de que. tra~a o presente artigo: depoi~ do que subtr~o os a_utqs á apt.ofldade competente para demdir .
.§ . f>.o 'fr~tando-s~ de funcciónario qo~eado' i>~r decreto,
o tn~n!stro ·pão podera despac,bar defipibvámetitf3 riô 'J)rocesso
ad.mmistrativo ~em prévia deliberação do ~residente da Repubhc:t!
·
.
·
.
· Art. 56.· Em .caso algum, serão ne~das ao funccionario
exqp.~rado as certidões qn e reqllerer das divérsas peças do
ptb~e~~o admihisttntivo.
·
0

0

0
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CAPITULO IX
,DO PREENCHIMEN'l'O DAS VAGAS

QUE SE DEREM NOS

ÇARGOS

D'B

PRIMF:InA E'NTHANCJA DO QUADRO PERMANENTE

Art. 57. As vagas que se abrirem, nos cargos de. engenheiros de 2" classP. do quadro permanente da Ins.pectorm, serfw preenchidas por. engenheiro, até 40 annos~ que possuir titulo do pngenhciro t·egistrado no Ministerio da Viação e
Obras Publicas e quP. provar, com attestados dos respectivos
chefes, ter ocr.upado vor mais de dons annos, pom zelo e
competencia, de prcferencia em serviços de campo, o cargo
de engenheiro, P.Dl cummissão ou interino, nos departamen'y o~. admiujsl.rar,õr's ou com missões sujeitas á Inspectoria.
:Arrf. 58. 0 ('OilCll!'SO para OH r,argOS de 1 a entrancia, meneionadOS no art. 29, paragrapho unico, obedecerá ás disposi•;õPs (1os artigos seguintes:
Art. 59. No caso de não existir candidatos habilitados
por .concurso real izadn nos ui Limos tl'C'S annns, o inspector
mandará publicar edital para abertura dn inscri·pcões em
a ovo concurso.
Paragrapho uni co. O edital mencionará as condições de
admissão dos candiclal os f' as IH'OV3S exigidas c será publicado
eom anteeedcncia de :30 (lias no lagar em qun se tenha de
rnal izar o concurso.
.
Art. 60. .As provas devem ser iniciadas dentro de trinta
.flias depois de encerrada a inscripção, de que se dará conhecimento aos interessados pela opportuna publicação _dos eompPtenles e di lacs.
Art. 61. Ordenada a publicação do rprimeiro edital, o insP'~ctor designará o ehcfe de divisão, chefe de districto ou
rlwfe de secção, que deva presidir ao ronrurso. e um outro
1'm1Ccionario para sP.rvir de secretario.
Art. 13'2. O::; candidatos deverão reque.rer a sua .inscripção
:w insprrt.or. juntando an reqm•rimf;nto ánrnnwnt.os que pro\·Pm;
ai

a sua identidade;

1/\ a qualidadP. df' eidadão brasileiro;
idade maior de 18 e mç:>nor de 30 annns;

(d

d) b•)tn procedimento;
c) nusnncia de molest:ia contagiosa.

Ar L. 63. Os requerimentos de inscripção serão informados pelo secretario do concurso e despachados pelo presidente, não sendo concedida prorogação de prazo, além do !fixado no edital, para apresentação de documentos que faltarem
ou não satisfizerem ús Pxigcncias da lei e {ls constantes do
artigo anterior.
Art. 6 L O resultado do trabalho relativo á inscripção
dos candWatos será tornado publico pelo secretario, de ordem
tlo presidente, na folha official c nos mesmos jornaes em que
o concurso houver sido annunciado.
· ,
_ Paragrapho unico. No jornal em que se fizer esta tmblieaça!l, declarar-se-ha o fundamento dos despachos dest'avoraveis aos requerentes.
. ~rt. 65. O candidato póde tambem juntar ao seu requenmento, documentos que provrm habilitações especiaes e ~er~
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viços prestados á Nação, afim de ser isso levado em .conta na
classificação, quando, •pelo resultado dos. exames, ficar em
igualdade de condições com outros concurrentes.
Art.. 66. A commissão examinadora será normalmente
eomposla de quatl.'o· a seis fnnccionarios da Inspectoria, designad• s pelo in!-pcetor.
§ 1. Por proposta do inspector, poderá o ministro,
. quandc julga:r conveniente, designar para examinadores :funt'Cionarios csteanltos á Jnspectoria. .
,
.
~ 2. Por oecasião.da designação ou nomoa(:ão dós examinadores, fler(í. iúdicada a materia ou materias, que competi,·cm cspectalmentr a cada um.
§ 3. A designação ou . nomeação dos examinadores só
_será rc~ita rlopois de terminado todo o trabalho relativo á.
inscripção dos candidatos.
Art.. G7. Salvo determinação em contrario, vor parte do
inspcctor, as diffcrentcs provas do concuT'So sr realizarão
depois de encerrado o expediente da repartição.
Art. 68. Ao presidente, secretario e membros da commissão examinadora será abonada uma: diaria, arbitrada pelo
ministro. nos dias em que se effectnarem ae provas do concurso, on Pm que se reunir a commissão examinadora, por
ronvocação rlo prosidente, para deliberar acerca dos trabalhos a seu car.g·o.
·
Art. 69. ·o concurso se cffoctuar:i em dias utois conso(mtivos, sg.lvo raso de molestia ou outro gràvc impedimento
do presidente, do s-ecretario c de ·qualquer dos examinadores.
Art. 70. E' caso para suspoicão qualquer parentesco, proXimo ou remoto, entre o candidato o o presidente do concurso
ou qualquer dos examinadores.
Averbada :>. suspeição, o suspeito deixará de votar e a arguição e o julgamento das provas serão feitos por outro examinador, escolhido pelo presidente.
ArL. 71. Haverá duas cspecies do concurso: para dei-'!P. ..
nhista e para quarto cscripturario.
~ 1 . o O concurso para desenhista comprc'!Jeuderá:
a) cnlligrapllia, portuguez e francez (lojtnra c traducção):
b'f ·desenhos linem·, topographico '(\ de plantas e perfis de
estradas;
.
c) desenhos de ,projcetos de edificioR, de obl'il.S de art.-e e
dn' machinas;
d) cubação de obras de . arte, terra-plenagem, interpreta-ção de plantas c perfis relativos a estradas de' ferro e pratietl
de ma.chinas de calcular;
e) _nathcmatica elementar.
~ 2. o O concurso para quarto escripturario comprehende:
n) calligraphia, portuguez e francez (leitura e traducção) ;
b) mathematica -elementar:
c) chorographia e historià ·do B:':'asil:
,
d) noções do direito publico · e administrativo, redacção
offioial;
e) dactylographia;
Art. 72. Os oeoncursos constarão de provas escrl.ptas, oraes
e P;!'aticas, fixando o presidente, préviamente, o tempo de duraçao de cada uma.,
0

0

0

ACTOS nn PnDJm. EXECUTIVO

Art. 73. A commissão examinadora organizará os pontos
para as differentes provas, escriptas, oraes e praticas, ficando
entendido que, ·nas provas ora-es e praticas, os examinandos
poderão ser interrogados sobre qualquer outro ponto além d~
qüê fõr por elles tirado.
· Art. 7 4 .'A nota ·de cada prova escripta deve ser dada com
toda a clareza e assignada pelo examinador, que, além distCt.
assignalará todos os erros, omissões e defeitos encontrados.
A.rt. 75. As provas escriptas serão apreciadas por todo~
os examinadores, dando ~rada mn a nota do seu julgamento par..
ticular.
·
Destas notas o secretario tirará á media. que tambem
será inscripta por seu punho e assignada.
Paragrapho unico. O presidonte poderá modificar o gráo
accusado .por esta media, justificando a altera~ão em parecer
'Cscripto na propria prova.
Art. 76. O presidente do concurso e todos os examinadores t~tão voto c o direito de arguir em qualquer prova oraJ
ou pratica ..
Art. 77. O julgamento das provas oraes c praticas serâ
f-eito pór meio de •cedulas assignadas, que conterão a nota O, 1,
2 ou 3 de que cada um dos votantes julgar merecedora a prova. Finda a votação relativa a cada candidato, o secretario, com
a assistencia do presidente, calculará a media do~ pontos obtidos.
Art. 78. A media inferior a um, -em qualquer prova, basta
para inhabilitar o candidato.
·
Art. 79. Terminadas todas as provas, serão sommadas as
notas alcançadas por cada candidato e determinado, para os
effeitos da classifteaçi'io, o numero de pontos conseguido.
Arl.. 80. S!~dt eliminado o candidato Cll,lu qi;mero de
pontos fôr inf-erior ao de provas multiplicado por ('1,5) um e
meio.
·
· ·
Art. 81. Serão classificados, dos restantes, apenas os cinco que tiverem alcançado maior numero de pontos.
Art. 82. Será eliminado o candidato que deixar de comparec-er á prova para que tenha sido chamado, no dia e hora
marcados, e tambcm o que deixar de -concluir qualquer das
provas.
Art. 83. Quando se houver de dar a substituição, pdr moIestia ou não comparecimento durante dous dias consecutivos,
do seceetario ou de qualquer dos examinadores, o presidente
providenciará a respeito, desde logo, levando o facto ao conhe.:..
cimento do ihspector, para que este resolva sobre a substituição, que s-erá difinHiva.
Art. 84. O presidente do concurso providenciará, 'Com a
devida antecedencia. sobre a necessidade de serem os candidatos -examinados por turmas, attento o numero destes e o
.
t.empo disponível para os exames.
Art. 85. Por edital, publicado no jornal official, serão
diariamente convocados os coiic'urrentcs para prestàrem as
provas a qll.e se tenham de stibmoetter.
·
"Art. 86. O presidente do concurso, o secretario e os examinadores não se afastarão da sala durante as provas \oraea.
Caso contrario, suspender-se-hão os trabalhos atê que se reuna a com missão de novo.
· Art. 87. Durante as provas escriptas, os concurrentes não
poderão deixar OS seus logares, salvo se preêiRarem dirigir-se
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ao, pres~dent-e <lo concurso ou ao examinador da materia, com
previa .autorização do presidente.
Art. s.~.. D~rante as provas escriptas, o candidato n~o poder à retirar:..se -do seu logar sem conséntimento do presidente,
àE:mdo eliminado do 1concurso si infringir esta disposição depois
d-e adver~ido.
Paragrapho umco. Será igualmente eliminado, sem direito á inscripção em futuros concursos da Inspectoria, o candidato que fôr apanhado a commetter fraude nas provas.
Art. 89. Em cada dia lavrar-se-ha uma nota em que se
consignarão os pontos sob.re os quaes tenham versado as provas, os nomes dos concurrentes examinados, as notas a elles
conferid~s e todas as occurrencias verificad.as nos trabalhos.
Art. 90. •rerminado o cnnçurso, fará o .presidente um relatorio, .que apresentará ao inspector, :com cópia authentica
das actas, as provas escrtptas no original, os papeis c.oncernentes á inscripção .dos candidatos e a relação e clas~üficação destes. O inspector approvará o concurso ou ~ecláral-o-ha null~
communicando a sua decisão ao ministro da V~açã~ e Obras
Publicas.
Art. 91. O resultado da classificação dos concurrentes será
publicado em edital.
'
Art. 92. Dos actos concernentes á inscripção e classificação haverá recurso para o inspector.
• § .1 . o Taes recursos serão interpostos no prazo inaxim(}
de ·cinco dias, contados da· data do edital, -e serão pelo presidente do concurso encaminhados com todos os esclareCimen..
tos e documentos precisos, no dia seguinte ao da sua npresentação.
·
§ 2. o O~ recurso~ prescriptos não serão encaminhados em
ea~o algum.
··
Art. 93. Valerão por tres. annos os concursos approvados.
CAPITULO X
DISPOSIÇÕES DIVERSAS

,
Art. 9/L Os funcci~narios da Inspectori~ não poderão. occupar-se, em caso algum, durante o expediente, de serviços
estranhos á repartição e, mUito menos, áuserttar-se, antes de
encerr:aqo o mesmo Pxpediente,. para entreg:lr-se a outras oecupaçoes.
Paragrapho uni co. Será exonerado, para moralidade ao
serviço, mediante processo administrativo, o funccionario que,
~as horas dó expediente, ou fóra dellas, realizar trabalhos para
emprezas particulares que tenham ·interesses· directà ou indirectarnente I igalJ.os á acção da -Inspectoria.
. Art. 95. O funccionamento de todos os serviços da administração central começará ás onze horas ·e termina.rá ás tlezesete, ·em. todos os dias do anno, excepto domingos e dá tas de
festa naciOnal.
·
.P~ragrapho uni co. As horas do começo ·e encerramento do
expediente poder~o ser ,alteradas· pelo insp·eetor, na Capital Federal; e nos districtos e fisealizaçõés cujas sédes forem f6rn
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da Capital J?ederal, pelo respectivo che:f.e; mantido, porém, ó

mesmo numet·o de horas de trabalho.
Art. 9(). Em caso de necessidade, póde ser prorogada, pelo
~hefn de serviço, a hora de encerramento do expediente no
seu departamento.
Art. 97. A conrspondcncia official do ínspector será,
normnlmrntP, redigida pelos chefes de divisão e encaminha ...
ifa ao gabinclP para a nrcPssaria revisão.
Art. 98. Ao arbitro nas questões que forem levadas a
aEhiframl'nto, em \'irlude dos contractos, caberá ._a gratificaçao quP .o ministro drtrrminar, por pt·oposta do inspector.
L\ rt. !)!) • tOs funccionarios nomeados interinamente ou
em cnmmü;c:;ão, pa\'a detf'rminados· carg·os do quadro suppte...
menl.ar, ficam exonerados ctf'sse oargr~ quanctc' dcsignadog
para novas eommissõcs.
Art. 100. Na organização de novas com missões, serão de
P!'t'ÍPrencia avrnycitadns os funccionarios que já t.ivorém servtdo em commissõcs anteriores da Inspretoria. a contento dos
rnspectivos chP t'es de serYieo.
Art. 101 . Os engrnllriJ:os, nomeados em cnmmissão para
n quadro supplempnf.al', sPrão todos de segunda classe.
Art. 102. O rnf'JI'nllt>irn dn 1" ou ~a classe que. na fórma
de~te rcgulamrnfo, fôr incumbido de chefia de fiscalização
inclrpcmdrntc percl'herâ, além do~ vencimentos da respectiva
rat.rgoria, uma gral i l'icação mensal. variavel all; 300$, a critcrio do insped or. conforme a importancia da fiscalização o
o montantr dos honorario:-;, assim accrcscidos.
§ 1. o~ Yencinwnt.(ls, deste modo eleYados. não poderão
atJinJ!ir o~ de chcfr dr districto, excepto o caso dos engenhcii·os em srrvil_~o na Estrada rtc Ferro de Tocantins e na
1\fadoira-·M.amoré. que vencerão. na conformidade da nota
npposta ao quadro n. 2. uma !!Tal ificação p:-;,pccial por inhOS··
pitnlidarle de clima.
Art. 103. Para o calculo da dotação annual do quadro
~npplrmcmtar da Tnspr-ctoria, serão observadas as· segnintes
regras. relal ivas ao nnmrr·o dog eng('nhciros fiscacs:
n) no rcgimcn de const.rncção, a cada trecho nunca maior
dP vinte Jdlomctros, em construcção effectiva, corresponderá
nm engenheiro fiscal, c quando a linha em construcção conf.ar extensão superior' a sessenta kilometros, de serviço activo,
poderá chefiai-a um engenheiro fiscal eom funcções de c.hefe
de secção, a que se subordinarão os outros engenheiros, nomParlos na tproporção indicada;
b) no rogimen de eoncessão, haverá, no maximo, um
engonhoiro fiscal para cada 80 kilometros em construcção .
.Art.. !O ri. Nas construeç.ões de estradas de ferro por administração da InspPcLoria. a3 tarefas concedidas não serão.
em regtra, superiores a quinze kilomct.ros, não podendo, a um
~ô tarefPiro, sPr at) mesmo t.rmpo concedidas mais de duas;
e. no caso de sPr'r-rú concedida~; duas tarefas. a segunda só ~erá
ntacndrt dPpois dn rs1 a t'rm os scrYiços da primeira sufficien ..
tenwnte adiantados.
§ 1. Nos ajwdcs de tarefas, eerã') consignados não só os
preços das obras, como os salarios mínimos que o tarefeiro d
obrigado a pagar a cada e.spccie de operario, segundo o offi..
cio desempenhado e sua categoria em cada officio.
Art. 105. O serviço da Estrada de Ferro Madeira-Ma·mor8 ser(~ titnlo de merPcimento IJ)a.ra a promoção.
0

0
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OAPilTULO XI
DISPOSIÇÕES TRANSITORIAS

Art. 106. Os actuaes funccionarios· effectivos da Iuspe.
otoria, quo excederem a lotação do quadro permanente continuarão a servir como funccionarios effectivos, mas as sua.r;;
vagas . não se preencherão no .quadro effectivo cmquanto não
desapparecer o excesso .
,
Art. i 07. Quando occorrerem vagas temporadas nas funccões a cargo dos· engenheiros fiscaes de 1• classe que, exeepclonalmcnte, figuram no quadro supplementar por excedederem a lota.;:ão do quadro permanente-, serão tacs funcçõe.3
exercidas por engenheiros addidos, ou, na falta dPstcs. oor ~-'.,;13tranhos com a nomeação de cng·cnh·eiros interinos de 2" classe.
Art. 108. Depois de aproveitados no quadro permanente
os funccionarios effectivos, tornados extranumerarios em virtude deste regulamento, serão, então, succcssivamcntc aproveitados, no dito quadro, os funccionarios addidos.
Art. 109. Os funccionarios cxtranumerarios e os addidos
poderão ser designados, pelo inspector, para servir, em commissão, noutros cargos, de natureza correspondente á dos seus
logares e sem dc·ercscimo nenhum dos vencimentos respcf~tivos.
Art. 110. Os fiscaes-geraes e os chef-es de districtos addidos, ou extranumerariM, poderão ser nomeados, pelo inspector, para ct1e1es de fiscalização, em commissão, mas sem direito ás vantagens de que trata o art. 102.
Art. 111. O~ actuacs engenheiros que tecm titulCI de nomeação d-e fis~al de serviço elcctro-techni-cos ou de usinas
electricas, sujeitas á fis.calizacão da Inspectoria, serão exonerados, podendo, porém. ser nomeados engenheiros de 2" classe, em commissão, s·c assim o entender o Governo.
Art. 112. Os actuars engenheiros ajudantes, que nãn forem promovidos a chefes de secção, serão para todos os cfc.
feitos, computados no quadro suppl-cmentar entre os engenheiros de primeira classe, sem pre,iuizo dos seus vencimentos.
Art. 1 i3. Os actuaes calculistas, qu~ não forem aproveitados de outro modo, serão nomeados desenhistas.
Art. 114. Os actuaes contínuos serão nomeados {'ontinuos
de primeira classe depois de aproveitados os addidos de igual
ou maior veúcimento que o da tabella.
· Art. 115. Os novos Jogares previstos neste regulament~
só serão preenchidos ao passo quo os serviços forem sencln r~
organizados c á medida das necessidades.
Art. 116. O presente rrgulamento entrará em vigor no di::t
31 do dezembro do corrcnto anno, ficando revogadas as disposições em contrario.
Ilio d~ .Tatlciro, G Jo dczcmhrn do 19:!-L-J. Ph·es tlu lHo.
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QUADRO DOS FUNCCIONARIOS
PARTE PERMANENTE

Venci'mentos
N.o

Categoria

Mensal

Annual

Total

1 inspector ..
2:500$000 30:000$000
. 2 chefes de divisão 2 : ooo$ooo I 24 : 000$000
5 chefes de secção. 1:500$000 18:000$000
7 chefes de districto
1:500$000 18:000$000
24 engenheiros de 1"
classe.
1:166$666 14:000$000
4-'J engenheiros de 211
900$000 10:800$000
classe. ..
700$000
8:400$000
5 officiaes ..
12 primeiros escripturarios.
600$000
7:200$000
H segun_dos escriptu6:000$000
rarws . . . . . .
500$000
7 tereei_ros escriptu!t :p00$000
rarws ......
400$000
11 quart~s • escriptu3:600$000
rarws ..
300$000
3:600$000
300$000
2 copistas
2 desenhistas de 1"
7:800$000
650$000
classe
4 desenhistas de 2"
6:240$000
520$000
classe ..
3:600$000
1 porteiro ..
300$000
13 contínuos de ia
3:000$000
classe . . ..
250$000

30:000$000
48:000$000
90:000$000
126:000$000
336:000$000
·l7 5 : 200$000
42:000$000
86:400$000
66:000$000
33:600$000
39:600$000
7:200$000
15:600$000
24:960$000
3:600$000
.39:000$000
1:463:160$000

Gratificações 1 cheft~ de gahim~l c
2 ajudantes. . . . . .
1 intendente. . . . .

500$000
250$000
250$000

Maximo
6:000$000
3:000$000
3:000$000

.

õ:000$000
6:000$000
3:000$000

Total do quadro permanente. . . . . . . . . 1. 478: t&0$000
1Ynla - A gratificação do chefe do gabinete deve ser tal
que ~nmmada aos seus vencimentos não faça exceder ás do

chefe de divisão.
.
Da mesma fórma se limitará á gratificação do ajudante
eu intendente· em relação aos vencimentos rlo t>.hefe de
Rrrção.
Rio de Janeiro, 5 de dezembro de H)21. - J. Pires
do Ria.

Annexo n. 4

Districto

Linhas

Séde

o... ....... . Recife ..•..•••....••• :ern.

1

:ZO ••••••••••• Bahia •••..••......... na.
3°~ .•...•••.•

Capital Federal ..•... Maricá.
4" ••••••••••• Capital Federal. •.••. eira.
5°.•...•.•..• S. Paulo ••.•.....••. ,way, Mogyana, Sorocabana e
6° ..••••••... Curityba •••••••.••••• panhia S. Paulo-Rio Grande.
7 .. • • • • • • . . . Porto Alegre .••...••. Grandense.
Fiscalização.

ta•.••..•••.• Amazonas ..••••..•.•• rtoré.
2a••••••••••• Therezina ••••.•••••• E. F. Petrolina.
3". •••••••••• Laguna ••••.•....•.•• :a Christina e ramaes.
4"•••••••••.• Rio Grande do Sul ••• das linhas estrategicas e da
5".•••••• ·•••• Theophilo Ottoni. •.•• e Minas.
6••.••.••••.• Capital Federal ou Vha a Minas.
7"••••..••••• Paranapanema ....... da linha Para~apanema e ra-

1 inspector.
1 chefe d~ C
2 ajudantes
2 chefes da 1
5 chefes de l
1 intendente
1 porteiro.
Rio de janeiro, 5 de
Leis de

IQ::t -

dezembr~
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LOTAÇÃO

Pessoal
Districto

Séde

Linhas

Chefes de Engenheiros Escriptu- Continuas
raríos
districto
fiscaes

1°••••••••••. IR· ecife .••..••.....••..........

1

20 ••••••••••• Bahia ••...••••••••••.•••.••..
C apitai Federal •.•.•.•.••.••••
4°...••••.••• C apitai Federal. •.••••••••••••
5°....••..••• s . Paulo ...•.•.•.••.•.....•..

7 ..•........ p orto Alegre .••••.•••.•••..•••

1
1

~ Great Western.

1

~ Rêde Bahiana.

1

5
5

1

3

1

1
1

1
1

8
6

2
2

t
t

1

6°...•... •. •.,C urHyba ..•..••••••••.•.....•.

2

Const. 9
(Trafego 6
( Const. 9

2
2
2
2
2

1

3°~ •••..•••••

~Trafego 6

1

1

Leopoldina e Maricá.
Rêde Sul Mineira.
S. Paulo Railway, Mogyana, Sorocabana e
outras.
Rêde da Companhia S. Paulo-Rio Grande.
Rêde Sul-RioGrandense.

Fiscalização.

:ta..••.. , .... A mazonas ...••••••.•••.••.•••.
2a .•• •• •. •••. T nerezina ••••••••.•••••••••••
:3". •••••••••• L: Lguna .••..•.••••.••••••••.••
4".••.•••..•• R.o Grande do Sul. •••..•.•••.
o-~~..•••..••..

6"' •••••••••••

neophilo Ottoni. ..•••••.•••••
ITc :tpital
Federal ou Victoria ....

7" ••••••••••• p :tranapanema ....••.•••.•••••

-

2

1

t

3

1

-

6
6

2

l

1
1
1

-

4
4

1

1

1

t

6

1

1

88

25

16

-

7

Madeira-Mamoré.
Ligações da E. F. Petrolina.
E. F. Thereza Christina e ramaes.
Construcção das linhas estrategicas e da
jacuhy.
E. F. Bahia e Minas.
E. F. Victoria a Minas.
Construccão da linha Para.ttapanema e ramaes.

-

ADMINISTRAÇÃO

inspector.

t chefe de Gabinete.

2 ajudantes de Gabinete.
2 chefes da divisão.
5 chefes de secção.

1 intendente.
1 porteiro.

Rio de janeiro, 5 de dezembro de 1921.- ]. Pires do Rio.
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ta classe.
4 desenhistas de 2a classe.
2 copistas.
20 escriptnrarios.
8 dactylographos.
5 officiaes.
15 engenheiros.
12 continues.
2 desenhistas de

ACTOS DO PODER EXE:CUTIVº(.An~exo

QUADRO

lXlS

n. 2)

FUNCCIONAiUOS

PARTE SUPPLEMENTAR

Vencimentos
N.o

Categoria

Annual

Mensal

to engenheiros de 1"

1:166$666 14:000$000
classe
2-9 engenheiros de 2"
900$000 10:800$000
. clas~e . . . r •••
1 primeiro e~criptu7 : 2óó$'ó'óo
rario. ......
600$000
...
'3 segundos escriptu500$000 . 6:900$000
rarios
8 dactylographos ..
300$000
~:600,000
,.
14 continuos de 2a
2:520$000
210$000
classe . . .. . .
Differenca
nos
vencimentos de
(•ngPnhriros a33$33"
judantes ..
-100$000

Total
140:000$000
31.3:200$000
7:200$000
18:000$000·
28:800$000
35:280$000

1:600$000
------··
544:080$000

G1·ati{icações po-r zona
O pessoal designado para servir na fiscalização da Estrada de Ferro Madeira-Mamoré, emquanto pe~n'iahécer no local
dos serviçós perceberá uma gratificação extra.ordinaria mensal, assim distribuida:
·
Engenheiros
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ... .
600$000
300$000
Escripturarios. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ... .
100$000
Continuos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Nota São excedentes do quadro effectivo:
5· engenheiros ajudantes que figuram no numero dos de
ta classe;
5 engenheiros de 1a classe;
5 engenheiros de 2" classe.
Rio dê .Janeiro. 5 de dezembro de 1921. -·- J •. Pü·es
do Rio.
·

.(Annexo .n. 3)
TABELLA VE DIARIAS A ·

sÊREM ·ABO:N'~WAs
DO ART.

50

NA ·aoNFORMíDADE

Inspector . . . . . . . . . , . . . . . . . . . . . .
Chefe de divisão. . . . . . . . . . . . . . . . . .
Chefes de secção . . . . . . . . . . . . . . . .
Chefes de ái"tricto . . . ; . . . . . : . . . . . .
Engpn heiro de 1" e 2• classe . . . . . . . . .
Outrns fuuccionarios
.. .. .. .. .. ..
, Ri•l de Janeiro, 5 de dezembro de 1921.
do R'io.:

3Õ$QOO

20$000
15.$000

~S$oôo
~:2$000
I

J.

10$000
p l'''

Pú·c~~

AC10í:l DO PODEli EXECUTiVo

MODELO PARA O BOLETIM SEMESTRAL DOS DIRECTORES DAS
ESTRADAS, DOS DISTRICTOS E 'iAS FISCALIZAÇOES

Extensão da linha em trafego o • • • o o • • • • • •
Bitola...................................

Km.
M.

Regimen das Estradas: administradas, arrendadas e concedidas
com ou sem garantias de juros.
Capital despendido ou garantido. Capital já .empregado sobre
o qual o Governo paga juros.
Companhia cessionaria.
Decretos e contractos que regem a concessão.

MOVIMENTO FINANCJ;IRO

Receita e Despeza
Receita propria do trafego. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ·
Despeza exclusivamente de custeio....................
Saldo ou deficit . ....•.....•.............•.•..•.•...••
Coefficiente de trafego. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • • •
Idem· no semestre anterior ............................ .,.:
o •

Receita total. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • •
Despeza total. . . . . . .. . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • •
Saldo ou deficit geral. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • •
Relação por cento da despeza para a receita. . . . . . . . . . • •
Idem do semestre anterior. . . . . . . • • . . . . . . . . . • . . . • • • • • • •

$
$

$

%
%

$
$
$
%
%

Na receita total estão incluidas além das do trafego,
propriamente, as seguintes verbas: (Indicar as que
propriamente não fazem parte do trafego).
Na despeza total estão incluidas as seguintes verbas,

além das de custeio :

Fiscalização .................•••..•.•.•. ~ . . . . . . . . . . . . .
Quota de arrendamento... .. . . . . . .. . . . . . . . . .. . .. . .. . . . •
Obras por conta de particulares ... :....................
Obrasdiversas........................................
Despez:as á conta de capital. . . . • . • . . . . . • • • • • • . • . . . • . . . •

$

$
$

$
$
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Discriminação da receita

DesignaÇãÓ

Quantidade.

Producto

Passageiros. . . . . . . . . . . . . . . . . N° ..
Bagagens e enoommendas.... Kg.
Animaes.................... N° .•
Mercadorias. . . . . . . . . . . . . . . . . Kg.
Telegrammas................ N° ..
Aluguel de locomotivas e vagões .. .
Armazenagem .................... .
Diversos e eventuaes ............. .
Total do Trafego .. ; .............. .
Receitas accessorias .............. .
Receita total. .................... .

$
$
$
$
$
$
$
$
$
·$

$

Discriminação da despeza

Verbas

Pessoal

Adminislrrção· geral ............. I
Trafego .........•............... !
Locomoção .....................
Via-permanente, ediflcios e tele-·
.graphos .. ·..................... j
Diversas ....................... •
Total do custeio ................
Despezas accessorias ...........
Despeza total ...................

·I

tJ

$

$
$

$
$
$

$

MaterJal

Total

$'

$

$
$

$
$

$

$

$
$
$
$

$

$
$
$

Especificar as despezas diversas com as respectivas importancias, bem como a despeza accessoría.
Dizer si o augmento ou diminuição da Receita proveio da maior
ou menor somma de transportes effectuados em passa~eiros, bagagens e encommendas ou em mercadorias ; ou stprove10 de modificação da:; tarifas e si houve outra causa concorrente.

Tarifas : Dizer .quaes as alterações que soffreram e os resultados produzidos ou esperados de sua applicação.
Leis de 1921 -
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TRAPEOO

Numero e percurso dos trens e dos vehiculos
Durante o semestre correram a linha .................. trens
com o percurso total de. . . . . . . . . . . . . . . kilometros, rebocando
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . vehiculos que fizeram o percurso total
de ................. kilometros.
Trens:
Em serviços remunerados
Numero
Percurso kilom.
Trens de passageiros ............. .
,. mixtos ..................... .
,. de cargas .................. .
Totaes ..............•.............
Trens em serviços não remunerados Numero
Percurso kilom.
Especiaes ( De ;>assageiros ....... .
(De cargas ............ .
De lastro ........................ .
Totaes geraes .......•.............
Compuzeram os trens acima .......... vehiculos, que percorreram .................. kilometros.
Vehiculos :
Em serviço retribuido
Numero
Percurso kilom.
Carros de passageiros ............ .
,. mixtos de bagagens e correio
Vagões de animaes ............... .
Vagões de mercadorias ........... .
Totaes ........................... .
Em serviços não retribttidos
Numero
Percurso kilom.
Carros de passageiros ............ .
Vagões de lastro ................. .
Totaes ........................... .
Totaes geraes .................... .
Os transportes realizados foram os seguintes ( ineluidos os
transportes gratuitos ) :
Passageiros ..................... .
Numero Passageiro-kilo m.
Bagagens e encommendas ....... . Tons.
Tons.-km.
Anitnaes ........................ . Numero Cabeça-km.
Mercadorias .................... . Tons.
Toneladas-km.
LOCOMOÇÃO

Percurso das locomotivas.
As locomotivas realizaram o percurso total de. . . . . . . . kiloms.
comprehendidos os serviços não retribuidos e as manobras nas
estações.
Locomotivas ao serviço do trafego ................... .
Kiloms.·
,.
,.
,
» lastro .... ~ ................ .
,.
em trens especiaes não remunerados ..... .
])
escoteiras e em manobras., .............. .
Total· ................................••....•.•..••••
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VIA PERMANENTE E EDIFICIOS

Descreve_r o estado de conservação da via-permanente.
ACCIDBNTES

Mencionar os accidentes c as causas que os determinaram c os
prejuizos que resultaram.
PARTE EM CONSTRUCÇÃO

Estudos definitivos approvados pelos decretos n •.. de ... de ..•
Trechos inaugurados durante o semestre ................... .
Resumo geral dos trabalhos realizados ...................... .
Rio de janeiro, 5 de dazembro de 1921.- ]. Pires do Rio ..

DECRETO N. 15. t58

--DE ü DE DEZEMBRO DE

1921 ~

Approva os pr.ojcctos e respectivos orçamentos, ha importancia total de 297:268$689 (duzentos e noventa e sete contos duzentos e sessenta e oito mil seiscentos e oitenta e
nove réis), para a construcção de 7 (sete) desvios de
cruzamentos, com postos telegraphicos, nas linhas de São
[Francisco a Porto União e Itararé ao rio Uruguay, de
concessão da "Companhia Estrada de Ferro São Paulo-.
Rio Grande".
O Presidente da Itcpuiblica dos Estados Unidos do Brasil, attendendo ao que, de conformidade com o estipulado·
na Iettra b, eondição 511 da portaria expedida pelo Ministerio
da Viacão e Obras Publicas em 21 de Janeiro do corrente
anno, r-equereu <.l "Companhia Estrada de Ferro São PauloRio Grande", e de accôrdo com o que propoz a Inspectoria
Federal das Estradas, decreta:
Art. 1. o Ficam approvados os projootos e respectivos
orça~entos, na importancia total de 297 :268$689 (duzentos e
noventa e sete contos duzentos c sessr-nta e oito mil seiscentm:
e oitenta e nove réis), os quaes com este baixam. rubricados
pelo direetor geral de Expediente da Secretaria de Estado da
Viação e Obras Publicas, para a construcção de 7 (sete) desvios de cruzamentoR, com postos te! Jgraphicos, nos seguintes
pontos das linhas de Sfio Francisco a Porto União e Itararé
ao rio Uruguay, ambas de concessão da requerente:
a) na linha ele São Francisco a Porto União:
no kilometro 54,092.20, um entre as estações de Joinvtllc
e Bananal, orçado em 39:366$492 (trinta c nove contos tresentos e sessenta c seis mil quatrocentos e noventa e dous
réis) ;
no kilometro 223,180, um entre as estações de Mafra o
Barracas, orçado em 44:586$4.41 (quarenta e quatro contos
quinhentos e oitenta c seis mil quatrocentos e quarenta n
um réis);

AC:'I'OS 0f 1 PODl.m EXECU'rlV<i

No h ilnmctl'o ~.m:u 1.0,80, um entre as cstãções de 'rurvt:),
~~ Canivct.t•, <H'I;ado ('JlÍ 38:105$477. (trinta e oito COD;~S qua-

l.t·oePntm; n cineo tnil quatroeentos n setenta e sete rc1s).
b) na linl m de Itararé ao rio Urugnay:
_
•. .
no ldlnmett·o 80,354 sul, um entre as cstaçoes ue .Let:xeira Som·Ps r Ff'rnamlcs Pinheiro, orçado em 39:788$782
(t.l'inta e nove contos sctcecntos c oitenta e oito mil seLocentos c oitrnt.a f' ctous réis);
no kilomotro 2lt2,062 norte, um entre a:; es•tações de Senges c Itararé, orç.ado em 40:210$333 (quarenta contos dm:entos r rlez mil trescntos c trinta e tres réis) ;
.no kilomet.ro 381,564 sul, um entre as estações de Presidente P01ma ~~ Rio Ca~~ador, orçado err1 1:2:282$293 (quaren(a c dons contos duzPnt.ns e oitenta c dons mil duzentos e
nnYPnt.a c trrs réis);
nn kllometro 'H2, ::l23 sul, um entre as estações do Hio
1la~ Antas l' Pf'rdiws. Ol'ç.ado
em !12 :628$871. (cincoenta n
tlous I'Utttm~ srisrr·nlos e vinte e oitn mil oit.oc~nlos e setenta
~~

lllll J'(~is)

.

·

Art.. 2. o A

rlf'~prza qnl'

rô1· effectuada. com a constrncção

de cada dt~svio <~otu posto I elrgraphiro, at~ ao maximo · dL
r c~ P('t#vo ort;;arnc·nto ora approvad\J, sr1·á depois ;df~v'ida
mente apul'ada Pm regular tomada de contas, levada á conta
das taxas addieionaes a que se refere a portaria oitada, de
21 de ,janeiro dn eorrf'ntf' annn, conforme as suas condições
ta e .p ~~ nos termos da 16•.
Ar L. 3." O prazo para a conelusão das obras deve ser
fixado prla fórmn prr~cripta ~o n. 5 da condição 13a e de
accôrdo ~~om a tin c· § :3o ria 8a condição da :11ludida portaria.
isto ,;. o chrfr do districlo de fiscalização, ouvida préviamente
a Comp:uvl1 ia, proporá á Inspectoria Federal das Estrada.."i,
quando fôr executada a construcção de cada desvio com
posto telcgraphieo, o prazo que jnlg·ar conveniente.
fiio rle Janeiro, õ de clczembro de 1921., 100o da Independenci.a e :33" da llepnblica.
EPITACIO PESSÔA.

J. Pires do Rio.

f)I[~;CRETO

N. 15 oi :)1!}

-

DE

G DE DEZE:\IBIW Db'; 1021

J>rorr,ga por 120 dia:; n pr·azo fixado ,para a apresent84Cão dos
projcetos dofini!.ivn.c:; P or'çamenfos da:3 pontes sobre os
rios Par·11ahyha n Pnly ,pela Companhia Hcral de Mclhol'amcnlr•~

1111

l\lal'anllfin

O Pt·c::;iúenl.u da Repuhliea do Estadns Unidos do Brasil, a1 tendcnrln an que reqnPT'en a Com1panhia Geral de Mc\ltoramenl o~ no i\laranhfin e de accôrdo eon1 o que propoz a
Jnspoct.oria Fndr•ntl da~ l~slrarlas, visto s(• ter sido approvada por aeln dl! Ul de uutubr·o do eorrento anno a tabella no
pt'O(;os nnital'ios dp, '1'18 trata o § to da elausula XIIT do conlraclo ce!Pbradu en1 virtude do decreto n. t1.823, de 24 do

AC'rOS DO PODER EXECUTIVO

maio do mesmo anno, na conformidade da qual deverão ser
organizado~ os or,l:amentos a nue se rPfero a clansula III do
mesmo contracto, decreta:
Artigo nnieo. Fica .prnrogado por cenLo P vinte (120)
dias o pra:w fixado na clansula III do contracto celebrado aos
.22 de jnnho de 1921, nos termos do decreto n. 14.823, de 24
de maio do mesmo anno, para a ap.resBntação, pela Companhia
Geral de Melhoramentos no Maranhão, dos 1H'ojectos definitivos, completos f' detalhados, aeompanbados dos res·pectivos
orçamento~. para conslruc~ão das pontes sobre os rim~ Parnahyba e. Poty.
Rio dr Janeiro, 6 de dczijlbf(i' de 1921, 100° da Indepen··
doncia. e. 33• d~ Republioa
EPITACIO PESSÔA.

J. Pires do Rio.

nr;r.nETo

~.

1;,. 1fio ---

1n~

1

np, nr.:.r.EMRRo np,

1n21.

Abre ao Minisl(•rio da Gu1·na I• credito especial de 23:000$,
para p:-tgamf'nf.o dP 5 :000$ ao 1o tene11te Guilherme Paraensf'. caJltjwiln munrli~l de revolver. e 3:000$ a cada
l~m do.~, demais membros do 'riro ao Alvo
O Pre~idente da R8publiea dos Estados Unidos do Brasil,
nsando tla :nrtorir.a('ão contida no decreto leg:islativo n. 4.383.
{lf'st.a rhtn. ff'Solve ah!'ir ao Ministerio da Guf'rra o credito
l'~pecial 1h 23 :üOO$, para pagamento de 5:000$ ao 1• tenente
Guilhm me Paramtsf', campeão mundial de revolver, nas
Olympüvla:-- de 1 fl'?O, em Antnerpia, c 3:000$ a racta um dos
drmais lll•'mhros do. Tiro ao Alvo no ca,mpeonato mundiàl na
dita eidack, Dr. Afranin Costa, 1o t<>nentf~ Mar in Machado
Manrit.y. Pf'h::t~l ifí(l \'olf. Dr. Fernando RoledadP. I o tenrmt n
Df'rrn,~val Pf'ixnto P Dario Barbosa.

Rio de• Janeirn, 7 de dezembro flp 1921. 100° da Tndependcncia fi 33o da Rcpublica.
EPITACIO PE5=:SÔA.

João Pandiá Calo aeras.

D'RCRF:TO N. 1r;. J (j L -

DF. 7 DE J)E7.EMRRO DE

i 921

Pnblien a denuncia, pelos Estados Unidos da Amflt'icn rln
C:onvPneão Ranitaria de Paris. df' 190:1
'

O Prf'sirlcnlf' dn RPpnhlica dos Estados Unidos de BrasiL
.far. puhlirn a dcnnncia. fPifa pelo Governo dos Estados Unidos
da America. da Convenção ~anitaria Internacional. as-;ignada
f'Tn Pari~ fi :1 dl' rlrzomht·o de 1903, conforme commnnfcnu ao
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Ministerio das Relações Exteriores a Embaixada Franceza
n.esta Capital, por Nota de 29 de Novembro ultimo cuja traducção official acompanha o presente decreto.
'
Rio de Janeiro, 7 de Dezembro de 1921, 100° da Independencia e 33° da Republica.
'
·
EPrrAcio PEssOA. •

Azevedo Marques.

TRAD"ÇJ"CCÃO
Embaixada da Republica Francezza no Brasil -- Rio de
Janeiro, 29 de Novembro de Hl21.
Senhor Ministro :
A Embaixada dos Estados Unidos acaha de participar ao
meu Governo f!Un o Govr.l'no dos Estados Unidos de.Jidiu denunciar a Co.n:vençfl.o Sanifaria assignada em Paris a :J de Dezembro de 190J. Aquelle Governo entende que essa ··~ohven
ção contém muitas lacunas e (]tte não eorr "sponde mai'3 aos
P·rogressos que tôm sido feitos, durante os ultimas annos, no
domínio da hygicnn publica.
Essa denuncia produzirá. cffeito a partir de 2·2 de Abril
de 1922. Estou encarrep-ado pelo meu Governo de notificar
essa decisã.o ao GovArno da Republica dos Estados Unidos do
Brasil.
Queira acceitar, Senhor Ministro, a se~urança d~ minha
nlta consideração.
A. R. Con.ty.
A Sua Excellencia o Sr. de Azevedo

Marques,
das Relàções F,xteriores, Palacio Itamaraty.

DIE!GRETO N. 15.1.62-

DE

7

DE DEZEMBRO DE

Ministro

1921

Publica a aahesão da Polonia á Convenção de Bruxellas relativa á permuta do jornal official ·C dos annaes e do~nmentm; parlrtmcntares
O Presid0nte da Rep11blica dos Estarlns Unidos do Brasil
faz puhlira a adlw:::ão da Polonia á Convenção assignada em
Br·nxellas a ·1 S de Marco do H~Sô, para a p~rmnta do jornal
nfficial e dos annaes e dn1mmcntos parlamentares, conforme
eommnnicon ao 1\finisU,rio das Relações E:xl eriorm; a Embaixada da Belgimt n0stn Capital, por Nota de 2 do correnl e, m1ja
f.radueção official acompanha o presente Decreto.
Rio de Janeiro. 7 de DezPmbro de 1!121, 100° da IndepP>ndencia e 3:1° rta Rermhlica.
EPITACIO PESSÔA.

Azevedo Marques.
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TRADUCÇÃO
Embaixada da Belgica - N. t . 956 - Rio tle Janeiro, 2
de Dezembro de i 9·21 .
Senhor Ministro :
O Sr. Ministro da Polonia em Bruxellas participoU! ao
Governo do Rei, Meu Augusto Soberano, que o seu Governo,
usando da faculdade reservada aos Estados não ·signatarios,
pelo artigo 2 da convenção de p·ermuta B, de 15 de M.arç.o de
1886, declara adherir a ess·e acto diplomatico ..
Vossa Excellencia não ignora, Sr. Ministro, que, nos termos das mes·mas disposições eonvencionaes, eabe á Belgica
notificar ás Potencias· contràctantes e adherentes as adhcsões que viessem a produzir-se.
Em conseqnencia. tenho a honra de annunciar a Vossa
IE:Xcellcncia a adhesão da Polonia á Convenção de 15 de Março
de 1886, relativa á p·ermuta immediata do jornal official, a':-·
sim como dos ann..acs ·e documentos• parlamentares.
Aproveito esta occasião, Senhor Ministro, para renovar
a Vossa Excellencia as seguralllças da minha mni alta r-onsideração. ...,._, Ba1'ão Fallon.
A Sua Excellencia o Senhor de Azevedo Marques, Ministro das Relações Exteriores dos Estados Unidos do Brasil Rio de .Janeiro.

DECRETO N. 15. 163 -

DE

7

DE DEZEMBRO DE 1. 92 i

Abr~

ao Minisf.erio da Justiça e Negocios Interiores o credito especial de 313:275$, para auxiliar, durante o corrente
n.nno, a· manutenção das escolas creadas em zonas rle nnrleos coloniaes, r1o Esta1do do Rio Grmide df; Sul.

O Presidente da Republica dos Estados Unidos do Brasil
11sando da ant.nrização concedida no n. VIJ, do art. 3° da lei
n. 4. 2~2, de ;-) d~ janl"iro cl~ 192'1, e tendo ouJvido o Tribunal
do Conf.as, nos trrmns do n. Til, § 2° do art. 30, do regula-·
menfo approvndo fJ('ln dccrc'to n. 13.868, de 12 de novembro
de 1!H'!l.. resolve nhrit· no l\Iinistcrio da Justiça e Negoeios
Interiores o crrdito especial de 313:275$, para auxiliar, d:1rantn n eorrrmfn anno. a manutenção das escolas creadas em
zmws de nuclros colnniars, no Estado do Rio Grande ·do Sul.
nio de Janrit·G, 7 de dezemhrn de 1'!)21, tom· da Inrll"pcndencia e 33" 'Cla Hepuhlica.
EPJTACIO PESSÔA.

Joaquim Ferreira Cha1)e,ç.

AC'rOS Dn PODEil. EXECUTIVO

DECRJ~~TO N.

15.16't -

D~ 7 DE Dl'1ZEMBHO DE 1921.

AlwC' ao l\1inistPrio da. .Justiça e Negocios Infx·rion~s, o credito
e~peciJl dn 5 :OOOS, para occorr~T ao pagame~üo do desp(•zas r\('corrP-nt.cs na trasladaçao flc,s dP.spoJOF: mort.aes
do PX-mlpreador n. PCldro II e de sua esposa, para o
Brasil
O PreRid('!lfn da RPpubHr,a dos Estados Unidos do ll1:asi1,
no art. 8o do dPcn'to lf'gislat ivo Íl. 1.1~0 dn- 3 rln setembro de ·1920. rnsolve abrir
ar• l\[in isterin da .Ju~tina P Negoejos Inter·iore:-;. o rr·e.difo espécial de ninco confm~ 'ttc réis, desf inado a oeeor'l'P-1' ao pagamonto de ~~pspeza~ ··der-nn·pnL,'s fia traslada1:lin dos despojos
mndaes' rf\, P.x--impPrndrH· D. Pr_~dro TT. " dp snft r>sposa. pftra
11 Brasil.
'
Rio de .TanPiro, 7 de de:wmhrn de 1921, 1ooo da Independenria f' 3W' dn Repnhlica.
u~andn da aufol'i:.mdi(• cr•Ilf ida

EPITACIO PESSÔA •

.ToaqrtiTn Fen·drn Cha?Jes.

DEIQRETO N. 15.165 -DE 8 DE DEZEMBRO

DE

H)2t

Abre ao Ministerin f)a Fa.zrnda o CJ'edito especial de 3 :G50$
para occoiTfH' ao pagamento de diarias relativas aos
exerci cios de J 920 c 1921 e que são devidas ao ;funccionario addido Godofrcdo Cavalcanti da Cunha Vasco.nccllos, cncarl'cgado rio cxtinctc 4" Posto Fiscal do, Acre.

O PresidentQ_ da Repnblica do EstadM Unidos do Brn~
mmndo da anforização eontida no art.. 1o do decreto Ie~
gislativo n. lt. 38rl, de hoje datado, resolve abrir ao 1\finiste~n,

rio da Fa.zend:-1 n credito especial ele 3 :n50lf:. para nccorrer
ao pagamenf o de diarias, ú razão de 5$. relal i v as aos exerci ..
cios de 1D20 e 1921 e que são devidas ao fnnecionario addirlo
do mesmo minist.crio Godofrcdn Cavalcanti da Cunha Vasconrellos, nnearrn~<Hin rio ex f incl o 1" Pnstn Fiscal do Acre.
Rio de .Tancirn. R rle df'ZPmbr·o rle 1921. 100° ela Inrlependenria e 33" da Hopnbliea.
iffiPI'l'ACIO PESSÔA.

Homr1•o Bn.]Jlista.-
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DF.CRETO N. 15. :Lôô

-DE

10

DE DEZEMBRO D&

119·21

Abre ao Ministcrio das Relruções !Exteriores o credito de r(.íi~
10 :OOO$; pape], snppJementar á verba 1• do art. 16 fla
}P,i n. 4 ..24.2, rte 5 de janeil'O de 19~1, para pagamento do
gr·af ifica,;ões p0r snbstih1ições.
·

O Presidente da Republica do. Estados Unidos no Brasil. usando da autorização concedida pelo decreto n. 'l. 38R.
ele ·I O r! e rlezembro de 1921, decreta:

Al'l.ign nnico. Fica aberto ao Ministerio das Rela·~;õe~
Exlerinrcs nm credito supplementar de 10:0()!01$ á verba ·1"
do art. 16 da lei n. L242, de ô de janeiro de 1921, para pagamento de ~uatificações pnr subsLituiçõcs; revogadas as rlis·
posü;ões en1 contrario.
Rio. de .Tanpiro, J O dr. dr.zcmhro de Hl21. 100° da Ind?dcncia e 3:3° da Hcpnb1 ica.

Azevedo Marque.,.

DEOTIF,TO N. J.r5. 167 -

DE

1o

nE DEZEMBRo DE

1921

Ap·prnva n projecto e res:prctivo orçamento, na importanr ia
dn 22(i: 132$2RO (duzcnt.os c vinte r seis contos cento o
trinta r rlnus mil duzentos c oit~nta réis), para a cem_,
elusão dn augmento, para 1.600, o numero de dormenfp~: por kilometrn. nn Estrada de Ferro do Paraná e nns
dPsvios do trecho dP Parmtngná n Rnr,a ~ovn.
O PresidPn! P da Rrpnblica dns Estados Unidos do Bra;;;il,
ntlcnrlmHlo ao quP. flr confo:rmidadP com o estipulado na
lPtJra b, condi~ão 5n da portaria ('IX!pedida pelo Ministerio da
Viaçã.o f' Obras Publicas nm 21 de janriro .cJo corrente anno,
requrrru a Companhia F.sfr,a·rla rlr Ferro R. Paulo-Rio f'~and(' .
.... df' necôrdn com n fl'Ur pro,poz a Insp,.,doria Federal das F-:-.,
I rndas. deerPta:
.
Arf. 1. 0 Para a conclusão dn augrnento, para 1:6'00. rln
mmH'rn dr dornwntes por kilomet:ro. na Estrada de Ferro do
Paraná, aiTPndada á rPquerente, e nns desvios do. trecho flf'
Paranag-uá. a Roça ~nva, da rcfPrida ostrada.· ficam rupvrovn,dos o pro,ieclo c orça1nent.o QUP rnm r.st.P baixam. rubricados
pelo dirPct.or gPral de Exprdirntr. da ~Perf''raria dr> F.stado da
Viação c Obras Publicas.
Art. 2. Será Jev.ada .n, conta rlas taxas n.ddicionaes a quc
se rnfere a portaria acima citarla. conforme as s11as condiç,õirs
1" P 1:. e nos termos da f6•. a des;p·ez,a qur. at~ ao ma:ximn
dn orç.amPnto ora apiProvado, na importancia de .226: 13.2$2HO
(rlnz~niM ~ vintP (' seis contos cento e trinta ·e dous mil dnZ('nt.os e oilenl:a réis), :fôr p,ffect.uada com a conclusãto de fllW
so trnla, (lrpois dR apurada em tomada (lc contas rcgulrtr.
0
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Art. 3. 0 O pra·z.o para a terminacão daR respectivas obras
deve ser fixado pela fórma prescri'Pta no n. 5 da condiçã:o
13a e de aecôrdo com a 6a e § 3° da sa condiçã.o da alludida
portaria, isto é, ,p.or occasião de ser executada a mencionada
conclusão, o clhefe do district.o de fiscalizacão, ouvida préviamente a companlhia, proporá á Inspectoria Federal das
Estradas o prazo que julgar conveniente.
Rio de Janeir.o. 10 de dezembro de 1921. tooo da Independencia e 33° da 'RPp1iblic.n.
EPITACIO PESSÔA.

J. Pirr.r.: do Rio.

D'F.Gflr'F,ITO fNl.. Hí.1 tiR ----

nE

1O DR DE7.E:'\mno nr Hl2i

Approva projecto e orçamento, na importancia de 278:976$940
(duzentos e sdenta e oito contos novecentos e setenta e
seis mil novceenf.o2 e quarenta réis), para conclusão do
serviço de aug:m·ento do numero de dormentes a 1.600
por kilometro na linha principal e nos desvios do trecho Nova Restinga-Ponta Grossa, da Estrada de Ferro
do Paraná, de que ~~ arrendataria a Oompanhia Estrada
de Ferro S. Paulo-Rio Grande.
O Presidente da Re<publica dos Estados Unidos do Brasil,
at.tendendo ao que requereu a Companhia Estrada de Ferro
8. Paulo-Rio Grande. na conformidade do disposto na lettra
b da condiçfi:o 5a da portaria de 21 de janeiro do corrente
anno, expedida ·pelo l\fini!::;terio da Viação e Obras Publicas, e
de accôrdo com o rpw propoz :1 Jnspectoria Frderal das F.stradas, dr,eret.a:
Art. 1 ... Ficam a:pprov:vins o 1pro.Jecto e respectivo or<;amento, na imporf.ancia de 278 : 19i/6~!NO (duz,entos e setenta e
oito oon tos noveePTlfos P setenta e s•ei ~ mil novrcentos e quarenta réis), quf' com rsf.e. baixam, rubricados pelo director
geral de Expedirnte da Secretaria de Estado da Viação e
Obras Publ ira~. para conclusão do serviço dr augmento do
num Pro de dm'ment rs a 1. &0.0 por ldlomrtro na linha principal e nos drsvios do trrcho dr. Nova Restinga a Ponta
Grossa, da E,strarla de FmTo dn Pnranl:t rla qual é arrendafaria a C:ompanhia Estr:-J>da dr. Frrro S. Paulo-Rio Grande.
Art.. 2. A desflP7:n qnf\, alé o maiX!imo dn orçamento approvado. fôr np·urndn ~~m l'r<:rnlar fnmad::t de 1~ontas. após a
ronclnsão do srrvirn. sPr~ lrvadn :í. conta das taxas addicionaes n que se referr a pnrt.aria rlr 21 df' Janeiro do corrente
nnno do Minist.erio da Via~ão P Obras Publicns, de accArdo
oom o que estabelecem as snns r.ondições ta. ~·· e 16a.
Art. 3. O pnlzo para ronr.lnsfio desse serviço será fixado pela fórma preseript::~ no n. 5 da condição 13a e de conformidade eom a 11" f' ~ 3° ria R.. condi0ão da citada portaria,
srgundo ns CTnnrs o r.hrfo rlo districto de fiscalizacão, ou0

0
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vida préviamenLe a companhia, proporá á Inspectoria Federal das Estradas, por occasilo de ser executada a conclusão de que se tr,ata, o prazo qrue julgar conveniente.
Rio de Janeiro,. 10 de dezembro de 1921, f00° da Independencia e 33° da Republica.
EPITACIO PEBSÔA.

J. Pires do Rio.

DECRETO N. 15. f69 -

DE

f2 DE DEZEMBRO DB i92i

Abre, ao Ministerio da Fazenda, o credito esp,ecial de réis
64 :353$392, para pagamento ao desembargador Fernando
Luiz Vieira Ferreira, em virtude de sentença judieiaria.
O Presidente da Republica dos Estados Unidos do Brasil, na fôrma do disposto no art. i o dó decreto legislativo
n. 4. 390, de hoje datadn, resolve .abrir, ao Ministerio
da Fazenda, o credito espl)ciãl de 64:353$392, para pagamento
ao desembargador ,Fernando Luiz Vieira Ferreira, em virtude de sentença judiciaria.
Rio do .Taneiro, 12 de dezembro de i921, 100° da Independ<=ncia e 33° da Republica.
EPITACIO. PEBBÔA.I

Homero Baptista
DECTIETO N. 15.170-

DE

13

DE DEZEMBRO DE

1921

Abro ao Ministerio da Viaçãq e Obras Publicas o credito especial de 547:570$499, para liquidação de fJontas da CommiRc:;ão de Linhas Telegraphicas Estrategicas dA MaUn
Grosso ao Amazonas.
O Presidente da Republica dos Estados Unidos do Brasil,
11sando da autorização constante do decreto legislativo numero 4. 3!H, desta data. resolve abrir ao Ministerio da Viação
e Obras Publicas. o credito especial de 547:570$499, vara
liquidação de contas da Commissão de Linhas Telegraphicas
Estrat.egicas dP Matto Grosso ao Amazonas, . rf'ferentcs aos
exereicios de 1919 e 1920, bem comn de exercícios anl Pt·inrcs
não contemplado·~. por engano de eontabilidade, no tWf'dil.n
especial eoneedirln por dccrrto n. 13.988, de ··10 de jn.nr~i!'•l
de 1920.
Rio de .Janeiro. 21 de dezembro de 1921, 100° d:-t lnrlnpendmlCia e 33° rla Repnblica.
EPITAt':IO PESSÔA

I., Pires do Rio .
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DECRETO N. 15 . 171 -- DE 13 UE DEZEMBRO DE 1921
AnfJH·i:im o Ministerio rla Agricultura, Indm:;tria e Gommercio a installar app:ll'Cihos de limpeza de algodão e JWf'nRas df' alta dPnsid:HfP nos pot·los de emharqnn desse ])('Odueto.

O Presidcnlc da Republica dos Estados Unidos do Braf;iL comdderando a necessidade de estabelecimento do appa-J'elhns de limpeza da pluma do algodão e de prensas dn alta
densidade nos porlos de embarqtH' des;:,:e prodnctD, eom o fim
de snp.arar a.s impurezas que lanto desmerecem o art.ig·11,
nas praças do paiz. como nas rio estrangeiro, e df' rNlnzir e
liniforminnr o \-oltmw dos fnndos. para facilitar a ~"Xp11r
tar.ão:
Considerando que esla:5 duas operações virão valorizar
dnplament.e o algodão brasileiro destinado á exporLação, porfjtiant.o, ah~m da reducc:ã.o do Yolume e do augment.o de peso
dos fardos, as pren-.ac:;. de alt.a densidade permittirão evitar os
ris.c.os. c](' incendio t' ()"-: effritos na hnmid~de. qu~ tão sérios
pre,1mzns raw:;am ao.-. r~xpnrtadores e aos mdustnaes ;.
No uc:o da fnrnldadP q1w ~he confere r1 art. 50 da lei
n. L 2'l2. de 5 de janeirn de ·t 9?1. decreta:
Art. 1. o Fica o ~'linic:t.erio da Ag-ricu1tura. Tndustria e
Gommercin autorizado a installar apparelhoc: df' limpeza de
nlgonão r !H'Pnsas rlP nHa dcnsirlade nos port.oc: ela Republirn
(xporfarlor·rc: dP<::C:f' pr·tH]IIrlo. nnd(' não existam installaçõPs
('nng-enere-;.
§ r. o A den::;idack mínima elas prensas c:rr{i dP r>no a GnO
kiloc:: por metro rubif'.n.
~ 2. o Os serviços dr prensagrrn P limpeza rlP algodão serão prestadas merJianfP 11 pngnwnln flp taxas r~c:tahPlPridas
J-'P1o noverno Federal.
§ ~.o As insfalJacõcs .snrão di recf amenfc explorarias pela
Pniãn nu. depois dP r·oneluidas, a r rendadas em eonrunencia
pnbliea. ou venrlidas twlo mesmo processo, desdr que o
preço compense ac: rlPspezas com a acquisü;ão dos apparelhos. sua montagem f' eonstrurção dos edifícios.
§ 1. o No caso de serem di1·ectament.e exploradas pela
União. ficarão as inst.a1lacões a cargo do Serviço rio Algodão,
que admitt.irá o pesc:oal necessario aos seuc: varios mistere~
P rustPará t.ndao.: as despczas de explorar.ão enm o prnd11rto
das t.nxac: dP prcnsac-r>m e limpem rAferidas no § 2°.
§ fJ _o No casn flp sf'rPm as installaçõos arrendadas on
vendidas. drverãn fi" nrTcnclnlnl'io.-. nu adquirentes explorar
oc; serviços rle acr,(lrrln enm ac: condições dntcrminadas pelo
Govrrnn Ferleral: medianiP as taxac: por rc:IP instituirias. c
t:carão s11jeitas :í fiscalizwcfto do mesmo Go\-emo. exPreida
r;nr iniPrmedio fio Serviço dn Alg-orião.
~ 6. t> Os arrPndaf ario.s on adqnirentcs ohrig·am-se ainda
a não pc:fabrlecer prPfPr(lncia" dr qualquer naturf'za enfrf' oc:
exportadores ane recorrorrm aos seu~ servif!oc: r dPV(lrão. nn
rnso rlc immfficifmria rir .c::uas insfnllações para attcndrr n.
f ndns ns rwrlirlns flp l1Pnrfirinnwnf n. arlo.plar. rl(' ardln)o rom

.....

AC'1'11S Do PODEI~ EXECU'1'IVO

il

~.~

Serviço un Algodão, um trai amento cqu il.alivo para todos
eoneurrenles .
. § 7. o Os apparclhos d·c limp.eza da pluma, bem con~u as
prensas de alla den8idade, serão dos typos mais aperfeiçoados que existirem. c sua acquisição se fará mediante provo::-::la po superintendente do Serviço do Algodão.
§ 8. o A fiscalização do Serviço do Algodão v~s<;trá _especialmente impedir as fraudes com a pluma, classifiCa•çao do
algodão, tamanho e peso dos seus fardos, bem como q~mos
qucr :praticas tendente~ ao açambarcamento da pt·oduoçao.
Art.: .2." O Serviço do Alogdão indicará ao ministro da
Agricultura, Industria c Commercio 03 1portos. de embarque
f.:m que se devem ex e cu lar as installaçoes previstas neste dcGret.o.
Art. 3. o Para a realização do disposto no art. 1o t1cs1'l'tHkrú o l\linisterio ua Agricultura. Industria c Commcr·cin
ai'' a impol'laneia de 1.500:000$000.
Art. 1.. o Hevogam-sc as di sposi~.;ões em eontrario.
Hio dl' Janeit·o, 13 d.e dezembro de 1021. 10'0° da lnuelH'IIdeneia e 33° da Ucpublica.

Ui'

EPI'l'ACHJ PESSÔA.

Simões Lopes.

DEGIII~TO N.

1-:í.li?-

DE

13

DE DEzgl\lllllü DJ~

1!):!.1

ApJH nn.1. as alterat;ões feitas nos estatl'ltos da sociedade ano-

nyma «Engenhos Centl'aes de Assuear:.
O Presidente da Rcpublica dos Estados Unidos do Bra3Jl,
aUcndemlo ao que requereu a sociedade anonyma cEngenhoH
Centraes de Assucar)), autorizada a funccionar pelo decreto
n. 13.105, de 17 de julho de 1918, e devidamente representada, decreta:
Artigo uni co. Ficam approvadas as alterações feitas nos
estatutos da sociedade anonyma «Engenhos Centraes. de Assucar», na conformidade da resolução votada em assemblt;a
geral extraordinaria dos respectivos accionist.as realizada a
30 de junho de 1921, obrigada, porém, a mesm~ socieda.dt~ a
cump~·ir a~ formalidades ulteriores exigidas pela legilslat;ão
t~Jll v1g·or.
H.io de Jaucirr;, 1~~ de dezembro de 1921, 100° da Indepcndcncia e 33° da Hepublic~.
EPITACIO PESSÔAI

Simões Lope.'f.
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DECRETO N. fr). 173 ---

DE

ilt

DE DEZEMBRO DE

1921

Considera suspensos até 30 de s•ctembro de :1.922 os prazos
de prioridade e outros relat.ivos ás invenções industriae'3
c ás marcas de fabdea ou rle commercio.
O Presidente da Republica dos Estado.s Unidos do Brasil,
que o decreto u. H. 483, de 10 de fevereiro de
119\15, nos termos do art. 'i'f', n. X, da lei n. 2.924, de 5 de jaJle:ro de 1915, flcclarou su~pcnso~, desde 1 de agosto de 191.4
até :í data que -se fixasse, após a terminação da confla~ração
eariipéa, o.s prazos de prioridad·e e outros relativos ás invenções industriaes e ás mar0as de fabrica ou de commer~~=o, e
attendendo a que .se torna trGcessario precisar agora a data
em quo os mesmos fiearão restabelecidos, decreta:
Artigo unico. Os pr:tzos de prioridade e outros relativos
:í.s invenções industriacs e ás marcas da fabrica ou de commere.70, mencionados no decreto n. 11.483. de tO rle fcv-\_.·•:iriJ
dH 1015, ~fio ermsiclrl'acl(,::; susprnsos alé 30 de .:;elcmbro de
e~ons1derando

1'922.

Rio de .Janeiro, H de dezemlJro cl.d 1921, 100" da Independencia e 33o da Ilepublica.
EPITACIO PESSÔA.

Simões Lopes .. ,

DFJCRET~o

N. 1fí.l71---

DE

L! DE nnzE:Ml3r..o

DEi

l!J21

Crêa uma 8sLação rxporimental para a cultura dn fUI:l•J em
S. Gonçalo dos Campos, no Estado d·a Bahia
O .Presidente da Rrpublica dos Estados Unidos do Brasil,
attendendo ao disposto no art. 46, verba 16a, n. VII, da lei
n. 1:.242, de 5 de janeiro de 1921, decreta:
Art. 1.o Fica creada uma estação experimental para a
culht\Ira do fumo em S. Gonçalo dos Campos, no E.::;tado da
B a 1a.
Art. 2.o Revogam-.se as disposições em contrario.
~io de Janeiro, H de dezembro d0 1921, 10<0° da Tndependencm o 33" da Repnh1ica.
EPITACIO PESSÔA.

Simões Lopes.
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DECRETO N. 15.175- DE 14 DE DEZEMBRO DE 1921

Abre, ao Ministerio da Guerra, o credito especial de réis
252:511$587, para pagamr.nto de despezas cffectuadat;
pela ,Fahriea de Ferro de Ipanema.,
O Pre~:;idcnte da ltepubliea dos Ditados Unidos do Brasil, usando da autorização contida no decreto legislativo numero 4. :3\H, desta data, resolve abrir, ao Ministerio da
Guerra, o cl'cdito especial de 252:511$587, para pagamento
·ile despezas cffectuadas pela Fabrica de Ferro ·cte Ipanema,
com o pessoal e acquiHição de material.
Itio de Janeiro, 14
dezembro de 1921, 100° da Ind9-·
pendcncia e 33n da Rcpuhlica.

de

EPITACIO PESSÔA.

João Pandiá Calogeras.

DECHETO N. 15.1 '76 -

J)g

H

DE DEZEMBRO DE

1921

Abre, ao 1\'linislerio da Guerra, o credito especial de ~éis
8 ~õ92$·'t7 5, para pt:gamento de differença de vencimento§ que deixon de receber o capitão João F0rreira de
Carvalho.
O !)residente da Republica dos Estados Unidos do Brasil, usando da autorização contida no decreto legislativo numero ~. 3!)3, desta data, resolve abrir ao Ministerio ·da
Guerra o eredito especial de 8:592$475, destinado ao pagamonto ao capitão do Exercito João Ferreira de Carvalho, áe
differonça de venrimcntos que deixou de receber, relativa ao
periodo decorrido de 31 de dezembro de 1908 a ::H de dezemhro do 1.914.
R:io de Janeiro, 14 de dezembro de 1921, 1.00° da Independtmcia c 33o da f!.epnbliea.
EPITACIO PESSÔA •

.João Pandiá Calo(Jeras.

DECRETO N. 15. 177 -

DE

14 DE DEZEMBRO DE 1921

Abre ao Mini~terio da Justiça o Negocios Interiores, por conta
cto exercício do 1921, creditos supplementares na imporf.ancia total de 1. 031 :250$, ás verbas 5• e 7", do art. 2o da
I oi n. 4. 242, de 5 de janeiro de 1921, afim de occorrcr ao
pagamento de subsídios aos membros do Congresso Na'Cional durante a terceira prorogação da actual ,ses~ão legislativa

O Presidente da Republica dos Estados Unidos do Brasil,
tendo em vista o disposto no n. I do art. 96 da l-ei n. 4. 242, de
5 de janeiro d-e 1921, .e o art. 1° do decreto n. 4.274, de 5' de
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ft•vcreiro ultimo, e ouvido o ·Tribunal de Contas, nos termos do
n. 111, do § 2° do art. 30 do regulam-ento approvado pelo dec roto n. ·1:-3.868, de 12 de novembro de 1919, resolve abrir ao
1\Uuisl.cl'io da .Justiça c Negocios Interiores, por conta do exerciliio do 1021, cr,cditos supplemontares, na impçn'tancia total de
1 . 031 :.250$, ás verbas 5" c 7" do art. 2" da lei n. 4. 242, de
5 de janeiro de 1921, sendo 236 :250$, á verba - «Subsidio dos
Scnallol'es» c 795:000$, á verba «Subsidio dos Deputados:., afim
d1~ occorrer ao pagamento de subsídios aos membros do Congresso Nacionnl,- durante a terceira ,prorogação da actual sessão
legi:-:;lativa até 3 do 'eorrente mez.
Rio de Janeiro, 14 de novembro de 1921, 100" da Indep~n
. dcncia c 33° da Hcpublica.
EPI'l'ACIO PESSÔA.

Joaqui·m Ferreira Chaves

lJECHJ~TO 1\.

l;;.liô ·--·

Dr·;

14

OE DEZE!\IBito IH<;

H).21

PI'Umulga a Com·pn.;·.ãu lntPl'uaeional de Policia Veterinar!a,
assigm1.da rm !\lonLeYidéo a 8 de maio de 1912

O Pn~sidt~llle da Hcpublica dos Estados l'nidos do Bra<.;i I, llave!ldo smH~cionado, pelo decl'eto n. 4. 337, úe 28 de
sdc~mbro ultiuw. a rmmlu~~ão
do l~ongrcsso Naeional que apJll'oyou a ConYPnç:ão lni.Pt'Iwcioual dn Policia Vderinaria, as-

sig-nada etn Montcvid(;O a 8 de maio dn 1912, PnÜ'I~ o Brasil,
a ,\l'gl'ntina, u UIJile, o ''aragnay o o Uruguay; e tendo-sn
dl'('etnaclo o deiJO:si I. o do m~tnmwnlo · brasileiro de ralifica~~ão da mesma Converu;ão no Minislerio das Relações Exte.riot·ns do Uruguay, no tlia 1o do eorrentc, decreta que a allu<lida Conn•nção. appen'\a pot e6pia ao presente decreto, se,ia
executada e emnpritla trio inteiramente como nella se
eontém.
Rio do .JanPiro, 1·1 dt• dezcrilhro de t!J21, lOOo da Indel't'tH.lcncia e 33n da H1.•publica.
EPI'l'AC!O PESSÔA.

Azt?vedo Marques.

E PTTACTO DA SILVA PESSôA,

Pt·esidenlf' da HPpt~h!H.a dos Estados uiüclos fio Brasil:

Fa(,'o sabet', aos que a presente Carta de ratificação vi-

l'L'm, que, entro as Hcpublicas dos Estados Unidos do Brasil
At'g{'ll~ina, do f~hilc, do P:Iraguay c Oriental do Uruguay, foi

conf!u1da e ass1gnada na c1dadP de Montevidéo, aos oito dias

AUTOS DO PODER EXECUTIVO

tio nH:z dL"· Maio de mil novecentos e doze, uma .Convcnçfio
Intcrnocional de Policia VPtcrinaria. do teôr seguinte:
Sn Excelcncia cl Scfior Presidente de la República Argentina; Su Excelcncia ~~l Sefior Presidente de los Estados
Unidos del Brasil; Sn Ex•wlencia çl Sefior Presidente de Ja
Hepúhlica de Chile; Sn Excclencia cl Sefior Presidente de la
H.epública del Pnrnguay y Su Excclencia el Scfior Prcsidento
de la Ilepública Oriental <kl Uruguay:
Dcseando !)recayer cl contagio de las enfermedades en
los animales por nwdio d·~ una reglamcntación sanitaria inf crnacional, han rcsucltn eelebrar un Convenio, al efecto, y
ltan r.ombrado por Plenipotenciarios:
Su Excelcnciu •·l SPfít~r Presidente de la República Arg't~ntina ai Sciíor Enviàdo Extraortlinario y Ministro Plenipoteciario D. Enrique H. Moreno.
Su E:'\.celcnria ('} Scfíor Presidente de los Estados Unidor; clP. Brasil al Srfior Dodor Don Carlos Botelho.
Sn ExcPlencia Pl Srfím· Presidente de la República dr3
Chile nl Sciíõr Ministro Residente Don 1\larcial Martinez diJ
}'Pl'l'ari.
.
SH Exeele11cia d Sefior Presidente de la Hcpública ucl
Parag11ay ú los Srfinrcs Doctor Don I,uis Ahente Haedo y
lJoel ot· Dou J ost~ P. Mout:wo.
Y Su Excelencia !'I Seiíor Presidente de. la H.epública
Oriental dei Uruguay al Sefior Doctor Don Manuel B.;
Otero.
Quicnes, después de l.taberse comunicado sus respectivo!i
Pleno~ Poderes, que hallaron en bueno y debida forma, üan
convcnido rn lo signien&f.:':
Gonvención Internacional de Policia Veterina.ria
Artículo 1o. Los Gobiernos de los países contratantes
coHvier.Pn en organizar en los lugares de su frontera ó en los
que consideren oportunos un serviçio de policia vetcrinaria.
suficiente para impedir la introduceión d(} animales afectados por cnfcrmedaues contagiosas ó sospechosos de estarlu ..
Artículo 2ó. }~n las Estacione:; de Observación Sanitaria :;\~' emplearún todos los procedimientos experimtmtale~
que prrmitan afirmar un diag·nôstico seguro (como tubercnlina, maleina, etc.) .
Artículo ·3°. ConYienen tambicn cn prohibir la importación de prodncfos anima!es. forrajcs ú objectos que puedan ser vehículo demonstrados de cnfermedades contagiosas, considerando como tnles cuando acompaíien ô procedan
df' nnimales enfermos ó sospcchosos de estarlo.
Artfeulo 4°. Los Gobi'lrnos respectivos establccerán precisamente Pn sus rcglamentos Ias medidas de desinfección dt~
los lazaretos, buqncs, wagons y lugares pertinentes cuando
se hubiera prodncido algún caso de peste bovina perineumonía contagiosa, mucrmo, fiebre, aftosa, dourina, virueln
ovina, peste porcina, ó ele t.oda otr·a enfermedad contagio3a,
gravn a~uda y de propagación rápida.
Articulo 5<> Establecerán tambi~n la forma y requts:tos
de los cPrtific.ados que d8ben presentar-se como garantia de
que los ~nimales vienen de procedencias limpias, las plauillas
é inforrraciones que pre':;entarán los oopitanes de buques qu:-~
1..11!• d•

tas.- Vole VI
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ronduwan g·anado y las principales anotaciones de los registros
que deberán llevarse en las Inspecciones de Importación.
~\.rticulo 6°. Los países contratantes urganizarán un -;ervicio de Policia Veterinaria sufficiente y uependiente de uuu.
t~dministración central para combatir las enfermedades exóticas y las existentes que cada uno considere oportuno. Si
considerarán, para este efecto, como exóticas, las enumeradas
en el articulo 4".
Artículo 7". Establecerán precisamente el alcance y el'edo de la declaración de infeccioón de una región ó localidad
determinada, así como Ia que debe entenderse por regiones ó
localidades sospechosas.
Al solo ef·ecto de las enfermedades exóticas á que se refiere el artículo anterior se considerán infectadas las locah- .
dades donde ocurran casos repetidos y se considerarán sospechosas las que estén próximas ó en facil cornunicación con otra
infectada.
Artículo S". Los Gobiernos de los países contratantes se
mformarán reciprocamente, por cl órg·ano y por los medius
que determinem los respectivos reglamentos, la aparición y
existencia de toda enfermedad contagio::;a geave, aguda. y de
propag·ación rápida, cualquicra séa su origeu y naturaleza.
A['Liculo go. Los Gobiernos de los países contratantes, ademá~ de las medidas generales establecidas en los artículos 1",
::!", 3", 4° y 5° de esta Convención que crean conveniente aplicar, reglanwnt:.u·án por convenios especiales el tráfico de gaHado, entre paísPs limítrophes, indicando las medidas de poiicía veterinaria aplicahl·es en cada caso según el destino del
HIÍHIHO.

Artículo 1 o. La Convención entrará en vigor immedíatamente después de set· ratificada, durará cuatro afios y no siendo denunciada seis meses antes por alguna de la~ partes CO!lll'ataHtes se eonsidc!'UL'á pro rogada por igual p2ríodo.
La denli!H'ia no p1·oducirá efccto sinó para la parte que la
formula.
Articulo li. (]llt>da ahiel'Lu e! Protocolo de esta Uonvenl'itjn I.Jal'a que pltedau aeeedcr á sus disposiciones los otros
países sud:.mwt·icauos que deseen hacerlo. Para este efecto
deberán coHHIILiem·st• t~on P! c1obieruo de la Hepúhlica Oriental
1h~l Uruguay, el qup bani saher la accesión á los Gobiernob de
lo.-; países eontJ·al :mtr·s.

En fé dt~ lo ('.ual. los Plenipotenciarios firman la ptete UunveiJeiún '" eoloeu.11 sus sellos.
·
:l~scr:ta en 1\LÓntevidéo,. á los ocho dias del' mes de mayo
del mio ele mil noveeiento8 doce, en un s0lo ejernplar-, que quoJará depositado en los Arcllivos del Gobierno de la República
Oriental dc·l Vrugnay y del que se remitirán copias conformes
ccrt; l'ieada:-:: :í. -t1s Poteneh.;; contratantes, por via diplomáLea.
"l';J

(L. S.)

ENRIQUE
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E tendo sido a mesma Convenção, c~jo teôr fica. acima.
transcripto, approvada pelo Congresso Nacwnal, a confirmo e
ratifico, e, pela presente, a dou por firme e valiosa, para produzir os st:lus devidos effeitos, promettendo que ella será cumprida ínviolavelmente .·
.
.
.
Em firmeza do que, mandei passar esta Ca}'ta, que assi_gno
e é sellada com o sello das armas da Repubhca · e subscripta
pelo Ministro de Estado das Relações Exteriores.
Dada no Palacio da Presidencia, no Rio de Janeiro, aos
26 dias do mez de Outubro de mil novecentos e vinte e um,
100° da lndependencia e 33° da Republica.

(L. S.)

EPITACIO PESSÔA.

AJevedo Manques.

DECRETO N. 15.1179

-DE

15 DE DEZEMBRO DE 1921

Approva o regulamepto para á admissão nos quadros aos
serviços de sande e de veterinaria do corpo de officiaes
da 2'' classe da reserva da 1a Linha do Exercito.
O Presirlente da RPpublica dos Estados Unidos do Brasil, usando da attribuição que lhe confere o art. 48, n. t,
da Constiluição, resolve:
.Art. 1. Os officiaes da za classe da reserva dos serviço&
de !i~aude e de veterinaria do Exercito de 1 a Linha serão recrutados:
a) entre os demissionarios do Exercito activo, de menos de 40 annos do idade na nata da demissão, os quaes serão incluídos com o post9 que tinham na actividade;
b) entm os cidadãos at1í 35 annos de idade, os qtmes
serão admittidos no posto de seg·undos tenentes, desde que satísfaçam as condições. abaixo:
1°, para diplomados das escolas, officiaes e officialmente
reconhecidas, de medicina, pharmacia, veterinaria e odontologia, que já sejam reservistas de 1• ou 2• categoria I' pe~am
transfercncia para a reserva elo serviço de saude ou de vêterinaria:
Estagio· de um mez, como 2o tenente e de preferencia
em periodo de manobras, em um corpo de tropa, formação
sanitario ou serviço.
No fim do estagio, e mediante iní"ormaçõe~ f"avoraveis
do commandante do corpo ou formação e do respectivo chefe
do eerviço de saude, serão nomeados segundos tenentes do
quadro fia reserva das suas especialidades;
2°, para diplomados das mesmas escolas que não sejam reservistas daquellas categorias:
'
As mosmas l'nnrlições, sewlo porém, o estagio feito como
aspirante a official;
s•, para estuda~tes das referidas escolas, possuidores da
caderneta de reservista de 1• ou 2• categq_rta e qUet ~~ eScOla.
0
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olJlcuham o cedi licado de instrucção technica e.ló\oecial mi-

litar:
a) estagio de um mez como as·pirante a official da especialidade respectiva, no ultimo anno do eurbo ou a!?ós os
exames do pcnullimo. Obtido o diploma da escola, serao nomeados segundos tenentes;
l1) mJmcaeão de segundos tenentes, logo que o·bt~nham o
diploma da escola, mt·diante pedido, com o compromiSso fo~·
mal de fazer o csfagi.o rlcnlro dos dous annos que se ::iegulrem á formatura.
·
· Art. 2." o~ nwdienf', phm·maceutiro8. n~tcrinarios o drntislas, qtw não fut'l'm officiaes do Ext>reito adiYo ou de !:iUas
reservas, serão, no;.; planos dt• dislrihuit;ão,i ncluidos nas
formações sanitarias - eomo sargentos, os que forem reservistas d~ 1" ou :?" cat.rgoria, - r colHO :;;oi dados os dcdmai~.
t•.1do de accôrdo cnn t a:;: otn-igacõrs flp serviço das \;lasses a.
quo pertencerem.
Art. 3.• A instrucção militar, mini~trada nas escolas
referidas, comprrltcnderá dons pt..~riodos distinctos:
1. a instrncção grral rlo soldado. para ohtenção da citderneta do rcscrYi"ta, dada por offieia.l do tropa.
2", instruccão technira especial militar aos que já fol'em rescrvisla~, dada poJ,; lJl(Ofissional milHar da especialidade.
·
~ 1." Na~ }~srola~ rlc Plw.rmacia on Odontologia, exclúsiYamento, a in:-;filn\t:-ão IN·hnil'a rspreial ahrangPr(l tambrm
um eurso d:..} offi:.~iae~~ de• :vJmini~lração àn Servic;o de SaudP,
~ 2. O Estnd'' ::\laitw do Excreito c a Directoria do Saude
da Guerra organtzarlü• o~ IWOgrammas respectivos, que serão
tl'icnnalmcnt.e approvado.s pelo 1\linistro da (~uerra.
Art. 4." :\' conces~ào dn estagiO f~ da competencia tios
commandant<'S rl<' rPg-ião, qllt' ·rm SPgnida aprc~slmtarão ao
1\hni~tro da C:cnn a. nropnsta para a nomeação do candidato.
pr•.'l'Pgativa~ do:' 11n:·do:; l'lll que "stag1am, ficaudo tambem adstril:los a toda~ a:-:> utH·igaçõc·::; t-!lW ao:; mesmo:"; incumbenJ.
Art.. 5." Os psfagiat'Íils r.:osant de toda~ as Yantag·cns c prPJ'('galivas do~ po:"lll~ t•m qtlt' cstngiamr ficando tambem adstriclos a todas a.:; ohriga('ilrs qtw aos mPsmns incumbem.
Art. G.'' .'\..; rmHiii;üp.,: dt~ aeee.;;so, dirdlos c obrigaçõl's
tios offieiaes d:.t re:ierYa t.lo.:; slrviços do paude e de vetcrinat ía, !;erão regolados yJelft:;; tlispGsi~Cle~ on r('gUlamento para
O COI'l.IO de uHL' i:w:-~ lla re.-:t'l'V:l.
0

0

Dísposiçúcs t ronsilorias

Arl. 7." D··niT" d(' f rcs annus, a eontar da data do predecreto. qttalquPr eidadão diplomado por uma tias eti·eolas. referida;-;, 'llll' i't'ja maior de 30 annos n satisfaça aos
requisitos dP idoneidade moeal. ~~xigidns pelas autoridades
militares, JHHlerú. Tlref nmlPr o-s difú~rentt~~ postos de official
da rnscrva dns servit.·os dt~ ~aude c d(' Yderinal'ia, ~ob as
~:r'guinlcs condi1;ôl's:
. .i
profes'lOJ'('S eathcd.rntit;o:.; datS e~eolas de suas espeewluJadcs, mspoctorc~: de serv1~·o~ do ID'cpart.amento Nacional
Saudo Publica (.' ct~rgos vitalicios correspondentes nos
~entc

0

•
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servi~oe federaes e estadoaes medicos, tenentes;..coroneis; .
vet.erinarios e pharmaceuticos, majores; dentistas, capitães;
2°, professores substitutos, delegados sanitarios e cargos
correspondentes - medicos, majores; veterinarios e pharmaceutieos, c.apitã.es; dentitsta:::. primeiros tenentes;
:P. inspcctor('s sanitarios c cargos correspondentes, livres docentes das Escolas de Medicina, providqs por concurso, diplomados. com 20 annos ou mais de exercício da sua
iWOfissão - medicos, capitães; pharmaceuticos, vcterinarios
ü dentist:;1s, primeiros tenentes;
- -1°, sub-inspectores sanitarios e cargos correspondentes,
diplomados com 10 annos ou mais de exercício da sua profissão - mcdicos, primeiros tenentes; pharmaceuticos, vc1ei'inarios, c dentistas, segundos tenentes.
Art.. 8, Os officiaes assim admittidos não serão obrigafins a estagio Pm corpos de tropa on formações, mas o estagio será facilitado aos medicos, até o posto de capitão,, e' os
vr.terinarios, até o de -1" tenente.
Art. 9. Os mesmos officiacs são obrigados:
1°, a ter os uniformes de eampanha e o equipamento inrlividcal regulamentares,· de modo que estejam sempre
promptos para a mobilização;
2°~ a frequentar os cursos de conferencias e demonstraçõP-s praticas de organização e funccionamento dos servi~os,
eRtabrlccidos pela Dircctoria dn Samlc de Guerra, nas localidatlm> de sauR resictcnciafl.
Art.. 10. Uma Yez adrnittidas nos quadros, a situação
dnsseR officiaes scr:'t regulada pelas disposições do regula;ncnto para o corpo de 01lficiaes da reserva.
Art. -11. Os requerimentos de pedido 1.le admissão, devidamente doeumenlados, serão dirigidos ao Ministro da.
Guerra, por int«•rmcdio da Directnria de Saudé da Guerra.
No Dist ricto Federal, esses requerimentos serão entregues directamPnte a essa repartição; no;;; Estados, ás chefiae do
serviçr· de recrutamento, que os encaminharão para a dil'Pctoria pelos canacs compett'IÜeg.
Rio de Janeiro, 15 de dczcmhrn de 1921, 1ooo da IndependP-nc•a C\ 3il da Repnhliea.
0

0

0

EPITACIO

P-ESSÔA.

João Pandiá Calo(] eras,

DEGHETO N. J 5.-180 -

DE j 'j' DE DEZEMBRO DB

1921

Abre ao Ministerio da Jusctiça e Negocios Interiores o credito csp('cial de 50:000$, para ·pagamento do premio concedido ao aviador Edú Chaves, nos termos do art. 1°
-du decrl'to legislativo n. :i. 397, desta data.
O Presidente da Republica dos Estados Unidos do Brasil,
tendo em vista o que dispõe o art. 2° do_ decreto legislativo
n. 4. 3g;7, desta data, resolve abrir, ao iM inisterio da Justica
e Negn~in~ InteriorP~ o ereditn esp('cial de 50 :000~. para. pa-
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gamento do premio coneedido ao aviador Edú Chaves, com:o
indernnização das despczas que fez para realizar o percurso
aereo do Hio de Janeiro a Buenos Aires~ nos termos do artigo 1° do decreto legislatiiVo n. 4.3~l7. nesta data.
Rio de Janeiro.l 17 de dezembro de 1021, 100° da Independeneia e 33" da 'Republiea.
EPITACIO PESSÔA •.

Joaquim Ji"erreira Chaves,

DECRETO N. 15.180 A -

DE

19

DE DEZEMBRO DE

1921

Approva o regulamento para a arrecadação da taxa dos sorteados não incorporados para o serviço militar
O Presidente da Repnblica dos Estados Unidos do Brasil.
de accôrdo com o disposto no art. 1o, § 3°, do decreto legislativo n. 4. 370, de t 9 de novembro do corrente anno, resolve
approvar o regulamento para a arreeadação da taxa dos sorteados não incorporados para o serviço militar, que com este
baixa assignado pelos Drs. João Pandiá Calogeras e Homero
Baptista, mini~tros de Estado, respectivamente, da Guerra e
da Fazenda.
Rio de Janeiro, 19 de der.embro de 1921, 100° rla Indepenrlr-ncia e 33° da Repnblica.
EPITACIO PESSÔA.

Homero Baptista.
João Pandiá Calogeras.

Regulamento para a arrecadação das taxas dos sorteados não
incorporados para o serviço militar
CAPITUW I
DA TAXA P. RUA TNCJDENCTA

.

J\t'L Lo :\ taxa militar lfle 100$, crearln llr.ln decreto le370. de Hl de nnvf'mbro df' 192L () devida, uma
:-n YPZ, por t.ol1o snrtPadn qne, por qualqner motivo, deixar de
prestar prssnalnwnfe n sPrvj(:n militar, e se destina ás desvezas com o Exercifo, rlrduzirlos os encargos ele arrecadação .
. § '1." Comprnhendr•m-se neste artigo os sorteados das
Yanas classes que. não forem chamados á incorporação por excederem ao contmgente de conscriptos fixado annualmente,
nos termos do ::1rt. 82 rln rler.rP-to n. 14.297, de 1920, bem como
g~slnl.tvo n.

'L

t\CTOR
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os considerados isentos de accórdo r.om o~ arts. 106, n. 2, e
L10 do· mesmo decreto.
§ 2. 0 Picam tão sómente excluídos do pagamento da taxa

aqnelles que soffrer-em de incapacidade que os impossibilite
dr: proverem á propria subsistencia, bem como os insubmissos.
Art. 2. A cobrança será feita de tcfdos os sorteados .que
deixarem de ser incorporados a partir de 1 de janeiro do corrente anno (art. 1°, n. 56, da lei n. 4.230, de 1920, e art. 1°
·do decreto legislativo n. 4.37()~ de 192i).
Art. 3. Terminado o periodo de incorporação, cada ellAfe
de serviço de recrutamento remetterá ao commandant(~ da.
resppcf.iva região, até 15 de janeiro na ;primeira zona mili Lar ( Di.c;tricto Federal, _Estado do Rio de Janeit·o, Espírito
Sant.o, S. 1Panlo, Goyaz, Bahia, Sergipe, Alagoas, Pnrnamhuco
1'arahyba, ruo Grande elo Norte. Ceará, Piauhy. M::~ranhfio:
P:wá, Anlflznnas, l\1atto Grosso e Tcrritorio do Aet'e), ·~ at•í
lfi do .i1ilho na segunda .wna milHar (Estados do Hio G'l'nnde
- do ~111. Minas Gcrae.c;, Paraná e Santa Catharina). a r·elaçà(1 em dnplicata dos sorteados que, convocados ou nfín. tenlmrn deixado de ser incorporados.
A ·primeira 1via dessa relação, com todas as indicações do
art. 4D do deereto n. 14.397 referido, como se,iam o nomP-.
filia(,'ão, profissão, residencia, naturalidade, anno -de nascimento, sigqaes earacteristicos e mais o motivo da não incorpora(_;ãn de cada um dos sorteados, ::;erá numerada, rubrieada e Yisada pelo cornmandante da região ou circumscripção e, no prazo de cinco dias, enviada, no Districto Federal
c Estado do Hio de Janeiro, á necebeaoria do Districto F'edcral.
c nos demais Estados, inclusive o. 'l'erritorio do Acre, ás <lPlegacias fiscaes respectivas.
· A segunda via será transmittida, com as mesmas formalidades, por todas as regiões e circumscripções militares, ao
Departamento do Pessoal da Guerra._
Art-. 4." Ao mesmo tempo que as remetterem ás repartições de Fazenda os commandantes das regiões e circumscripções militares farão publicar essas listas no Diario Offirial
ou nos orgãos de maior circulação das cap.it aes ..
0

0

CAPITULO II
DA ARRECADAÇÃO

Art. 5. Passados 30 dias após o recebimento das lista-;
nominars referidas no capitulo anterior, a Recebedoriá do
I•istricto Federal e as delegacias fiscaes nos Estados darão
(!-rdern ás auf oridades subordinadas para que t.ornem ·~ffPetiva
a cobrança individual da taxa.
Paragrapho unicn. O pagamento pódc ser feito de uma
~'ô vez nu em quatro prcstaçõPs trimest.raes; esta ultima fór-nt~l. porém. depPnrle de requerimento do sorteado ao directnr
cta Heeelwdnria nu ctelPgacia fiscal e de fiança idonea.
Art. 6. As autoridades fiscaes farão intimação ás pesFl&S sujeitas á taxa, directamente ou, não sendo encontradas,
pol' meio de editaes affixados ou publicados, afim de que. no
pmzo de cinco dias, na primeira hypot.hese, e dP- 10 na se~unda. rPcnlhnm ftç; r.nllf'r.t.orins :fi'Of'r~ws. :llfnnrlPgas.
pnst.os
0

0

i'it-:caes, ou me.'..;as de r·enrla~ mais proxinuí~, a importaneia
devida.
Art. 7, 0 Ao ser f~ito o r~colhinwnto. será passado um
Tccibo de imposto em tinas vias, um;t que ficará em poder do
int(~ressarlo e nutra (JlH' ser:í. remct.t.ida, aetn eontinuo. p0la
!'t'1mrtic,:5o m·t·Pcnrlado1 4n. a:, J)pparf.anwntt~ do Pessoal da
Cncrra .
.Art. s.o Findos n'< prazos do ad. G0 , ns inU•rnssados terão mais :lO dias para pagarem a I axa in!P,~ral ou pnr{'.Plladn
aeerescida da multa do 10 ':·~.
A.rt. 9. 0 Ternlin:mdo í'SÍP ui I imo prazo, as rcparUç'Ões
fiscaC's increvcrão a ·rlivida •. ~ della farão exlrahir certidões
com ·lO o/o de multa, as qnaPs eenwttcrão immerliatamenfe
})ara a robrança executiva.
Art. 10. Os sorteados não incorporado;.; rrue, nos termos
do art. 30 do rlcereln n. 14. ~~~J7 citado, se apresentarem .ás
autoridades militares e forem aeceitos como volnntarios finam isento:~ do pagamento da taxa. Ca-,1, 0sfa já tenha sidn
arr·cradada. ser-lhc-has resf ituida.
Art. 11. Aquí'JlPs ·qnn houvrrem pago a. taxa •; for~m
posferiornwntr incnrporadns tm·ão rlirritu :i r!'stituicão.
Art. 1~. Nos flasos dm:. artigos antcriorf's, a I:estituir:i'ío
será cffeetivarla. snm drmora, pPia rPpartiçiio nrr·t'cadadorn :í
Vi~tft. dns prova c; apt'(lSf'ltt.arla~.
C\PITTTVO JII
IH PJHn.\USA('......'\0

Art. -l~J. A Jiscaliza~ão da taxa compete, em gPral, ús
autoridades militarrs r fiscans r será rxereida espcrialmen-·
te pelos agente~ fisr:ws dos impostos dn t~onsnmn. sob a direcção da Rrcebednria do Dislt·irln F'Nlrral f' das ])p}pg-a~i:\~~
.Pis.cacs nos Egtados P df'haixn da sulwriniPndC'nrin da flir<·-·
dorja da ReePita Pnblira.
Arl. 1L Os :\Iinisll'rin::; da Faz'0nda P rla (iucrra. agirão
de commun1 nccurdo 110 snnf ido da nwlhnt· fiscalização, n
além de se prr~f arem nwluas infnrmações qtiP UJH'OVPitcm :í.
arrecadação, podrrão designar 1'mwcionari0s t'Jn I'Ommis.siío
para insprccionar o SPrviço de r.nhrança da I a:xa.
AT't. 15. Toda vez que S<' tornar misf.et·, os funccionarios
referidos nos arligo;;; antrriorl's podrrão re·quisifar o auxilin
das autoridanes policiaes. no inlnressc da fisralizaçã.n.
Art. 16 . O~ agentrs fisracs ·drsignados no art., 13 nãn
terão pnJ' esse servi(;o nenhunm vantag-em 1wcuniaria nspceia1,
alem dos proventos do seu eargo. Mas os funccianrios (JlW
i'orcm mannados em insp,-.cção, l~·rãn direito a uma ~Tafifi
cação que lhes ~i'r:'i arbii t·ada pl'lo rP:::Jwel iYn ~.1 inisl crio e
correrá por conta da renda. da Iaxa.
Art. 17. Sem prn.iuizo d~stas medidas fiscaes, o GovPrno
adoptará quaesquer outras .providcneia~ que contribuam
para melhor arrecadaçã.o da taxa, A baixar:i n,-.ssP scnfidn as
instruc(:ões qu·c forl'tn nccessarinq.
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CA~lTULú IV
DA ESCRIPTURAQÃO

Art. 18. As repartições que arrecadarem a taxa dos sorteados terão um livro ·especial para escriptural-a, ~:;ob o titulo «Taxa dos sorteados não incorporados an servi~;o mi1Har», cnm o qual fn rão tambem os lançamonf ns na f'scriptn
geral.
Paragr·apho nnicn. Todos os mezes a Recetedoria do Districto l<,oderal c as delegacias fiscaes levantarão uma conta.
especial da renda da taxa para ser transmittida. á Directoria.
da Receita Publica, que, por ~·ua vez, cnviarú uma dcmnn~
tl'açãn enmplcta da mesma ao Ministerio da Guerra.
Ar! . 19. Serão 1evadas á conta dessa receita as desprzas df' fiscalização n arrecadação p, quaesquer •mt.z:as conseqnrnfn~ dPsto reg-ulamento.
CAPITULO V
D:\R RANeÇÕES

Ad.. 20. Qualquer infracção deste regularrH'nto deverá
r;cr tlenuneiaria JWlo:-: parf ienlarPs on notificada pelos funecionarios :í. antoridado fü;cal ou militar da localidade, qu,.
r.ommunicarà o 'fado immediatamentc á Recebedoria do Di:-;trir.t.o Federal n :í~ delf'gacias fiscae~ no~ Estados.
Paragrapho unicn. D~ posse da denuncia ou notificacã.o,
o dirf'ctm: da llecchndoria on os delegados fiscae~ ordenarão,
sem demora, us synãnaneias p!'"Ctsac:. e, no prazo de oitn
•lias, ouvirão o aceusado n proferirão despaeho, jnlganrlo
ou não procedente n infraccão. Si o depacho ror :tffirmatiYo, imporão as n·~fH'Cl.iva~ penalidades.
Ar't. ;!:1. Des~n dncv~ãr, r.ahnrá recurso vnlnnl.ario on
l':t~-nflicio para n !\liuisff'J·in da Fazcmda.
~ 1." O recur~~n volunlaT·io pndrr~
sf'r inlr>rpor-;to p0la
parh·. nn prazo de th·z dias.
~ ~.o O rernrsn t':t-n{firhl sf'r:Í. intPrpost.f)
no prnpl'i•1
:wt.n. f-<'\ favoravel á pnt·tt•.
~ :L" Amboc; os recursos seão immrdiatanlf'nLe eneaminlwdo.-; ao Mini~Lrrio da :Fazenda.
Ar'!.. 22. rDns :n aos 30 annos de idade, ninguem poderi'r
S(H' nomrado para rnrgn publioo, nem se aprnsentm· a conCUITPJJeias puhlicas f' assig,nar contractos com o Governo,
som carteira dr rc:-:(•rvistn (art. 1211 do decrnto n. 14. 3!17,
ch~ 9 d~ ouluhro do 1920) ou prova de quitação da taxa de
.:;orLParlo.
Art. 2:3. A~ fr::mdf'S~. rommett.idas pela omissão on trncn.
rir, nom~:;; nas Hstn~ d:)S sorteado~ não mcorporados Rerão
punida<; com multns de !JOOlJ; a 1 :000$, para eada falta, e dn
dnhrn. na rPineidr·nc ia.
Art. 2L E' pa~sivrl do mult.a do 300$ r 600$

aqUf~lle

occultar ou tomar a seu serviço cidadão sortf:~ado não
incorporado que tivnr deixado de pagar a taxa, ou praticar
qualquer acto que vise embaraçar a acção fiscal nn sPntidn
da arrAcadaçã.o ria f axa df'vida.

f{Un
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Art. 25. As auLoridadrs publicas que negarem SPU auxilio para o cumprimenf n dP~·d t' l'l'g"lllamento ~offrPrão a mult.a
de 500$ a 2: Ü'00$000. -

Art. 26. As penalirlades deste regulamento serão impostas sem prejuizo da applicação da lei penal ou de qualquer
outra repressão administrativa.
Art. 27. Terão direito á metade da multa effectivamente
arrecadada os den11nciantrs e noUficantes das infracç.ões pnnidas.
CAPITULO VI
IHRPOST(!,\n TP..ANSlTORlA

Ar L 2R. O 1\'lin ist.nrin da Guerra remf'tterá, com urgencia, ao da F'azrnda as listas relativas aos sortPados não incorporados no ('.orrnntc amw, al'im de que se arn~eadc a faxa
coerespondentr an exercício vigent(\ nos termo.;.; do art. 1",
n. 5G, da lei 11. !1. :!:W, de 1920.
Rio dn Janeiro, 19 de dezembro de 1921. --- .loân Pandiá
Calnoems. -- Tlmnr>ro Un]Jfislo.

ngcn RTO

N. I;; .1fH ----

DE

20

DE DEZEMBRO DE

1921

Abrr, ao Ministorio da Fazenda. o credito de 22:716$119,
para pagar a D. B~l:nira Aurora Ferraz Cardeal differenças de montcpi0 o:·0lativas ao período flp 19 de maio
de 1898 a 31 de julho de 191~.
O Prrsidrntc da Republica dos Estados Unidos uu Brasil.
usando d~_ autorização contida no art. 1° do dPcreto legislativo n. ,í. :161, de ~3 de no,,.rmhro pindo, resolve abrir, ao Minis f crio da Fazenda. o ~~rcclito de 22:716$119, para pagar a
D. Belmira Aurora Fcrrnz CanlPal as differenças do montepio deixado por seu par, Dr ..João Borges Ferraz, no perio1o
do ·I O de maio de 1R98 a 30 de julho de 1914.
fi i o ctr .Tanf'iro. 20 rlc dezrmhro de 1921, 1OOo da Inde~.
prmdenda P 3:1" da Rnpnt,lica.
EPITÁCIO PESSÔA.

Bom.ero Baptista.
r>T<:CJlF,TO \'. 1:Í. 1P.:_> ---

DE

':11

DE l)EWl\TBIW DE

J \12.1

CnneNlf' :í Mitra }\T('Iropnlifrma rlo n:o df' .JanPiro a ÜrPa neCI\S~:ll'ia pnr·:1 a r'111 ~dnwP:(n •lr• uma i:::rr•ja na Yilla Militar

O Presidrmtc dv Hr>publica dos Estados Unidos do Bra::;il,
u"ando da antoriznc:ão contida no .disposto no art. 23, n. 12,
da lei n. -1.242, do r: dr. Janciy·o do eorrentc anno, resolve r>t~de1,
:í l\1i!ra l\1rtropnlit.nt1 a dn Hin rle Jnnriro. para a constrnccão ctf'
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uma igreja, ,J terreno sito á Villa Militar c9m se~nta e c~neJ
n,e:tros de frente na avenida Duque de Cax1as e vmte e. cmco
tr.. etros na rua Tenente Nepomuceno, tudo a contar dos h!11I~,es
C•H)t os terrenos do mórro 4o Capãu.
I
Rio d~ Janeiro, 20 de dezembro de 1921, 100° da Indep•mdeneia e 33° da Republica.
EPITACIO PESSÔA.

Homero Baptista.

DECR~~TO

N. 15.183 -

DE

20 D~.

DEZEMBRO DE

1921

I:eclara a urgencia da desapropriaç.ão dos immoveis indispcnsaveis á exeeução das obras de saneamento da região oceidenlal da bahia de Guanabara, na baixada fluminr>nsc
O Presidente da Republica dos Estados Unidos do Brasil,
de accl)rdo com o art. zo, § 3" da lei n. 1.021, de 26 de agoc:to
de 1 no:J e art. H do decreto 11. L 956, de H de sctetnbt'n dn
n lt'f.;rno

anno, decreta:
Artigo nnico. Para o effeito ela posse dos immoveis indispensaveis á immediata execução das obras de !'aneamcnLo
ela região occiclcntal da bahia· de Guanabara ,na Baixada Flnntinensc, cujo contract.o foi autorizado pelo decreto n. 14. 5H!l,
de 3·0 de ·dczPmbro de 1920, fica declarada a urgcncia da desnpropriação dos immoveis comprehendidos nos planos e plan ..
tas approvados rwlo decreto n. Hí. 036, de 4 de outubro de
1921, c por esse decreto já declarados desapropriados.
Rio de Janeiro. 20 de dezembro de 1921, 100° da Tndcprndencia e 32" da Republica.
EPITACIO PESSÔA.

!. Pires dn lUo.
DECRETO N. 15.184 neohra f'XI inrlo

11m

DE

21 DE DEZEMBRO DE 1921

lagar de 3° official da lntfmdencia da
Oluerra

O Presidente da Republica dos Estados Unidos do Hra~il
h'ndo em vista o disposto no art. 2° do decreto legislativ~
~.. 3. 070. de 31 de dezembro de 1919, resolve declarar exlmct,, um J~)g:zr de 3o offioial da Infendencia da Guerra. vago
:'~'m a adtmssao, no posto de 2o tenente, no quadro dos offi-

de Administração de J_ntenden,~ia, de Areirio Gouvêa.
de Janeiro, 21 de dezembro de 1921, 100' da Indepenrlf'nr.Ja r 3:1" rla R0pnblira.
e•af'c;

~in

0

EPITACIO PESSÔA.

João Pandiá Calogeras.
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DEClR!ETO N. 1'5 .185 -

DE

21

DE DEZEMBRO

D~ 1921

no

':\ pprO\'R o RrgulamPnto para a admissão
Corpo de officiaes
da :2n elassc da reserva da 1a linha do Exercito

O Presidrnte da Repuhlica dos Estados Unidos do Brasil,
nsando da aU.ribuicão qtw Ih r· ror_1·ferc o ar!. -i8. n. 1, da
c~Ntst itni~ão, rrsolvc:
~.\rt. 1. Os oficiao~ da za classp da reserva do Exercito
• 1r. 1" I inha, exceptnadns os dos Serviços de Saude e Vctednaria, serão recrutmlos:
o) entrP os demissihnario:-; do Exercito activo, com menos
de :-w annos de idadn nâ data da domiPsão, os quaes serão inf'lnidtJ~ com o posto da actividade;
h) entre os cidadãos de 18 a 25 annos de idade, os quaes
.':f'rão incluídos eomn :2'' te.nenteg, desde que satisfacam as
r·,nH.liçõcs abaixo:
I··, para alumnos das ~o las superiores, officiaes ou oftif'ialmenfe rrconhecidas; titulados dessas. escolas o das se··.umh~rias nas mrsmas rondicões; e, em geral, para possuidores
•!r~ rr-l·l i f irados offiriars dn insh·ueefío geral (portngurz, geogr·aphi::-., historia, arithmrtica o geometria):
o 1 alistamento condicional por ~eis mezes. no drcnr~m dos
rJtmrs ~oguirão nm Cw·so de Canáidotos a Calw:
b) exame d0. cabo no fim do curso;
-- os I·eprovauos snrfie mantidos nas fileiras at~ completarem os seis mcws, 0. serão Pnt5o excluiflo<:; r.omo reservistas de 1• categoria;
·
·- os reprovados poderão :
·- ser 1icenciados no fim doD f' ois mezes eomo ca.bos de
~rRcrva;
.
-- srgu ir um cw·.rw de candidatos a sargento e, após o
exanw do 1[ im dr rnrso, snr licenciados como sargentos QU ca~~~;s tl'l. reserva., conforme sejam ou não approvados;
-· seguir direcf.amcnte um Curso de Commandante de Pelotão (infantaria e cavallaria) on secção (artilharia e engenharia), mediante engajamento 11or quatro mezes, em prorogação ao seu alistamento;
c; exame de rom.mnndantr de 1Jelotão (secção) no fim do
cmrso:
- os reprovados voltarão ao seu corpo de tropa e serão
iicenciados no fim do engajamento (:1.0 mezes de serviço, ao
lodo). com o posto de cabn on sm·oento da re!;e?·va, ~f~gundo o
vnlnr cto Reu exame;
··-· os approvados poderão:
-- ser licenciados immcdiat.amente com o posto de sarornto da reservo e um certificado de aptidão pa1'a commanda_nte de P_elotão ( secçlio) que, em caso de mobilização, permit.te confiar-se-lhes o commando de um pelotão ou secção,
~·em IH'!Jhum direito, porém, ás prerogahvas de official, atê
nom<:>acao regular baseada em serviços prestados;
-.,... fazer, a pedido, como aspirante a of(icial da reserva
trP~ mezf's rle ~ervico findo~ os qURP,S s•wão nomeados se(lttn:.
0
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da 1·eserva, salvo informação confraria e motivada
do c11mmandante do corpo, com irmada, si nccessario_, por um
const'iho disciplinar (Total - 1.2 a 13 mezcs de serviço).
~.o Para reservistas de t• c za categorias, que sejam diplomados de estabelecimentos de ensino superior ou secunda~·io, ufficiaes ou officiatmente reconhecidos; ou, ainda,
que
possuam os ceri ihcados de ínst.ruceão geral, - após_ approYação no exame de cabo:
a) alistamento condicional por quatro mezes ~para seguir
um Curso de Cmnmatulant(J de Pelotcío (sccçcio);
b) examr de Commandontc, de Pdotâo (secç<io), no fim
(o curso:
- os reprovados voltarão a sem; lares com o posto ue
cubo ou sargento dn 1'eservlx, segundo o valor do exame;
Os approvados podem:
·-- voltar immcdiatamente à seus lares com o 'J)Oslo de
'~aí'(Jcnto da resc1-ro. e o ccriificodo lf1~ aptidão pa1'a com.mandunte de pelotão (secção);
fa:lf'l' como aspirante,lj a officiol da ·reserva, um estaf..dO de tres mczcs, no fim dos quaes serão nomeados sc()tl ndos
tenentes da 1'CSCI'Va., salva a restricção citada ('rotal -- sete
1nezcs de serviço) .
3° Para alumnos dos Collegios Militares, que tenham
eompletado o respectivo curso e se destinem a profissões.
civis:
o.) alü;tamcnto condicional por quatro mezes, em eonllf.çõcs identicas ás estabelecidas para os reservistas de t• e
;~!l categorias, reduzido, porém a dons mezcs o estagio como
aspimntc a o.(ficial da r·ese1·va (Total - seis mezes de ~m·
vko).
.. A frequcncia do Cw·so de ComajuJa.nta de Pelotão (scq:ão) será dispensada, si o candidato, na época propria, fizer
em um desses oursos o exame final respectivo e fôr approvado (Total - <.lous mezes de serviço como aspi1·ante a o(llôs ttJnentes

ticialJ .
,~:· Para homens de tropa (voluntarios, sorteados, eugaiados c. rceugajado~), que tenham !!O mínimo o certificado de
jnstrueção geral rcfer·ido, obtido aules da incorporação ou
tlurant c o tempo de serviço:
a) apó~ avprôvação nos exames de cabo c sargento, podem entrar para nm Cu1•so de Conunandantes de Pelotão
f secçi!.o) • Bi appruvadol-5, recebem o certificado de aplidãu
j)arn comm.andanle de pelotão (secção) e podem, quando lerminado o seu tempo de servi!.:o, fazer, mediante pedido,
um l''Jrpo tle i ropa como aspil'ante a o{(icial da reservo. u1n
:.:staaio de t1·cs mc::.es. após o qual serão lltlinf!ados seytÚldos
:unen1es da resava (Tempo minimo -- 15 mezes de serviço).
5.0 Para sa l'genl o das Sociedades de Tiro, com o ccrt.ifi{:auo de inslruc(;ão geral:
a) após um anuo de assidua frequencia em uma Sociedade de 'Tiro, podem ser admiltidos em um Cu1·so de Commandantes de Pelotão (secção;; approvados e após o e5tagio
de ~res mcze~ em um eprpo de tr()pa como aspi~an~e a of{icial

em
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serão nomeados segundos tenentes da 1·eserva,
e mediante ,juizo favoravel do commandante do corpo;
t, si exerceram sal isfactoriamentt~ nà Sociedade durante
um .wno, as funcr,õc:,: de sargento. podem prestar directamentc, o exame en1 um Curso de Cornrnandantes de Pelotão,
na <~r·uca propria; app\'Ovados e após o estagio de tres mezes
romo aspimnte a oftidal da 1'ese1·va, serão nomeados segundos
ir>nentes ria Teserva.
G." Para sargcntoB em servi~;o aetivo, com cinco anno~
1H~ ,:,1:-n,;ço e no maximo 3;) de idade, ~)em nota que os Q.esadll

J'I'.'WI'Va,

:~c·mpJ

hnnc~

'J) serão admittidos. de direito. em nm Curso de Corn•namlontcs de Pelotão, si ainda 11ão passaram por elle, e na
~ahida, ~i approvados. receberão com a exclusão do serviço
;tclivL. o vosto de seonndo tenente r/a reserva;
f,) si já obtiveram n cr:t·tificado de aptidãiJ pam. comwamhwle tle pelotão. serão nomeados seoundos tenentes da
~·escn:a, quando licenciados do servi~o activo .
.~\rf.. 2. Os Cursos f..lr? Commandantes de Pelotcío (secção)
,·crã(l installados:
o.~ nas escolas do sargentos:
,·•. junto a 11111 corpo dt~ 1ropl.t desig·nado velo commandanl (~ da região, nas Tegiõus afastadas das Escolas de Sargc·nl 11" nn onde não houver escola da arma.
·
t)s prograrnmas e as ccmdi1;ôc~ de exame serão. porém,
Jcient1cos c fixados pelo Estado Maior do Exercito, que tambem estabelecerá as eondii~ões de idoneidade c outras julgadas nccessarias.
Ar!.. ~~." Para os f:>t;I'Viços, o Cursu de Com mandantes de
Pelottw ou Secção será snhstituido por Cursos Especiaes, segnich'~ cl1} exan1es q11c, em caso cie exito. conferem o certifit•r;du de o}diduo para of{ir:ial do se,·nit·o (Ofifieial dP adrninisl.rnl:ftiJ, offieial eonladcll'. I'! e.)
As condições de insLrucção militar·, para a matricula no~
oursos, serão satisfeitas em uma formação do serviço ou em
t:.m corpo de tropa de qualquer arma.
,Após o estagio de tres mezes como aspirantes a offiuial, no sm'viç.o respectivo, c informação favoravel do seu
vhefc immediato, os candidaLos serão nomeados segundos tenentes da I'Cserra desse serviço.
Paragrapho unico. O estagio de aviadores, como asptI ante
a oHicial, só será concedido depois que o candidato
apresente certificado de aptidão para cornmandante de pelotijo ou secção de uma arma qualquer, nn para o{{icail da re~·erva de mn serviço. Após o estagio na aviação, o candidato
será nomeado seaundo tenente da 1·eserva da arma ou ser-·
v1ço de qne possue certificado e destacado no Serviço de
Aeronautica, em cujas informações fará os períodos de instrucr;ão e estagias que lhe loearem.
Art. 4. 0 A inst.ruc(;ãn militar mini~Lrada nas esoolas su-r-orinres, ,.;;eellnda!'in.-.; n prnfis.-.::ionaes abrangerá dous pe0

!.'IOdos:

1°, a iw~trucção geral du .-;oldado para obtencão da ca{i::wne.la de reservista de 2" categoria; '
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'>" ·t in:-;Lruct_:ãl) teclmica especial militar, que vi:sai'Iá ao
l'I'ep;I:o para official de reserva da arma ou servwo que
melhor se relacione com o cnrso da escola.
Assim:
Para as escolas de engenharia -- Armas de ·A!'tilharia e
Engenharia;
Para as de direito, agricultura e cornmerc~o - Armas ac
jnfantaria e cavallaria, serviços de intendenCia e admmts··
tração;
.
Paea os seminarios e faculdades theologicas - Serviços
de intendencia e administração; cursos especiaes de enfermeiros.
Ar!. 5." A coJH'essão da admissão nos cursos de commandantes de pelotão ou secção e especiaes, bem como dos estagios nos eor·pos de tropas ou serviços, é da competencia dos
eonnnandan!cs ele ri~gião que, em seguida, apresentarão a(l
111inistrn da Guerra as propostas para as nomeações dos candidatos.
Arl. ü." Os eslagiarios gosarão de todas as vantagens ~,
prerogal ivns dos postos em qtw fazem o estagio e ficam tamhcm <ld~ll'il'llls a todas a::; ohrigações que aos mesmos tncumbent.
Art. 7." 1A's condições de accesso ·e os direitos e obriga-·
c.;ões dos officiaes da rPsPrva serão regirlos pelas disposiçõe~
do, reg-ulamento pnm o Cot·pu rlc Officiacc; da lleservu.
l

llfSPOSlÇÕES

'J'R.\NSITORIAS

Art. 8." Qualquee cidadão, dentro de um periodo de tres
nunos, a contar da data •do pn~sentc decretQ, póde pretender
quaJ.quel' dos postos de official da reserva das armas de Infantaria, ca valiaria, artilharia c engenharia - até o posto de
eapilfío, inclll!-'ivc ---- mcdianl·e as seguintes cqndições:
a) inspecção de saurlc, que comprove a sua aptidão para.
(l serviço da arma:
b) :pt~ovas de idoneidade;
c) certificados de instrucção geral (portuguez, geogra·
·
pbia, historia, arithmetica e geometria);
d) exame de instrucção militar correspondente ao posto
(programma minucioso, épocas e condiç'6es de exame commissões examinadoras, fixados pelo Estado Maior do' Exerc.Ho, oom approvação do ministro da Guerra) ;
e) condições de idade:
Para 1" tenente, 25 a 30 annos;
Para capitão, 28 a 45 annos;
.. f) estagio, após a approvacão do exame de instrucçãi)
t:mhtar·, por tres rnezes em um corpo de tropa como officiat
da reser·\Ca.. em pos_!,o immediatamente inferia~ ao que pretend~. As mforn:taço~s do co~mandante do corpo indicarão
no fim c!..o estagiO, SI o can~Idato pó~e ou não desempenhar
as . funcçoes do posto superwr; ou SI a nomeação deve se!'
adiada até novo estagio.
·
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§ Lo Os acluacs officiaes da ~n clas~e da I'e::;crva de 1 !\
linha serão dispensados das condições b, c e â e o seu _es ...
tagio reduzido a um mt•z, si forem candidatos ao posto Im:mediatamentc superior ao que teem e tiverem informação
favoravel do seu commandante. ,~1i candidatos a outros postos,
r-;crão dispensados sôment e das condições b e c e o estagio·
~·cduzido a dons mezes.
§ :!. Os actuaes offieiacs tlo Exercito de 2a linha, incluidos nesse Exercito mediante exame de aptidão, serão disrrwnsados dus emuUçõt•s b e d, quando candidatos na rc1-iel'va de primeira linha ao pnst.o que tinham no Exercito de
~!. ... linha; o estagio serú feit.n ao seu posto. Só serão dispen~ados da condiçã.o b s1~ fnn·m candidatos a .outros postos.
Art. 9." ema ynz aclmittidu.;; nos quadros da reserva da
la linha, por cffr~ito destas disposições tram;itorias, a situação
desses officiat~s sPrá regida pelas disposições do regulamento
para o Corpo d~ Offie1a .s da Reserva.
Art. J O. Compete aos commandantes de região militar,
(jpntT'o dos limitPs de nunwr·c1 fixados pelo Ministro Lla Guerra
o de aeeõrtlo eom as inst.rucr;ões do ,Estado Maior do Exereit.o,
mandar suhmctter a exanw ns candidatos que satisfaçam a~
eondiçõe~ exigidas, CIJIWede ,. ()s l'!-:ilag·if._~s e fazer as provosta:::
'IHtra. as nomeações.
Rio de Janeiro, :2 I. de dezembro do 1021, 100'' da lndeJHmdencia e 33° da Republ ica.
0

EPI'l'ACIO PESSÔA.

João_ PandM. Caloge1·a~ .
.IJJ!;CHETU N. H• .18ô --- DP. ~1 DE U.EZEMHIUJ UE 1~2[

.\brn ar. Miuis!erio f 1a (;lll'l'l'a o cr·edilo de J :.21l8~0ú8, para
pagamento do 1ert,:o d1~ campanha ao eapHãu J_uiz Gonzaga norg('S Furlf's c j tenente João l\larla do AmarHl.
(l

O Presidenf.t• da Bepubliea dos Estados lJ nidos do Brasil.
u-;ando da autorização que llw eonfere o art. 2:3, n. xr, da
lt~i n. ,[.::21:!, de 5 fie janriro ultimo, resolve ahrit· ao Mini~
·'crin da Uuerra o ('.n·dilo ~~~pceial de 1 :208!)058. para pag·aJHt'nl o do f.c•rc,:o dt• ear;Jpanha ao ca1•itão Lu il C:unz:1ga Borges
:Fortes e 1o tcnPnLP João Maria do Amaral, qu•.' estiveram mn
set·viro na defeza fixa e movd du liftoral da Hepnblica duntttf e o t>sladn de ~.uerra eom a AI! emanha, .~endo, áquel!e
1 :005$156. de 5 dP dezembro de HH7 a 21 de junho de 1918,

capitão, o a e::;lo 112$90~, de 30 de outubro a 2 de dezembrO dC' 1917 (período qw' dcix'm de se1' inl'luido no dccretn n. 1'1 .li 'lO, de ?3 de fevereiro ultimo), eoino 2° te-

f.'(>lllO

nente.
Rio de Janeiro, 21 de dezembro de 19~ I. l 00., da lndept>ndencia c ~:1" ,ria llepublica.
Et.>ITACIO

PESSÔ,\·.

João Pandiá Calo'(Je1'f1·'.

ÃCTOS
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lJECRETO N. J :1. Hn ......

bB

21

nm

DEZEMBRO l>E 1921

Abre ao Ministel'io -da Fazenda, o Gredito de 23 :154$780, sup.-.

Íilemcntai· á verba 15", "Administração e cu~teio dos proprios nacionaes", do vigente orçamento, destmado a reforç-ar. a rubrica "1 >i arias e gratificações por s-erviços ex a-·
ordinarios á commis·são do c.adas-tro dos propnos namouaes" .,

ti:

O Presidente da nepublica dos Estados Unidos -do Brasil,
usaiüJo da autoriza,;iio 'contida no art. 1o do Decreto LcgislatiYo n. 4. 402, do hoje datado,
Resolvo abrir, -ao Ministerlo da Fazenda, o orcdito de
23 :7i>1.$780, suppll~il!I'Utar . á \·erba 15\ "Administração o
eusteio dos prup-rios IJaeionaes", li-o vigente orçamento do mos-·
1no MinisLerio, destinado a refor1,;at' a rubric·a- Diarias e gratifiraçôes por servi~·os extraordinarios á commissão encarregada da organiz-ação do eadastro dos proprios nacionaes .,
Rio do Janeiro, 21 de dezembro de Hl21, 100° da Indepcndencia e 33° da Republica.
EPITACIO PESSÔA.

Homero Baptista.

DECRETO N. 1!). I 88 --

DE

2l

DE DEZEMBRO DE

1921

Abre ao Mínisl.erio tia Agricultura, IndusLria e Commercio o
credito de 5.000:000$ para a realização de um cmprestimo
até o maximo dt'ssa quantia a The Anglo Brazilian Jron
and SLcel Syndieate Limitcd, por si ou companhia brasilnira que organizar, mediante contracto com o Governo,
para obtenção dos favores de que cogitam o art. 53, numero XXIV da lei n. 3.991, de 5 de janeiro de 1920~ revigorados pelo decreto legislativo n. 4.246, de 6 de jan~iro
de U)2L

'

O Presidente da Hepublica dos Estados Unidos uo Bra•,il.
fende rm vista o dnercto lrgislafivo 'Tl. 4.246, 'de 6 de janeiro
fl•~ HJ21, c ouvido o Tribunal de Contas na fórma do § 2°, n. IH,

do Prt. 30 do regulamento do mesmo 'rribunal, resolve abrir
at• ~Iinistcrio da Agril~ultura, Industria e Commercio o credito
de ti. 000:000$, para a realização do emprcstimo até o. maximo
dessa. quantia, a Thc Anglo Brazilian Iron and Steel Syndicatc
LimHed, por si ou eompanhia brasileira que organizar. mediante contraeto com o Governo, para construccão e explnra.ção
no Brasil, sem privilegio, de uma ou mais usinas para fusão do
ruinerio de ferro, transformação de ferro gusa e ferro velho
em nço, laminação, forja e trabalho em aço frio e quente 1 bem
como para fundição de ferrq e aço, cqm capacidade par.a proLeis de 1921 - Vol. VI

7
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dwdr o nummo de 50.000 toneladas annuaes de gusa, conccdenrlo-lhe os favores de que cogitam o art. 53, n. XXIV da
Jeí n. 3.991, do 5 de janeiro de 1920, e 12.944, de :30 de rnat'CO
de 1918, favores esses revigorados pelo referido decreto legü:lIativo n. 4.246.
Rio de .Janeiro\. 21 de dezembro de 1U21, 100" da IndependeiJ.:-:ia e 33° da Republica.
EPI'I'AC~9 PESSÔA.

Simões Lopes.

DECHETO N. 15.18H-

UE

21

UI~ UEZEMBB.O UE

192l

Appt·ova o regulamento de Defesa Sanit.aria Vegetal
O Presidente da Republica dos Estados Unidos do Brasil,
usando da attribuição que lhe confere a letüa h do art. 47
da lei n. '1.2·12, de 5 dt~ janeiro de 1921, resolve:
Art. L" Approvar o regulamento de Defesa Sanitaria Ve~eta1, que com este baixa, assignado pelo ministro do E')tado dos .Negucios da Ag-rieult.ura, Industria e Commercio.
Art. 2." Revogam-se a8 disposições em contrario.
Rio de Janeiro, 21 de dezembro de 1921, ·100° da Independencia e 33° da Republica.
EPl'fAClO IPESSÔA.

Simões Lopes.

Horne1·o Baptista.

Regulamento de Defesa Sanitaria Vegetal

CAPITULO I
DtSPOSIOÕ;ES

PREI~IMINARES

Art. L" São prohibidos em todo o territorio nacional,
na f,)rma das condições abaixo determinadas, a import,aç.ão,
·o commercio e o transito :
a) de plantas vivas ou partes vivas de plantas, como sejam
galhos, estacas, mudas, bacellos, sementes, raizes. tuberculos,
bulbos, rhizomas ou folhas, que estejam atacadas por doenças,
insectos e outros parasitas, reconhecidamente perigosos;
b) de insectos vivos nocivos ás plantas, e bem assim de
~vos, larvas, chrysalidas e nymphas dos mesmos;
~
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c) de culturas de bacterias e cogumelos nocivos ás plantas;

d) do terras ou compostos que possam conter, em qualquer
estado de desenvolvimento, cryptogamos, insectos e 'outros
parasitas, nocivos ás plantas e ainda mesmo que essas terras
acompanhem plantas vivas;
.
. . .
.
e) de caixas, saccos e outros artigos de acondiCwnamento,
·que tenham servido ao transporte dos productos enumerados
nas alíneas a, b, c e d deste artigo.
Art. 2. Independentemente do estabelecido no art. 1°, o
1\linisterio da Agricultura, Industria e Commercio, poderá prohibir a importação de quaesquer productos vegetaes, que provenham de paizes assolados por molestias ou pragas e cuja
introducção, por este motivo, possa constituir perigo para as
culturas nacionaes.
Para.grapho unico. O .Ministerio da Agricultura deverú
determinar, em portaria, quaes o.s produotos e quaes os paizes · de procedencia, comprehendidos na prohibiçãoo

CAPITULO li
DA nlPORTAÇÃO DF. PLANTAS VIVAS OU PARTES VIVAS DE PLANTAS

AL'L. :3." .:\ importat;ão dA plantas vivas óu partes vivas de
plantas Rómente será permittida pelos portos ou estações de
fronteira, em que houver sido installado o Serviço de Vigilancia Sanitaria VegetaL
Paragrapho unico. O ~Iinisterio da Agricültura, Industria
~ Crnnm6rcio declarará periodicamente, em portaria, quaes as
cslaf:ô'<"~ e port.os apparelhados.
Al't. 4." Todos quantos desejarem importar :p~antas vi'\ as on partes vivas de plantas, deverão obter a respectiva
autorização do ins.pcctor do Serviço de Vigilancia Sanitaria
Vegetal, com jurisdicção no porto ou esta(~ão de fronteira,
J)Or onde se deva realizar a importação o
Paragmpho unieo. O pedido de autorização deverá mencionar:
a) a natureza dos productos;
b) a sua quantidade;
c) o nome do paiz de procedencia e porto exportador o
Art. f>. O inspector do Vigilaneia Sanitaria Vegetal v~rifieará si os productns constantes do pedido não incidem
na rwnhibição 11)revista pelo art. 2° c· fornecerá ao interessado uma guia em tres vias, na qual serão mencionadas todas as condiçõe~ a que deverá obedecer a importação o
Art. 6 oo Os consules brasileiros no estrangeiro não expedirão facturas de planla8 vivas ou par:tes vivas de plant.as
sem qnn t.E·nham sido satisfeitas as exigencias da guia a que
se refere o artigo an:tf'rior o
Art. 7. o Para os fins pr'evist.os neste regulamento, o Ministerio da Fazenda, por intermedio de suas .alfandegas e
r;ost.os aduaneiros, notificará immediat.amente ao insptector
do Sf~l'Vi(;n de Vigilaneia Sanit.aria Vegetal, com jnrisdicção
nn porto ou estarão dn fronteira, a chegada, de procedencia
estrangeira, do quaesqucr plantas vivas ou partes vivas de
planta8, como sejam mudas! galhos, bace~los, sementes, bulbos,
tuberculos e folhas o
0
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Art. 8,., Etrt caso algum

M

repat·ticões fiscacs referidas

no llrtigo an ler i o r permittirão a sabida de ;plantas vivas ou
t'art.es vivas de plantus, sem o respectivo despacho do inspoelur do Vigilancia Sanitaria Vegetal.
Art. 9. o E.:sse despacho será impetrado mediante roqueI imenlo do intcn~ssado, que deverá fornecm· ao inspector do
Vigilancia Sanitaria Vegetal o seguinte:
a) uma via da guia de importação a que se refere o art:go 5° do regulamento;
b) o certificado offioinl do sanidade do paiz de origem;
c) informarõcs completas sobre o destinu dos productos
n

de~pachar.

Art. 10. O ·ccrlifieado a que se refere u. alínea b) do arti.go antecedente devorá ser assignado pelo encarregado offieial do Servil;;o de Inspccc;ão Sanitaria Vegetal no paiz de
vroeedencia e deverá conter:
a) data da inspecção;
b) nome do cultivador ou exportador:
c) paiz, dislr·icto e localidade de producç-ão;
d) natureza e nnantidadc dos productos in~peccionados;
c) declaração de que os mesmos produetos não são por-·
tadorcs do doem;ns perigosas, insectos c outros parasitas
n:putados nocivos ás eulturas.
Art. 11. Cada envoluero ou recipiente de produclos ve~etaes importados, de r~<~eun.lo com as dispusirõcs deste rcguhnnenlo, deverá conter:
a) indicação Lla nalurzea c quantidade c~ o conteúdo;
l1) CÓ{}ia do l'Crlificudo original a que ::iC refere O artigo
tmlcrior.
·
·
Art. 12. Satisfeitas as cxigencias do ar Ligo anterior o
inS!p.octor do Serviço de Vigilancia Sanitaria Vegetal concederá o despacho, após a inspecção dos productos importados
e verificação de que os mesmos não ineidom no dispositivo
do art. 1", alinca a) do regulamento.
Art. 13. No easo de se verificar da inspecção que os
;.roductos vcgctaes estão eomprehendidos na prohibicã.o do
alludido dispositivo do art. 1o alínea a) ficarão desde logo
f'-Ob a vigilancia d1J Serviço c serão dentro de 15 dias reemlmrcados vor conta do interes::mdo, c quando não, após esse
prazo, destruidos, sem quo ao interessado assista direito em
mmhuma da~ hypothcscs a qualquer indcnnização.
Art. H. No caso de duviclas sobre a existencia das cirenmslancins previstas 110 art. 1°, alinea a) poderá o inspector sujeitar os proclnctos a um regimen quarentonario pelo
r.razo nuc o I!Lc:;titut.u Biolngico de Defesa Agricola julgar nceessario.
Paragraphn u nieo. Para E:~sic fíqt serão os productos provisoriamente plantados pelo interessado em local apropriado,
indicado pelo inspcctor, onde serão mantidos sob a vigilancia
sanitarin do Serviço, e do qual não serão removidos sem a
u.utorizac:ão do inspcdor.
Art. 15. O Ministcrio da Agricultura, Industr1a c Commcrcio determinará, por portaria, quaes os productos vege..
tacs destinados á alimentacão, fin~ industriaes, medicinaes
GU de ornamentação, cuja livre entrada não constitua perigo
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para as culturas nacionaes, os quaes poderão ser introduzidos
paiz, independentemente das exigencias do presente regulamento.
Art. 16. O Ministerio da Agricultura, Industria e Commercio determinará, por portaria, ouvido o Instituto Biologico
de Defesa Agricola, as cspecies de insectos uteis, cuja introducção não constitua perigo para as lavouras do paiz, ás
quaes se não applicaní. a prohibiç5o contida no art. 1o lettra
b. do regulamento.
Art. 17. ncsalvada a hypothese do artigo anterior, o material constante das alíneas b, c e d, do ar·t. 1o, deste regulamento, Eómentc poderá ser importado pelos estabelecimentos
scientificos do paiz quando destinado a fins experimentaes
e mediante uma autorização especial do 1\linisterio da Agricultura, Industria e Commcrcio, observadas as medidas de cautela, prescriptas em cada caso, pelo Instituto Biologico de Det·esa Agricola 1 que fiscalizará a respectiva execução.,
lhJ

CAPITULO III
DO <iOl\TMERCTO DF: PL:\N'l'.A,S VIVAS E PAR'rES VIVAS DB PLAN'l'AS

Art. '18. Todos os estabelecimentos que negociarem em
plantas vivas ou partes vivas de plantas, como sejam mudas,
hacellos, sernontes, galhos, estacas, raizes, tuberculos, bulbas,
rhizoma~, nu folhas rstão sujeitos (t fiscalização pP.riodica do
Ministcrio da Agricultura, Indusfria e Commerc!o, por inter~
medio dos funceionarim; ineumbictos du Defesa Sanitarh Vegetal.:
Art. 19. Os estabelecimentos referidos no artigo anterior
deverão manter llm registro com o nome dos fornecedores,
local de provenicncia, data do recebimento dos productos que
possuem, bem como o nome dos compradores, seu endereço,
destino e applicac;ão dos productos vendidos, e exhibil-o, quan~
do tal lhes for requerido pelos funccionarios do Ministerio da
Agricultura, incumbidos da Defesa Sanitaria Vegetal.
Art. 20. Todas as plantas vivas ou paTtes ;vivas de
plantas expostas á venda deverão ser acompanhadas de urna
etiqueta contendo o nome do producto e a localidade de onde
provem.
Art. 21 . Em se tratando de productos importados, devo ...
'J·ão ser os mesmos acompanhados da cópia d"o certificado de
sanidade a que se refere o art. H alinea b).
§ 1. o Para os productos importados anteriormente á execução do presente rrgulamento, deverá ser requerida uma inspccção especial ao l\Iinisterio da Agricultura, lndustria e
Commrrcio, qne a realizar:\ de accôrdo com o estabelecido para
a importação ele plantas vivas ou partes vivas de plantas, e
mediante a qual poderú conceder mn attestado, que substituirá para os fins deste artigo o certificado de sanidade a quo
o mesmo se refere.
§ 2. o Quer o attestado quer o certificado de sanidade a
que se refere o presente artigo, não prejudicará o displ•sto
nos artigos subsequentes.
Art. 22. Verificada a existencia, por funccionario incumbido do Serviço de Vigilancia Sanitaria Vegetal, de qualquer
doença~ insceto ou outro parasita, reconhecidamente perigoso:
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e em qualquer gráo de seu desenvolvimento, nas P.lantas viyas
ou partes vivas de plantas expostas ao commercw, será 1m~
wediatamente interdicta a venda dos productos atacados, bem
como de outros que se possam ~1char contaminados ou consti~
tuir agentes de contaminação até que seja dado cumprimento
ao disposto no artigo subsequente.
Art. 23. Na hypothese do artigo anterior o proprietario
ou director do estabelecimento é obrigado a realizar, em presença do funccionario incumbido da execução da3 medidas de
Dof esa Sanitaria V ege1 a t a destruição das plantas atacadas, ou
o seu tratamento no~ casos previstos pelo Instituto Biologico
dt:' Defesa Agrícola, bem c:omo a applicar todas as medidas
;Jrophylacticas que pelo mesmo Instituto forem julgadas R~Ii'fi
t>íentes, não lhe cahrndo em nr'nhnm dos casos, direito a qualquer indemnização.
Art. 24. Em se tratando de doença, insecto on out.ro pa...
rasita, que por sua natureza ou gráo de desenvolvimento, seja
dif!icilmente reconhecível, poderá o interessado requerer o
~xame do producto comüderado infectado pelo Instituto Biolo-.
giro rle Defesa Agrir.nln, n outro qnalqur'r' rsfahrlccimento
sr.·ientifir.o nu trehnico, <ia confiança do mesmo, nos Estados
mantendo-se. todavia. a niterdicção previst.a no art. 22, pelo
lapso de tempo que dul'ar n rxarno.
Art. 25. Todos os estabelecimentos referidos no art. 18,
são obrigados a conservar expostos, á vista dos compradore~,
nos me..ç;mos locaes rm que offerecem (t VPnda, as plantas vivas
on partes vivas de plantas do sen commercio, os quadros mut'aes qne lhes serão fcirn0cidos pelo Instituto Biologico de·
Defesa Agrícola, or·ganizados para 1wrmittir o facil reconhPc.i .~
mento das dormças f' prag·as de Vf'get.aes. ma i~ commnns.
Art. 26. TndeprndentPmPnto da prévia verificação a que
allude o art. 22, incidem na prohibição do art. to, alinea a,
c são passíveis das penalidades estatuídas neste regulamento
os proprietarios de estahrlorimcntos qm~ houverem vendido ou
simplesmente exposto ri. vcnria plantas vivas ou partes vivas
fie plantas, atacadas por doenr,:,as, insectos ou ontros parasita~,
cujo reconhecimento nfl.o exija o exame de um especi!ili~ta .,
Art. 27. Não estão sujeitos ás prescripçõrs deste capitulo
IH os estabelecimentos que negociem com product.os vegetam~,
Axclusivamente destinados á alimentação e outros fins domesticas, ou applicaçõcs indnstriaes e medicinaes;.
Art. 28. Applicam-se o.s arfs. 18, I !1, 2'!. ::?3, 24, e 26,
nos estahele-cinwnto:::. a~rieola::: que destinam a fornecer para
a reproducção, plantas vivas ou l1artes vivas de plantas como
i'lr.jam mudas, scmrnLcs. baeollos, estacas, J'Uizes, tuberculos,
rhizomas, ntc.
Art. 2!). O Governo Federal entrará em accôrdo com os
governos Iocacs p:lr:t a f'Xt'rnr::i'\o das mcô1Jas ronstantes do
presf'ntc capitulo.
CAPITULO IV
DO •rnANSI'fO DAS PLAN'rAR VIY.\R
DOR..,:('-'-~

E Prt.\f:.\S

E

DAS

MEDIDAS DE COMBATE
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Art. 30. O MinistPrio da A~riculturn, Tndm:tria e Commcrcio. por int0rmrdio dns funecionarios f'ncarrflgados da
lélXeenção das medidas df' defesa sanitaria vegetal, poderá

{OS
inspeooionar quaesquer propriedades agricolas, com o fim de
averiguar da exis tencia de doenças, insectos e outros parasitas das plantas e appl icar as medidas constantes deste capitulo do regulamento.
Art. 31. Verificada a existencia em qualquer ponto do
paiz de doenças transmissíveis de plantas, pragas de insectos
e outros p·arasitas, reconhecidamente nocivos ás culturas, e
cuja disseminação se possa extender por mai·s tlle um Estado
ou consti·tuir perigo para qualquer das grandes lavouras \J],acionaes, o Ministerio da Agri~Cultura, Industria e Commercio,
procederá, immediatament.e, á delimitação da área contaminada, que declarará zona infestada pela doença ou praga em
quest.ão, para os fins previstos nos artigos subsequentes.
Art. 32. Rerá prohibido o transito, dentro da zona infestada ou para fóra della, d~ plantas vivas ou partes vivas de
plantas e outro~ prorluctos vegetaes atacados, bem como de
quaesquer objectos snsceptiveis de disseminar a molestia ou
I ·raga de c lar a da.
§ 1. Em se tratando de productos vegetaes para os quaes
a dP;;~infPcção ou expurgo, offereça a juizo do Instituto Bioloj.!'ico d~ Defesa Agrícola. garantia sufficiente contra a disse-minação de doenças ou praga, poderá o 1\linisterio da Agricultura, Industria o Commereio, permittir o transito dentro da
zona inf('stada ou para fóra della. dos referidos productos,
uma vc~ que o.-; mesmos venham acompanhados de certifica(tos dos funccionarios incumbidos da vigilancia sanitaria vegetal. attestando que foram previamente submPtt.ido~ ao trat.amt>nfo prescripto pelo alludido instituto.
Art.. ~3. Os proprietarios, arrendatarios ou occupantes a
qualquer titulo, de estabelecimentos agricolas localizados em
1ona infestada, são ohrig·ados, sob a~ pPnalidades previstas
neste regulamento:
a) a notificar ao funcciona.rio incumbido da defesa sanitaria vegetal, à existencj.a, rm seu estabelecimento, de qualquer
caso que lhf' par~ça eon~tituir indicio da doenç1a ou pra~ de-clarada:
b) a execmtar gratuitamente. dentro de seus estabelecimentos e no prazo que lhes fôr comminado, todas as medidas
tie combate á do.:mça ou pt·aga, constantes de regulamentos ou
.instrucções complementares do Ministerio da. Agricultura, Industria e r.omm~rcio. ·rnja applicação lhes fôr determinada
nelo fnnccionario incnmbido da defesa sanitaria vegetal, com
pm~soal. material. apparelhos e inst.rumento3, de que dispuzerem no roferido nstabelecimento ou que lhes fôr fornecido
polo alludido fnnccionario.
Art. 3-1. ~o caso de se recusarem os proprietarios ou
occnpantm=1 a executar as medidas p·revistas na nlinea b) do
urt. anff'rior ou as deixarem de executar dentro do prazo commin~do. of:l ftmccionarios innumbido~ da D~fesa Sanitaria Ve.v.et.nl. deverão applicar r,ompulsoriar~wntr as referidas medidas. com os rerursos d~ fJUP dispm:~rem ~ por r.onta rlos propridarios ou orcupantcs.
1\rt.. 35. EnfN' as medid~s a que se refere a nlinea b) do
nrt.igo 33. podE'rn o Minist.erio da Agricultura. Tndusf.ria o
Commercio, ineluir a destruicão parcial ou total rlf' mattas oll
plant.arõP~"· rontaminadns, suspeitas ou passíveis de contaminacão.
0
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§ 1. 0 Todas as vezes que as maLtas ou .plantações, cuja
destruição fôr ordenada, ainda se encontrem indemnes, ou que
embora contamfnada.c;, ainda se mantenham aptas ao seu objoctivo economico, terá o seu proprietario direito a uma indemnizacão que scr:í. arbitrada, levando em conta a depreciaeão determinada pela. doença ou praga, bem como o possiv:el
aproveitamento do material resultante das medidas applicadas.
Art. 36. Não t.crú o proprietario direito á indemnização
prevista no artigo anterior sempre que se apllÍrar que a doença ou praga por ~ma natureza ou grau de intensidade, devesso
produzir a destruição rias mattas on plantaçõrs.
§ 1. 0 Perderá dirrif o á indl"mnização o proprietario quo
houver infring'ido qnalqurr dispmdtivo do .presente regulamento.
Art. 37. Em forno da zona que fôr declarada infestada,
nos termos do art. 31. poder(\ o Ministerio da Agricultura, Industria e Commereio delimifa1·, sempre qtw assim o exigir a
prophylaxia da doC'n~:a on praga combatida, mna zona suspeita, com o perímetro que julgai' convenicntf~, dPntro da qual
terão applicacão os dispositivos dos a.rls 32 e 33 alinea a) tio
presente regulamento.
Art. 38. A todos os J)ropr-ietarios, nrrcndatarios ou occupantcs a qualquer f i tnlo do estabelecimentos agrícolas, sitnados, qurr em zona inl'Ps(ada qner em zona suspeita, o Ministeric~ da Agricultura, Indnstria c Commf'rcio, notifica['~
pessoalmente a ucclara~~ão da mnlcstin ou praga, o remetterá
as instrucções para o seu comhatP, elahoradas pelos Jnstit.nto
J~inlogico de Drfcsa Agrjeola ..
Art. :3n. O Gow~rno FN:lcral entrará em accôrdo com o
Governo do ,Est~dn ('m en,io terrilorio se houver verificado a
<loenca ou praga a que »e refere o art. 31 e Estados circumvizinhos ou mais t'lireetamcnte interessados no combate
á mesma, pãra a e:xrcnção das medidas comprehendidas nos
arts. 31 e 38, e custeio das despezas resultantes, cabendo, em
todos os casos, ao Gnv1~rno da União. por intermcdio do Mlnistcrio da Agrienlhtra, Inctustria c Commercio a oirccção c
fiscalização suprema das medidas applicadas.
§ 1. o Todavia, ~emprc que se tratar de doença ou prag~
ainda poucG disseminada no Brasil, e que possa ser efficazmcnte eombntida mrdiante mna intervenção prompta, deverá
o 1\linistcrio da Agrienllnra, Industria c Commercio, agir de
Hcer.r·do c.1m os artigos :mf m·ioresa logo rptc lhe seja notifir.nrla n rxistf'nria da molf>sf.ia on praga, mesmo anteriormcnfJ~ :'i rf'lrl,rn('fin do neet1rdo.
·
·ÀJ'L !,0. Qwmcin sp f 1·1lar d<' •ln(lnrn on nragn qn~' ctnhm·a rrnna ns f'[l!'af'f nri:..:firM (lsfnlwlrf'.idos no nrt. il1, H
~e f'nrnnf.re larganv•nft~ diss~'minada nelo paiz. e por esf.e
motiYo. não poss:1 dar lnrmr :í r:xecucão imm~diat.a: de todas
ns mrdina<:; Psbf.nfirlns no~ 'lrti~f:'l~ ~n~J~tbr:fi!,. ~~bservar-~e-ha
o rlisnosf o nos f1di~os .c:uhsC'nuente:~.
t\rt. ,íf. Na hYnothrsf" rlo arfi~o anterior anplicar-se-l1a
1
lcsrlf' lngo o f'~.f!lbP]f'l"ido nn nd. :1'? r srn p:u·agr:1nhn nnr!\ o
frn.n~~ito Pnf.re "Rsfanos rlifrNenff'S, entre rsscs o Districto
:r-~eriHnl. 1'1"rl'itnriC' rlo Arre on vieP-versa, Pntre zona infP8tnrln f" 1nna imnmnf' dn nw;;;mo Estatfo. flntre zona infestacla
e zona de eoinbal.c a que allude o art. 4.2 ou pura o transito
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que, embora se destine a zona infestada, atravesse zona im-mune, tambem do mesmo Estado.,
Art .. 42. Serão delimitadas, em cada Estado, dentro da
zona ou 1onas infestadas, tendo em vista o~ recursos offere..
chios pelos governos locaes e as conveniencias da prophyla~ia da doença ou praga, zonas distinctas de combate, ~s quaes
irão sendo progressivamente applieadas todas as medtdas constantes do·s arts. 31 a 39 do presente regulamento.
Art. 43. Em se tratando de doença oti praga, que embora não offereça os caracteres referidos no art. 30, determine tod~via prejuízos consideraveis ás culturas e não possa
ser efficazmente combatida, sem a generalização das respectivas medidas prophylacticas, a uma área de determinada
extensão, poderá o Ministerio da Agricultura, Industria e
Commereio, tornar obrígatoria a applicação das medidas constãntP.s deste regulamento on de im:;trucções complementares, de acrl11'rlo emu o c:;tabelccido nos artigos snbse~
qt~Pntns ..
A1't. 41. Sr,mprc que proprietarios, arrendatarios, usn-fructuarios ou oceupantes a qualquer titulo de estabeleCImentos agrícolas, de uma determinada região, aecôrdarcm eutre si reunir os seus esforcas para o combate a mna. das
doen\as ou pragas a que allude o artigo anterior, . poderãf)
dirigir·-~& afi Mintsteri() da Agricultura, Imtustria. e Com ...
menio. solicitando-lhe que declare obrigatorio o combate á
referida doença on prnga, uPntro de uma área circumvizinha
ao~ seus ebtabPlecintentos e de extensão suffieiente a garantir a ('ifficaeia das medidas prophylacticas a Pmpregat·.
Art. ~;,. O 1\JiniFterio da Agricultnra, Tnrlnstria e r.om.
IDI'rein yerificará IH'Climinarmcnte:
a) si a doença ou praga pl1de ser utilmente combatií1a;
b) si a área indicada é sufficiente para o emprego efficaz das medidas ,prophylaclicas c não exceder as exigencia~
das mesma~;
c) si o~ est.aheiecimentos agrícolas dos rcfwcrentes, eomprr~t.erukm no minimo a metade da extensão eultivada den!ro
da ãrca 'J qnc ~r ~·cfcre a alinea anterior.
Art. ~ G. O 1\I: ~~:.sterio da Agricultura, Industria e Com..
men~io convidm·,í pessoalmente aos demais proprictarios. ar·rendatarios, u5ufructuarios ou occupante~ a qua~quer titt: lo
de esfabolccimentos agricolns, sitos na área dentro da qual
se pr·etrnde dar combato á doença ou praga, a eooperarer"t
voluntariamente na execução das medidas ~ lhes detrrminar(t nm prazo para signaficarem a sua adhesão.
Art. 47. Findo 0 prazo, reunidas ou não novas adhesú1~g,
o MiniRtcrio da Agricultura, Industria e Commercio acertar:\
com os interessados a fórma por que os mesmQs devem rlar
applicação ás medidas constantes das inst.rucçõcs eomplemcntares a este regulamento para a prophylaxia da doença ou
praga em questão, exigirá de cada um o compromisso escripto on testemunhado, de que as executará pela fórma accõrdaoa e declarará olwigatorio o combate á doença ou praga,
dentro da área que delimitar, nos termos das alincas b c c
do art. 45.
Art. 48. O Ministerio da ·Agricultura, Jnflustria e Commrrcio,- por intermcdio dos funccionados dt'stacados para
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esse fim, orientará e fiscalizará a execução das medidas com ...
binadas .no combate á doença ou praga, por parte dos que
llonverem manifestado a sua adhesão nos termos do·. artigo
'Interior, e irá simultaneamente exigindo a applicação de me•lidas oqui'valent.es por· parte dos não adherentes.
Art. 4!>. No caso de um; ou outros se recm:;arem a
executar as medidas que lhes forem exigidas ou as deixarem
de executar dentro dos prazos comminados, devPrá o Minisl{)rio da Agricultura applicaJ-as compuhmriamente, cobrando!'\e das respectivas despezas, aos proprietarios. arrendatarios
on occupantcs dos terrenos em que forr>m appl icadas, salvo
si forem os mesmos, notoriamente falhos de recnrsos.
Art. 50. Não poderá ser comprehendida entre as medic~as de applicação obrigatoria, a serem exigidas dos não adherentes ao combate á doenca ou pvaga, a destruição de
matt.as ou plantações não contaminadas. ou que. embora contaminadas, se mantenham aptas ao seu objeetivo economico,
e, si tal destruição fôr comprehendida entre as obrigações
~:oluntariamenle assumidas pelos adhere.ntcs, não dará logar
i idemnizacão 'Prevista no art. 35, § 1°.
Arl. 5J. O Ministcrio da Agricultura. Inrlnsl.ria e Commcwrio promovPrá, na fórum das leis em vigor. a constituição
em associacões, dos interessados a que se refere o art. 44.
ArL 52. As assoeiaçõr.~ constituídas na fürma do artigo
anterior deverão ter por unico fim o combate á doença ou
praga declarada; nel1as podf'rão tomar' parte todos os proprintarios, arrf'ndatarios, locatarios ou· occupanles a qualquer.
t itnlo. de terrf'nn~ (~OlllJli'Phendidos na rrg-iãn' pnra cuja defesa
Sf' cnnst.i1.uircm f' dPilas dr.vf'rão sPr PXf'lnirlo~ tndns quanto~
dPixarNn flp pn~suir on cxplor~l' a qnalqner I ifnln, lrrrr>nos
dt·lllrn da l'Pgião alludirla.
Art.. !'>:-1. A eonstitniç.ãn das associações refrridas nos dous
nrl igos anterior'r.s visa facilitar a execução das medidas
tonstanl.cs drstf:. rrgnlammlto. mas não dispensa o compromisso a que allude o art.. 47, nem exhime os interessados da
rnspnnsabilil:viP pnssoa1 que dr.llc decorra.
Art. 51~. No caso rlr. nm só interrssarln, proprif't.arior
arrl.'nrlatario. locat.ario. usufruchmrio ou occupante a outro
titulo. flp, tcrrrnos cnltivados. solicitar do Ministr.rio da Agricnltura. Industria r. Commercio a providencia a que se refere
q art.. 44, bnscará o ministerio promover entre o mesmo in....
tercssado e os .sN1s visinho~ o accôrdo a (}IH' allufiP o mPsmo
art.Jgo, afim de prnrcrlcr na fôrma prc~r.ripln pelos artigo~
.subsequentes.
:\rL. 55. Cnso não seja possivel a realizacão desse acci\rdo. o Ministerin da Agrir.nHnra. Inrlustria e Commercio veri'""
ficaT'á:
a) si o interr.~sado po~sue mais ele dons ferQos da snperf;ric total e P11:plnra mais de metade da superfície culti ..
vada da arra Pm qnr> se pret.rnde da1' comhafe {t doença
ou praga;
b) si a docnr;a ou praga pórlr ser efficazmr>nt.e comhatida;
r.) si é sufficiente a aréa pro,iectarla para PI'ophylaxia
da. dnenr:a ou praga c não excnde ás neee::,Ridadr.s da mesma.
Art. 56. YPrificadas as condiçõf's elo nrt ign anteriorr
pro,wder-se-hn dC' aceôrdn com o disposto no.;; arts. "•6. 47,
48 e ~9.

ACTOS DO PODER EXEmJTIVO

t&'1

Art. 57. Todos os · proprietarios, arrendatarios, locatar·ios, usufructuarios ou occupantes a outro tihllo, de terrenn~
agrícolas, que houverem adherido ao combate á rlornen on
vraga, na fórma dos arts. ~4. ~ü e 54 serão inscript.os ex ...
officio, no i:l.egistro Geral de Lavradores c Criadores do M~
ni~tcrio, e terão preferencia sobre os demais, na obtenção de
f.odos os favores tJUe o ministerio concede, por força dos seus
regulamenlfls ou leis orcamentarias.
Arl. 58. O Ministerio da ~\gricultura, Indusl r·in e Commercio. dentro dos recursos orçamentarios, que lhe formn
at.tribuidos para esse fim cederá gratuitamf'nte ou a lmixo
preco, insecticidas c fungicidas, ás associações formadas, de
conformidade com 0 ar. t 51 desde que esse material se destine exclusivamente a sl?.r applicado no combate :í praga nn
doença visada pela associação, dentrn da nr0a, para cuja rle-··
ff\'lU ella se constituiu.
Art. 59. O Governo da União entrará ('fi accôrdo rnm
os governos locaes para melhor applicação do disp·osto no~1
arls. :íO a 56 do pre~ente capitulo.
Art. 60. O disposto nos arts. 1.3 a 57 nilo hwft appl k:1'""
r,ão ás pragas ou dnencas, a cujo combate o Govrrno se t.Pnh~l
obrigado, por acr.tmlo on convPnc:lo interna<•.irmal. c f'm rc•laçãn ns quaes deverá ser exigida a f'xccuçãn rompnlsoria d:t :;
medidas cte prophylaxia esp~cifiea, f'onst.an!Ps dfl insf.t'lH'<~i"íf'.';
compl('m~nt.arPs do prPSf:'nte regulamento.
Art. 61. Conjuntamente com a dfll•.laraçfío dP zona inff"~-
tada, zona suspeita, ou :zona de combate, nos termos do~
arts. 31. 37 ~ 42 deverá n Minisff'rio da Agricultura t'Xlpcdir•
inst.rucçõcs complrmentarcs a este regulamento, nas quaes
s~rão nsp('cificadas ns medidas de prophylaxia vegetal a !4<'reru •.>.mpr·egada~ no comhate á docn<~a on nraga.
Pa ragrap h o nn i co. E~~as instrucções poderão ser comp1Pfadas ou alteradas em qualquer momento, mas nenhuma
merlida poderá ser exigida ou compulsoriamente executada,
nos tNmns dos artigos antPriorcs, sem que dellas, prévia··
mPntc, conste.
CAPTTULO V
DA EXPORTAÇ.~O DE PLANTAR VIVAS OU PARTES VIVAS DF. PLAN'I'AR
i!""···

Art. 62. O :Ministerio da Agricnlt.ura. lndustria P Commercio. por intermedio do Serviço de Vigilancia Sanitaria
Veg1etal do Instituto Biologico de Defesa Agrícola, concedPrá
a quanto~ des·P.j,rm Pxportar para o estrangeiro, plantas vivas
ou partes vivas dr. plantas como sejam galhos, estacas, muda~, bacelloi'. sementes. raizes, tuberculos, bulbos, rhizomas
on folhas, certificados· de fÍianidade da semvnteira, plantar:iio
ou pomar de proveniencia e dos exemplares a exportar.
Paragrapho uni co. üs crrtificados de sanidadP ohPdrCPl'fio aos modelos approvados pelo ministro.
Art. 63. Os exportadores que pretenderem os certificados a qne se refere o artigo anterior deverão dirigir-se ao
chefe do Rervico de Vigilancia Sanitaria Vegetal, ou ao inspcctnr do mesmo serviço, com jurisdicção no porto, por onde
se deva realiza.r a exportação, solicitando com a necessaria
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antocedcncia as inspecções de sementeira, plant.ação .ou POmar, e dos produ c tos que tencionam exportar.
Art. 64. Pelo inspector do Serviço de Vigilancia Sanitaria V rgetal ou, na falta delle, por outro especialista do
Jns1.i luto Diologieo ,de Defesa Agricola, designado para es·se
fim flclo respectivo direel.ol', serão realizadas duas inspecçõcs - uma na semcntPira, plantação ou pomar de proo,edencia, no corrPr (la qual, serão sufficientemente identificados
os productos a exportar, c outra, no momento do embarque
ou transporte dos referidos productos para o estrangeiro.
Art. 65. O certificado de sanidade será concedido aos
productos livrrs de qualquer insccto, verme, fungo ou outro
parasita, que forem provenirnfcs de plantações snj,eitas a
regular tJ'atamenfo insecticida c fungicida e isentas de inscctns on 1mrasifas das especies mais nocivas.
Art. üü. O ccrt.ifieado de sanidade será assignado pelo
fnnccionario que honveJ' realizado as duas inspecções c attesl.arií as condições referidas no artigo anterior.
Art. 67. Sf~rão commnnicadas aos Governos dos paizes
estrangeiros as assignaturas do proprio punho do directl•r
do Instituto Biologico de Defesa Agricola, do chefe do Set·vic:o de Vigilancia Sanitaria Vegetal do mesmo instituto e
díl.:; funceionar·ios aos quaPs competirá firmar ns certificados.
Art. 68. Não (~ ohrigat.orio o certificado de sanidade para
a Pxporl.ação de qnalqucr dos productos vegetaes, referid:~3
no art. ()1, salvo para o t.rrrifm·io tias nações com as qnaes o
lka."il P-e tenha comprornettido a estabelecer f al f' X igf'ncia por
anc{lrdo ou convençfio intrrnacional.
Art. 69. O Ministerio da Agricultura, Industria e Commer·cio pof.Jpr(t ignalmrnfc eonce ler, por intermNlio dos diffnrcnt.cs seniços que disponham nos portos ou estações de
fronteiras de carnnras ou outros a·pparelhos para rlesinfecção
no expurgo de produclns vegclaes, atlestados ela realização
desses tratamPntos.
Art. 70. Taes aUestados deverão limitar-se a certificar
o tratamento, data e eondicões technicas em qnc se realizon,
não lhes comprUndn mmhurn pronunciamento dirrd.o sobre
ns cnndir,õrc: de sanirlndc elos vrodnctos.
OAPITULO VI
DAS PEN.\LTD,\DT~c:; r, Dn PROCESSO ADMTNJR'ffiATlVO DAS JNFRM-:ÇÕES

Arf. 7l. As infracções do capitulo li elo rrgnl::tmcnt9
scrfío sujeitas ás srg11intes penalidades:
a) mnHa de um a cü1co contos de réis para o importador de plantas vivas ou partes vivas de plantas, sujeitas
ú quarentnnn, nos termos do art. 14, que as remover sem auLorização do inspcctor de Vigilancia Sanitaria Vegetal;
b) multa de um a Ires contos de réis para o importador de plantas vivas ou par[Ps vivas de plantas. que delosamcn te tentar eximir-se das rxig~ncias estabelecidas no capitulo li deste regulamento;
c) multa de dons a cinco contos de réis para todos quantos dolosamente introduzirem ou auxlUarem a JntrodueçãQ
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no pu.iz de plantas vivas ou partes

viva~ de plantas·, iudcpcndentcmcnte das exigencias do referido capitulo li.
ArL. 72. As multas serão appllcadas, no caso das alíneas
a c b pelo Inspector de V:igilancia Sanitaria Vegetal, c.om jurisdicção no porto ou estação de fronteira, no caso da alinea
e velo mesmo funccionario, si as plantas ou partes de plan~
tas ainda cstiver:ern no territorio sob a sua jurisdicção c si
já o não estiverem pelo Chefe do Serviço de Vigilancia Sauital'ia Vegetal do Instituto Biologico de Defesa Agrícola.
Paragrap.ho unico·. Ceberá recurso para o Conselho Su~
pcdor de Defesa Agricola de todas as penalidades applicadas
de conformidade com o presente artigo.
Art. 7 3. As infracções ao Capitulo UI do Regulamento
serão sujeitas ús seguintes penalidades:
a) multa de cem a quinhentos mil réis, para os propdctarios dos estabelecimentos referidos nos arts. 18 e 28 que
ufio mantiverem os registros a que allude o art. 19, os mantiverem com declarações erroneas ou recusarem o seu exame,
aos funccionarios incumbidos de inspeccional-os, nos termos
deste llegulamento;
ú) multa de cem a trezentos mil réis, para os proprictarios dos estabelecimentos referidos no art. 18 que expuzcrem
á venda os seus productos, sem a etiqueta exigida no art. 20;
c) multa de trezentos a. quinhentos mil réis, para o:-;
proprietrios dos mesmos estahelecimentos, referidos no art.
18, que cX[lUzercm á venda,. productos oriundos do cstrangeil'o, sem o certificado a que alludc o art. 21;
.
d) multa de dois ·a cincó contos do réis, para os vropl'i ctn rios dos estabelecimentos indicado~ tanto no ar L. 1~
eomo no art. 28; que conseguirem vender ou offerecer á vr~n
da peoducLos de seu cQmmercio, após a interdicção sobre ellc:"'\
pronunciada, na fôrma do art. 22, a despeito das providencias consignadas no art. 23, quer por se tratar da hypothese
do art. 24, quer por outro qualquer motivo;
e) multa de um a tres contos de réis, para os proprictarios dos mesmos estabelecimentos, que tentarem subtrahir
ao scn commcreio a destruição ou ao tratamento, previstos ·
no art. 23, ou que oppuzerem qualqncr obstaculo á execução
uas rnedidas, no mesmo consignadas~
multa de dois a cinco contos de l'{~is, para os proprietat'ÍO::i dos mesmos estabelecimentos. que venderem ou offerccerem á venda, plantas vivas ou partes vivas do plantas
eontaminadas, nos termos previstos pelo art. 2G;
g) multa de cincoenta a duzentos mil réis, para os proprictarios dos estabelecimentos referidos no art. 18 que deixarem de expôr os quadros muraes organizados. para o reconhecimento de doenças de plantas c pragas de insC'ctos, com
desobediencia ao prescript.o no art. 25.
Art. 7 4. Salvo a hypothese prevista no § 1o do
oresenle artigo, serão as penalidades do artigo anterior ::>, -plicadas pelos funccionarios incumbidos da execução do Capitulo UI do Hegulamento, na fórma estabelecida no Capitulo Vlf.
§ 1. 0 Serão applicadas pelo Chefe do Serviço de Vigilancia Sanitaria Vegetal do Institt1to Biologico de Defesa
Agrícola, as multas instituídas nas alinas d c f do art, 73,
sempre que as infraccões que as motivarem não houvetcm
sido cpnstatadas, no lo_cal da venda.
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§ 2. 0 De todas as penalidades applicadas, de conformidade com o present.e artigo, caberá recurso para o Consellio
Superior de Defesa ..:\.gricola.
AI't. 75. As infracções ao Capitulo l V do Regulamento,
são sujeila!:i ús seguintes pnnalidades:
a; multa de um a. cinco contos para os :Proprietarios de
plantas vivas, partes vivas ~de ·plantas, outros productos vegetaes e ubjectos mencionados no art. 31, transportados por
iniciativa do!:i mesmos, em desobediencia ao. prescripto no
alludido artigo e seu paragrapbo e no art. 411, depois de. [>·ré ...
via uotificacao, b-em como para. as oompa.nhias. outras em...
preza::; ou particulares que igualmenLe notificadas, executarem o transporte.
b) multa dn cincueuta a quinhentos mil L'éis, para os
proprint.arios, uu oulrus oc~.:upantes de propl',iedades agrícolas nos tenum; do art. 33 que scientificados da declaração
do zona infestada ou sus;peiLa nos lermos do art. 38, deixarem tle nuLificar o apparecimentu em seus estabelecimentos
dos iudicios da domwa de plantas ou pragas, conforme o ostaluidu nu art. 33, alinea a;
c) multa de ~.:em a quinhentos mil réis, para os propriet.arios e outros oceupautes do pwpriedades agrícolas que se
recusarettl sor11 motivo justifica:do, a executar por si mesmos
as medidas tlo pl'OlJhylaxia vegetal que lhes forem dotermittadas 11a fór1lla do art. :~3. alínea b: .
li) mult.a do quinlwnlos a dois contos de réis, para os
proprielarios e uutr.os oecupautes de propriedade~:~ agrícolas
que oppuzerem obstanculos ú execuÇ<ão compulsoria, pelos
funccionarios i.ucrtmhi'llos da Defesa Sanitaria Vegetal, das medidas que foi'Clll ddenuinadas na fórum do rne,:;mo art. 33
alínea b) ;
•
e) mnHa de ciHeuen! a a duzent·os e cincocnta mil réis,
pam os prüprietarios ou outros oceupantes de propriedades
agl'ioola, que s~ recusarem, sem motivo justificado, a executar por '5i mc ..;;mus a~ medidas quo lhes forem prcscriptas
na fórnm do art. ~8;
f) multa de duzcnf.os e coueoenta mil réis a um conto de
•·éis, vara os provricLarios ou uull'us occupantcs de propriedades agricolas, que UlJPuzerem obstaculos á execução compulsoria, :pelos funcciunarios incumbidos da Defesa ~sanitaria
Vegetal, da~ medidati tle prophylaxias detenninadas na :fórma
do referido art. 48.
Art.. 76. As pr;nalidades e::;fabelecidas no arti.go anterior serão impostas pelo Inspcctor Agricola sob cuja jurisdicção .se encont.re a. zona infe.stada ou em se .tratando de doença
ou praga que affect.e t1Spccialmente á cultura do algodoeiro,
pélo Inspflctor ou Delegado do Serviço do Algodão, tudo na ·
fórma do Capitulo UI.
Paragrapho unieo. Em !o dos os casos, cabm·á recur3os da
penalidade imposta para o Conselho Superior de Defesa Agricola.
AI'!. 77. Nas ins!.r~re(:ÕP:-; cnrnplementares a esl.e Regulanu1nfn, IJlte sorãn expedida-; ronjunetamente com a declaracão
dr. zona infc-;t.ada, suspeiLa ou de eo1nbat.e, nos termos do art.
üJ sed1u estabelecidos, deutro dos limites previstos no art. 75,
o maximn e minirno dr, penalidade que deverão caber á infrapção do cada uma das medidas concretas nellas especifi-
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ArL. 7.8. As penalidade.;;; estabelecidas no presente Capitulo, não excluem a destruição dos product()s. contaminados, nem
a applicação de outras medidas, de competencia d()s poderes
locaes, e que houverem de ser instituídas, por accôrdo com o
Governo Federal, para a perfeita execução do Regulamento.
Art. 79. As mult.as serão impostas á vista de denuncia dada
por particular, e cuja procedencia tenha sido verificada, ou ·em
virtude de auto de infracção, lavrado por um dos funccionarios incumbidos da execução do presente Regulamento.
Art.. 80. A denuncia deverá ser acompanhada, no caso
do art. 7 4, § 1o, de amostras dos preduotos contaminados, e
da prava da acquisicão dos proquctos e sua procedencia.
Paragrapho unico. Salva ar prova directa da infracção, estabelecida pelos meios de direito, somente será applicada a
penalidade na fórma do art. 7 4, § 1o, si o Instituto Biologico
de Defesa Agrícola puder estabelecer scientifi.camente, que os
productos contaminados, ae ".empo da acquisicão já offereciam
os indicins, requeridos no art. 26 para caracterizar a infracção.
Arl . 81. A denuncia dará inicio ao processo nas hypotheses ~das alíneas c) do art. ov, d) c f) do art. 73 e a) do art.. 75,
quando não houver sido comprovada a infracção no local e no
momento em que foi prat.icada; em todos os demais casos será
exigido o auto de inlracção na fórma do art. 82. ·
Art.. 32. O aufn de infracção será lavrado por funccwnario incnrnbido da cxe,·nção desse Regulamento, na .fórma do
Capitulo VII e deverá ser as.signado por elle e pelo intractor,
ou em C3SO de recusa deste.. por duas testemunhas.
iParagrapho unico. No~ casos dos art. 71, alínea c c artigo 73, lettras d e r. o auto deverá ser acompanhado de
eX/cmplarm; de productos contaminados. apprehendidos no
neto de ser observada a infraccão.
Art. 83. Iniciado o processo terá o interessado vista do
mesmo por trcs dias na séde da re·particão do Ministcrio da
Agricultura, Industria e Gommercio, estahelecjda no local da
infr.accão, ou mais proximo a elle.
Art. 84. Os reeul'sos ~ó poderão ser acceito.::~ mediante
prcvio deposit() de multá no Thesouro Na.oional, ,;;uas delegacias, ou nas collectorias federaes, dent.ro de cinco dias da intimação ()U publicar;.ão do despacho.
CAPITULO VII
Art.. 85° - .A:t fnncções -constantes dos Capitules li e V
deste Regulamento, com exoepcão do disposto nos arts. fl9 e
67 serão exercidas pelo Serviço de Vigilancia Sanitaria Vegetal do Instituto Biolo.gico de Defesa Agricola por intermedio
do seu respec-tivo chefe que na fórma do Decreto n. 14.356, de
15 de setembro de 1920, supcrintenderá a execuçã-o das medidas
em todo territorio nacional, por seu assistente, que tel'lá as
ntil'ibnicõcs de inspector de Vigilancia Sanitaria Vegetal, no
porto elo Itio de .Janeiro, e pelos inspectores que forem nomeados, de accôrdu com o disposto no art.. 52, do regulamento que acompanha o referido decreto, para out.ros port.os
e cslaçÕ{'S de fronteira da Republica.
Art. 86. As fnncções previstas no Capil.nlo III do presente Regulamento serão exercidas, no Districto Federal e
,munici,pios clrcumvizinhos, pelo chefe do Serviç:o de Vigilau-
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eia. .Sanitnt•ia Vegetal do Inst.iLuto Biologico di} Defesa A.gl'lrnla c seu assistcnL; nns Jlnrf.n~ e estaÇões de frm~~eiras, aplJarelhado~, na fôrma. dn td. 3° do regulamento e municipios
eircumvizinhos, pelos inspecLorcs de Vigilancia Sanitaria Vegetal, nns demais municípios rlo Brasil, pelos in:;pectores do
~erv1ço de Inspec~ão e Fomcntv Agrícolas, 6 seu~ ajudantes,
com juris1licção nos me~mog c pelos ins·pectorcs, delegados o
ajudantes do Serviço do Algodão, no tocante ao commercio do
producto~ attinentes á sua especialidade.
Art. 87. As funcf.:ães constantes do Capitulo IV deste Regn1amento serão exercidas pelo Serv~ço de Inspecção e Fomento Agrícolas, pelo Serviço do Algodão, outros serviços anafogos que se estabelecerem, para a defesa de culturas especiaes, na fórma dos respectivos regulamentos, por funccional'ios de quaes.quer outros serviços agrícolas do Ministerio, designados para esse fim pel(J ministro e pelo pessoal extratmmcrario admittido nos Lermos do art. .1'2 dn ItegulamcntrJ
que baixou com o decreto n. 1 L 184, de 26 de maio de 1.920 .,
Verificada a ltypothese 1wevista nos arts. 42 e 49 do Reg-ulamento citado, ao fnnceionario tcchnieo designado pelr.;
Jn:-;titulfl: Biologico de Dcffl~a Agrícola cnherii. a responsabiÍiílade da. (~xecur;ão das modidas referidas no artigo anterior.
Art. 88. Siio ~~~Hnpctrmtes para realizar as inspce:çõeg a
1111 e se refere o art. :.!0, os inSilCclores agrícolas e Rcus ajudantes, os inspcrtol'~s, d•~lcgados rlo SerYico do Algodão e seus
njndante~, c. quando cxprflssamcnte autorizados, os funccicnarios tcchnicos d11S demais scrviros agrícolas do ministerio ..
Art. 89. !São enmpctcntcs para exigit· a cxecur.;ão compulsaria das medidas a que se referem os art.;,. 33, alinea b;
it4. 35 e 42, os inspcctore:::; agrícolas ,os inspect.ores e delegados regionaes do Serviço de Algodão, e, quando expressamente
nutorizados, os ajudantes dos Servico de Inspccç.ão c Fomento
.Agl'icolas e do Algodãõ.
Art. 90. Fica institnido, no Ministerio rla Agricultura.
Indnstria e Commcrcio, u Conselho Superior de Defesa Agricola, f}lle terá poe fim:
o.) elaborar as rnsLntr.r,õc;:; Cumplemen lares a que se refere o art. 61 do Regulamento, que deverão especificar as
medidas a s~rom nppl il'arlas ás regiões do pai.z, em qne fô~
declarado ohrígatnrio o eomha!.e a qualquer dncnça ou praga
de vegetac:::;.
b) rever perindicnmcnl.c a relação dos productos vogetaes- o paizes de ·proccdenoia, ao~ quaes se appliquem o disposto nos arts. 2" c 15 do presente Regulamento e dar parecer sobre todas as alterações propostas á mesma relação;
c) estudar c prupôe ao ministro quaesqnet· outras medidas attinentcs á Defesa Sanitaria Vegetal;
d) c.stabelccer ~~.n!.ee os diver·sos serviços incumbidos da
exucução do presente ltegulamcnt.o o entendimento necessario
á boa pratica dn nwsmo;
e) orientar c snpcl'inlcnder a execução deste Regulament.o;
Julgar, em grau de recurso, todas as infracções do prescn t.e Hegulamcnto.
~rt: 91. O Conselho :Superior. do Defesa Agricola será
constltmdo pelos chefes dos Servtcos de Entomologia AO'ricola, Phytopathologia, Vigilancia Sanitaria Vegetal do In~ti1
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tuto Biulogieo de Defesa Agricola, pelo consultor jurídico do
ministerío, pelo director do Serviço de lm;pecção e Fonrentc.
Agrícolas, pelo superintendente do Serviço dQ Algodão, pelos
ehcfefl dos de111ais servir;os que se constitnir·em parn a defesa
de c'tltud.s es'Peciae:=;, e tiverem entre as suas af.Ldbuicões
regulàmental'CS a applieação a propl'ierladcs de particulares,
ú c medidas de prophy Jaxia vegetal.
Art.. 92. O Conselho Superior de Defesa Agricola reunirse-á. em sessão nrdinaria., semanalmente, em dia, hora e local
préviamente detormiuados, sob a presideneia do ministro, ou,
na sua. ausencia, do funccionario de sua confiauça, por clle
designado, on, na falta de designação, 'do director ou chefe de
scrvicq mais antigo, membro do Conselho.
Art. 93. Serão tomadas por maioria de votos as delibcracõcR relati~s ao Julgamento dos recursor-; de que tratam
Ml art.s, 73; paragrapho unico, '7 4 § 2° e 7tl paragrapho unico .
.Art. 94. Sobre f, o das as demais .questões propostas ao
Conselho. cada. um dos seus membros deverá consignar por
escri·pto a sua opinião, justificada em acta que será submet.
tida ao ministro, o qual poderá I ivrementP. :Jdoptar qualquer:
da!1 opiniões expandidas.
Art. 9.5. O Conselho se reunirá com qualquer numero dm;
seus membros, mas poderá, em ~e não. tratando de caso ur~
gente, remetter aos rnenibros ausentes á sessão uma copia da
acta a que Re refere n artigo anterior, para que estes manifAst~m. nos termos do mesmo artigo, a sua opinião sobre Oi\
assumptos debatidos, dentro de vinte e quatro horas.
Art. 96. O Conselho se reunirá em sessão extraordinaria,
sempre que fôr convocado pelo ministro.
Art. 97. As decisões tomadas, quer na fórma do art. 93,
quer na do art. 94, serão communicadas aos funccionarios
de sua execução directa, por intermedio do membro do Conselho, director ou ch~fe de ~erviço, a que os mesmos sejam
h.ierarchicamente subordinados.
Rio de .Janeiro, 2 r" de dezembro de 19?. I . - 8imões Lopes~
DECRE'l'O N. lh.190

-·-DE

2'1

DE DEZEMRRU DE

t9·21

Publica a denuncia, pela Costa R.ica, da. Convenção sobre marcas
de fabrica e de commercio, assignada em Buenos Aires, a
20 do Agosto do 1910.
O Presidente da llepublica dos Estados Unidos do Brasil
fa1 publica a denuncia, por parte do Governo da Costa Rica, da
Convenção sobre mareas de fabrica e de commereio, assigi1ada
em Buenos-Aires a 20 de Agost0 de 1910. por occasião da
4n Conferencia· Internacional Americana ali reunida, conformo
·oommunicou ao Ministerio. das Helações Exteriores o Governo
Argentino. por Nota. do Minist.ro das Relações Exteriores do
mesmo Governo, datada d~ t9 df} NovP-mbro 111timn 0 !'nja t.ra ..
duc~.ão official :.wompn1dm o pl'f'S(\lÜe dC(\l'I'Lu.
,.
Hio de .Taneiro, 21 de DezPmbeo de 1!1;:.~1. 1011" da lndcpenlleneia n 3:3o da Republica.
EPITAL!IO

PESSÔA.

Azevedo Marques.
Lei• de tOit - Vol. Yl
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·( Traduocão) •
Uepublica Argentiná.
Ministcrio
·
üas Relações Exteriores
e Culto •
.Uuenos-.\ires, 19 de Novembro da 192L

Bcnhur Miniíitro.
Tenho a honra de mo dirigir a V. Ex. }.)ara levar ao seu
conl•ecimento que o (ioverno da Costa ltica se dirigiu a csw
:\tini3terio, pot• meio da l\ota que, em copia legalizada. transoli! 'u eom nsta. t;Onnnuuieando que não con1·ém áquelle OoY('I'!to cuntinmu· eomn parte da Convenção sobre Marcas de FaltriiJl.f, c dt\ Cummereio, saneeionada na IV• eonfcrf'ncia Inf.t\rnaei•Jnul Amel'ieamt. I'cunüla nus lu Capital em 1HlO·, motivo
pelo qual so ...-c~ na cuntingencia do a. denunciar.
Em eon~•~qneneia t> de aceôrd') com o estipulado 1111 artigo XIX da menei(•natla Gonvençiío, transmilto esse ach• a
"\. Ex. vara noLifieacãu c conhecimento do seu Governo.
Apr·ovcilo tc"sla · npporlunidade para offcrecer a V. Ex.
ua minha mais distiucta COil':lÍdCl'H~lÜO. - U.

a~ ~t·gul'Ulllj<l~
l) t~ e!JT 4·edon.

A B. Ex.
J ~I':~:.; i i.

~•

Sl•uhur .M inh;lru das Helaçõos

l1~xLeriores

do

(Tntduc~,;i'io).

Hepuhliea t.la Cnsf a H i eu.
Sem·ctaria
da~ ltelaçõns Exterion•s.

N. ·i8 A.

São Ju·:Jé, 30 de Setembro de 192t.
Senht~J' ~lillit~tn\:

A :!0 dt• Agosto de UHO. foi eeh_•brada rm Huelloti-Ai:·m; a

l :um·(·twfío lnt(•rna~·ional ~nlJre «.Marcas
lll''l'eim)'. quo tf.;-;;tP finn•t·tH~ ratificou a

de Fahri•·a " de Uom20 (i" ;JuÍlho de 1U1tL
A p•·z.ar du rurlo prazo transcorrido de sue então, temos
I'X:VP!'ioneia f:inft'icientn para considerar que as dispos~c;õe:; flo
dito Pneto •~ar1~cn•n de intt-rrsse para esta Jlnpublica, dado o
•·stadn 'iw~ipicnte th sua produr~ão industrial, o lhe impÕL\ UH
~.rnr~u. obri;:a.-.:õ,)s c dc~spezas dmmcee:-;sarias: neste momenf.o.
Por ••stt•s nwt.ivos 1·sseneiaes, não C1'ilVtSm ao paiz eontinnat· li~ad•; por ··~sa. c~onYPIJo\:áP, qu1~ sn deve dl~tmneiae, eomo o l·~m
rr•j:_, t~ult:P1", q1w n;-;tãn nas snas Illl~~mn~ eirtmutsfaoeias.
O Jll\~11 C:ovf•rn•) tr~Ju rst.adn tradieionalmeule disposfn a
cOOJH!l'<H' •·om as d''lHais Nac,:ões da Amrriea Pnt todas as inidativa.-:; rlc• e;:n·a•·.t.~·r inlt•l'lmeional, rlef:ltinallas :i pr·otecção dos
:-;;~n~~ intet'I'~:-;Ps; ma~ !'H li~ i dera qtw Hl'sfe na ... n a sna retit·ada
de::"l' Pado uft,_, ! ' ;J ff(•c·l H. jú q11c~ rm ::;ua Yigencia tí razoavel
\fW! PsiP.iam illt'·n~~:-;at.la-.; m.; llevnlllicuti fallris du Cont.iw~ntn.
T•:' tk":-;" ponl11 ~~~~ Y i::il a n d(l, eon formitlade eom o que diso5n
11 .\r! i:çu XIX da dita Cnit\ ~'ll'..'ii". quo Hlll pcnnilLo solicita1· de

ACTOS DO PODEI\ :ÉXECUTI\0
vo~~:a

Exccllencia que se digne de C011lll1U!licar aos ÜOV8l'll03
signa.tarios da mesma a .precedente resoluçao.
Aproveito esta opportu!1idade P.ara reitera~ 3: Vossa E~!~cl
lencm o f.estemunfH, da mmlm mats alta c d1stmcta consu:lcIat;ão. -- i1lejandru Alva1·ado Quirós.
Ex mo. Senhor Ministro da Relações Exteriores da Rcpu)Jlica Argentina.
Hu·enos Aires .
l~' copia. (A~signaLura illegivel) Chefe tla Divisão J.>u.
l_itjea.
llll!J:GltE'l'O IN. 15·19·1 -

DE

24

UE DEZEMBRO UE 1~21

:Abre, au Minist.crio t.la :Fazenda, o credito especial de réis
a5 :839$27 4, para pagamento do que é devido a José
~~obrai .Bittenconrt., em virtude t.le sentença judiciaria.

o Pt·csidente da Republica dos Estados Unidos do
BraHil, u'3ando da autorização contida no art. to do decreto legislal.ivt• u. 4. 406, de hoje datado:
, Hmwlve abrir, ao 1Ministerio da Fazenda, o credito especial de :J5 :839$21'·1, para pagamento do que é devido a José
Sobral Bittencourt, em virtude de sentença judiciaria.
fi,io de Janeiro, 24 de dezembro de 19121, 10:QP da 1ndependenc!a e 33° da Repnblica.
EPl'fACIO l)ESSÔA.

Homero Baptista.
DECRETO N. Hí .192 -

DE

24 DE DEZEMBRO DE 1921'

Autoriza a Ali America Cables Incorporatcd, mediante condi ..
· ções, a construir, manter e trafegar, sem privilegio nem
monopolio, linhas telegraphicas terrestres entre as cidades de S. Paulo e Santos, onde serão ligadas á rêde telegraphica submarina.
O Presidente da Repuh1 iea dos Estados Unidos do Brasil,
attendendo ao quo requereu a All Amerrica Cablcs Incorpora.ted, decreta:
·
Artigo unico. Fica concedida a All Amerrca Cables lncorporated permissão para construir, manter e trafegar, sem
privilegio llL"m moHopolio ,linhas telcgraphicas terrestres entro
as cidades de S. Paulo e Santos, onde serão ligadas á l'êdo
telegraphiea HUlnnal'ina, mediante as seguintes cond;néf-_. ... ~
1\ as linhas que tiverem de ~er construidas deverão obedecer ás posturas municipaes;
2 .., a~ plantas dos tr~çados das linhas e das estações da
Companhia, dt>ntro das Cidades de S. Paulo e Santos, serão
submeti idas á approvação do Governo antes de ser iniciado o
serviç.o;
3", as esla1;ões da Companhia, em S.· Paulo e Santos deyerão ser ligadas ás da Hepa1:tição Qeral dos Telegraphos

Uô
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por linha!:-i aereas, ou .':lubtt"LTaw~as, para permuta lia currespondencia;
-ia, as linhas deverão estar funccionaudo dentro ao prazo
de um anuo, a contar da data deste decreto, salvo motivo d~
força maior devidamente justificado, a juizo do Governo;
5a, a Companhia obriga-se a conservar as suas linhas
em condições de bem servir ao trafego, cumprindo-lhe com-.
municar, sem demora, ao Governo qualquer. interrupçãQ;
6.., a Companhi~ poderá receber do publico, taxar e transmittir os telegrammas que lhe forem apresentados para serem
expedidos pelos seus cabos e bem assim entregar a domicilio
os recebidos;
7"', a tarifa será a a.ctualmeute em vigor na estação do.
'_l'elegrapho Nacional, ("ITl S. ~aulo, para o ::;erviço via Colon;
8 aS taxas não podnrão :-:illlfl'lll' modificação Hem autoriz.ação do Governo;
Q'\ a Companhia contiuuará a euLr~gar á Hevartiçao Geral
dos Telegraphos a taxa terminat por palavra que paga actualmente ou a que vier a ser est:l.l 'leeiua Pm lei Hobre todo c
serviço internacinal trocado eu11 a ~ua estação em Sãc.
Paulo;
10, si, em com~essõcs futuras para a exvl- ~~ ..:çãu do serviço
interm~cional, em qualquer pmtLo do paiz, fàr instituído regimeu divc1·su du c~LalHdcci !" v::la ceudição anterior, esse
uovo rco-imen scrú appllcado ao serviço Ja. Companhia;
11, os telegran mw s off iciaes serão transmittidos de preferencia ·~~ gozarão da l'educçáo de 75 % nu percurso até a
HüpulJlica Oriental do Uruguay P du ~íO (io sulJre a parte da
l.axa correspondente ao perr~ur~~~ J1ws li11has da Companhia
para qualquer outro destino;
1~. serão t.ransmittido:-; gmt.uitannent.e <•s Le.legra!Ilmas
(não excedentes, cada um, de vinte palavras), expedidos pelo
Governo do Brasil, communicando o apparecimcnto de alguma,
epidemia ou factos do calamidade publica;
13, a Companhia é obrigada a estabelecm· trafego mutuo
cDm as linhas do Governo;
·
14, as taxas de transito e de lr?-fego mutuo serão eguaes
ás existentes em contracto·s em vigor com as Companhi~
oongencres;
,
15, o ajuste de contas com a Repartição Geral dos Tel~
graphos será feito trimestralmente, sendo o debito resultante
liquidado dentro do trimostre seguinte;
16"', A Companhia não poderá fazer fusão, ajuste ou con·
venio corn qualquer outra cmpreza congenere funcciQnando nQ
Brasil, sein previo consentimento do Governo; ;
17&, os telegrammas que, em virtude de indicaç·-ão de via,
l.ivcrcm de ser permutados com outras Companhi.'l.S, serão baldeados pelaf; estações da Heparti~~fio Gorai dos Telegrapho:;,
pagando-lhe a conerssionaria um franco por tclegramma;
18", a Companhia obriga-~e a manter no Rio de. Janeiro
um representante ·eom plenos poderes para tr·atar e resolver
definitivamente todas as questões que se suscitarem com ella
~ ·C~Ir?- seu pessoal, podendo esse representante. r~ceber citação
JUcl\eial e todas as outra~ para as qnacs por ·direito se exigem
voueres especiaes.
19", as leis do Brasil serão as unicas applicaveis para a
decisão de qualquer questrio relativa ao presente decreto sl
a mesma não fôr resolvida por arbitramento;
'
11
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20•. a Companhia fiea obrigada a adherir á Cónvenção Telegraphiea de São PeterRlJUrgo, de aecôrdo com o Regulamento
Intnrnaciona I:
.
21 •, pela suspensão do serviç.o, nos casos do artigo go da
Convenção de São PeterElhnrgo, nenhuma indemnização será
paga á Companhia, seja qual fôr a sua duração;
22a, pa.rn ,:!arantir a execnção da autoriza({ão eonferida pell.l
presente decreto, depositará à Comnnnhia na Thesouraria da
Reprticão GPral dos Telegraphos. dcmf.ro do prazo de quinze
dias, da data deste decreto, a imnortaneia de 20:000$000 (vinto
contos de rPis). em papeJ moeda, sem direito a juros, ou em
titulo~ da divida publica federal:
23•. si a antorizacão conferida pP.lo pre~Pnte õecreb fôr
dec11l.rana nnlla, por oualoner dos motivos consfantPs da eon·rliçã.o 28•. o dcpm1ito d11 vinte contos de reis reverterá em favor
do Governo:
24•. o hovm"'Tlo fiscalizará, como entender conveniente, o
Rervieo da Comnanhia:
25•, para as' desnezas rle fi~ralizat>i'io eontrihnirá a Companhia com a importaneia de 12:0003000 (doze contos ne rPis),
em nanei moeda. :mnuaes. enfr~.rne~ nor MmMtre adeantad.l
na Thesonraria da Reparticão Geral dos TelegraphQs:
26•, nela inobservancia de mlatcruer das presentes condicões. poderá o Governo impôr á Comnanhia ..multas na importttncia de dnzentos mil reis a dois contos de reis (papel-moeda) e no dohro no caso de reincidencia:
21•. a imnortancia de qualauer mnlta imposta pelo Governo, será rncolhida á ThPsouraria da Repart.icão G(»ral dos TeIegrapho~. dentro de trinta dias da data da imposição;
28•. a autorização conferida pelo pre~ente decreto poderá.
f;er declarada nu1ta, inõêpendente de a~cão ou interpellacão
judicial e ~em qm~ a Companhia tenha direito a indemnização
a~gnma:
_
a) si. terminado o prazo fixarlo na comJicão 4•, as linhas
que a Companhia ~e ohriga "' construir n~n tiverem começadJ
a funccionar rellulgrmentP. salvo caso de forca maior:
b) S'i as commnnieacões telee-ranhicas forem intP'r"romnidas. nor mais de seis mezes consecutivos, salvo caso de força
maiOr;
c) si a Companhia executar m1alouer a~rftrifo 011 convPnio
com a emoreza ou comnanhia con!lenere que funceione no Brasil, sem previa aut.orizacão do Gôverno:
d) si a Companhia rleixar de recolher á Thesonraria da
Renarticão Geral dos Telegranhos, em tPmnõ opporfuno, as
multas e as onota~ devidas nara a fiscalb:acfio.
29-, o PJ'azo desta autorização é de vinte annos, contado~
da data do prP.scnte decreto;
30•, a J'lrCSPnte autorizaçã.o é independente das demais exP torada.s pela Companhia. ·
Rio de Janeiro. 24 de dezembro de 1921. i00° da Indepen~
dencia e 33° da Republica.
EPITACIO PESSOA.

1. Pires do llfo.
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Ant.oriza a The Weslern Telegraph Company, Limite<!, m~
diant.e ·condicõc~, a eonst.rnir, manter e tr~íegar, sem privilegio nem monopolio, linha~ telegraph1cas ..tert:~tres
.entre as cidades doe 8. Paulo e Santos·, onde serao hgadas
á rêde telegra'Phica submarina.
O Pr·esirlfmfe da Republica dos Estados Unidos do Brasil~ ·
al.t.ondendo ao q110 roqncren The WeRt.ern Tele.gr.aph Company, IJimited, decreta~
Ar.tigo uni co. Fica concedida a The We3tern Telegraph
Cornpany, l.imitcd, permissão para construir, mant:er e trafegar, sem privilegio nem mon~polio, linhas telegrat)hic.as te!restre~ entre M cidades de Sao Paulo e Santos, onde serao
ligadas (t rôdte telcgraphica Bnbmarina, mediante as seguintes
condições:
1•, as linhas que tiverem de ser construi das deverão obedecer ás po~turas municipaes;
2•, as plantas do;:; traçadm; das linhas e das estações da
companhia, dentro das r-idades de São Paulo e Santos, .'3erão
~nbmet.t.idas :í. apprnvacão f!n OnYrrn.n antes f)e ser iniciado
n serviço;
3'\ as esfaçõe.;; da r,ompa;nhia, ~m São PanJ.o P. 1S.antos, devnrão Hrr ligadas :ís rla Repartição Geral do~5 Telegraphos
por I in h a f; ar.rPas. on sn ht rnalH'as, para prrmnta da corrnsponrlPncia;
-ia, as linha.;; r)r.vr.rl'ío ~H!.ar fnnccionando dentro do prazo
rle nm anno, a r-nnf.ar i!a daf.a destn rtecreto, salvo motivo de
fnrr,n. maior dcvidamrnf e ju~Uficado. a juizo do Governo;
5•, a companhia ohri.g-n-sr a cori~rrvar as suas linha~
·nm condições de hem snrvir ao trafego, cumprindo-lhe communicar, sem d1cmora, ao GovPrno, qualquer interl"Upção; 1
6•, a r-ompanhia poderá receber do pnblico, taxar e
tran~mHtir os trlrgrammas qne lhr forPm apresentartos para
srrr.m expndidos pelos sfm<:; rahos r hPm assim rnfrcgar a rlomilir.io .os recebidos;
7". a tarifa será a acfualmente em vigor na estação do
TnlegTapho Nnrionnl, Pm São Paulo, para o ~ervico via

We~tern;

sn, as taxas não podrrão soifrm• modificaçã-o sem auto-

ri7.ar,~ão

rlo Governo:

9•. a companhia continuará a ·ent.regar á Repart.icãn GP.rn;I dos TRlrgraphn~ a taxa f.(:rmnial por palavra qÜe paga
actnah!lent.P. on qt~r virr n sPr nstabelrcida em lei. sobre todo

o S{lfYlr,o mf nrnacwnal t.ror-;:l'flo com a R~ua ostaç.fio de São
·Paulo o ~rm a".;;;im a t~xa fixa rolativa 3.0 "Prviço inf.erior:
. 1.0. s1, Pf!l r,oncP::::Rof'R fnt.nras para a exploJ•ação rto RerVli~~ mtPrT~acwnal. r-m qualqlJCJ' ponto do paiz, fôr im;t.if.nirlo
r""::nmrn .dtveeso ~lo Psf;ahnlrddo pe.la r,oildiçãn anterior, Pssn
novo rngunrm ~era apphcado ao :SRrviço da companhia·
11,. os fp,Jp.gr_:ammas nfficiars scrã.o h·n.nsmif.t.idos ·de prefm·oncm f' gozaran ela l'f'dnrção dr 75 % no ~er·viço interior
r de !>O % no infrrnaeionnl sobre a part.P da taxa correspondonto ao pPrr-nrso nas linhns da companhia;
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1.2, serão transmittidos gratuitamente os telegramma!=l
{não excedentes, cada um, de vint.o palavras) expedidos pelo
Governo do Brasil communicando o apparocimento de alguma
epidemia ou factos de calamit:lade publica;
13, a companhia é obrigada a estabelecer trafego mutun
com as linhas do Goterno;
14, as taxas de transito e de trafego mutuo ser-ão iguaeg
áq flxi~f.~ntes em cont·racto~ em vigor eom as companhiafl
rongennrns;
'l
15, n ajn~t~ rle conta~ com a Repartição Geral do~ Teleg-rapho~ ~crá feito trime~tralmente, sendo o debito resnlf.ante
licrnidado dentro do trimestre seguinte;
16, a companhia não poóertí fazer fusão, ajuste ou convenio rom qualqnrr out.ra empreza congenere funcciona:n.do ntl
Rra~il, S()ffi prrwio consentimento do Go"verno;
17, os telegrammas que, em virtude de indicação de via,
fiverom do ser pflrmntados com outras companhias serão
baldeados pelas est.ações da Reparticão Geral dos Telegraphos, pagando-llw a conces~ionaria um franco flOT' trlC'-g-ramma;
1R, a comr)anhia obriga-se a mantr:r no Rio dr .Taneiro
Lm repres(\ntant~ com plnnos podere" para tratar e resolver
definit ivament.e todas :1s questões que se suscitarem com
eJla e com seu pessoal, podendo esse representant.r rer.ebe1·
cit.ação jndirjal e lorlas as outra;;, [iara as qnaes por dirr.itn
lo;('. PXigem poderes espeeiaes;
1n, as leis do Brasil serão as nnicas applicavris para a
dPr.i~ão de crnalqncr nuestãn relativa ao l{wesente decreto. si
a mesma não for resol \·ida por arhilramento;
20, a companhia fica obrigada a. adherit· á. Conve.ncão
'l'elrgraphica de S. J>•~fers}mrgo, de .accôrdo com o regnlamenlo Internacional;
21, pela SllSJH'nsão do serviço, nos casos do art. 8° da
Convenção de S. Pel.ersburgo, nenhuma indemnizaçfío será
paga á companhia, se,ja qual for a sua duração;
22, para garantir a fl:'Wcueão da autorização confc>rida pelo
presente decreto. depositará a companhia na thesouraria da
Repart.ição Geral dos Tclegraphos, dentro do prazo de quinze
f! ias, da data dest(' decreto, a importancia de 20 :0100$ (vinte
rontos de réis), em papel-moeda. sem direito a juros, ou Pm
tit.l!los da divida 1mhlica federal:
23, si a aul.ori?.açü.o conferida pelo presente decreto for
declarada nulla, pol' qualquer do~ motivos constantes da condição 2Ra, o depo~ilo ch' Yinff'\ contos de réi~ reverterá em
~·avo r do Governo:
2-1. o Governo fisen.li?.nrá. t•omo Pntendcr t•onYenient,~.
r; ~rrviP,o da compnnhia;
2!3, para as dl'srpP?.as de fiscalizacão eontribuir,{t a companhia rom a im1pnrlaneia de 12 :000~ (doze ronf os dP ri'· i~ •,
(•m papf'l-mocdn. annnaPs, mttregues pnr scme~t.re arlc:mtn-flo na f húsou raria da ltPpat•tição Gflral dos 'felegrapltos:
26, pela inohsnrvanria de qualquer elas' presentes condi~~ões, 'J)f)derá o Governo impor á companhia multas na importaneia de duzentos mil róis a rlons contos dr- r~is (papelmoeria) e rlo dobro nn easo de rrincidencia;
27, a impqrt.ancia de qualquer muUa imposta pelo Governo será recolhida á thesouraria da .Repartição G_eral dos
Telegraphos, dentro de trinta dias da data da imposição;
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28, a autorização eonferiua pelo presente decreto poderá
Fer declarada nnlJa, ind~pendente de ac(iãO Oll interpella()ftO
judicial c sem qtw a c~ompanhia tenha rlireito a indemnização alguma:
. a) si, terminado o prazo fixado na condição 4a, as linhas
que a companhia se obriga a construir não tiverem começado
a funccionar regularmente, salvo caso de força maior;
b) si as communicações telegrrup)hicas forem interrompidas por mais ~de seis mezes consecutivos, salvo caso de
força maior;
·
c) si a com;pa.nhia executar qualquer accôrdo ou conver.io com emprcza •111 companhia congenere rpw funccione no
BrasiJ, s·em prévia a11torizaçã.o do Governo;
d) si a comy:anh ia deixa e de recolher á thesouraria da
Jlepartiçã.o Geral dos Telegraphos, em tempo opportuno, as
multas e as quotas devidas para a fiscalização.
29, o prar.o desta autorlzaf;fto é de vinte annos, contados
da daf.a do presente decreto;
30, a presente antorizaçfio ~~ independente das demais
€XJploradas pela companhia.
Rio de .Janeiro. 24 de dezemhro de 1921, 10'0f da IndeR~Pnnencia c ~3° da RPpnblica.
EPITACIO PESSÔA.

J. Pires do Rio.
DECRETO N. 15 .19~

-DE

24

DE DEZEMBRO DE

1921

Abre ao Ministerio da Guerra um credito especial de 956$661,
para pagamento ao eapitão AndrP Bernardino Chaves
O Presidente da Republiea dos Estado,s Unidos do Brasil.
usando da autoriza.eão que lhe confere o d-ecreto legislativo
n. 4. 407. desta nata. resolve abrir ao Ministerio da Guerra
um credito especial de 9!16$661, afim de occorrer ao pagamento ao capitão André Bcrnàrdino Chaves, pela regencià de
turma suj:Jj:Jlémentar nas Escolas Militar e Pràtica do Exercito, no período de 14 de abril de 1916 a 31 de janeiro de 1917.
Rio de .Janeiro. 24 de dez-embro de 1921. 100° da Indepen.dencià e 33° dá Republica.
EPITACIO PESSÔA.

Jod-C' Pandtd Calogeras •'
DECRETO N.

I 5. 195

-- DE 26 DE DEZEMBRO DE 1921

Abre ao Ministerio da Guerra o credito especial de t7 :000$
para pagamento do quantitativo de 1 :000$ que compete
a varias pra~às do Exercito.
O Presidente da. Republica dos Estados Uni~ os do :arasil,
usando. da a~tor.izaÇão que lhe confere o decreto l-egislativo
n. 4. 40S, dMtà dâtá., resolve abrir~ pelo Ministerle da Guerra,
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um credito .especial de 17:000$ para pagamento do quàntitativo ·de 1 :000$ que, de arccôrdo com o art. 10 da lei n. 2. 556,
de 26 de setembro d1~ 1874, compete ás seguintoes praças do
Exercito: .sargentos ajudantes Joã~ Florencio Cabral, P!tilippe
Augusto dos Santos, Nicephoro Nwanor Bererra da Trindade,
Vicente de Paula Barbosa e José Evilasio da Silva; primeiros
sargentos Fernando Villas Bõas, Julio Cesar de Menezes Daria,
Octavio Pereira de Araujo, Antonio Alves Andino, Luiz Antonio da Silva e Joaquim Antonio de Pinho;-segundos sargentos
João Vellasques da Silva, José Pereira dos Santos, Virgilio
Flores Reynaldo e José Cardoso de Menezes; terooiros sargentos clarim Antonio Prott e musico de primeira classe Manoel de Oliveira Lima, todos reformados dp Exercito. ·
. Rio de Janeiro, 26 de dezembro de 1921, 100° da Indepen-·
dencia e 33° da Republica.
EPITACIO PESSÔA.

JoáC..' Pandiá Calogeras •.

DECRE'tO N. 15.196 --

DE

26

DE DEZEMBRO DE

1921

Abre ao Ministerio da Guerra, o credito especial de 1Qf!"ÕOO$,
para aux:iliar a ereccão de um monumento, na Capital Fe·âeral, aos heróes da retirada da I.. aguna.
O Presidente da Republica dos Estados Unidos .do Brasil,
usando da autorização constante do decreto n. 4.2.31, de 31 de
dezembro de 1920, rcsolv~ abrir ao .Ministerio da Guerra o
credito especial de 150:0001$, para· auxiliar a ereccão de um
monumento, na Capil :tl Federal, aos heróes da retirada da Laguna.
Rio de Janeiro, !26 de dezembro de 1921, 100" da Independencia e 33° da Hepublica.
EPITACIO PESSÔA.

.

João PantMá Caloge-ras.

DECRETO N.

ih'

197 --

DE

26

DE DEZEMBll.Ó DE

1g21

Abre ao Ministerio da Justiça e Negocios Interiores o credito
·
especial de 4:200$, para pagamento de premio a D. Carrrien de Andrade Braga, laureada no concurso de t 921, no
Instituto Nacional de Musica.
O Presidente da Republica dos Esiados Unidos dó Brasilv
usando da sutorbação concedida pelo d-ecreto .legislativo numero ,,.Uá, desta data, resolve abrir. ao MinisteriQ da Just_i9a e

.\r.To~
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Nf'gdcios Interiores o credito especial de 4:200$, para pagamento de .premio a D. Car.men de Andrade Braga, Janreada TI()
·eoncurso de 1921, no Instituto Nacional de Musica.
Rio do Janeiro, 26 de dezembr.o (le 1921, 100" da Indepen..
uencia e 33•. da Republica.
EPITAClO PESSÔA·

Joaquim Ferreira ChmJes.

DECRRTO N. Hi .198 -

nR

27 ng DEZF.MBRo DE 1921

Mnd~fica

algumas disposições do decreto n. 14.46·i, de 10 de
novembro dP- Hl20, refere-ntes á Companhia Parahybana
de Beneficiamento e Prrnsagmn dP. Algodão, para inst.al1açfío de usinas df' algodão c sf'ns snb-·prodnct.ns.

O Prrsiflcmtc cln llrpuhliea dos Estados Unidos do Brasil,
-nt.tcndcndn no qnn llw pondt'ron o minist.ro ,fia Agricultura,
"fl!dn~f.ria r f:nmmPrcin, sobre a cnnvrnifmcia de SP modificar
a ~~nndiçãn imposta :'t Companhia Parahyhana dr Beneficiurw.mio e Prensagf'm flp Algodão dn montm· a nsina de Itabayana,
1111 Estado da Parahybn, snhRiituindo-a pela PxigPrwia de m~m
tm· a de Alagoa Grande, no mesmo Estado, dceret.a:
Art.. 1." Fíeam mncliftradas as r~xigencias estalwlPr.idas nos
nr!.s. 1o f' 'J" dn rlP,C'I'f'fn 11. H .4H't, de 10 de llllYPmbro de 1920,
dP monf.ar l' insfnllar n Compa:nllia Parahyhmta dP BenPfician~rr.to o PrPnRap·em d1~ At~odão a usina df' Hahayana, JliJ 1~5t.aflo (]a Parahyha, pPla montag-P.m ~~ imd allar:li.n dP uma usina
rm Alngoa nranclr>, lliJ mesrno Estado.
Ar·t. 2.° Fir,am mantiflas fodas as nnfras disposições do ai ...
lndido drt~rf'fn 11. I 1 ..'.(H, dl' 10 dr novembro de 1920.
Art.. :1." RPvn~ruH-SP as disposit;ões em {'flllf.rario.
Rio rle .Jant•irn. '27 df' drr.embro de 1921. 100n da Indepentlencia (I· 33° da Repnhliea.
EPITACIO PESSÔA.
8imtíP.~

DECRJ~TO

N. 1 ~;. J og -·

DE

'2.7

Lopes.

DL DI.:tF.I\JnHn m~ 19~1

Approva os estudos definitiyos do trecho ela linha rle C.api\,ary a Angra dn~' llPis, dn Estrada de Fí'rl'o o~~stc de Minas, nnfT'f' as ('';f ara.~ I o:)" 7m}. e dl'saprnprin. por ut.ilidadl'
pnblica. os f Plf'í'no~ lli'PPc.;;;at i os para (•on~f l'llí'Ção flpss~
tr'Pf'ho.

O Pí·esidmtf.f' da ltf'pnhli('a dns Estado::; ITnidos do Bra'lil, affondrndo ao qnP soliPitmr a Dirrc~lnria da Estt·ada de

Ferro Of.stP df' 1\Iinas, dncrrta:
Art.

1.'~~

Ficam approvados os estudos

definitivo~

do tre-

cho da linha de Capivary a Angra dos Reis, da Estrada de

ACTOS Do PODEn:

~xgctJTJVÕ

Ferro Oéste de .Minas, entro as estacas 102 e 706, na conformidade das plantas que r,()m este baixam rubricadas pelo direcfor geral de Expndicnt.e da Secretaria de Estado da Viação e Obras Publicas.
·
Art. 2. Na fórma da legislação em vigor ficam desapropriados, ·por utilidade publica, os terrenos necessarios para
a ·contrncção desse trecho, de accôrdo com as planta'S ora approvadas c encravados na fazenda de Japuhyba, de proprie..
dade dos herdeiros de .Toão de Mat.tos 'rravassos, no munic.ipio de Angra dos Reis, Estado
Rio de Janeiro.
Rio de Janeiro, 27 de dezembro deHl2i, 100° da Ihdepen..
dencia e 33• da Republica.
0

do

EPITAClO PESSÔA •

J. Pires do Rio.

DE·CRETO N. 15.199 A - DE 27

DE DEZEMBRO DE

1921

Alu'n no Minisf.erio da Viação o Ohras Publica~ o credito de
450 :000$, em apoliccs da divi·da Pnhlica, para ncoorrer (L~
despezas de oonst.ruccão do ramal ele Angr.a dos Reis a
Rarm Mansa da :Rst.~arla dr Ferro Oé~te de Minas
O Presirhmte da Republica doR Estados Unidos do Brasil.
nsando rla nntorização ronslanfc rio art. R2 da lei n. 4.242,
de !l de janeir·o do r,orrf"nff'\ anno. resolve abrir ao :Ministerio
rJa Viar.ão P Obras Pnblicas o credito de 450:000$ em apolices
da rJivjda pnbl ira. para occorrrr ás despezas cfP- const.rucção
do ramal dP 1\ngra dos Reis a Barra Mansa da Estrada dn
Ferro Oúsfc_ de Minas.
·
Tlin dP .TnnPiro, 27 do dPzPmhro rlP, Hl21. 1 00" rla Imlrppn ...
den(•.ia e :l1" rln Rcpnbl irn.
EPITACIO PF:AAi'IA,

J. Pire.ç do Rio. ·

Hom.ern

BapU.~ta.

D'F.f!JlF/J10 N. 15. 200 -- rm 27DE DEZEMBRO DE 1921

Ahrf'\ ao 1\finisff'\rio rla Viação o Obras Publicas o credito .df'\
:l :7!l5 :000~000 (frf'\s mil sefcrPntos · p, noventa e cinco
ront.os rle rM~), Pm apoliePs da ;divirta pnhlica. para aftendfw a dP-spezas com a construccão das estradas a cargo rJa :RmprP7.a f!nnc;l nwtora n i o Ch·nnrJn rJn Sul.
O Presidentp, da Repnhlica dos Estados Uni.dos ·ilo Brasil, usando da autorização -constante do art. H2, da lei numero ·4.242, de 5 de .ianeiro de 1921, resolve abrir ao fMinisterio da Viacão e Obras ·Publicas, por conta da somma de

ACTOS DO PODER EXECUTIVO

f O. 000:000$000 autoriza-fia no referido a digo, o credito de
3:795:000$000 (tres nlil sctecent.os c noventa e cinco contos

deréis), em apolices da divida publica, para attender ás
despezas decorrC'ntes da eonstrueção, durante o anno de 1921,
dos trechos da linha ferrea a que se referem as alineas a,
b e c do termo de revisão de contracto com a Empreza ·Construtora Rio Grande do Sul. approvado pelo decreto numero f.4. 204, de 4 de junho de 1920.
Rio de Janeiro, 27 de dezembro de 192f, 11{)0° da Independencia e 33° da Republica.
iEPITACIO

PESSOA.

1. Pires do Rio.
Homero Baptista.

DECRETO N. 15.201--

m~'27 DE DEZEMBRO DE

t92t

í\utoriza a modificação da ~lausula V do contracto assignado
com Alberto Alvares de Azevedo de Castro, em virtude
do decreto n. 1.2 .185, de 30 de agosto de· 1916.

O Presidente da Repnblica dos Estados Unidos do Brasil,
aUendendo ao qUI'! requereu Alberto Alvares de Azevedo de
Castro. concessionario, sem onus para o Thesouro Nacional,
da •ronstrucçã.o. nso e goso de nma estrada de fPrro que, partindo de Cuyabá.. capital do Estado de Matto Grosso. venha,
oor Sant' Anna do Paránahybn. entroncar com a Estrada de
Ferro dP Araraquara. no Jogar denominado Jan!lada ou em
São Jos~ do Rio Preto. conforme contracto celebrado a 14
de outubro de 1915. em virtude do decreto n. 12.185, de 30
de agosto do mesmo anno, expedido de accôrdo com a autorização legislativa sanccionada pelo decreto n. 2 943, de 6 de
.ianeiro de 1915; usando da antorização contida no art. 83.
n. XIT, da lei n. 4. 242. de 5 de janeiro do corrente anno e
tendo em vista o que propoz a Inspectoria Federal das Estradas, decreta :
·
Art. 1..° Fica autorizada a modificaç§.o da clausula V
'do contracto assi~ado rem virtude do drtereto n. 12.185, de
~O de agosto de 1915, a qual será assim redigida:
«Clausula V. Os estudo~ 'definitivos da estrada ser§.o
submettido!=! á. approvncão do Governo por sect;ões nunca inferiores a 100 (cem) kilometros.
Os da 1a secÇão dPverão SIE.'fl' apresentados' até 30 de
.iunbo de 1923 e os ·das outras ~uccessivamente. devendo em 31
de de:r,ef!!b_rç> de i 927 estar ultimada a apresentação dos estudos dlefmttiVos de toda a estrada. Fica entendido qtle os
estnrlos poderão ser iniciados quer de Jangada ou da cidade
de São José do Rio Preto, quer dà eidade de Cuyabd e pro'leguidos em um e outro sentidO.l>

:lC'i'OS i>o PODER EXECUTIVO

Art. 2." Fica autorizada a incorporação, á clausula LIII

do referido contracto, do seguinte item:

c 5°, si se verificar um atrazo superior a seis mezes
no pagamento da quota de fiscalização a que ~e refere a
clausula XXXII·>
.
. .
Rio de Janeiro, 27 de dezembro de 1921, 100° da lnde...
pendencia e 33° da Republica.
EPITACIO

PBSSÔA.,

J. Pire& do Rio .• ·

DECRETO N. J ~~. 202 --

DE

28

DE DEZEMBRO DE

1921·

Approva a planta e orçamento, na importancia de 9.73õ :100$
(nove mil setecentos e trinta e seis contos e cem mil
réis), para a construcção e obras de melhoram entoe da
barra e porto de São Francisco do ·sul, no l!.!~tado de
Santa Cathar.ina
O Presidente da Republica dos Estados Unidos do Brasilr
de accôrdo com o disposto no art. 83, ns. XIX e LII, da lei
n. 4. 242, de 5 de janeiro do corrente anno, e tendo em vista
o que propôz a Inspectoria l•,ederal de Pflrtos, Rios e Canaes,
decreta:
Artigo unico.Ficam approvados a planta e o orçamento, na
importancia de 9. 736:100$ (nove mil setecentos e trinta e
seis contos e rem mil réis), que com este baixam, rubricados
pelo director geral de Expediente da Secretarí~ de Estado da
Viação e Obras Publicas, para a construcção e o.oras de melbo..
ramentos da barra e porto de São Francisco do SuJ, no Estado
de Santa Catharina.
Ri() de Janeiro, 28 de dezembro de 1921, t00° da Jndependencia e 33° da Republica..
EPITACIO PBSSÔA.

J. Pires do Rio.

DECRETO N. 15.203 -

DE

28

DE DEZEMBRO DE

1921

Autoriza a celtebração de contracto. de construcçio das obras
de melhoramento da barra e porto de S. Francisco do
Sul, com o Estado de Santa Catha:dna
O Presidente /da Republica dos Estados Unidos do Brasil
usando das autorizações. constantes do art. 83, ris. XIX e LII'
da lei n. 4. 242, de 5 de janeiro do corrente anno, deeret'l.: '
Artigo unico. Fica autorizada a celebração de contracto
com o Estado de Santa Catharina, de construcção das obras d~

!2&
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melhoramento da barra e porto de S.. E'rancisco do Sul, no
l'eferido Estado, de conformidade com as clausulas, que com
:este baixam, assignadas pelo ministro e secretario de Estado
da Vi ação e Obras Publicas.,
Rio de Janeiro, 28 de dezembro· de 1921, 100° da Independeucia e 33° da Republica ..
EPITACIO

PEf::!SÔA.

J. P.ires. do Rio.

Home1·o Baptista.

Clausulas a que se. refere o decreto n. !5.203, desta dat.a
. OBJEÜ'l'O DA CONCESSÃO, PRAZO E l•'AVORES C'bNCEDIDOS

I
E' concedida ao Estado de Santa Cathat·ina, de accõrdo
·com o disposto no art. 88, ns. XIX c LII da lei n. 4. 242, do
6 de Janeiro de 19~1. autorização para a construcção das obras
·de melhoramento da barra o pol'to de S. Francisco do Sul,
Jiso c gozo das mesmas, durante o prazo de sessenta armo~.
Paragrapho unico .. O respectivo contracto só será ex:equi:Vel após o seu registro no Tribunal de Contas, cu.ia data ser~irá de inicio aos prar.os nelle mcncinados.

11
J\_s obras do melhoramento que constituem o objecto da
presente concessão, são as constantes dos planos organizados
pela Inspectoria Federal de Portos, Rios. e Canaes, e approvados pelo decreto .n .. 15.202, de 28 de dezemJtro de 1921.
Elias comprehendem :
a) dragagem de um canal de accesso ao porto, com J.UO
metros de largura c fundo minimo de nove meLros e maguas
mínimas;
b) construcção de cáes acostavcl com 33í,rl0 metros. scr.\Tindo a embarcações de oito metros de calado;
/')
c) construcção de dons armazens com a ároa ·~otal de
6. 000 metros quadrados, ua faixa do cács, apparelhados com
guindastes rolantes;
d) assentamento na faixa do eáes de duas linhas ferreas
de lm,O de bitola, com 'l reRpActivo material rodante; ,
e) assentamento de uma linha ferrea de 4m,!l0 de ~itola
})ara os guindastes de eáes o fornrcimento desses guindastns;
f) ligação das linltas do eács com as linhas da Estraia
üe Ferro S. Paulo-Rio Grande;
g) construc~·ão da avenida externa do cáeR com 30 melros de largura, calçada a macadam alcatroado;
i
h! installa<;õcs de agua potavel, esgotos tle aguas pluviaes,
lu~ (} {Qrca~
·

ACTOS I>() PODER EXECUTIVO
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III
Durante o prazo do seu contracto o Estado ooue~ssionario
iterá isenção de direitos de importação, de confor~mdade com
, as leis e disposições em vigor, para todo o material que ~or
destinado á construccão e consex:vagão da~ obras e, bem ass1m,
dos outros impgstos federaes.

IV:
Para a execução das obras constantes do conLl·act.o o con. cessioiiario fica com direito de desapropriar para utilidade
publica, nos termm' da legislação em vigor, os terrenos particulares, edifícios, pontes e quu.esques outras bemfeitorias
existentes na zona abrangida pelo melhoramento :projectado,
assim como utilizar-se gratuitamente dos terrenos de marinha
não aforados e fazer os accrescidos impostos pelas exigencia:i
de sua concessão.

v
Dos :terrenos particulares desapropriados, tios. de mal·inba e accrescidos ganhos ao mar, que não forem utilizados
para as obras e suas dependencias, o concessionario poderá dispor em contracto de arrendamento, dentro do prazo de sua concessão. sendo a renda proveniente desses arrenrlamentos Jc.v.ada á conta de renda extraordinaria do porto.
O arrendamento. porém, só poderá ter logar depois dr
approvado pelo Governo o plano de arruamento dos referidos
terrenos, sendo igualmente ouv:lda a ·Municipalidade e resérvados os lotes para edifieios publicos federaes, estaduaes e mulljcipaes.

:VI
Si dentro do prazo da concessão o movimento oommercial
do porto de S. Irrancisco exigir a ampliação das obras actuaes.
o Estado conees5ionario terá a preferendia ·para a 'construccão
n explora~ão das nova:-: obras que farão objecto UB novo contracfo.
VII
.. Os armazens t•nn8truido::; pelo Estado _concessionario goQ:.arao de todos os favores e vantagens e ftcarão sujeitos ao~
()nus d~ts arma~:t.ms alfandegados e entrepostos d:t União.
DO OHÇ.\MEN'TD, OONSTRUCt;i.~O

E CONSEUV.\ÇÃU DAS OBR,\S

vnr
As obra.;:: de eonstrucção serão iniciadas no prazo de dou::.
annos da rlata rlo registro do cont.raeto pelo Tribnnal de Contas e drverão ficar eoncluidas dentro do prazo de cinco annos,
contados da mesma data..
Iniciadas as obras. não poderão ellas soffrer interrupção
fpp~

prazo

sune~iQ~

a seis mezes.

!28
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IX
Todas as obras serfio cxeentadas sob a fiscalização da
luspectoria Federal de Portos, lUo!'i e Canafl::;, ficando o Estado coneessionario disppnsado de. qualq1wr contribuif;ão . em
dinheiro para esse objeetivo.
·
Essa fiscalização será exercida por· intermedio de uma
commiss.ão fiscal, constituída por funccionarios da referida
inspectoria.
X

<) Estado eulJee::;sional'io rica obrigado a. ~utt'egar a direeção dan ohras a profissional dfl reconhecida competencia, a
juiz.o do Governo Federal. e dar:\ preferencia, em igualdade de
condições4 tanto ao pesso::~.l «'.nmn ::~n mafP-rial n~.cinnal com empreg0 nns mec;;m::~ ~ nhrn ~:.
XI
As obras mencinn:uf:u; na chutsula H eR.tãn orc;adas eni
9. '736: 100$, papel.
.
.
.

O .capital definitivo. porém, será o que afinal resultar
de todas as importancias reconhecidas como effectivamente
empregadas nas obras pela commissão de tomadas de contas,
até o limite do orçamento acima referido.
Dessa maneira será formado o capital da concessão em
moeda nacional papel, que, uma vez approvado pelo Governo,
nfí.o poderá ma.is fiet' at t.erado.

Xll
As Qbras realizadas duranf.t~ cada semestro Rerão medidas,
avaliadas e de.scriptas pelo chefe da commissão fiscal designada
pela Inspectoria Federal .de Portos, Rios e Canaes, para o effeito de serem presentes ú commissão de tomadas de contas os
elementos nccessarios ú approvação das despezas feitas com a
construcção e fixação de capital.
Paragrapho unico. As tomadas de contas abrangerão os
semestres terminados em 30 ne junho e 31 de dezembro de
cada anno~

xrrr
Logo que sejam mic1adas as obras e durante todo o pe-riodo de construccão dellas, o G-overno Federal ~obrará a taxa
de 2 %, onro, sobre o valor total da importação estrangeira no
porto c mais a taxa de barrn. de 0,7 %, ouro, sobre o mesmo
Yalor, de m!JdO a garanqr ~o E.3t.ado a renda mínima de 6 o/o
sobre o capital reconhecido conforme o orçamento approvado
podendo o Estado dispensar em parte ou no todo a cobrancá
de qualquer dessas taxas.
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DA EXPLORAÇÃO DO PORTO

XIV
Qualquer trecho de cáes a.costavel, com o devido apparelhamenio, só poderá ser entregue ao trafego publico mediante autorização prévia do Governo Federal para o inicio .
da exploração commercial e da cobrança das ta.xas do serviço
de exploração.

XV
·Para rnmuneração e amortização do capital empregado
nas ohra8, para pagamento das despezas de c_usteio c conservação, o Estado concessionario tem o direito de perceber as
seguintes taxas, em moeda nacional, papel: ·
A - Conservação do porto :-- Cobradas dos navios que
se servirem do ancoradouro do porto para o recebimento ou
entrega de mercadorias, sendo a cobrança feita por intermedio
da Alfandega:
a) sobre toLias as mercadorias de importação estrangeira, desearregadas no porto, quer a descal'ga
seja feita no cáes, quer em outro ponto da nahia,
por kilograrnma . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . $001!
b) sobre mercadorias naeionaes, sómente quando sejam
baldeadas directamente, de navio para navio, sem
utilização do c•ács, por kilogramma.. . . . . . . . . . . . . . $001'
H - Caraa ou descarga - Correspondente á retirada das
mercadorias do eonvez do navio para o cáes ou vice-versa, não
comprehendendo o serviço de estvia do porão do navio, o qual
será feito pela. tripulação ou á custa do mesmo navio:
para. os gcncros de importação estrangeirá, por kilogra,mma desembarcado ..•....•.. r~. -... • • ..• ....
b) para o carvão de importação estrangeitá, ,por kilogramma desembarcado . . . . . • . . . . . . . . .. . . . . . . .
c) para os generos de cabot~gern e de exportação
para. o estrangeiro, por kilogramma embar-cado
ou desembar,cado . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. a)

$OO:r;G
$001
$001

C - Capatazias - Comprehendehdo toda a braçagem e.
movimentação das mercadorias ou quaesquer generos, desde ~
sua descarga no cáes até a entrega a.os respectivos consignatarios nas portas exteriores dos armazena internos ou exter- ·
nos do porto, nos portões de saJhida dos pateos e depositas do
cáes 0 u nas estações de estradas de ferro situadas na zona do
porto, sendo nesse casb o desembarque feito directamente do
·cáes para o vagão e a descarga deste por conta. da parte in,Jeressada, ou vice-versa :
· 1

a)

para os generos de importação estrangeira, excepto apenas os ca.sos das lettras b a e na razão de:
em volumes até 500 kilogrammas de peso bruto,
por kilo ............. : . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . $005
idem de mais dP. 50'0 kilos até 1. 000 kilos, de
peso bruto, por: kilQ ._ ....... • ..•.••.. _. . . . . . .. $008
Leia de i~t - Vol. VI
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idem de mais de 1. 000

kilo·grammas

de

peso

bruto, por kilo ........... , ............. ·.. .
b) para os· generos de impoi:tação estrangeira da.s talwllas de despaehu sobre agua, quando não ohrig·ados a fiear Ptn Jeposifo, ele um dia para ou-

~Oi O

tro no~ armazens, palPos oll dependencias da
faixa do cne;;:
em yolunw att~ GOO kilogratmnas de veso bruto,
por kilo ........................•. ·.· .... ·.
~>00 ai~~ 1. :JO!l
kilogrammas 'de pe::;o
hruln, por kilo ........................... .
idf'm ele mais dt' l. 5110 até 3. 000 kilogrammas de
peso bruto, pOl' ki\o .......... ~ .............. .
]dem d1~ mn.i~ clP 3. O'QO kilogrammas de peso
brttto, por kiln ............................. .
c) para os genrros dt• exportac;ão para o estrangeiro,
por Jdlog--;_·amrna. n'is ........................ .
d) p:wa n~ .geJwros ri0 impoda1:.iio ou rxporlacão por
cnbotngPm. pol' ki logJ·amllhl. r1~i~ .............. .
c) pa1·a o ea,l'\ iln df' 11edr·a na,~iunal, por kiloe1·arnmn

$003

itlcm dP

n -

L1rmm:rmounn -

Cor respondendo

~

guarda

$005
$008
~010

$001,5
$001,5
!!001
~e.

mer-

('élflona~
~nhrada

nos nr·maz·~nc~. palcos e 1l~pepdeneias do c:ícs, ~endo
a pal'li!' do dia dr- PHIJ·ada. até o dia da sabida, por
m1·Z ou mrzcs Y<'ncitlos. confando-sr como mrz inleir·o qnalfJ1lP1' ·trueçfío c'!P mrz. r' calculada:;; as taxas sobro o valor offi~
cial clrtf'rminntlo p0la. Al f:-Jndega on para as nwn·adorias narinnars. ::nhrt: n \'alor !lo t·ordrPcimrnto :111 fac·!i.H'a commercial:
ai mPl't'·Hdol'ia~ tl."' impol'lac.ãn rstrangeira. rm Qcral depMiladaS~ nn~ at·mawn:;: infPl'llfiS, pateos ou dt'pr,ndPncias do

(' ~í ('!'; :
rm mrz. 1 ~-~ od l'(llOI'f'm:
nous nwzrc:, 1,:i ~~' rada rnf'z. on total de 3 % ad valm·em;
Trns JDPZr~. '2 % t?ada mrz ou total de· (i c;" nd 1•alorem;
Quatro lH~'~""• ~{ 'ié (•ada nwz ou total de 1~ r;~ nd nalorcnt;'
etllltimwtH'lo dnhi ('lll diantr :í razão de 3 o/" para r·ntla mcz qnc
s~ s~;z-uir.

1;1 a~ Hll'l't'ador·ia.-; dP impnrtação rslrang-rira const.a,ntes
'la IahPlla H da~ alf'antiPga;;.: t' r·1·rnlhida~ ao:-; :nmazcns i:1 lerlHh. pai f'o~ nt1 dPJH'.lldf•nein.':i dtl c:íns. pngal'fío o dnbro das
.laxn.-; aei1na indieadas;
n) a:-; nWJ'l'lHlorias dP importação estrangeira da tabrlla H
<las alf'andl':.ms f' lfl re fore;n d('spacha.rlás sobre agua, nmbnra tenham dl' I nmsilar· pnlo I':Ít'~ ~' "ii:lS df'pendeneia-:. fPI'ão isen~;ii•l dn 1axas dP al'lll:IZPn<l~Pitl t· 11 prazo dt' st•is dias uteis para

sua retirada:

Caso sojtt exe1•didn !';-;:..;(' prazo, ser:.lht~:'i-ha Pnliln cobradiJ
o dtlbf'() da~• laxas df' arrnaz(•nagt'lll a que estariam sujeitas si
Jlt"ín fos"cm dPsp~eltadas a bo!'do ou sobre agna:
li'J
as n1ercadorias na1~ionaps d1~ qnalgne1· natnreza, em
fTansitll pelo c:íps ~~ Sll3.." (]Ppendencias, ferao isen~·ãn de taxa
df~ arnlaZ(~Ilaf{f'lll t'lllll dirPito a st)is dias nteis para serem re-

tiradas:
Caso seja Pxeedido es:<:n prazo, ser-lhes-lm enLão co]Jr:H.ln, como aJ·mazeiHt!:!AIIl, n dobro das taxas gcraes acima in-
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dieadas na leiJra a do pre~ente capitulo (mercadorias estrangeiras);
c) as moreadorias reoolhidas aos armazons externos do
cács a cargo do arrendatario, qu.er as de imp~n·tacão estrangeira, dosmnbarcadas já com aquolle destino con) permissão
da Alfandega, quet· a~ nacionae~ de qualquer· natureza, pagarão de armazenagmn taxas equivalentes ás adoptads nos armazcns cxtet·no;:.; pal'ticu lares. constantes das tabellas approYadas pela -,Pisl'alização do Porto o revistas annualmente;
f) em <tualquet· caso de demora de mercadorias no c:lcR
c suas rlcpenrlencias, fJOI' motivo de questões suscitadas pela
.Aifandega ou referentes ás conveniencias do fiseo, serão adaptadas para cobrança das taxas de armazenagem as mesmas
regras estabelecidas nas alfandegas pasa os seus serviços de
cáes, Qrocedenrlo-se igualmente com relação ao modo de contagem de pr·azo c demais casos não previstos no presente artigo.
E) Tt·w~.spol'les - Cnrre:;;pondcndo a qualqner f.ransportc
de rncrcadoria::; não comprehendido nas taxas df~ capatazias
aci rna cspccifieadas e feito pelas I inhas ferreas do porto, quer
em yagõr~ de suas propriedades, quer nos das estradas de
ferro em eorrr,sponclencia, correndo as operações de carga e
descarga por eonta das partes e crn volumes de peso nfto suvcrioros a :>OO kilos:
,
:FJm vagõe::; rle propriedade rlo porto, correwlo as operações de earg<t e dese.aJ'g-a por conta elas partes c em volunw~
de pe~;o 11ãn 8lljJoriorcs a 500 kilos por tonelada ou fracc;ão,
2$·0t00;

Ern sagôt'.s da.-; estradas de ferro em coáespondencia uas
tnrsmas condi«.;Õf>s acima, po1· tonelada ou fracção, 1$000;
Pam os yolumcs de peso indivisivel superior· a 500 kiln;:;,
a taxa dn lransporle sor·ú igual á de capatazias correspoudcnfr.
Nos tr·a11sportcs cnl.rc armazens externos particulares ou
desf.ns para as esf.açi5es das estradas de feno, a taxa minima
do transporte cones ponderá a meia lo f 'lção do vagão respectivo.
§ 1.
~ão
isenl.os de taxas dn ct,nservaf~ão do ;porto,
as lauchas, bote~. escalercs e outras embarcações miudas empregadas no movimento de passageiros c bagagens, assim
eom~) as pcf'l cnccntcs aos naY ios atracados.
0

XVI
f;esrh~ fJIIL' pela:~ !aX<lS fixadas 1w contr·aetn. a renda arnwadada no pnrlo não pl'Oduza o snfficient.c pat·a que n :gstado ronecssionario IPilha o juro liquido de 6 o/o ao anuo
snhrc o capital reconhecido, essas taxas poderão ser augmcntadas para os cxercicios seguinteH. eom a nrévia appront~ãn
do goYcrno, de modo a ser attingido o limite de 6 o/o.

XVII
As 1axas apprr)\·adas serão revistas de cinco em cinr,n
armos, ou anlcs do fim de um quinquennio logo que a renda
liquida verificada :pela Commissãó de Tq_mada.s. de Conta~ eX•
~eda de 12

o/o d() capttal :recqnhec!dq! .
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XVIII
1Si depois de iniciada a e:xJploração em qualquer extensão
de cães acostavel for vel'ifica-do pela tomada de contas approvada que a renda bruta em determinado anno foi insufficiente para produzir n jlJI'O liquido de 6 o/o sobre o capital
reconhecido, deduzida a amortização imposta pela clausula
XXVIII, terá ainda o Estado concessionario direito de receber, para perfazer aquclla porcentagem, a parte necessaria do producto das taxas de importação, ouro, de 2 % e de
baiTa de 0,7 o/o, arrecadada no referido anuo no porto ora coritractado, limitada, porém, a rc9ponsabilidade da União ao
total do producto dessas taxas no referido anuo e no mesmo
porto.
XIX

Para os effeitos elo contractn. depois de inaugurados os
sr1·viços de explorarão rln qualquer trecho do eúes serão consideradas:
Renda l>rula --- O producto da applicação das taxas da
clausula XV e mais a somma dn todas as rendas exfraordinaria<;, eventuaes ou Cillllplompnfar('s. devidamente discriminadas no regulamento qu1~ fo1· expt>clido para a exploração do
porto;
Renda liqttida -- A ronda n:purada após drducçãn das despezas de custeio. qne enmpreh('tHlmn todas as que forem necessarjas para execnçãn dos srrvi\:DS, a conservação das obras
fixas, a manutenção das profundidades do p-orto c do canal de
accesso ao mesmo. as geraes de administração r a quota de
amortização prevista nn clausula XXVIII.

XX
A fixação da renda bruta f~ da renda liquida dtH'ant.e o
período de exploração será feita pela Commissão de. Tomadas
de Contas reunida semestralmente e nos termos do decreto numero 6.501, de 6 de junho de 19•07, a cuja commissão cabe
igualmente a apuração do capital de construcção mencionado
na clausula XI.

XXI
A atracação de navios ao cáes e o transito das mercadorias
pelo mesmo serãn regulados pelas disposiçõ~s da lei n. 4. 279,
u~ 2 d~ Junho de 1'92 1, e res~ectivo regulamento, nu por novas
dtsposu;oes legaes CJUP substJtuan1 aquelles c que tenham caracter geral.

xxrr
A b~ldeaçijo. 1!8 !lleJ·cadoda~. qn_rr de imporf ação quer de
cxpo.rtaçao, no mtenm: rta bah1a so será permit.tida á custa
dos !nt.er~ssados c .mcdmntc a conveniente fiscalização do cone~s~IOnano ? do fisco aduaneiro e de acoordo com as disposiçoes da lei n. 4. !279, de 26 de junho de 1(921 e respectivo
regulamento ou novos dispositivos legaes a ~es!Peito..
·:
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XXIII
O Governo Federal regulamentará os serviços de e:x;ploração do porto de modo a harmonizar o funccionamento do
fisco aduaneiro exercido pelo Ministerio da Fazenda ' com os
interesses da administração do trafego do .porto a cargo do
Estado concessionario e os serviços de fiscalização do contraelo de concessão, a cargü do Ministerio da Viação e Obras Publicas, representado pela Inspectoria Federal de Portos, Rios
e Canaes.
'
XXIV
AMm das taxas da clausula XV, é licito atl Estado concessionario, com previa approvação do Governo, perceber outras em remuneração dos serviços prestados, em seus estabelecimentos, taes corno carr.egamento ou descarga de vagões,
emissão de «warrants», beneficiamento de productos, mudança
de &condicionamento, etc., sendo-lhe tambem permittido estabelecer um serviço de reboque com tarifas devidamente approvadas pelo Governo.

XXV
i

O concessionario ·está autorizado a executar todos os serviços de sna concessão ou qualquer delles por preços inferiore::; aos das tarifas approvadas, mas em caracter geral e
não como medida de excepção a favor de quem quer que seja,
com o p_révio consentimento do· Governo Federal e depüis da
necesP.aria divnlgaçã.o por annuncios affixados no estabelecimento do concessionario e publicados no Diario Of(icial e
principaes j ornaes do Estado.
·
A diminuição. de renda prQveniente dessa reducção nas
taxas não dá logar á compensação .·pelo producto da taxa de
2 %, prevista na clausula XVIII, Bendo a apuração da renda
feita pela Commissão de Tom;1das de Contas, de accôrdo com
as taxas approvadas pelo presente contracto. ou modificadas
de accôrdo com a clansu Ia XVI.

XXVI
Serão embarcados ou desembaooados gratuitamente nos
estabelecimentos do concessiQnario:
a) quaesqner smnmas de dinheiro pertencentes á União
on am:; ®st.ados;
. b) as malas do Correio;
c) af: bagagens dos passageiros qne não estiverem snjciLas aos _direitos adnanPiro~:
·
. d) as cargas pc•t·lrnePntos iis legações e eonsnladós estran-

geiros;

c) .,i:ls rargas p.ertenccnfp,s aos funccionarios da Un.ião em
a
Isenção de direitos;
:
. f) os petrechos be.Uicos, sómente, porém,. quando se veri:fiCar o caso previsto na segunda parte da clausula XXVII·
~ommissão no estrangeiro. desde que lhes seJa cnneedid~

'

y) os immigrante~ e ~na~ bagagens. sendo gratuito o
transporte destas ultimas do bordo até as esta~.õe~ iniciaes
das estradas do ferro pelos vagões destas;
h) as ahlOstras de nenhum ou diminuto valor;
i) os generos ou objcctos importados para uso dos navios
de gherra das nações amigas e rle suas tripulações, que cheg·arem em transporf.e dos respertivos Estados. ou rm paquetes
ou ~1avios mei·cant.es, mediante requisicão da eompetente lcgac_:ao on chefes de estação naval;
i) os instrumentos de qualquer arte liberal ou mecanica
e os objectns de uso dos artistas que vierem residir no paiz,
na quantidade IH'ccs.saria paru o exercício elo sna vrofissão ou
indust.l'ia;
·
.
k) os instrumentos de agricultura e os objectos de uso
dos ;eolonos, eomtanto que não excedam as quantidades in...
dispensaveis para seu uso e de suas familias.

XXVII
O Estado ooncessionario dará prefet-enêia aos serviç08 do
Go.v·erno Federal na utilização do cáes e do seu apparelhamento. recebendo por esses serviços a competente remunera~ão estipulada nas taxas do contracto.
No caso. porém, de movimento de tropas federaes, poderão es~as utilizar-se do cáes e mais installações. apparelbamento e depFmdenciàs do mesmo, para ernbRrque e desem ...
hnrqtw, sem ficarem sujeitas ao pagamento tle tara alguma.

XXVlii
O tTist.ado ctm~essionario devertá formar um fundo de
n.mortizaç.ã.o por meio de quotas annuaes, dedu?!irlaR da renda
hrt1ta do tJtlrtr n caJéttlâtlas de modo n reproduzir o capital
approvaflo no fini do prazo da concessã.o.
A formaçõ.ó déssP- ft1üdo pttncipiàrii dentro fip dez ímnos,
ao mai~ tardar. da d:tta previstn na clansul::t vnt para con.
clusan dns obras.

XXIX
DnrantP n nrazo na nreMnte concessão. o Estarlo r,oncP~
sionario é ohrigaõo a fazer á sua r.usta a conservacão e todos
os r~nl'!ro~ rlP. nuP- r.~.rPicer~tn as hbras assim cnmo a manutf'nf'ão das profundidades do porto e do canal de nccesso no

mrsJrtn.
Ri. ('Jfmtro do

pr~zo.

marcado em nrévia intimacão. o conrle executllr crual,qneT' desses servioos. o
flovernn "J:!.,ederal poderá mandar e'Xiecutal-o por conta do Es ..
tadn. •lPduzindo a respectiva imnortancia do producto da taxa
fie 2 %. on~·o. ou de qualquer pagamento que tenha de fazer
ao 1!'nnressiónario.
"~ssionarin

rlei~ar

XXX
() Estn.no conres~ionarjo fnná !1 lig-arão nas linhas ferreas
enm R~ na "E~trad:t oe FPrrll ft. Panlo-Rio Grande,
f\c:f !lhrlpr,nnrlo r.o111 f'S~a f'strarla n~'clkdó dA t.rafPgo muluo-, sujr>iln :í npprovar;fio do Governo Fed~ral.

nn

('.:íf'~

l\ESt1ATE, RÊSCtSÁO E REVERB!o DAS ()BRAS

XXXI
O Governo Federal poderá resgtttar todas as obras em:
qualquer tempo.
O preço do resgate será fixado de conformidade com o
disposto na lei n. 1 . 7 4·6, de 13 de outubro de i869 -de modo:
que, reduzido a apolioes da .divida publica. produza uma renda
equivalente a' 8 o/o do capital effeetivamente empregado nas
ohras, deduzida a importancta. tlas amortizações previstas na
clausula XXVIII do presente contracto .,

XXXII
A rescisão do (~ontracto podel'lá ser deelaradti. de t>léilo di..
reito, por decreto do Governo Federal, sem d&pendencia de
interp·ellação ou acção judicial, si forem eXJCeaidQs quaes ...
quer dos prazos egtabelecidos na clausula VIII do presente
contracto para inicio é conclusão dàs obras e sua interru,:pção
temporar i à, salvo caso de for(:.a maitw comprovado, a juiz()
d11.(fuei1c Governo. e tambem pela inúbservancia re'Pêtidá daet
ost púlaçõés da clnusula XXIV do presente eónttacto.:
XXXIII
Verificada a rescisão, passarão a plena proJ>riedade. da
União todas as obras executadas, sendo o Estado reembolsado.
da irrncrtanda do vap·ital que estiver reconh?cido naquella
occasião, de . accôrdo com as tomadas de contas al)-prova.das,
deduc1;ão feita da amortização pol'lventura j'â realizada em
virtucie da clausúla XXVIII do contrarto.
Esse pagamento será feito ao Estado pelo Governo Fe..
rleral em tit.ulos papel de juros de 5 o/o ao anno, pela C(}tacãll
rlc dia do pàgãménto, sem mais direito do concessionario a.
qualquer outra inderr.nizaf}§.o.

XXXIV
lB'·indo ·o prazo de 60 annos. contados da data do registro
do (1,tnLrâcto péllj ·Tributiài d~ Contàs, t·PvêW.e'râo pata o domitHn da Urtião, sem índ·et..'liilzat,ão ntg.1.1if1tt,. â8 tlbrâe~. t~1'J'@.;
n~~. 1êmfeitut'1às, ínaterHU fl'xo e rótlah~~ e bens ínóvef~J qUtJ
cJt1Cltituiretn o acervo .dá aé ual oórtc~ssAo.
Riõ de .tarteil'o, 28 de dezembro d6 HHH. ... • ) • Pi,•ea
do Jli(l. ·
DECRETO N. 15.204 -

DE 2S DE DEZEMBltO DE it.J2i

Abre, ao Ministerlo da Fazenda, o credito especial de 703 :000$,
de~tinado á acquisição e adaptação rle um edifício para a
Delegacia FiFicnl do Thesonro f'ffi Pernambuco.
O Prr~ldcntc da Repu~lica dos Estados Unidos do RJ'aRil,
n3ando da autorização cont.ida no artigo 1o do decreto legislativo n. 4: 416; de hoje datado, resolve abrir, ao Ministerio da
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Fazenda, o credito especial de 703:000$, destinado á acquisição e adaptação de um edifício para a Delegacia Fiscal do
'rhesouro Nacional no Estado de Pernambuco.
Hio de Janeiro, 28 de dezembro de 1921, 100° da Indepen.:.
dencia ~ 33° da Republ ica.
EPITACIO PESSÔA.

Homero

DECH.ETO N. 15.205 -

DE

28

Baptista.

DE DEZEMDRO DE

1921

:Abre, ao Minislerio da Fazenda, o credito de -10:000$, supplementar á Yerha 31" <<Substitnirõcs», do vig-~nte orçamento

do ministerio
O Presidente da Republir.a dos Estados Unidos do Brasil,
usando da autorizaefío contida no art. 1° do decreto lrgislativo n. -1. H 5, de hoje datado, resolve abrir, ao l\finisterio da
Pazenda, o credito de 40 :000$, supplementar á verba 31«Snbstituições», do vigente orr.amento do mesmo ministerio.
Rio de Janeiro, 2R de dezembro de 1921, 1ooo da Independcncia e 33" da RPpublica.
EPITACIO

Homero

DECRETO NL 15 ..206

-DE

28

PESSÔA.

Bapt_üta.

DE DIEZEMBRO DE

1:9•21

Abre, pelo Ministerio da Marinha, o credito de 11 :299$978,
para attender ao pagamento de vencimentos de varios
secretarios de Capitanias de Portos.
O Presidente da Republica dos Estados Unidos do Brasil,
usando da aut.orização contida no art. 4° in fine do decreto
legislativo n. 4.2·67, de 15 de janeiro do corrente anno, resolv-e abrir, pelo Ministerio da Marinha o credito de
H :299$978, para occorrcr ao pagamento de vencimentos dos
secretarias das Ca•pit.anias de Portos dos Estados do Amazonas, Maranhão, Espírito Santo, Rio Grande do Sul e MattoGrosso, nomeados ·em virt.udc do disposto do supradito artigo e que não foram contPmplados no credito abcrt.o pelo
decreto n. H. 896, dr 29 de junho nltimo.
Rio de .Janniro. 28 de drzrmbrn rlP 1921. 1()(),o da Inde. pfmdr.ncia f' 33° da RPpubl ir r~.
EPITM.:Tn

PESSÔA.

Joãó Ped1·n da Vei(fa ftfitrmda.
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DECRJETO

N. 15.207- DE 281 DE DEZEMBfliO DE. H~2f

·J\.bre ao ,Ministerio da Justiça e Negocias Interiores o credito de 48i:77 4$461, sup1plementar á veriha 37~, d<? art. 2~,
da lei n. 4.242, de 5 de janeiro de 1921 e destmado ao
pagamento de gratificações que, por súbstituiç.ões no co~
rente anno, competirem aos funccionarios .do mesmo ministerio.
O ·Presidente da Republica dos Estados Unidos do Brasil,
tendo em vista a resoluç.ão contida no decreto legislativo
n. 4. 420, desta data, resolve .abrir ao Ministerio da .Justiça e
Negocias Interiores o credito de 48:77 4$461, supplementar
á verba 37~, do art. 2° da Jei n. 4.\2·42, de 5 de janeiro de
192·1 e destinado ao pagamento de gratificações qufl, por
subst.ituicões no corrente anno, competirem aos funccinnarios do me-smo ministerio.
Rio de .Janeiro, 28 de dezembro de 1921, 10ÚI" da Tndcpendencia e 33° da Republica.
EPITACIO PESSÔA.

J oaquirn Fe1·reira Chaves.

DECRETO

Crêa

um

N. 15.208 -

consulado

DE

28 DE DEZEMBRO ID•E 1921

honorario em
asiat.ica

Srnyrna,

na Turquia

. O Presidente da Republica dos Estados Unidos do Brasil,
usando da autorização concedida pela Iettrã a do art. 4°, do
decreto n. 14.058, de 11 de fevereiro de 1920, decreta:
Artigo uni co. Fica creado um consulado honorario em
~~myrna, na Turquia asiatica.
Rio de Janeiro, 28 de dezembro dr 1921, 100" da Jndcpendencia c 33° da Republicn.
EPITACIO PESSÔA.

Azevedo Marques.

DECRETO

~Çrêa

N.. '15.209 -

DE

28 DE DEZEMBRO, DE f92t

a Er;;tação Experimental de Combustiveis e Minerios,
annexa ao Serviço Geologico e Mineralogico do Brasil, e
approva o respectiv1) regulamento

O Presidente da Rc}5ublica dos Estados Unidos do Brasil,
usando da autorização constante do art. 28, n. 3, da lei
n. 3.991, de 5 de janeiro de 19·20, revigorado pelo art. 61
da Jei n. 4.212, de ~ de janeiro do corrente àn\).O, decreta:
Artigo unico. .Fica creada a Estação Experimental de
Combustíveis e Minerios. annexa ao 'Serviço Geologico e ·Mi-
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neralogico do Brasil, de accôrdo com o regulamento que âl
estn acompanha, assignado pelo Ministro de Estado dos Ne-t
gocios da .Agl'icultura, Industria e Commercio.
llin de .Janeiro, 28 de rlezemtro de 1921, 1•00.0 da Ind~
pend0nrin e :1:1° da TtrpuhliPa,

Regulamento a que

~e

refere o decreto n. 1.5.209.

d~sb

dat

C.\PTTULO I
n.\ ES'T'.\~;\n E:'{PEfll'\TEN'l'\T, DE co;vrm'STIYEIR E \fT~EnTOR E REUS
IT~R

Art. 1 . " :\ Rsta~ão RxpcrimPnktl de Cnmhn~tivPis. e Mi ...
nrrios annf'xa ::~o Srrvir,o Geologieo c Minrralog·ir.o trm por fim
inv·rsiH!·iU· n· diYttl;'~at· o~ mrlhorPs processo~ illthi~lrilltiB rlo
npr·oypjf amrnto dos ('omlmsf ivPi~ P minerros dn paiz.
~ I." A' E~fr1r,fín ·R~pPl'inwllt:H tnmpPfc:
o.) R~tudar· 11s mPlhnrPs peoressos df' í'lll'iquecimenl.o rios
cnlnhü~t.iveis snh o. ponto rlP vista indnsl ria!. dP frwrila a \·aJo ...
riznl-ns dr> a:•pt)t'dn rntn :1 r.nn~l ifnidío f1ectt1 i~H· clt~ l'hrla Ul11,
r com ns cnnrlii'ÕPR dits J'rspPrtivas jazidas.
.
b) Estudar ·•~ dh-nhnn· o.;; nwlhorrs mrt.ltntlos l10 Qlif!ima e
aproveitamr.nlo dos comhnsf i\-ris, quer so!J a f1írma 1'nlit1a,
qtlf'l' l innidn on gazosa.
. ..
r:) 1~stmhr· r rlivn\g:u os mrlhorr~ prncrs~os de cliRt.il_tnc,ão
dn<:; srllistns hifnmint,:-:ns, p:11'<t prorlncf;ilo d'' enrnbm:Uveis Iiqnidns r g-ar.n~~os,
di Es!wlnl' P dh-nlgnr os prnc·P~f:OS mais rc·nrwmiro~ rlo
nr>f~<''lrdo f'01l1 as PrHHlirõrs d0 paiz. para o aprnyf•ilamrn!o dns
f·rnnhwdiv~is naeinn::t!'s na sidr1'nrgia.
r') Esf.nrlnr 0 fli\·nlr.rrtJ' os mcthodns mai~ w~onomicos o
mais ariapl avAis :ís eçmdições do paiz para n aproveit.ament.o
rlns nrl§::ihs f1lirtlit•f>hs th\ ferro e de outros de valor economico.
Esturlar f' fliYulgar os processos mais adeouados ao
apriiynitnnwntn dn~ tna!Princs das nos~as jazidas .na fabricação

n

dti

l 1 flt1rthto.

rtl Estudar r rliv11lgnr M rnrlhotPs procr~sos dr aproveit.am0ntn indmd.einl rlos mnterinPs m1einnnrs na fahrirarão de
JH'ntllWi o~ 1'r'fi·nr.l m·ir)~;,
·
~ ? . () Os f r'~lhaliws n qn~ St' rnfl'r~ o pnr-ngratJho hnf.ttt'lnr
1
vr1·sar :íf1 sr}hi'r rnafPI'f:t0s rlA iazirlns dr vhlfll' f'enlJnmiro l'PcnnltPI'irltt tW1o Srn·ir:(i GcnltJgico n l\linrralogicn.
§ :1." A Esta~~i'ío Exp·Prinwnl.al nodrrá !?.r Pn<·a:·rpgar dn esf11r1et dfl liinfiiJ•iflt: j~:·im:ls 11ão prr\'istas no na1·avrhpho 1 6 , h~m
eonio de }n:twrssns para n süa elaboração, ·mediàhtc autoi'ÍÚ\'"'!
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~ão

do ministro da Agricultura, Jndnslria c Commcrcio, e pré ...
vio âécôrdo õorn o interessado.

§ 4. o A Estação Experimental terá a sua. séde junto ao
Mlhisterio da .Agricültura, Industria e Commercio, em terreno
diJtado dàs iristallaç.ões necessarias, e no caso de sf'r verificada
a conveniencia terá snt'curs:-ws nas zonas de mineração mais
irt1pórtãrttes.
§ 5. 6 A Estação ~xporimontal manterá um curso dn fogttisl.as, atiro de ensinar e divulgar os JH'OI~es~os de queima mais
adaptaveis aos combustíveis naciona·es,
Art. 2. b :Na Estação í•~xperimental ~Peão rr~lizados annnalmcnl.c 'l'nnr.m'flltl de fog·uista~, teri"Bslres o maril.imos, de accôrdo
com n programma organi1ado pnlo dir'<'clor r uppi'OYadn pelo
Mintstro.
Pnragmpho uni co. Os foguL"!las ap{n'ovados nesses concursos terão direito, segundo a ordem de classifieação, a premio.s rm dinlwii•o c tt diplomas de habilitação, de uccOrdo eorn
n qtl'f' fôr p;;;fulH:-l<.·eidn no p1·ngramma a que se refere o m-t. 2° .,

CAPITULO li
DO PESSOAL

Art.. 3. o A Estação Expetlrn~ntal rle Ct1mht1stivPis e Minerio:- t·erú o seguinte prssoal:
1 dlrMtor;
:1 Pttg·enlwh;o'l a.lttdantf's;
1 ~hiinil:!o;
2 ti,lútltmtes de r.hilnica:
1 rtlMrregado do tntt lêt'ial;
1 de~l:\hhist.a:
1 Rscrevnnte-archivistn;
1 porteiro.
~ 1 . o Além diJ p-essoal achn.a, anm,Ialmehte

será

organizado

c stthtnettitlo ú àpprov'acito do rh itli~tro fJ Qnarlro do t1essnn l
extt·anutrtei•ai•io necessnrib aos serviços da Estação Expct'lmental, rlr tt·cêêlrdo cqm as tlota~ões brÇartlentarias.

~ 2. b Atn1uéilri1Pilt•~ s~t·â rWgartizado o ,i!nadro do pr~soal
nperario necessario á montagnm. movimrntacão c CflnservMão
dt\11 1\io.chitul.s, apparelhos e P-xecttção de ensaios i' cxperitmcias.
Arl. 4. d Ahím do pessoal acima ptevisto poderão ser cohf tlàrt::tdo~ léchillt·o~ P OSJH~cialistas de reconhecida eompet,Pnllia para realização de trabalhos c estudos especiacs.
Art. !5. o Ao Director r.Ortlpetr. aMm rlã~ aüribuiçlles !lf'raP~ do fif'gulamento da RF>cretaria de Estado, mais as ~f'
guintf'~i

a) n'ri~ntar, dirigir e fi~rali?:ar b~ trabalhos da E~tar.:\o
Exprrttnehtal:
.
1)) movimentar livretnf>nte o pessoa.! :i mediria da~ l11'rl'~
sidaflf'~ rtn~ servir:os;
ri promover a regular D\lblicacão rio «Boletim da EstaGãn 'ExnPrimpnfnl rl0 r.omhu~fivf'i~ P :\IinerF>o~-... f!Uf' l'f''!i~fl'C
o~ resultados ·d~s fl~~qrdzas e analyses. e mais ·pnblicàçõPs
originaes ou de outrem, referentes 'a sbus objectos;

HO
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d)' admittir, fixar as diarias e dispensar livremente o
,pessoal operaria a que se refere o § 2° do art. 3°;
e) propô r o contracto do pessoa,l technico a que se refere
() § 4o do art. 3", e bem assim a tabella de vencimentos a que
;~;c refere o § 1o do mesmo artigo;
f) propôr o nome c condições de funccionarios da Estacão Experimental que julgue aptos a estudar no estrang.eiro
~ovos processos de real interesse scientifico • e technico, de
ar.côrdo com os destinos da, Estação _Experimental;
·
g) propôr o seu substituto nos casos de impedimentos.
Art. 6. o Aos engenheiros ajudante~ compete:
(l) effectuar os rstudos e experiencias determinados pelo
Director;
h) cumprir o fazer cumprir as instrucções estabelecidas
rw1o Dircctor para exPcu~ão de todo e qualquer trabalho e
bem assim pa,ra a manutenção da boa ordem dentro da repartição;
c) rrgistrar rm livros esprciaes os resultados da expe- ·
1'iPnr.ias, de trabalhos e de estudos que lhes forem confiados;
d) auxiliar o Director na redacção e publieação do «Boletim» a que se refere o art. 5°, e tambem na correspondencia.
. e cultivo de rcla~ões com institutos similares do Paiz e do
f'st.rangeiro.
Art. 7. o Ao chimico compete:
a) exeeutar e fazer executar as analyses e experiencias
do laboratorios, de a.ccôrdo com as instrucções do Director;
b) registrar em livros especiaes o resultado de todas as
analyscs •e experienc"ias feitas no laboratorio de chimica;
c) zelar pela boa conservação do ma,terial do laboratorio;
d) fornecer ao pessoal contractado e ext.ranumerario os
~lernentos nece~sarios para o trabalho de laboratorio, de ac- ·
côrdo com as instrucção do Director.
Art. 8. o Aos ajudantes clr C'himica compp,tr rxecutar os
trabalhos ordenados pelo chimico.
Art. 9. o Ao encarrf'gado do material compete todo o ser ..
viço referente á compra de material, contabilidade e escripturação de carga e descarga, e guarda do mesmo material.
§ 1. o Deverá ter sempre em dia os livros de escripturação.
§ 2. o Mensa:lmente organizará e apresentará ao Director
o balancete demonstrativo do estado da,s dotações orçamentarias da. Estação Experimental {\ a relação do material emstock.
§ 3. o Organizará o inventario annual de todo o material
cxistentr na Estação ExperimentaL
Art. 10. Ao desnnhista compete executar os desenhos de
projcctos da Estaçilo Exprrimcntal e ter sob a sua, guarda o
arnhivo de plantas r drsrnhos devidamente catalogados.
Art. J1, Ao P.se.revrntr-archivista compete executar o
S8rviço de expediente r tf'r sob a sua guarda o a.rr.hivo de
rlommwntns, livros. rnvistas, ete.
Art. 12. Ao porteiro compPtc:
a) recebrr c rpgistrar no livro de entrada as amostras
rrmrtt idas :í EstaçãÕ Exprrinwntal;
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. b): registrar em livro apropriado o ponto do pessoa.l operario; '
c) abrir e fe·char o estabelecimento;
d) zelar pela .guarda dos edifieios, machinas e materiaes,
auxiliado .pelo vigia nooturno.
CAPITULO 111
!>ISPOSIÇÕES

GERAES

Art. 13. O drreCtor será de livre nomeação do Governo,
recahindo sempre em profissional de reconhecida competencia.
Art. lí. Todos os cargos technicos serão providos po~
concurso.
§ 1. o Para os cargos de chimico e. de ajudantes de chimica o concurso será de provas; para os cargos de engenheiros ajudantes o concurso será de títulos e documentos.
§ 2.
Em caso de egualdade de eondições para as nomeações terão preferencia os technieos que tiverem prestado
bons serviços á Estação Experimental como extranumerarios
ou contractados.
§ 3. A commissão julgadora dos concursos será composta de tres membros, nomeados pelo Ministro da Agricultura, Industria e Commercio, sendo um delles o director da
Estação Experimental.
Art. 15. Emquanto se não realizarem os concursos previstos no artigo antecedente, os cargos technicos serão preenchidos interinamente por propost~ do director.
Art. 16. \Os cargos de desenhista e pessoal administrativo .serão de livre nomeação do Ministro da Agricultura, Industria e Commercio, mediante proposta do director.
Art. 17. Além do pessoal do quadro, dos contractados e
dos extranumerarios, previstos neste regulamento, poderão
ser admittidos na Estação Experimental ·como praticantes, a
titulo gratuito ou mediante pequena remuneração, os alumnos já diplomados ou em terminação de cursos das diver-sas escolas de engenharia e de chimica industrial do paiz,
que pretendam aperfeiçoar ou especializar os seus conhecimentos nos assumptos que forem objecto da Estação Experimental.·
Art. 18. Os casos .omissos neste regulamento serão regulados pelas disposições regulamentares da· Secretaria de
Estado.
Art. 19. O pesS10al technico e administrativo, já previsto neste regulamento, perceberá os vencimentos da ta.bella
annexa.
A.rt. 20. Revogam_,se as disposições em- contrario.
Rio de J~neiro, 28 de dezembro de 1921. -Simões Lopes.
0
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'l'aúcllo, dos vencimentos dos funccionarios a· que se 1'e(e1·e
o al'l. J 9° deste 1·eattlamento

Cat·gos
Onlcmtdo - Gratificacão - 'J'ol.al ammal:
.
1.2:000$000
G:000$000 18:(}00$000
J~ngcnhei rn ajudante .
8: 000$00()
·Í :000$000
12 :000$000
Ghimico . . ........ .
8:000$000
4:000$000 12:(){)0$000
Ajudante rlc chimica .
4:800$000
2:t00$000
7:200$000
I~~ncarregado de 1 natcrial . . . . . . . . . .
4:800$000
7:200${)00
2J400$000
Desenhista . . ...... .
3:200$000
1:6{}0$000
4:800$000
Escrevente arehivisla.
l.t : 200$000
2:800$000
1:400$000
Porteiro . . ........ .
3:000$000
2:000$000
1:000$000
Di r·cctor

Uio de .Janeiro, :l8 de dezembro de 1921. -

llEUitETO N. t:-) . .:!10

-DE

28

Simões Lopes.

DE DEZKMBl\0 DE

192'1

.Approva o regulamento que altera a organizar~.ão dos
.;us Ja. A.dmini:c;l ra\:ão ncral da Fazenda Naeional

~crvt

o Presidenf.0 da JlPpullliea dos Estados Unido~ do Brn~il,
usando da att.rih11idio quo lhP eonfnro o ad. ftH, nunH•ro 1,
da Con~t.itnic;ão da Hepuhliea f' em execução do al't. 96. llllHwro XX, da ki 11. '~.:?!t:?. de fl dP ianciro de 1921. decrnta:
1\rt.igo unieo. Fica app1·ovado ·o regulamento que altera
a aclual organiza~·ão da Administração Gerãl da Fazenda Nacional c a este acompanha.
Hio de Janeiro, em 28 rle rlczembro do 1021, 100" da Indepcnrlencin o 33" da llepnbliea.
EPl'rAcio

Pr~ssôA.

Ilvmno Baptista.
Regulamento para o3 ~arviços da Administração Geral da Fazenda Nacionai, a que se refere o decreto n. 15.210, desta
data.

Art. 1o. A lei n. 2. 083, de 30 de julho de 1909, e o regulaJlleRto
expedido pelo decreto n. 7. 751, de 23 de dezembro de 1909, serão
observados com as alterações deste regulamento.

TITULO I
ADMINISTRAÇÃO GERAL DA FAZENDA NACIONAL
Art. 2°·. A Administração Geral da Fazenda Nacionàl, centra..
lizada no Ministerio da Fazenda, comprehende:
to, o toml>amento, a gestão, a exploração do patrimonio ·na ..
lonal e a sua alienação 1 quando autorizada em lei;

ÀC'fOS bo t?obEn EXECUTIVO

2°, a arrecadação, apuração e fiscalização da receita publica e
sua applicaç!o ;
3G, a modelaçlo, direcçlo e execução da contabilldade geral
da Republlca ;
4°, rescisão de contractos e caducidade de concess6es ceie·
bradas pelo Ministerio da Fazenda, sempre que ~m taes contractos
e concessões se houver estipulado a effectividade da rescisão ou da
caducidade, independentemente de interpellaç!o judicial ;
5o, as operações de credito interno e externo.
Art. 3-. Os actos e serviços Indicados no artigo antecedente
serão executados pelo Ministro e repartições de Fazenda.
CAPITULO I

.

DO MINISTERIO DA FAZENDA

Art. 4°. Ao Ministerio da Fazenda compete todo o expediente
do serviço concernente á Fazenda, em todos os ramos e interesses,
e especialmente :
P, superintender e inspeccionar os serviços da Fazenda;
2°, prover os negocias relativos á divida nacional interna e
externa;
3°, providenciar sobre o meio circulante e bancos de emissão,
e sobre os bancos de depositas e descontos, çasaa bancarias ou de
operações de credito e exercer a respectiva fiscalb:ação;
4°, fiscaliUlr o monte-pio, caixas economicas, monte de soecarros da União e serviço& de seguro;
5°, regl\lamentar a distribuição, arrecadação e contabilidade
dos impostos e rendas d~ União;
6•, uniformizar e dirigir o serviço da contabilidade geral da
União, exercendo fiscalização sobre todas as repartições, dependentes ou não do mesmo Ministerio, que tenham a seu cargo
escripturar receita e despesa ;
.
7°, administrar os bens do dominio federal, salvo quando espe·
cialmente reservados a mistéres ou serviço de outros Ministerios ;
8°, organizar o orçamento geral e os balanços annuaes da receita e despesa publicas ;
9°, apurar os direitos dos pensionistas, aposentados, reformados fio Ministerio da Fazenda, fixar os vencimentos dos inactivos
dos outros Ministerios e providenciar sobre os respectivos assentamentos e pagamentos ;
10, julgar os recursos interpostos das decisões das repartições
de Fazenda;
11, solver duvidas ou questões que possam occorrer acerca
da intelligencia e execução da legislaçao de Fazenda;
12, conhecer das questões que versarem sobre o cumprimento,
interpretação e validade, rescisão e effeitos dos contractos, con·
cessões e fianças, na·esphera de suas attribuições.
CAPITULO 11
DO MINISTRO DA FAZENDA

Art. 5o .~o Ministro da Fazenda conhece de todos os n~gocios
e serviços a cargo do Ministerio e resolve wr si, e:xcL\Isivameqte
ou com audiencia dos Directores do Thesouro, dó Contador ou do
Consultor.
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Art. 6. Ao Ministro da Fazenda compete:
a) organizar annualmente a proposta do orçamento geral da·
União, centralizando e harmonizando, modificando, de accordo
com· os respectivos Ministros, os orçamentos parciaes dos demais
Ministerios ;
b) expedir instrucções para execução das leis e regulamentos
da Fazenda Nacional ;
c) promover e realizar as operações de credito devidamente
autorizadas em lei ;
d) emittir parecer sobre a abertura dos creditos addicionaes
pelos diversos Ministerios, em face dos recursos do Thesouro ;
e) pronunciar-se, previamente, sobre todos os actos dos demais
Ministerios, que tenham de ser por elle assignados ou referendados ;
f) resolver a demissão dos empregados cuja nomeação lhe
competir e propor ao Presidente da Republica a dos que são nomeados por decreto;
g) ordenar a prisão dos responsaveis para com a Fazenda Nacional, nos caSos do decreto n. 657, de 5 de dezembro de 1849, e do
art. 14 da lei n. 221, de 20 de novembro de 1894;
h) permittir que os devedores da Fazenda Nacional realizem
parcelladamente o pagamento de seus debitos, salvo quando estes
·
provierem de alcance ;
z) fazer cumprir as decisões proferidas pelos tribunaes judi..
ciarios que digam respeito á Fazenda Nacional ;
j) sujeitar á inspecção de saude, independentemente de pe- '
tição, para os effeitos de aposentadoria ou licença, os funccio- ·
narios de qualquer categoria do Ministerio da Fazenda ;
k) apresentar ao Presidente da Republica a exposição a que se '
refere o§ 3° do art. 101 do regulamento annexo ao decreto n. 13.868,
de 12 de novembro de 1919, para o fim de resolver-se a cobrança
do imposto impugnado ou a despeza; autorizada pelo Ministro da
Fazenda e não registada pelo Tribunal de Contas ;
l) propor ao Presidente da Republica a expedição dos regula· ·
mentos para os serviços a cargo do Ministerio.

TITULO '11
00 GABINETE DO MINISTRO DA FAZENDA
Art. 7°. O Ministro da Fazenda terá como auxiliares immedia..
tos de sua confiança e de livre escolha e nomeação, um secretario e dois officiaes, a estes subordinados.
Art. 8°. Sob a direcção immediata do Ministro funccionará
uma secção de quatro empregados de Fazenda, livremente escolhidos por elle, os quaes se encarregarão da collecta de dados e
informes sobre a gestão financeira, instituirão para isso o estudo
de legislação dos paizes extrangeiros e procederão ao exame dos
relatorios, exposições, esclarecimentos e informações que os diversos departamentos da Administracção de Fazenda Jjroporcionarem sobre o estado desta.
Paragrapho unico. A essa Secção, que será chefiada pelo Secretario do Ministro, incumbe o preparo do Relatorio annual do
Ministerio, a elaboração da Proposta orçamentaria e das mensagens que versarem sobre a situação financeira do paiz e a organização dos processos preparatorios das deliberações que o Ministro houver de tomar.
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TITULO 111
DO THESOURO NACIONAL-

Art. 9°. O Thesouro Nacional c·omprehende:
A Directoria Geral do Thesouro ; .
A Contadoria Central da Republica ;
A Directoria da Receita Publica ;
A Directoria da Despesa Publica ;
A Directoria da Contabilidade ;
A Directoria do Patrimonio Nacional ;
O Gabinete do Consultor da Fazenda.

CAPITULO I
DA

OIIWCTOI~I I\

GERAL DO TIIESOURO

Art. 10. A Directoria Geral do Thesouro centraliza a administração da Fazenda a cargo do Thesouro e das repartições deste dependentes.
Art. 11. A' Directoria Geral do Thesouro, cujos serviços se
distribuem. por uma Secretaria e tres Secções subordinados a um
sub-director, compete:
a) pela 1a Secção:
1", organizar o protocollo geral, escripturado de maneira que
proporcione, com facilidade e rapidez, o conhecimento da data de
entrada de todos os papeis a serem processados no Thesouro e da
circulação e movimento dos mesmos até definitivo despacho e ulterior archivamento.
Paragrapho unico. Nas demais repartições .do Thesouro, os
papeis serão registados e movimentados tão simplesmente pelo
numero de ordem de entrada que houverem tomado no protocollo
geral, onde serão todos elles arrolados, qualquer que seja a repartição do Thesouro a que se destinem ;
.
2°, organizar a correspondencia do Ministro e a do Director;
3°, lavrar os avisos, officios e memoranda, sobre as deliberações
relativas ao pessoal ou outros assumptos que o Ministro ·entender
por si, sem intervenção de outras Directorias, consultar ou resolver;
4°, abrir a correspondencia, quando não tiver nota ou signal de
reservado, e distribuil-a pelas Directorias que tiverem de funccionar
·
originariamente ;
5°, distribuir pelas Dircctorias competentes os papeis, requerimentos c avisos directamente encaminhados ao Ministro, que
tenham de ser processados, ultimados ou resolvidos por aquellcs
departamentos ;
6", prover á dirccção do Cartorio do Thesouro e á sua organização systematica ;
b) pela 2"' Secção :
1'', organizar o assentamento dos empregados de Fazenda,
com indicação do nome, idade, estado, categoria e a historia com..
pleta da sua carreira, publica, mencionando as datas das nomea..
~~~-~n

~
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çõcs, a posse, o exercido, os accessos, as remoções, as commis·
sões extraordinarias, temporadas e permanentes, as licenças, as
suspensões, os elogios, trabalhos que hajam executado, serviços
relevantes e tudo quanto str relacionar com o seu tirocinio funccional e promover na Imprensa Nacional a publicação annual do
assentamento dos empregados, assim organizado.
Paragrapho unico. Para inicio desse serviço será feito o recenseamento do pessoal activo por boletins individuaes ;
81), lavrar os decretos e as portarias de nomeação, licença;
transferencia, demissão do pessoal do Ministerio e os actos de designação para commissõcs, as portarias de louvor c as de advertencia e suspensão ;
go, o registo dos decretos, titulos e portarias de nomeação e
licença, expedidos ou referendados pelo Ministro ;
10, o processo de pedido de aposentadoria dos empregados
de Fazenda;
11, o exame dos papeis relativos a concurso para emprego de
Fazenda, procedidos no Districto Federal e nos Estados ;
12, processar as concessões de ajudas de custo;
c) pela 3 11 Secção :
13, organizar os processos prcparatorios das deliberações que,
o Director Geral houver de tomar c -preparar as consultas que o
Ministro tiver de dirigir ao Tribunal de Contas, para a abertura de
creditos supplementares e extraordinarios ;
14, receber das diversas Directorias os processos e o expediente
para serem submettidos a despacho do Ministro ou do Director
Geral c encaminhai-os para esse fim ;
15, remetter ao protocollo geral os processos por cllas cn-.
viados e os despachados pelo Ministro ;
16, prover á dirccção da Bibliotheca do Ministcrio.
Art. 12. Ao Director Geral compete : a direcção do Thcsouro c
a superintendencia das divisões que o constituem e das repartições
que lhe são subordinadas. Além dos actos necessarios á execução
dessas attribuições de fiscalização e direcção, cabe-lhe especialmente:
to, despachar todos os papeis que não forem de resolução
privativa do Ministro ou dos Directores, Contador on Consultor ;
2°, proferir despachos interlocutorios, em que se exijam documentos, sellos, informações, diligencias e provas ;
31), fazer voltar ás repartições para melhores esclarecimentos
os processos que julgar conveniente ;
4°, autorizar, independentemente de requerimento, as passagens
aos empregados removidos ou commissionados ;
5°, conceder ajudas de custo de preparo de viagem e primeiro
estabelecimento;
·
6°, mandar cobrar laudemio de terrenps aforados e conceder
transferencias dos mesmos, desde que o prazo se transfira indiviso;
7°, providenciar sobre a inspecção de saude c a aposentadoria
do pessoal de Fazenda ;
8", mandar preparar o expediente que houver de ser assignado
pelo Ministro, quer sejam avisos, officios, portarias ou titulos, excepto os de aforamento de terrenos de marinha ;
go, despachar os processos referentes á contagem de antiguidade
de classe dos empregados ;
10, conceder ferias aos chefes das repartições c, por delegação

do Ministro, licenças regulamentares aos empregados de Fa~enda ;
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11, autorizar a abertura de concursos paralogares de Fazenda,
nomear-lhes o presidente e secretario, e deliberar sobre os mesmos
concursos;
· 12, distribuir pelas diversas divisões do Thesouro o pessoal
respectivo e transfiril•o de uma para outra, por conveniencia do ser·
viço.
·
CAPITULO 11
DA CONTADORIA CENTRAL DA REPUBLICA

Art. 13. A contabilidade geral da União, comprehendendo
todos os actos relativos á gestão do patrimonio nacional, á ins~
pecção c registo da receita e despesa federaes, é centralizada no
Ministerio da Fazenda, sob a immediata direcção da Contadoria
Central da Republica c fiscalização do Tribunal de Contas.
Art. 14. A' Contadoria Central da Republica ficará sob a direcção de um Contador c se comporá de. tres Secções. Nestas,
além dos guarda-livros e ajudantes da tabella annexa, terão exer·
cicio obrigatorio 10 terceiros e 10 quartos escripturarios, escolhidos entre os mais competentes em assumptos de contabilidade,
compete:
1°, a suprema administração da contabilidade da União, á qual
ficam incorporadas, como parte integrante do seu organismo, as
Directorias ou Secções de Contabilidade dos Ministerios, Correios,
Telegrapltos, Estradas de Ferro e d·emais Estabelecimentos industriaes da União, quacsquer que sejam suas denominações, bem
como as Thesourarias e Pagadorias das repartições que as possuírem, sejam civis ou militares;
2°, propor ao Ministro da Fazenda, para que sejam solicitadas
ao Congresso Nacional, as alterações que se fizerem necessarias,
relativas á legislação de contabilidade da Republica, no sentido de
tornar mais simples e efficiente o mecanismo contavel em todos os
orgãos da administração, e facilitar o andamento dos processos e
a organização da tomada de contas dos responsaveis ;
3D, expedir, nos casos de sua alçada, e organizar, quando
tenham de ser assignadas pelo Ministro da Fazenda, as instrucções
e circulares relativas aos serviços de contabilidade nas contadorias
seccionaes dos Ministcrios, estabelecimentos industriaes, estações
arrecadadoras e ·pagadoras da Uniií.o, civis ou militares ;
. 4°, dirigir e fiscalizar o serviço de contabilidade da Republica,
uniformizando a sua organização e o seu movimento, velando e
providenciando para que o mesmo se conserve rigorosamente em
dia dentro nas normas e prazos estabelecidos ;
5°, instruir as contadorias seccionaes dos Ministerios, Cor~
reios, Telegraphos, Estradas de Ferro, linhas de navegação c
outros Estabelecimentos industriaes da União, no sentido da simpli~
ficação dos processos de contabilidade em taes repartições, e para
que possam proporcionar seguros elementos de apreciação da
administração fiscal ;
.
61), intervir directamente junto ás mesmas {epartições, civis ou
militares, no sentido de, por suas delegações, fiscalizar a exacta
applicação dos preceitos de contabilidade publica estabelecidos em
quaesquer leis, regulamentos e instrucções vigentes, tendo em vista
a boa ordem da escripturação, o exacto recolhimento e a rigorosa
applica~ão.

dos di~heiros PU.bli"os ;

·
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7°, exercer, como orgão centralizador da contabilidade geral da
União, as seguintes funcções :
to, quanto ao orçamento:
·a) organização dos dados para a elaboração das propostas
orçamentarias da receita e despesa da Republica, simplificando e
uniformizando as respectivas tabellas explicativas ;
·'
b) abertura, movimento e encerramento da escripturação a
priori em contas especiaes, que registarão n!o sómente os creditos
orçamentarios, como os supplementares, extraordinarios e especiaes;
c) centralização e fiscalização da contabilidade do empenho
das despesas publicas ;
.
d) escripturação, nos livros de creditos, das despesas ordenadas e liquidadas para pagamento, depois de registadas pelo
Tribunal de Contas ;
e) escripturação, nos mesmos livros, dos creditas distribuídos
a outras repartições ou estações pagadoras, depois do registo do
Tribunal de Contas, rcmettendo em seguida os proccss.os á Directoria da Despesa para o respectivo expediente ;
f) demonstração do destino dos creditos orçamentarios, quando
se trate de pedido de creditas supplementares ;
g) organização mensal de balanços syntheticos do orçamento,
demonstrando os saldos da previsão das rendas e o estado de cada
uma das verbas da despesa, comprehendend o os creditos supplementares, extrao rdinarios e especiaes.
2° quanto ao Patrimonio:
a) centralização de todos os lançamentos referentes ao Activo
e Passivo da União e constantes dos balanços mensaes das repartições subordinadas ;
b) fiscalização permanente do Patrimonio, já inspeccionando o
desdobramento -analytico de todas às suas contas e sub-contas, já
promovendo a organização dos processos de tomada de contas
dos responsaveis pela guarda e conservação dos hens publicos ;
c) centralização de todas as operações relativas ás dividas interna, externa e fluctuante, bem como das contas de banqueiros e
correspondentes, e de todas as operações de credito que modifi ..
quem o Patrimonio da União ;
d) organização dos balanços annuaes do Patrimonio, comprehendendo:
~
.
1°, demonstração do estado inicial, em cada exercício, dos
bens, coisas e direitos do dominio da União;
2n, demonstração dos effeitos que sobre os mesmos valores
tenha produzido a execução dos orçamentos ;
3°, demonstração das variações havidas pflr c!feitos cxtraorçamentarios, como doações, valorizações cvcntuaes ou dep.reciRções consequentcs a accidentcs ou uso continuado ;
4°, demonstração do estado de taes bens no fim de cada cxeri cio comparadamentc com o excrcio anterior ;
3°, quando á Receita c Despesa:
a) centralização de todos os balanços de receita c despesa
rcmettidos mensalmente pelas repartições subordinadas ;
b) escripturação methodica e permanente das contas dos responsaveis por adeantamentos ou saldos em poder, providenciando,
no fim de cada exercido, para a cobr~nça de taes debitos·;
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c) organização e estatistlca permanente de todos os dados
relativos á receita arrecadada e á despesa paga pelos cofrea da·
União;
d) intervenção directa · junto ás repartiçõe~ arrecadadoras e
pagadoras da Republica, no sentido de serem os respectivos balanços organizados pontualmente, impondo, por intermedio do
Ministro da Fazenda, as penalidades em que hajam•incorrido os
funccionarios responsaveis por atrazos ou inobservancia das prescripções legaes ;
e) organização das contas a serem apresentadas annualmente
ao Congresso Nacional ;
f) organização dos balanços geraes ou definitivos da receita e
despesa de cada exercício, demonstrando :
to. Em relação á Receita orçamentaria:
I, a previsão orçamentaria, discriminadamente por paragràphos;
11, a arrrecadação effectiva, tambem discriminada ;
111, o excesso ou descesso da previsão sobre a arrecadação;
. IV, os saldos por cobrar que passaram a constituir divida
activa do exercido;
V, as variações do Patrimonio, consequentes:
a) á venda de bens patrimoniaes;
b) á cobrança da divida activa da União;
c1 á realização de operações de creditos que augmentem o passivo da União ;
,
.
d) ao recebimento de depositas por conta de terceiros ;
.
e) a todo e qualquer recebimento de numerario, que importe
em diminuição do activo ou augmento do passivo da União ;
2°, Em relação á Despesa:
I, os creditas orçatfientarios, supplementares, extraordlnarios
ou especiaes;
11, as despesas feitas por conta dos creditos votados ;
111, os saldos da despesa empenhada, que passaram a • constituir
divida fluctuante da União;
IV, as sobras de creditos sem applicação ;
V, as variações no Patrimonio, consequentes :
a) á acquisição de bens patrimoniaes, comprehendidos os bens
industriaes de qualquer natureza e o material para a defesa nacional;
b) ao pagamento ou an1ortização das dividas interna. externa e
fluctuante ;
c) á realização de emprestimos á lavoura, á industria e ao
commercio ou a terceiros, mediante as· autorizações legaes;
d) á restituição de depositas pertencentes a tercéiros ;
e) a todo e qualquer pagamento que importe em augmento elo
activo ou diminuição do passivo a cargo da União.
Art. 15. As funcções a que se refere o artigo anterior serão
distribuídas, em regulamento interno approvado pelo Ministro da
Fazenda, pelas tres Secções de que se compõe a Contadoria
·
Central da Republica.
Art. 16. Nenhum regulamento, em que se cbgite de regras de
contabilidade, será expedido por qualquer Ministerio ôu repartição
s_em audiencia prévia da Contadoria Central da Republica, para o
Jim de verificar si taes regras estão conforme com os principias ge~

uso
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raes de contabilidade e escripturação consignados nas in~trucÇões
·em vigor.
Art. 17. A Contadoria Central da Republica, para que possa
opportunamente instituir as respectivas normas de contabilidade,
será immediatamente informada da realização de cmprestimos internos ou externos, das operações que importem em alienação de
bens patrimoniaes, bem como de todas e quaesquer operações
de credito, que se refiram ao patrimonio administrado.
CAPITULO 111
DA DIRECTORIA DA JmCEITA PUBLICA

Art. 18. A Directoria da Receita Publica compõe-::.e de uma
secretaria, de tres sub-directorias e a ella compete:
1o, promover e regt_1lar a arrecadação de todas as rendas pu•
blicas da União, dirigindo e centralizando a respectiva fiscalização;
2°, expedir instrucções a quantos tenham a seu cargo a exacção
de rendas publicas ;
3°, emittir parecer sobre assumptos concernentes á arrecadação
das rendas publicas ;
.
4°, instruir os pedidos de isenções de direitos, dirig~dos ao
Ministro, com documentos, pareceres, actos anteriores qtte estabeleçam praxe ou jurisprudencia administrativa, que enteJ)dam
com a especie, e encaminhar os mesmos pedidos á consulta do
Tribunal de Contas, quando della dependerem ;
5°, conceder as isenções comprehendidas no art. 2° das Disposições preliminares da Tarifa das Alfandegas e Mesas de Rendas,
que actualmente são da attribuição do Ministro da Fazenda, excepto
as de que trata o § 22 daquelle artigo ;
6°, instituir exame dos tratados commerciaes que contenham
estipulações sobre a importação, estabelecendo tarifas especiaes,
firmando a situação do paiz mais' favorecido, ou concedendo isenções
de direitos ;
7°, dar parecer sobre os tratados que entendam com a navegação marítima e fluvial, apreciando a condição dos interesses
fiscaes ligados a taes convenções ;
8°, autorizar a restituição de impostos arrecadados em exercidos
já encerrados;
9", approvar as nomeações de prepostos e agentes das mesas
de rendas, de collectores e escrivães no Estado do Rio de Janeiro;
10, inspeccionar pelo seu Director ou por empregados, que
elle designar, as alfandegas, as mesas de rendas e collectorias
federaes, a Recebedoria do Districto Federal, a Casa da Moeda,
Imprensa Nacional e Laboratorio Nacional de Analyses, que são
subordinados directamcnte á Directoria da Receita ;
11, resolver sobre o modo de supprir e escripturar os sellos
e formulas ás repartiçõ~s arrecadadoras da União, menos quanto
aos destinados ás taxas postaes e consulares;
.
12, devolver ás delegacias fiscaes ou alfandegas os processos
relativos á isenção de impostos ou taxas, que tenham vindo ao
Thesouro para simples audiencia do Tribunal de Contas ;
13, conceder licenças para venda de estampilhas do sello adhesivo no Districto Federal e Estado do Rio de janeiro e mandar
apostillal-as ;
14, approvar a orgauização de commtssões arbitraes ;
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15, appro:var a divisão de circumscri~l~ de Hscaliu.ção dos
impostos de consumo, desde que dessa divisão não derive augmento
de numero de agentes Hscaes ;
16, promover a cobrança amigavel das dividas activas da
União, provenientes de taxas, impostos, multas, ajustes, contractos
e de outras fontes ;
17, escripturar toda receita dessa procedencia e fornecer os
necessarios dados á Directoria da Contabilidade ;
18, exercer fiscalização permanente sobre a arrecadação, ve..
lando pela fiel execução das leis de Fazenda e solicitando directa..
mente dos chefes das repartições arrecadadoras os esclarecimentos
e providencias necessarias;
·
19, fiscalizar a execução dos contractos, que não versarem
sobre bens patrimoniaes, cujo serviço incumbre á Directoria do
Patrimonio ;
,
Paragrapho unico. As repartições, onde forem lavrados os contractos, envtarão á Directoria da Receita copias authenticas 1 que
serão catalogadas, por especie, em ordem chronologica ;
20, acompanhar attentamente a cobrança d({ divida activa ajui..
zada, mantendo para esse fim escripturação especial;
21, promover a revisão dos despachos nas alfandegas, por de..
legação de funccionarios da Fazenda, habilitados nos serviços adua ..
nciros;
22, verificar os requisitos e condições legaes das fianças c hypothecas de exactores e mais pessoas que as devam prestar no Thesouro Nacional, acceitando-as e submcttendo-as ao Tribunal de
Contas para a sua approvação.
,
Art. 19. Uma das Sub-Directorias cuidará dos !?erviços relativos
ás rendas provenientes da importação de merca!lorias, outra das
referentes ás demais rendas e a ultima do exame das fianças e da
cobrança da divida activa, feita nos tennos do regulamento. que
baixou com o decreto n. 13.248, de 23 de outubro de 1918, na parte
por este não alterada, e bem assim da fiscalização dos contractos.
Art. 20. A' terceira Sub-Directoria passarão os actuaes procuradores da Fazenda e os cobradores.
Art. 21. Findos os prazos para a cobrança amigavel da divida
publica, marcados na legislação vigente, as certidões da divida
serão remettidas immediatamente á Procuradoria da Republica para
a cobrança executiva.
,
Paragrapho unico. Esgotados esses prazos, fica definitivamente
encerrada a cobrança amigavel ; só póde, assim, o devedor pagar a
divida por meio de guia do Juizo Federal.
CAPITULO IV
DA DIRECTORIA DA DESPESA

Art. 22. A' Directoria da Despesa, que se compõe de duas SubDirectorias, compete:
1o, cscripturar os creditos, orçamcntarios ou addicionaes, r ela·
tivos ao Ministerio da Fazenda e bem assim a sua distribuição, depois de registada pelo Tribunal de Contas e escripturada pela Con·
tadoria Central da Republica ;
. ·
2°, distribuir a tç.das as estações pagadorás da União, depois
do registo pelo Tribunal de Contas e da escripturação pela Conta..

doria Central da Republica, os. creditos precisos ao pagamento
da despesa a fazer com os serviços a que lhes couber dar provimento;
3o, escripturar em livros apropriados as despesas empenhadas
pelas diversas Directorias do Thesouro e repartições de Fazenda da
C~pital Federal, bem como conferir, processar e liqu\dar as respe~
ct1vas contas para pagamento ;
4°, processar a despesa, quer do exercicio corrente, quer de
exercicios já encerrados, para o pagamento do pessoal activo e ittactivo, de pensionistas e do material do consumo e permanente fornecido ás repartições de Fazenda, e, pelo Ditector, ordenar os
p~gamentos, desde que haja para isso autorização expressa do Mimstro da Fazenda ·
. 5o, organizar ~s demonstrações necessarias á abertura dos credltos addicionaes ao orçamento do Ministerio da Fazenda e processal-_?s depois de nhertos e n·!~if;htdos, parn terem a devida appli'~açao;

6", organizar os processos relativos a aposentadorias, ref?rmas ou jubilações, restringindo-se á proposta da expedição do

titulo de inactividade, de ;tccôrdo com o decreto da aposentadoria,
reforma ou jubilação, e a classificar :1 despesa parn iucluir em folha
{lU conceder credito ;
7o, funccionar, nos processos relativos a concessões de meio
soldo, monte-pio militar, monte-pio de marinha e pensões de
qualquer natureza e expedir os respectivos titulos.
8°, processar as habilitações ao monte-pio civil e expedir os
fitulos relativos aos empregados do Ministerio da Fazenda, quando
clles não houverem de ser expedidos pelas delegacias fiscaes ;
go, abrir o assentamento em folha do pessoal activo para o
pagamento da respectiva despesa;
.
10, fazer o assentamento do pessoal inactivo c dos pensionistas
c abrir folha para o pagamento dos mesmos.
Art. 23~ A's Sub-Directorias compete:
I, á ta, as attribuições dos ns. }0 a 5° ;
11, á 2a., as funcções a que se referem os ns. 6° a 10.
Art. 24. Ao pagamento de credores da União por serviços ou
fornecimentos feitos precederá o seguinte processo :
a) os credores apresentarão, dentro em 30 ·dias, da data do
fornecimento ou da realização do servi~o, as respectivas contas,
em tres vias, acompanhadas dos pedtdos ou documentos que
comprovem o prévio empenho da im portancia dos ~esmos, e de
que se Jhe dará recibo ;
b) dentro em oito dias, verificada não só a entrada do material
como a respectiva escripturação ou reconhecida a prestação do
serviço, será feita a classificação no verso das contas, procedendo-se ao lançamento destas como baixa no empenho da despesa ;
c) liquidada a despesa, requisitarão aquelles chefes, dentro em
dois dias, o pagamento da mesma, ou enviarão as contas, acompanhadas dos conhecimentos que as comprovam, ás repartições competentes para que, dentro em oito dia~•. requisitem o pagamento ;
· . d) a requisição de pagamento será. reniettida directamente ao
Tnbunal de Contas, ou ás suas delegações que, no caso de registal-a, a remetterão ao Thesouro ou ás suas delegacias, afim de ser
cumprida, e, no caso ccntrario, ao ordenador, com os moUvos de
rt>.cusa de registo.
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Art. 25. Para que possam ser cumpridas as ordens de pagamento, deverão satisfazer aos seguintes requisitos:
a) serem expedidas por autoridade competente e dirigidas á
estação que houver de cumpril-as, com indicação por extenso do
nome do credor e da importancia do pagamento, bem como do numero de registo do prévio empenho das despesas.
Nas ordens conectivas dever-se-á indicar o numero de credores a serem pagos, nomeados em relação, e, bem assim, a importancia total dos pagamentos ; .
,
b) havér sido a despesa imputada ao titulo orçamentaro,
devido ou computada em credito addicional, préviamente registado
e deduzida dos saldos correspondentes ;
c) haver sido a despesa liquidada á vista de documentos que n
comprovem, respeitado o processo estabelecido por lei ;
d) guardarem conformidade com as clausula~ dos contractos <I<'
que dependerem ;
e) serem registadas pelo Trrbunnl de Contas ou por suas dt'lc·gações.
Art. 2fi. Não dependem de registo prévio de Tribunal de Contas
as despesas relativas a vencimentos c ajudas de custo de funccionarios transferidos de umas para outras repartições e de pensionistas que solicitem o pagamento em estações pagadoras diversa
daquella em que recebiam, devendo, neste caso, apresentar a
nccessaria guia. Essas despesas serão, porém, registadas á posteriori.
§ 1". Os pagamentos de despesas de material e pessoal pertencentes a uma circumscripção poderão ser feitos em outras,
mediante movimento de fundos ;
§ 2'. Esses pagamentos independem de nova distribuição de
credito, mas ficam sob a fiscalização das delegações do Triçunal de
Contas, que os poderão impugnar.
.
Art. 27. Das tres vias das contas exigidas pelo art. 24, letrá a),
a primeira acompanhará a ordem do pagamento, a segunda será
enviada ás directorias de Contabilidade, para que escripturem e
fiscalizem a despesa directamente ordenada pelas repartições subordinadas,· e a terceira será archivada na repartição interessada
no fornecimento.
Paragrapho unico. A remessa das segundas vias ás directorias
de contabilidade, pelas repartições que, em virtude de autorização
dos Ministros puderem requisitar directamente pagamentos do
Thesouro ou das delegacias, far-se-á na mesma data da expedição
das ordens de pagamento, e, no caso de despesa. cuja ordenação
fôr reservada aos Ministros, tal remessa será conjunctamente com
a da primeira via.
Art. 28. O Thesouro e as suas delegacias communicarão mensalmente ás directorias da Contabilidade dos Ministerios um rói
das requisições de pagamentos expedidos pelos ordenadores secundados, que forem mandadas cumprir.
Art. 29. Ao director da Despesa co.npete:
a) autorizar o pagamento de despesas do pessoal e material
quando os respectivos credites estiverem distribuídos ao Thcsouro;
b) mandar incluir em folha os inactivos e os pensionistas c
concede~: os respectivos ereditos;
c) mandar pagar as dividas provenientes de restos a pagar e as
relacionadas, e conceder credito para taes pagamentos ;
d) conceder licença aos inactivos e pensionistas para residitem
·
fóra do paiz ;

e) appôr o "cumpra-se" nos avisos e ordens de pagamentos
decorrentes de dotações orçamentarias e procedentes de requisições
dos Ministerios ;
autorizar a transferencia de credito por deslocação de empre.
gados activos e inactivos ou por mudan~a de pensionistas;
g) mandar fazer as apostiJlas nos tltulos dos pensipnistas por
mo ti vo de maioridade ou alteração de nome ;
.
h) attender ás requisições ~os diversos Ministerios sobre reco•
lhimento de contribuições para o montepio e decidir sobre o mesmo
nssumpto, em relação aos contribuintes ·do Ministerio da Fazenda; ·
i) autorizar os abonos provisorios em favor dos ina~tivos e pensionistas e autorizar o pagamento do funeral.

. n

CAPITULO V

'

DA DIRECTORIA DA CONTABILIDADE

Art. 30. A' Directoria da Contabilidade do Ministerio da Fa~
zenda, composta de duas sub~directorias, uma thcsouraria c duas
pagadorias, compete :
1°, executar todas as operações de contabilidade e escripturação
do Ministerio da Fazenda, excepto as referentes á escripturação
dos creditas do mesmo Ministerio, empenho das despesas e abertura de assentamentos em folha de· inactivos c pensionistas, que
continuam a cargo da Directoria da Despesa ;
21), fazer diariamente a tomada de contas de todas as operações
cffectuadas pela Thesouraria Geral e pelas duas pagadorias do
Thesouro, escripturando taes operações pelo methodo de partidas
dobradas, de accôrdo com as instrucções em vigor e segundo a
orientação imprimida a taes serviços pela Contadoria Central da
.Republica;
3°, prover aos supprimentos de numerario nas estações pagadoras, ordenando o movimento de fundos necessarios no paiz e no
extrangeiro ;
4°, fazer aos thesoureiros da Imprensa Nacional, Casa da Moeda
e outras repartições, onde haja thesoureiros devidamente afiançados,
os adeantamentos necessarios ao pagamento das folhas de vencimentos e salarios do pessoal activo; sujeitos taes adeantarnentos
ás normas estabelecidas para a Brigada Policial, Corpo de Bombeiros e Policia Civil ;
5°, rubricar os bilhetes do Thesouro, emittidos como anteci· ·
pação de receita, assignar as apolices da divida publica consoli..
dada e as letras e outros titulas de creditG;
6", encaminhar as operações de credito que se realizarem por
subscripção de titulas, abertas dentro ou fóra do paiz e propor·
cionar instrucções e esclarecimentos aos intermediarias, que levarem
a effeito taes operações, no extrangeiro ou no pais;
7°, liquidar e cscripturar os balancetes das collcctorias federaes no Estado do Wo de Janeiro, segundo as instrucções em
vigor, e fornecer á Directoria da Despesa os dados nccessarios ao
processo da folha de pagamento dP percentagens aos fiscaes de imposto de consumo ;
, .
so, mandar entregar as quotas de beneficios de loterias, depois
,
df' approvado pelo Ministro o respectivo rateio;
9u, mandar eniregar cauções e depositas por qualquer effeito e
as multar. por infracçõe~ de leis ~~ regulamentos, quando liquido o
direito dou peticionarios ;

tO, approvar os orçamentos das caixas economicas, quando
não houver augrnento de despesa fixada no orçamento anterior ;
11, approvar os planos das loterias de éoncessão federal ;
12, proporcionar á Contadoria Central da Republica os elementos precisos á organização do projecto de orÇamento de despesa
do Ministerio da Fazenda.
Art. 31. A' tn Sub-Directoria incumbe:
a) organizar as instrucções e elementos necessarios ás ope·
rações de creditas que se realizarem dentro e fôra do paiz;
b) informar e preparar os processos relativos a caixas eco·
nomicas e montes de soccorros, cauções, bem. fi cios de loterias,
peculios e outros depositos ; .
c) examinar e liquidar, á vista dos lançamento3 constantes da
escripturação a cargo da za Sub-Directoria, todos os processos de
comprovação de despesas por adeantamentos ou com registo á
posteriori, providenciando para a remessa de taes processos ao
Tribunal de Contas, para registo ou para archivamento, si se
tratar de processo findo ;
·
d) liquidar os balancetes das collectorias federaes no Estado
do Rio de janeiro, fornecendo á Directoria da Despesa os dados
necessarios ao processo da folha de pagamento de percentagens aos
fiscaes do imposto de consumo do mesmo Estado ;
e) rubricar os livros e talões para a escripturação a cargo da
Thesouraria Geral e da 2a Sub-Directoria ;
f) informar e dar parecer sobre os pedidos de entrega de
cauções ou depositas, bem como sobre todos os papeis em que
seja pedida a audiencia da Directoria, excepto os .que tratarem do
serviço de escripturação a cargo da 2 Sub-Directoria ;
·
g) funccionar nos processos de substituição de apolices da
divida publica;
h) ter sob sua guarda os documentos de. receita e despesa da
Thesouraria, tanto do Caixa Ge.ral como dos Caixas especiaes ;
passar certidões sobre os mesmos e fazer as juntadas que forem
ordenadas pela Directoria.
Art. 32. A' 2" Sub-Directoria incumbe:
a) escripturar diariamente, segundo as instrucções em vigor,
todas as operações effectuadas pela Thesouraria, quer pelo Caixa
Oeral quer pelos Caixas especiaes de differentes valores, depositas
e cauções e operações de credito ;
b) fazer a tomada de contas diaria dos pagamentos effzctuados
pelas 111 e 2a pagadorias do Thesouro e escripturar, segundo as
mesmas instrucções, a receita e a despesa apuradas;
c) escripturar os balancetes das coUectorias federaes no Estado
do Rio de janeiro, depois de liquidados pela 1" Sub-Directoria e despachados pelo director ;
d) organizar, á visL<~ da respectiva escripturação, e remetter á
Contadoria Central da Republica, até 30 do mez seguinte ao a que
se referirem, balanços mensaes distinctos da Thesouraria, ln. Pagadaria~ 2" Pagadori~ e collectorias federaes no Estado do Rio de
janeiro,
e) informar sobre processos relativos á escriptüração a seu
cargo;
f) remetter á Contadoria Central da Republica, para a devida
baixa no livro de registo, todos os documentos de despesa pagos
pela Thesouraria Geral, 2a Pagadoria e collectorias do Estado do
11
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Rio de janeiro depois de feita a respectiva eí'criptnração nos livros
a seu cargo.
Art. 33 A' Thesouraria Ucral cab~ :
a) receber e escripturar toda a receita proveniente da arrecadação effectuada nesta Capital e no Estado do Rio de janeiro, bem
como dos depositas, das cauções, fianças, operações de credito e
remessas de fundos ;
b) dar recibo de todas as quantias que tiverem entrada nos
cofres e que deverá ser extrahidos dos respectivos talões ;
c) pagar as despesas que forem ordenadas pelo Ministerio da
Fazenda e entregar os adeantamentos c supprimentos que forem
autorizados pelo mesmo Ministerio ou pela Directoria da Contabilidade;
d) emittir as apolices da Divida Publica, as letras do Thesouro
e outros titulos de credito ;
e) entregar as fianças, cauções c outros depositas, despachados
pelo Director da Contabilidade ;
f) pagar os saques ou letras acceitas pelo Thesouro, bem como
os juros e o capital das letras e de outros titulos emittidos pelo
Governo;
g) ter sob sua guarda todos os valores que lhe forem confiados
e apresentai-os a balanço, sempre que isso lhe fôr exigido.
Art. 34. O thesoureiro será auxiliado por fieis de sua inteira
confiança, que funccionarão sob sua responsabilidade.
Art. 35. A escripturação das operações, na Thesouraria, será
feita pelo escrivão, to ou 2" escripturario, designado por portaria
do director da Contabilidade, auxiliado por tantos escripturarios
quantos forem necessarios ao serviço.
Art. 36. No desempenho de suas funcções, a Thesouraria
procederá de accôrdo com o Capitulo VII, Titulo 111, do decreto
n. 7.751, de 23 de dezembro de 1909, e mais disposições em vigor,
na parte que não tiver sido alterad::t_ por este regulamento.
Art. 37. Ao thesoureiro geral compete a direcção da Thesourario na parte concernente ao recebimento, guarda e entrega dos
valores; incumbe ao escrivão dirigir os serviços relativos á respectiva escripturação.
Art. 38. A's Pagadorias cabe :
a) á primeira - o pagamento de vencimentos de todos os empregados civis, dos inactivos e dos pensionistas, qualquer
que
1
seja o Ministerio a que pertença a despesa ;
b) á segunda - o pagamento de despesa de material, inclusive
férias de operarias, e, em geral, todos os demais pagamentos a se
fazerem no Thesouro.
Art. 39. Em cada Pagadoria haverá um pagador e fieis, afim
de auxiliai-os nos pagamentos. Os fieis serão da confiança dos pa- _
gadores.
Art 40. Os pagadores respondem pelas quantias recebidas da
Thesouraria Geral para os respectivos pagamentos, e a sua responsabilidade decorre não só da leQ"alidade dos documentos dQ despesa relativos ao pagamento, camo igualmente da verificação da
identidade da pessôa do credor.
Paragrapho uni co. Os pagadores respondem ainda pelos pagamentos indevidos e illegaes, feitos fóra e dentro das pagadorias,
por seus fieis, que, pera uh~ elles, são, por sua vez, tambem responsaveis.
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Art. 41. Os pagadores não conservarão em seu poder quan-.
tias superiores ás necessarias ao pagamento <ft& s despesas do dia
seguinte.
Art. 42. O Director da Contabilidade procederá, semestral·
mente, e quando assim entender, a balanço nos cofres dos pagadores, para verificar a exactidão dos saldos apontados nos livros
de receita e despesa.
Art. 43. Os chefes das pagadorias serão .os escrivães, des·
ignados pelo Director da Contabilidade, entre os tos e 2° 5 escriptu..
rarios, com exercido na Directoria, e que se distinguirem por sua
idoneidade moral e profissional.
Art. 44. Aos escrivães compete dirigir as pagadorias, mantendo
nellas a disciplina, chefiando todo o pessoal, inclusive os pagadores, distribuindo os trabalhos e encerrando-os á hora regimental
e, bem assim, escripturar diariamente os livros de receita e despesa.
Art. 45. Em cada pagadoria servirão, além do escrivão, os escripturarios nece?sarios ao deselll:p.enho <;los serviços, sendo estes
designados pelo dtrector da Contabilidade entre os empregados com
exercido na Directoria.
Art. 46. Pelos damnos á Fazenda Publica, originados de erros
ou enganos na extracção dos cheques ou dos que forem falsamente
extrahidos, responderão os escripturarios que extraltirem taes
cheques.
Art. 47. Os pagamentos, quer na ta quer na 2a Pagadoria, obe·
decerão ás normas actualmente em vigor, que, entretanto, poderão
ser alteradas pelo director geral ou pelo Ministro, mediante proposta do director da Contabilidade, ou por iniciativa da Conta.
doria Central da Republica, sempre que taes normas contrariem
ou embaracem os methodos de contabilidade e escripturação es~
tabelecidos.
Art. 48. As pagadorias levantarão diariamente balancetes para
verificação dos saldos ~xistentes em caixa ; esses balancetes, assignados pelos escrivães e pagadores, serão enviados á Directoria da
Contabilidade.
_. r
Art. 49. Findo o ultimo dia do periodo addicional de cada
exercido, os escrivães, com os pagadores, encerrarão os livros da
receita e despesa, sendo recolhido á Thesouraria Geral o saldo
existente em caixa.
Art. 50. Sob responsabilidade estricta dos pagadores, nenhuma
ordem de pagamento será cumprida sem haver sido préviamente
registada pelo Tribunal de Contas ou por suas delegações. Caso
os pagadores effectuem qualquer pagamento sem o preenchimento
dessa exigencia serão as importancias pagas levadas á conta de
alcance dos mesmos pagadores.
§ 1o. O registo do Tribunal de Contas libera os pagadores de
qualquer responsabilidade, quanto ao aspecto legal da despesa;
ficam, porém, responsaveis pela validade dos pagamentos que effe~
ctuarem, directamente ou por meio de fieis e propostos.
§ 2°. Verificada a nullidade do pagamento, por falta de idonci~
dade legal da pessoa que houver receuido, ou inobservancia de
formalidades regulamentares, os pagadores deverão entrar dentro
em oito dias com a importancia indevidamente paga, sob pena de
suspensão c mais medidas a-.:autclatorias dos direitos da Fazenda
Nacional
Art. :r, 1. Embora regi~tada pelo Tribunal de Contas, subsiste
inteira a responsabilidade dos Ministros e chefes de repartição e
directores de Contabilidade, quanto á moralidade e conveniencia
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Jda despesa que empenharam c quanto á rcg11laridade do processo
de liquidação ..
§ 1°. Por occasião da tomada de contas dos pagadores, o Tribunal de Contas responsabilizará os ordenadorcs secundarios que
houverem requisitado pagamentos illegacs, não sujeitos a registo
prévio.
§ zn. E' licito aos Ministros sustar o pagamento de despesa registada pelo Tribunal de Contas, sem que assista qualquer direito
de reclamação fundada no registo.
CAPITULO VI
IJJ\ IJIHECl'ORJA DO PATRJMONIO

J\rt. 52. A' Dircctoria do Patrimonio, compm;ta de uma Secretaria, cfc uma ~)u\I·Dhcctoria administrativa c dua:; technicas,
compele:
1o, dirigir, inspeccionar e fiscalizar os negocios attincntes aos
bens moveis, immoveis e semoventes do domínio nacional, cuja·
:mprema administração pertence ao Ministro da Fazenda :
.
2°, fazer tombo e assentamento de todos os proprios nacionaes,
com indicação discriminada de sua especic, situação, valor uo
estimação, estado de convervação, e destino que lhes tenha sido dad. o
Paragrapho unico. Centralizando-se na Directoria do Patrirnonio
Nacional a administração dos bens pertencentes á Nação, o tombamento por ella feito constitue o cadastro dos referidos bens, para
todos os effeitos legaes e jurídicos ;
3°, velar pela conservação dos que se acharem applicados a
quaesquer serviços dos outros Ministerios, ou em poder de particulares, a titulo de arrendamento, locação, ou simples occupação
graciosa, em virtude de autorização legal. .
§ 1°. Para os effeitos do que fica acima determinado, cada Mil1isterio, comquanto tenha sob a sua administração immediata bens
moveis e immoveis, de propriedade da Nação, empregados em serviços a seu cargo, deveráJ todavia, enviar á Directoria do Patrímonio Nacional, annualmcnte, e todas as vezes que clla as requisitar, informações detalhadas sobre o estado de conservação dos
referidos bens, com indicação dos reparos e melhoramentos de que
necessitarem, afim de se providenciar de modo a que não soffram
qualquer depreciação ;
§ 2·•. A adaptação de qualquer proprio nacional ao serviço para
que o destinar o Ministerio que a reclamar será feita pelo mesmo,
correndo a despesa correspondente á conta do respectivo credito
orçamentario, e, bem assim, as dos reparos c melhoramentos mencionados no paragrapho anterior ;
.
4°, propor a venda, arrendamento, locação, permuta ou aforamento dos bens do Patrimonio Nacional, conforme n natureza dos
mesmos, quando isso se faça mistér ;
5°, emittir parecer fundamentado :
a) acerca das propostas que acaso forem apresentadas ao
nisterio da Fazenda para acquisição de quaesquer bens do dominiÕ
da União;
b) sobre as de permuta de bens pertencentes a qualquer dos
Estados da Republica, ou a particulares, por proprios nacionaes;
6°, promover, quando necessarias, c mediante concurrencia publica, as obras de constrncção, reedificação, ou reparos dos pro·
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prios nacionaes, formulando as clausulas communs, e as de caracter
technico, que deverem figurar nos editaes de chamamento.
7°, propôr a execução administrativa de quaesquer obras,
quando tenham caracter de urgcncia;
s~, proceaer ás medições, demarcações novas, ou á aviventação das já existentes, nos bens tcrritoriaes do Patrimonio Nacional, e proporcionat os elementos technicos necessarios á celebração de contractos, de qualquer cspecic, que tenham por objectos
bens nacionaes ;
go, velar pela boa e regular arrecadação da renda f'roveniente
dos proprios nacionaes, promovendo-a pelos Uteios ao seu alcance,
e enviando á Directoria da Receita Publica as guias referentes a
essa mesma renda, e respectivas multas, quando, porventura, em
atrazo, afim de, por aquella repartição do Thesouro, se proceder á
respectiva cobrança, sempre que se tra.lar df~ proprios nacionaes
situados no Districto Federal e no Estado do Rio de janeiro.
§ 1o. No caso de tratar-se de igual cobrança com relação a
proprios nacionaes existente~~ no:. demais Estados da Hepublica, at;
referidas guias deverão ser ex trahidas nag collJpetenlc·• ~~·tações
arrecadadoras de tal renda, c endereçadas ás delegacias flscaes
respectivas, para que possam promovei-a judicialmente.
§ 2". Para perfeita execução do disposto na alinea antecedente, a Directoria do Patrimonio Nacional não só expedirá as necessarias ordens e instrucções ás diversas estações do Ministerio
da Fazenda, a cujo cargo se acha a arrecadação da renda proveniente dos proprios nacionaes, como intervirá junto a ellas, para
fiscalizar os actos referentes <i observancia dessa~ mesmas ordens
e instrucções ;
10, organizar o archivo dos documentos que disscrcllt respeito
nos bens do domínio nacional c, bem assim, a collectanea dos actos
de jurisprudcncia administrativa c judici:uia concernente aos ditos
bens;
11, proceder, annualmcntc, á revisão do tombamento dos refe·
ridos bens, afim de serem nclle incluidos, de accordo com a legislação em vigor, os novamente adquiridos, e eliminados os que, por
qualquer motivo, houverem sido dcsaggrcgados do Patrimonio
Nacional;
12, proporcionar, prévia e opportunamente, aos procuradores
da Republica os elementos precisos para que esses funccionarios
possam praticar os actos jurídicos relativos á effectividade da in
corporação mencionada no numero anterior;
13, fornecer os dados necessarios para, em juizo competente c
por intermedio dos Procuradores da Republica, provocar a homoJo ..
gação das medições, demarcações, ou aviventação das existentes,
quando amigavelmente realizadas, nos bens territoriaes do dominio
nacional, assim como a propor as acções, que no caso couberem,
para que alli ellas se liquidem, quando, acaso, taes exigencias
constituírem objecto de litígio ;
14, proporcionar os clerp.entos adequados á celebração de contractos concernentes aos bens de domínio nacional, ou que se façam
precisos para apurar a situação dos mesJllOS bens ;
15, preparar e expedir as cartas de aforamento e averbar as
Jtpostillas de transferencias do domínio util.
Art. 53. A' Secretaria incumbe:
a) preparar e encaminhar a seu destino a correspondencia da
Dircctoria ;
b) escripturar o protocollo da repartição i
4
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c) fazer a distribuição de todos os papeis pelas sub-directorias
que deverem estudai-os e instruil-os com as competentes informações c pareceres ;
e
d) lavrar, em livros a isso destinados, os termos d posse dos
funccionarios da Directoria ;
e) transmittir as ordens do dircctor ás tres sub-directorias c
aos funccionarios respectivos ;
f) fazer entrega, aos interessados, dos titulos de aforameilto de
terrenos marinhos situados no Districto Federal e no Estado do
Rio de Janeiro ;
g) expedir as cartas de licença para transferencia de dominio
util, e bemfeitorias acaso existentes em taes terrenos, quando estes
aforados, de accôrdo com os elementos fornecidos pelas Sub-Dircctorias competentes ;
lz) nns mesmas condições expedir guias para o recolhimento de
quantias provenientes de renda~> dos bens patrimoniaes da Nação c
as de caução ou deposito;
i) extrahir guias para pagamento de fóros, laudemios e outros
quaes4uer emolumentos relativos aos terrenos sujeitos á emphy·
teuse, e dar-lhes o destino conveniente ;
j) rcrnetter as •:uias para cobrança ''amigavel das rendas dos
bens do Patrimonio Nacional, quando esgotados os meios para a
arrecadação das mt·smas;
k) fazer publica: os editaes necessarios aos contractos da Fazenda Federal, que disserem respeito aos bens nacionaes, e, bem
assim, os referentes a qualquer serviço que, pela Directoria, houver
de ser effectuado por meio de concurrencia publica;
l) promptificar, com os elementos facultados pelas Sub:-Direc...
to rias competentes, as folhas para o pagamento de diarias aos
fnnccionarios que ás n~esmas fizeram jús;
m) organizar, e ter a seu cargo, o archivo de todos os documentos que interessem aos bens nacionas, sob qualquer aspecto,
c á collectanea dos aclos de jurisprudencia administrativa e judiciaria, referente aos ditos bens ;
n) dar as necessarias instrucções aos funccionarios incumbidos
do archivamento de todos os processos relativos aos proprios na·
cionaes, de modo a facilitar-lhes a busca e a descoberta, quando,
por qualquer motivo, se fizerem precisos para esclarecimentos em
outros papeis, que com elles se relacionem e tenham de ser informados por qualquer dos departamentos da Directoria ;
o) preparar os títulos de aforamento dos terrenos de marinha
situados no Districto Federal e no Estado do Rio de janeiro, e darlhes o devido destino ;
p) proceder do mesmo modo quanto aos titulos referentes aos
terrenos da Fazenda Nacional de Santa Cruz, e, bem assim, com
relação aos que estiverem sob o rcgimcn da cmphytcnsc.
Art. 54. i\' 1' Sub·Directoria compete:
a) proceder ao assentamento de todos os hens patrimoniacs da
Nação, com a indicação dos caractcristicos que os descriminem c
individualizem, de modo patente, dcfinindo-.lhcs a situação, o valor,
ou estimação cnrrcspondeutc, o cstndo de conservação c o destino
que lhes haja sido dado, c organizando, em asada opportunidade,
um album photographico dos predios existentes entre esses bens;
b) proceder á organização dos trabalhos de estatística relativos
á arrecadação das rendas provindas dos bens do Patrimonio Na..
cional;
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c) fazer a relação dos edificios de prop11Jedade nacional, tomados por aluguel, na Capital Federal e no Estado do Rio ~e
janeiro. ·
Paragrapho unico. Para execução do serviço acima mencionado, deverá a 1 Sub-Directoria soccorrer-se dos esclarecimentos e dados indispensaveis, que lhe serão, obrigatoriamente,
fornecidos pelas correspondentes Sub-Directorias technicas.
d) colleccionar e estudar as escripturas relativas á acquisição dos
immoveis que fazem parte do Patrimonio Nacional, afim de melhor
conhecer-lhes a origem e de, concomitantemente, certificar-se das
condições em que se encontrem, promovendo, por meio de representação ao Director, as diligencias que se lhe afigurarem necessarias para garantir o direito de propriedade da União, e, bem assim,
para o aproveitamento ou alienação dos que acaso estiverem devolutos, ou em poder de intrusos.
·
Paragrapho uni co. Representar perante o Director, no caso _de
verificar a intrusão acima referida, afim de que essa autoridade providencie de modo a fazer cessar essa anomalia ;
e) collecionar e conservar as plantas, relativas aos mesmos
bens e existentes na Repartição, classificando-as convenientemente.
Art. 55. A' 2a Sub-Directoria incumbe :
a) inspeccionar os proprios nacionaes e zelar pela sua conservação, propondo as obras de que necessitarem, organizando os
respectivos projectos e orçamentos;
.
b) fornecer á Secretaria as minutas dos editaes de concurrencia
para o serviço de construcção, reconstrucção ou simples concertos
dos referidos proprios, e as dos concernentes á acquisiç:io do ma·
terial necessario ao dito serviço, quando, porventura, tenha este
de ser effectuado por administração ;
c) entregar ao Director, no principio de cada anno, uma resenha
dos trabalhos technicos executados durante o decurso do anno
anterior;
d) emittir parecer ácerca das propostas que forem apresentadas
para execução de qualquer serviço que hvcr de ser effectuado
mediante concutrencia publica.
Paragrapho unico. Esse parecer deverá versar, exclusivamente,
sobre a parte technica das referidas propostas ;
e) fazer o tombamento de todos os immoveis prediaes, levantando as plantas respectivas, descrevendo-os minuciosamente, avaliando-os, sempre que isso for preciso, e ministrando á 1' Sub-Directo.ria os elementos reclamados para a correspondente escripturação
a seu cargo;
f) fornecer á Secretaria os apontamentos indispensaveis para
que possa ella organizar as folhas de pagamento das diarias aos
funccionarios em serviço externo e aos trabalhadores das turmas
porventura constitui das;
g) transmittir, mensalmente, á la Sub-Directoria, as notas relat~vas á ~cquisição, incorporação, locação ou alienação dos propnos nacwnaes, tendo em vista o criterio dos valores existentes,
ou addicionados, em virtude de obras que os haja beneficiado ;
. . h) escripturar, em livro de etc, o custo e despesas dos proprios
nacwnaes, e a renda por elles produzida, para que, em qualquer
m mento, esteja a Directoria habilitada a julgar a vantagem na
conservação de qualquer desses proprios ;
i) exercer fiscalização, dentro de sua alçada, sobre a renda
desses proprios e das fazendas da União.
11
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Art. 56. A 3• Sub-Directoria cabe :
a) presidir e proceder á organização do cadastro dos terrenos
de marinha e seus accrescidos, quer dos já aforados, quer dos
occupados, devida ou indevidamente, quer, finalmente, dos que
estiverem devolutos, propondo ao Director todas as medidas em seu
conceito necessarias para a defesa dos direitos da União sobre
essa parte do seu patrimonio.
Paragrapho unico. A organização desse cadastro deverá ser
feita pela propria 3a Sub-Directoria, quanto aos ditos terrenos situados no Districto Federal, e no Estado do Rio de janeiro :
b) emittir parecer sobre a parte technica dos processos de
aforamento dos ditos terrenos, e seus accrescidos, e nos de transferencia de dominio util e bemfeitorias;
c) avaliar, medir e demarcar os ditos terrenos;
·
d) calcular a deducção do fôro correspondente ;
e) proceder, precipuamente, á revisão do assentamento dos
terrenos marinhos aforados, afim de propor as correcções que nelles
se fizerem indispensaveis;
/) fornecer, mensalmente, á ta. Sub-Directoria as notas relativas
ao assentamento dos referidos terrenos, afim de que aquella Repartição fique habilitada a desempenhar a funcção que lhe é attribuida
no art. 56, letra a.
Art. 57. Para a execução, nos Estados, dos serviços technicos
referentes aos bens patrimoniaes, serão constituidas quatro circumscripções, a cargo de engenheiros e auxiliares, commissionados
ou contratados, como melhor convier.
Paragrapho unico. As circumscripções serão assim constituidas:
la, Terrltorio do Acre e Estados do Amazonas, Pará, Maranhão,
Piauhy e Ceará ;
2a, Rio Grande do Norte, Parahyba, Pernambuco, Alagôas,
Sergipe e Bahia ;
3a, Es.pirito Santo, Minas Geraes, Matto Grosso e Goyaz;
4a, S. Paulo, Paraná, Santa Catharina e Rio Grande do Sul.
Art. 58. No caso de commissão, os engenheiros e conductores
technicos serão propostos pelo Director do Patrimonio e nomeados
pelo Ministro da Fazenda, sejam ou não funccionarios publicos.
§ 1°, O numero de engenheiros e conductores de cada commissão será fixado de accôrdo com o vulto do serviço na circumscripção respectiva.
§ ~~ Os desenhistas e trabalhldores serão de livre escolha do
engenheiro que chefiar a commissão.
Art. 59. No caso de contracto, ao contratante será livre escolher
os seus auxiliares.
Art. 60. Executado por uma ou outra fórma, a direc~ão e-a
fiscalização do serviço caberão á Directoria do Patrimon10, por
suas Sub-Directorias technicas, as quaes fornecerão os modelos e
instrucções necessarias.
CAPITULO VII
DO GABINETE DO CONSULTOR DA FAZENDA PUBLICA

Art. 61. Ao Consultor da Fazenda Publica incumbe:
a) emittir parecer em todos os papeis que lhe forein submet~
tidos á consulta pelo Ministro ou pelo Director Geral do Thesouro ;
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IJ) opinar em todos os contractos ou convenções internacionaes
celebrados em virtude de leis e regulamentos ;
c) redigir as minutas dos termos de contractos, ajustes e escripturas de alienação ou arrendamento dos bens do dominio da União
e todos os em que ella fôr parte interessada.
·
Paragrapho unico. As minutas dos termos de contractos, ajustes
e escripturas serão feitas em duas vias conferidas e rubricadas ; a
primeira via seguirá com o processo para a repartição em que
houver de ser lavrado e assignado o contracto ; a segunda ficará
archivada na Directoria que fiscalizar a execução do contracto e a
ella será annexada a publicação official do contracto assignado ;
d) rubricar as minutas dos termos de contractos ;
·
e) fornecer aos procuradores da Republica os elementos que
forem reclamados para a defesa da Fazenda, por actos emanados
do Ministerio. Deste serviço ficará, especial e exclusivamente, encarregado um dos auxiliares.
Art. 62. O Consultor terá auxiliares aos quaes cabe emittir pa·
recer em os papeis que lhe forem distribuidos e minutar os termos
de contractos e escripturas.

CAPITULO VDI
DO PESSOAL

Art. 63. O pessoal do Thesouro será o da tabella annexa a este
regulamento, com os vencimentos e gratificações alli estabelecidos.
Paragrapho unico. As gratificações aos empregados da Thesouraria Geral, aos escripturarios, continuas e serventes das pagado.rias e aos escripturarios da Directoria da Despesa, encarregados
do preparo das folhas de pagamento dos diversos Ministerios -tem
por fim a remuneração de serviços prestados fóra das horas do expediente e a compensação de possiveis prejuizos.
CAPITULO IX
DAS NOMEAÇÚES

Art. 64. Os funccionarios do Thesouro Nacional serão nomeados por decreto do Presidente da Republica, á excepção:
1°, dos dactylographos, cobradores, archivivista-conservador,
cartorario e seus ajudantes, porteiros e seus ajndantes e continuas,
·
cuja nomeação será por titulo do Ministro da Fazenda ;
~~ os fieis serão admittidos, respectivamente, pelo thesoureiro
geral e pagadores, com parecer do director da Contabilidade e
approvação do Ministro ;
3o, os serventes serão nomeados pelo director geral do Thesouro.
Art. 65. Os directores do Thesouro, o delegado do Thesouro
em Londres, o contador e o consultor da Fazenda são de livre
escolha e nomeação do Presidente da Republica e exercem o cargo
em commissão.
Art. 66. As nomeações de 4° escripturario recahirão em empre·
gados ou pessoas habilitadas em concurso de 1a entrancia, prestado de accôrdo com a legislação vigente.
Paragrapho uni co. O concurso de 1a entrancia comprehenderá
tambem exame de dactylographia.

ACTOS Dn I>ODTm EXECUTIYO

Art. 67. O provimento dos demais empregos de 2" entrancia
é de accesso. Para os Jogares de sub-director serão escolhidos,
funccionarios de Fazenda de hierarchia Jmmediatamente inferior a
esses cargos c que tenham revelado notavel capacidade profts..
sionaJ.
Parngrapho tmico. O consultor c seus auxiliares serãf? formados em dtreito.
.
Art. 68. As promoções, a partir de 3° escripturario, inclusive, c
salvo os chefes de serviço, serão feitas dous terços por merecimento
c um terço por antiguidade absoluta em cada classe.
§ 1°. Para a primeira vaga que se der em cada classe, depois
de expedido o presente regulamento, será feita a promoção por
antiguidade. As duas seguintes scl-o-ão por mercimento, e assim
por deantc.
§ 2n. Nenhum funccionario, até o cargo d~ 1" cscripturario, po..
derá ser promovido por merecimento si não contar, pelo menos,
dous annos no logar que occupa.
Art. 69. Para os Jogares de thcsoureiro geral c pagadores
poderão ser nomeados quaesqucr pessoas com a precisa idoneidade.
As vagas de thesoureiro e pagador serão de preferencia providas
pelos fieis que tenham habilitação e pratica necessarias ao serviço,
comprovadas pelo seu tirocinio profissional.
Art. 70. Nas nomeações por acesso serão preferidos os cmprc~
gados que se tenham distinguido pelas seguintes qualidades :
Aptidão profissional, probidade, zelo, assiduidade, perfeita ex..
acção no cumprimento de deveres e antiguidade.
Art. 71. As vagns que se derem no Thesouro Nacional poderão
ser preenchidas com empregados da mesma ou de outras quaesquer
repartições de Fazenda, e vice-versa, desde que tacs empregados
estejam nas condições exigidas neste regulamento.
Art. 72. As vagas de porteiro, ajudante de porteiro c continuos
serão preenchidas, attenta á hierarchia desses empregados c observando-se, para as promoções, o seguinte criterio: uma por antiguidade e outra por merecimento. Quanto ás vagas de continuo
o preenchimento se fará pelos serventes, que tiverem as precisas
habilitações, obedecendo-se ao mesmo criterio.
Art. 73. O logar de cartorario será preenchido por accesso de um
dos ajudantes ; c os destes, os dos dactylographos c cobradores
s~rão de livre escolha do Ministro.
Art. 74. O Director Geral do Th2souro, o Contador, o Consultor c os Directorcs ~scolhcrão, dentre os funccionarios do
quadro de Fazenda, os que devam servir de secretarias ou auxiiares, de escrivão e de ajudantes da Thesouraria Geral e Pagadorias
de Chefes de secção da Dircctoria Geral do Thesouro.
CAPITULO X

nAs sunsnn:tçOEs
Art. 75. Os Dircctorcs das repartições do Thcsouro em seus
impedimentos c, na falta de designação especial do Ministro, serão
substituidos pelos respectivos Suh-Oirectorcs, por ordem de anti~
guidade.
Paragrapho unico. Na Contadoria Central c na Directoria do
Patrimonio, na ausencia de designação especial, serão substituidos
pelos respectivos Sub-Directores administrativos, sendo nesta ulti.ma
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os Sub-Directores technicos, por sua vez, substHuidos pelos respectivos ajudantes e, na ausencia destes, pelo funccionario mais antigo.
Art. 76. Os Sub-Directores serão substituídos, respectivamente,
pelos 1o• escripturarios e auxiliares mais antigos, salvo outra designação do director e do Consultor da Fazenda Publica.
Art. 77. O thesoureiro geral e os pagadores, em seus impedimentos por motivo de licença, nojo, gala e serviços obrigatorlos,
serão substituídos pelos fieis que, _préviamente, forem designados
para esse fim, com approvação da Directoria.
, Nos casos de impedimento resultante de suspensão on processo
, de responsabilidade, o-thesoureiro e os pagadores não poderão ser
substituídos por seus fieis. A substituição recahirá em empregado
de Fazenda, designado pelo respectivo Director, sob a approvação
do Ministro.
Art. 78. Os auxiliares do Consultor e os Procuradores da Fazenda serão substituídos por quem o Ministro designar dentre os
bachareis em direito, escolhidos de preferencia os empregados de
Fazenda.
Art. 79. A substituição de engenheiro de primeira classe
competirá ao de segunda mais antigo e a deste ao conductor
technico mais antigo, e a de cond uctor technico a quem o Ministro
da Fazenda designar.
Art. 80. Os fieis de thesoureiro geral serão substituídos por
fieis interinos, nomeados de conformidade com o art. 64, n. 2;
e os dacty!ographos por quem o Ministro designar,
Art. 81. O cartorario será substituído pelo ajudante mais antigo
e os porteiros pelos respectivos ajudantes. Os ajudantes de cartorario e porteiro serão substituídos pelo continuo que possuir competencia e idoneidade, designado pelo Director Geral. Os contínuos
serã. o sub.stituidos pelos serventes e estes por pessoas admittidas a
juizo do Director Geral.
CAPITULO XI
DAS LICENÇAS E APOSENTADORIAS

Art. 82. Os funccionarios do Thesouro Nacional terão direito

a licenças, ferias e aposentadorias, de accôrdo com a legislação
que víg,')far.

CAPITULO XII
DA ACÇÃO DISCIPLINAR

Art. 83. Os empregados de Fazenda nos casos de negligencia,
falta de cumprimento de deveres, desobediencia, desrespeito áa
ordens legaes de seu superior hierarchico, ausencia do serviço sem
causa justificada ou outras faltas disciplinares, que não constituam
crime definido na legislação vigente, serão puttidos, segundo a gravidade da falta, com as seguintes penas:
a) advertencia ;
b) reprehensão verba) ou por escripto, particular ou publica;
c) suspensão ;
d) exoneração.
§ 1°. A pena de suspensão terá Jogar :
a) poc negligencia, ctesobediençla 0\1 taJta 4e cumprimento qe

deveres;

·
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b) por falta de comparecimento sem causa justificada, por oito
dias .consecutivos ou 15 interpolados, durante o mês ou em dous
seguidos.
§ 2° Será applicada a exoneração no caso de faltas mais graves
que as determinantes de suspensão. Quando o empregado contar
mais de 10 annos de serviço, só poderá ser exonerado, salvo o
caso de condemnação judicial, mediante ·processo administrativo.
Art. 84. São effeitos da suspensão :
to, como pena disciplinar (no prazo maximo de 30 dias) a
perda de todos os vencimentos ;
2°, como medida preventiva, sómente a perda da gratificação
ou percentagem ;
3°, em consequencia de pronuncia - a· perda da gratificação,
percentagem e privação da metade do ordenado, até ser afinal
condemnado ou absolvido, restituindo-se a outra metade e a grau..
ficação ou percentagem em caso de absolvição.
§ to. No caso de condemnação, que não importe na perda do
emprego, o funccionario perderá todo o vencimento emquanto
estiver cumprindo a pena.
§ 2°. Annullada a suspensão administrativa, terá o funccionario
direito ao vencimento de que houver sido privado.
Art. 85. Poderá ser applicada a pena de advertencia ou de
prohibição de entrada na repartição ás pessoas que perturbarem o
expediente ou se tornarem inconvenientes.
Art. 86. As penas estabelecidas no art. 83, letras a, b e c, serão
impostas pelos Directores, Contador e Consultor, que darão conhecimento da providencia ao Ministro da Fazenda, quando julgarem
que o funccionario deva ser punido de modo mais severo.
Os sub-directores e chefes de secção poderão apenas impOr
as penas de advertencia e reprehensão verbal, com sciencia imme ..
diata do respectivo Director, Contador e Consultor.
CAPITULO XIII
DO EXPEDIENTE

Art. 87. O expediente do Thesouro Nacional será, ordina ...
riamente, de seis horas, das 10 ás 16. Sempre que o serviço exigir
poderá o Ministro, a seu arbritrio, pro rogar o expediente das repartições de Fazenda pelo espaço de tempo que julgar necessario ;
assim tambem nos seus departamentos os respectivos chefes.
Art. 88. De accôrdo com a organização das Directorias, Con..
tadoria e do Gabinete do Consultor da Fazenda, haverá em cada
repartição em que as mesmas 'se subdividem, um livro para assf..
gnatura do ponto ás horas marcadas para começar e findar o tra•
balho, sendo encerrado pelos sub-directores e demais chefes im...
mediatos.
Art. 89. O empregado que faltar ao serviço soffrerá a perda..
total ou parcial dos seus vencimentos, conforme as regràs se
guintes =
to, o que falta1· sem causa justificada perderá todo o vencimento ;
2°, o que faltar por motivo de molestia, devidamente justifi..
cada, perderá sómente a gratificação.
§ 1°. A au,-encia por motivo de nojo, ou gala de casamento, não
será considerada falta para os effeitos da perda de vencimentos.
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§ 2°. Serão provadas com attestado medico as faltas por molestia, quando excederem a tres em cada mês.
'
§ 3°. Não serão consideradas justificadas as faltas provenientes
do desempenho de serviços não obrigatorios.
§ 4°. Ao empregado que comparecer depois de encerrado
o ponto, mas dentro da hora que se seguir á fixada para o começo
dos trabalhos, justificando a demora, ou se retirar com a devida
permissão, uma hora antes de findo o expediente, será descontada
sómente metade da gratificação.
§ 5°. O que comparecer mais tarde, embora justifique a demora,
ou se retirar mais cedo, perderá toda a gratificação.
§ 6°. O comparecimento, depois de encerrado o ponto, sem
moti'v:o justificado, e a sabida sem permissão; antes de findar o expediente, importarão a perda de todos os vencimentos.
§ 7°. O desconto, por faltas interpoladas, recahirá sómente nos
. dias em que estas se derem; mas, si as faltas forem successivas, o
desconto estender~se-á tambem aos dias que, não sendo de serviço,
ficarem comprehendidos no periodo das faltas.
§ 8°. Nenhum desconto, porém, será feito ao empregado que
, não comparecer á hora marcada, ou não assignar o ponto, nos
seguintes casos:
1°, emquanto estiver em serviço da repartição fóra della, por
designação da autoridade competente;
' 2°, quando for sorteado para o serviço do jury, durante o tempo
da respectiva sessã.o do Tribunal;
· ao, quando estiver no desempenho de outro serviço de natureza
· obrigatoria ;
§ QO. Em todos os casos de que trata o presente artigo dever'
ser feita a devida annotação no livro competente.
CAPITULO XIV
DOS RECURSOS

Art. 90. Os recursos serão voluntarlos e ex-ofjiclo e serão interpostos para o Ministro da Fazenda.
§ 1°. Os voluntarios:
a) das decisões em primeira instancia proferidas pelas repartições
da Capital Federal, pelas collectorias e estações fiscaes no Estado
, do Rio de Janeiro, pelas delegacias fiscaes, e pelas alfandegas,
quando versarem sobre classificação ou qualificação de mercadorias ;
b) das decisões proferidas em segunda instancia pelas delegacias fiscaes.
§ 2°. Os ex-ofjicio :
a) de todas as decisões favoraveis ás partes, proferidas pelas
collectorias do Estado do Rio de janeiro e Mesa de Rendas de Macabê;
b) das decisões relativas á infracção de regulamentos, proferidas
em favor das partes pelas repartições da Capital Federal e pelas
· delegacias fiscaes - quando neste sentido reformarem decisões de
primeira instancia ou assim as proferirem em primeira instancia.
§ 3°. Fica abolido o recurso ex-ofjicio das decisões de segunda
instancia confirmando as de primeira favoraveis ás partes e observad9 para todos os casos de multas o art. 226, § 2°, do regulamento
do imposto de consumo, baixado com o decreto n. 14.648, de 26 de
janeiro de 1921.
~
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§ 4°. Fóra dos casos especificados nos paragraphos antecedentes, os recursos, quer voluntarios, quer ex-officio, serão inter..
postos paraas delegacias fiscaes
Art. 91. Os recursos que tiverem de ser julgàdos pelo Ministro
serão encaminhados pela secção do protocollo geral :
a) os que versarem sobre multas por infracção de regulamentos
relativos a rendas internas, directamente, ao Director da Receita
Publica; e assim tambem os que versarem sobre questões suscitadas nas alfandegas, excepto os relativos á classificação ou valor
de mercadorias ;
b) os recursos relativos á classificação ou valor de mercadorias serão, depois de .informados pelos inspectores das
alfandegas, enviados á iuspectoria da Alfandegado Rio de ]aneiro,
que, ouvida a respectiva Commissão de Tarifa, informarà como
procede ou procederia em relação á classificação ou arbitramento
do valor da mercadoria, objecto do recurso. Prestada a informação,
será o processo enviado ao Oirector da Receita.
Art. 92. Sobre os recursos de que tratam as letras a e b,
do art. 91 o Oirector da Receita, dará seu parecer, sem mais
informes de funccionarios seus subordinados ou das demais repartições do Thesouro.
Quacsquer outros recursos serão encaminhados, conforme o
seu objecto, aos Directores e Consultor, que emittirão seu parecer,
independente de informações, nos termos d~ste artigo.
Art. 93. A publicação da decisão do Ministro da Fazenda, sobre
os recursos e questões submettidos a seu despacho, será acom~
panhada do parecer em que se apoia a decisão, se não for funda~
mentada, ~precedida da sentença reccorrida.
Paragrapho unico. Para os effeitos dessa publicação, as repartições da instancia inferior remetterão copia authentica e concertada da decisão que houvt>n'm proferido no processo.
CAPITULO XV
DISPOSIÇÕES GERAES

.
Art. 94. As communicações e processos, mesmo constituidos
por petições, memoriaes ou officios dirigidos ao Ministro ou a
qualquer dos chefes das repartições do Thesouro serão abertos no
protocollo geral a cargo da Oirectoria Geral, que os encaminhará,
depois de numerados e registados; ás repartições em cujas attribuições estiver, originariamente, o encargo de examinai-os, estudai-os ou preparai-os.
§ 1°. De posse da corrcspondencia o Chefe da ta· Secção fará
entregar aos destinatarios os telegrammas e abrirá a que não
estiver com a nota de- confidencial ou reservado;
§ 2°. A correspondencia confidencial ou reservada será entregue ao Directõr Geral.
·
Art. 95. Os processos preparados nas diversas directorias, para
despacho final, serão reruettidos á 3'~ Secção da Directoria Geral.
em protocollo organizado de modo que facilite as descargas quando
esses processos hajam de ser restitui dos ás directorias processantes,
§ to. Cada Directoria terá um protocollo de remessa numerado
seguidaf!Iente c organizado de sorte que receba carga e descarga
de papeis;
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§ao. Quando um processo vindo de uma Directoria tiver de ser
pela Directoria Geral remettido á outra, no protocollo de remessa
originado se notará esta circumstancia.
Art. 96. Os despachos proferidos pelo Ministro da Fazenda
nas petições a elle directamente endereçudas e apresentadas serão
publicadas no expediente da Directoria Geral do Thesouro.
Art. 97. As communiçações e ordens decorrentes das deliberações do Ministro serão expedidas ás diversas repartições pelas
Directorias que originariamente houverem funccionado no processo.
§ 1°. Nos despachos interlocutorios a Directoria que os
houver motivado ou soUcitado se incumbirá do respectivo expediente ás repartições.
§ 2°. A Directoria Geral do Thesouro preparará a expedirá
exclusivamente a correspondencia do Ministro e do Director Geral.
Art. 98. Serão despachados pelo Ministro ou pelos Directores
do Thesouro, segundo a competencia que neste regulamento se lhes
assignala, independentemente de novos pareceres ou informações
escriptas, os papeis já processados nas repartições de Fazenda do
Districto Federal e nas delegacias fiscaes nos Estados, com excepção dos que dependerem de escripturacão de credito, empenho de
despesa ou outra formalidade essencial. São prohibidas as informações de simples encaminhamento dos processos ou seus resumos.
Paragrapho uni co. Os papeis processados nas alfandegas
serão remettidos ao Thesouro por intermedio das delegacias,
independente de estudo destas.
Art. 99. As decisões proferidas afinal pelo Ministro têm caracter definitivo e só por sentença judicial poderão ser annulladas.
Sómente depois dellas será adjudicada aos funccionarios a parte
das multas, percentagens, etc., a que tenham direito.
Art. 100. Os pareceres e informações dos funccionarios do
Thesouro Nacional deverão ser em termos claros e concisos,
isentos de acrimonia e animosidade contra quem quer que seja, e
··
restrictos ao objecto em estudo.
Paragrapho unico. Os Directores, o Contador e o Consultor da
Fazenda Publiça mandarão cancellar, no todo ou em parte e conforme julgar conveniente, os pareceres e informações que forem
de encontro ao acima determinado .
., Art. 101. A superintendencia do proprio nacional denominado
"Fazenda Nacional de Santa Cruz" será exercida, em commfssão,
por empregado do Ministerio da Fazenda, indicado pelo Director
do Patrimonio Nacional.
. Paragrapho unico. Como seu auxiliar terá o Superintendente um
funccionario pertencente ao mesmo quadro, que, na referida Fazenda,
desempenhará o cargo de escrivão.
Art. 102. Os Directores do Thesouro, Contador e o Consultor
da Fazenda Publica, dentro nos moldes estabelecidos neste Regulamento, organizarão e submetterão á approvação do Ministro, por
intermedio do Director Geral, os respect~vos regimentos internos,
nos quaes serão espcificadas as attribuições dos funccionarios, a
divisão dos serviços e o modo de serem desempenhados.
Art. 103. As approvações de nomeações de prepostos e agentes
de mesas de rendas, de collectores e escrivães, continuarão a ser
dadas pelas delegacias fiscaes, nos respectivos Estados, e pela
Directoria da Receita, no Estado do Rio de Janeiro.
Art. 104. Para fiscalização da cobrança do sello adheslvo e
outros impostos, a que estiveram sujeitos os papeis e documentos
de transporte marftimo e fluvial e de fretamento de navios, serão
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nomeados pelo Ministro da Fazenda os tiscaes necessarios, um
em cada localidade. subordinados á Directoria da Receita Publica
com os mesmos direitos, regalias e vencimentos dos tiscaes de
impostos de consumo e a mesma percentagem sobre as quantias
que, por diligencia propria, forem arrecadadas á conta da receita
.
de que se trata.
Art. 105. Fica aug_mentado de dous o numero de fieis da The..
souraria do Sello da Recebedoria do Districto Federal, a que se
refere o decreto n. 14.162, de 12 de maio d~ 1920.
Art. 106. E' permittida, para aprendizagem e desenvolvimento
de conhecimentos technicos, a addição, junto á Contadoria Central
da Republica, por prazo nunca superior a um anno, de um funccionario de cada directoria ou secção de contabilidade dos ministerios
ou repartições subordinadas, devendo esse ~unccionario ser escolhido entre os que mais se distinguirem pelo seu zelo e aptidões para
o serviço publico. O numero dos addidos não poderá exceder de 12.
Paragrapho unico. Os funccionarios addfdos para aprendizagem ou aperfeiçoamento, nos termos deste artigo, ficam sujeitos
á disciplina e normas de trabalho instituidas na Contadoria Central
da Republica, e poderão ser desligados em qualquer tempo desde
que, a juizo do Contador, não demonstrem aperfeiçoamento ou
aptidões para o desempenho dos serviços de contabilidade e escrl•
pturação.
CAPITULO XVI
DISPOSIÇOES TRANSITORIAS

Art. 107. Os funccionarios que, em virtude desta reforma,
venham a ser afastados de seus cargos, e não forem ~proveitadC?S em
outros semelhantes, ficarão addidos, na fórma da legislação em v1gor.
~ 1°. Os actuaes officiaes da Procuradoria Geral da Fazenda
Pubhca serão aproveitados em os logares correspondentes de auxi
liares do consultor creados neste regulamento.
§ 2··. Os actuaes engenheiros junto á Superintendencia da
Fazenda Nacional de Santa Cruz poderão ser aproveitados, a juizo
do Governo, no quadro da Directoria do Patrimonio Nacional.
Art. 108. Os logares creados pelo presente decreto para o
quadro do Thesouro serão preenchidos, a juizo do Governo, por
funccionarios pertencentes ao mesmo quadro ou ao de qualquer
outra repartição de Fazenda, e ta,mbem por empregados addidos,
extinctos ou excedentes, com as necessarias aptidões.
§ 1o. Para os cargos technicos da Directoria do Patrimonio
serão preferidos, de accôrdo com a norma estabelecida neste artigo,
os engenheiros que lhe tenham prestado bons serviços protissionaes•
.·
§ 2°. Nas nomeações para o quadro technico da Contadoria
Central da Republica terão preferencia :
a) os funccionarios de contabilidade que, a juizo do Governo,
provem ter conhecimento e pratica de contabilidade e escripturação por partidas dobradas ;
b) os addidos, nas mesmas condições ;
c) em falta de uns e outros, poderão ser nomeadas pessoas
extranhas, com as habilitações necessarias e requisitos legaes ;
, Art. 109. Fica autorizada a abertura dos creditas precisos, deven~o ser nelles incluidas as despesas com a nova installação dos
4
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Art. 110. Revogam-se as disposições em contrario.
Rio de janeiro, 28 de dezembro de 1921.-Homero Baptl$ta.
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o
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TOTAL

I

Ouro

Papel

Ministro:
Gratificação. •
24:000$ l
Representação.
tS:!XXl$ 1 · •
Secretario • • . .
$
1
Ofticlaes de Gabinete.
$
2
Director Geral .
16:000
1
•
Contador.
12:000$
1
Directores . . . .
12:000$
4
Consultor. da fazenda . . . . .
12:000$
1
Delegado do Thesouro em Londres.
12:000$
1
Sub-Contador . . . . . . • .
8:000$
1
Sub-Directores (sendo 2 engenheiros). 11
8:000$
Guarda-livros (chefes de secção). .
7~200$
3
Auxtliares do Consultor. . . . .
6:400$
3
Guarda-livros ajudantes.
6:400$
9
Procuradores da fazenda . . . .
6:400$
3
to• escrlpturartos (4 em commissão
na Delegacia em Londres) . • • 40
6:400$
2o• escrlpturarios . . . .
4:800$
60
301

,.

401

))

•

•

•

70

•

•

•

•

•

Thesoureiro geral (Quebras 6.000$)
Pieis . • . . . . . . . . .
Pagadores (Quebras 6:000$, sendo
3:000$ para cada um). . . . .
fieis (Quebras 25:200$ sendo 1:800$
para cada um) • . • • • • •
Cartorario • • • • •
AJudante. . • . .
Porteiro do Thesouro •
Ajudante. . • . . •
Porteiro do Minlsterio .
Ajudante. . • . . .
Engenheiros ajudantes •
»
de tn classe
Engenheiros de 2a casse.
lnspectores regionaes .
Conductores technicos .
Administrador de Obras .
Desenhistas • . . • . . . . .
Superintendente da fazenda de Santa
Cruz. • . . .
Auxiliar idem idem . •
Contlnuo-archivista idem
Archivista-conservador
Continuos
Correios. . . . . . . . . .
Dactylographos. . . • . . . .
Serventes a 195$ mensaes inclusive
3$ diarlos aos encarregados do serviço da guarda . . . . · . . .
Solicitador da fazenda do Dlstricto
Federal.
A transportar
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1

3:~!
2:~

12:000$

42:000$
18:000$

18:000$

24:000$

12:000$
8:000$

24:000$
18:000$
72:000$

6:000S
6:000$

6:000$
6:000$
4:000$
4:000$
3:000$
3:200$
3:200$
3:200$

18:000$

3:200$
2:400$
1:tm$

38:400$

1:200$ .
6:000$

18:000$

12:000$
132:000$
32:400$
28:800$
86:400$
28:~

345:000$

432:000$

378:000$

198:01:10$
24:000$

36:000$

5

4:800$

2:400$

2

7:000$

3:600$

27:200$

3:800S

109:200J
6:000$
4:SOOS:
6:000$

14
1
1
1
1

1

1
2
·3
4

2

4:(1()()$

4:000$
3:200$
4:000$

3:600$
4:(1()()$
3:600$
6:400$
. 6:000$

5:600$
4:800$

7

4:800$

1

4:800$
4:000$

4

1
1

20
4

16

3:600$
3:600$

2:liW$

2:080$

2:000$
1:600$
2:000$
1:800$
2:000$
1:800$
3:200$
3:000$
2:800$

2:400$

2:400$
2:400$
2:000$

27:000$
33:600$

14:400$

50:400$
7:200$

24:000$

3:000$

3:000$

1:800$
1:800$
1:800$

1:800$
5:400$
5:400$

1:040$
i-1:040$
3:600$

62:400J

12:480$
57:600$

80:655$

34

25:200$

3

392

5:400$
6:000$
5:400$
19:200$

56:400$

2.549:735$
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TOTAL

ffi

PESSOAL

Q
P::

Ouro

o

Transportes

• •

•

• •

Ao encarregado da Bibllotheca pelo
serviço de permuta. • • . . .
Ao encarregado do serviço de electricidade. • • • • • • • • •
Ajudante do mesmo • . • . • .
Aos encarregados dos ascensores. .
Aos empregados da Thesouraria Geral
Aos escripturarios, continuos e serventes das Pagadorlas. • . • .
Aos escripturarios da Directoria da
Despesa, encarregados do preparo
das foUtas de pagamento dos di
versos Minlsterios. • . • • •
Secretario do Director Geral . • •
Aos auxiliares do Director Geral (2)
Secretarios da Contadoria, Dircctorias e do Consultor (6). • . • •
Chefes de secção da Directoria Geral (3) • • • • • • • • • •
Aos funccionarios da secção do Gabinete do Ministro (4). • • . .
Para execução, nos Estados, dos serviçQs technlcos referentes aos bens
patrimoniaes. • •
Total

•

•

• •

•

• •

-

392

•

-

J
1
2
-

Papel

56:400$000 2.549:735S

3:600$

3:600$

3:600$
2:400$
2:340$

3:600$
2:400$
4:680$

17:940$
33:260$

-

4:800$

-

2:400$

3:000$
4:800$

-

2:400$

14:400$

-

2:400$

7:200$

--

3:600$

14:400$

3:600$

-

-

I

288:000$

-·· ----1--- - - - - 396

· .

-

56~400$ 2.952:415$

Da divida activa cobrada, no Districto Federal, por diligencia
da Directoria da Receita, serão destacadas as percentagens abaixo
indicadas, calculadas por duodecimo e divididas em seis partes,
pela fórma seguinte :
Até 1. 700:000$ annuaes- 0,85 °/o, sendo :
Ao director da Receita . .
Ao sub-director da Receita • •
Aos procuradores da Fazenda • • •
Aos demais funccionarios designados para
auxiliar o serviço.

1
I
3

Sobre o que exceder de 1. 700:008000 até 3.000:000$- 2,6 °/o, e
da cobrança superior a 3.000:000$--- 0,5 °/0 , fazendo-se em cada caso
a distribuição acima indicada. O calculo das percentagens será
revisto de tres em tres annos.
Os cobradores receberão a percentagem fixa de 8 °/o sobre as
irnportancias effectivamente cobradas por cada um delles.
Quando o secretario e os officiaes de gabinete do Ministro
forem empregados de Fa7.enda, terão apenas dous terços das rc·
spectivas gratificações.
Rio de janeiro, 28 de dezembro de 1921. -Homero Baptista,
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DE /28 DE DEZEMBRÓ DE 1921

:lpprova o rpgulamento rclatiyo fl propriedade e ft ~xploraçãô das mina•

o Presidente o~ Re:publica dos Estados Un~do!t do B~asil,
usando da autorização contida 'DO art. 98 da Ie1 n. 4. 26:J~ de
f 5 de janeiro do corrente anno, decreta:
Artigo uni co. Fica approvadÓ o regulamento. que com este
baixa, assignado pelo Ministro de Estado da Agricultura, Indn3tria e Commercio, relativo á propriedade e á exploração
da& xrJuas.
Rio de .Ta.neiro, 28 de dezembro de 1921, 100" da Indcpendencia c 33° da R€!Publica.
EPITACIO PESSÔA.

Simões Lopes.

Regulamento relativo á propriedade e á ~:xploraolo das miaas,
a que se refere o decreto n. t5.21f, desta data
TITULO I
Do regimen das minas
CAPITULO I
DISPOSlÇÕES PRELIMJNAREA

Ar L f." As disposições deste Regulamento são applicaveis
9, tr·das as minas ·;)Xistentes no paiz. ás jazidas reconheoidas cu
Elnppostas de valor industrial, ao conjunto dos trabalhos nec(·s~ariús ao seu aproveitamento c~ ás installações e obras de
urt-e, subterraneas ou superficiacs, Hcstinadas á extracção e ao.
traí:?.monto dos minerios.
Art.. 2." Consideram-se rninas para o effeito deste Regulamento. além das minas propriamente ditas, as jazidas ou coneentrações naturacs, existentes na superfície ou em profundidade da terra, de substancias valiosas para a industria, expJoraveis com vantagem economica, contendo elementos m~tah
Jicos, .scmi-metallicos e não metallicos, e os res~ectivos minerin~. os oombustiveis fosseis, as gcmmas ou peCfras preciosas,
e outras substamcias de alto valor industrial.
Art. 3. Não se considera.m minas e reputam-.se pedreiras,
as massas rochosa& que fornecem materiaes de construcção,
ealcareos e marmores, as saibreiras, as barreiras, os deposi;~os
de areia, pedregulhos, ocas, turfas, kaolim, amiantho, talco,
0
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tçl'SSI,, quartzo e mica; as areias de minerio de ferro, os d.l3positos superficiaes óe sal c salitre, e os existentes em lapas e
l~avernas.
·
Tambem não ~e consideram minas as fontes de. aguas thermaes, gazosas, mineraes e minero-me-dicinaes.
Paragrapho 'unico. A eXlploração das pedreiras de·pende
;:-xclusivamente do proprietario do solo e ficam estas apenas
~uJeHas ás dis.posicões de .policia e aos regulam~ntos locaes,
quando forem eX~ploradas a céo aberto, e ás disposições de :policia quanto á segurança ~~ hygiene das minas, quando houver
trabalhos subt.erraneos.
Art. 4. No caso de concorrerem nas pedreiras outras
substancias de valor economico, além das enumeradas neste
artigo, a sua exploração industrial se regulará pelos preeeitos
deste regulamento.
Art. 5. Para. os effeitos deste regulamento as jazidas ou
1''i nas ficam classificadas como segue :
Classe I - .M'ineraes metallicos em suas jaz•idas .primarias·
Cl~sse li - 1\lineraes metallicos em jazidas de alluviõe~
de varzeas antigas ou recentes;
Mineracs metallicos em alluviões de leitos
Classê UI
de rios;
. Classe IV - Pedras preciosas o semi-preciosas em ja:lidas primarias;
Classe V - Pedras preciosas e semi-preciosas em jazidas de alluviões de varzeas ou chapadas;
Classe VI - Pedras preciosas c semi-preciosas em alluviões de leitos de rios;
Classe VII - Areias monazíticas em leitos c praias de
rios ou em ;praias do mar;
Classe VIII - Mineraes terrosos;
Classe IX - Combustíveis fosseis solidos;
Classe X - Schistos bif.uminosos-;
Classe XI - Petroleos e gazes naturae~.
Paragrapho uuico. Quaesquer duvidas relat.ivas á cla!~ificação da3 jazidas ou substancia::; rnineraes serão resolvidas pelo Ministerio da Agricultura, Industria e Camrnercio
que poderâ nuv1r c· Consellh• ~upcr;or das -Minas.
'
0

0

úAPITULO ll
DA PROPR.IEDADE DAS MINAS

Art. 6." A mina constitue propriedade immovcl, a~ces
soria do só lo, mas distincta delle.
Paragr~p~o unico .. _Nos _aforamentos e aliena.oõ'es de terras do .dommw da Um ao, nao se comprehende a propriedade
das mmas, sa!vo clausula e:x:pressa.
Art. 7. São consideradas parte integrante d~ mina para
os !ins da app!icaç~o. deste Regulamento, não s6mente nas reIaooes de dtretto civil entre o Estado e os particulares, mas
0
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tambem nas relações de direito privado entre os paraoulares ·mineiros e proprietarios do sólo, as cousas permanentemente destinadas á sua exploração, taes como servid~e~, obras
de arte, construccõe's quer subterraneas, quer superficiaes, os
machinismos destinados ao tratamento dos mmerttJS, os
instrumentos de trabalho, bem como as installaQões annexas,
material de custeio e provisões em deposito, inclusive animaes e vehiculos empregados no serviço.
Art. 8. 0 E' permittido ao proprietario separa'' a mina
do sólo para o fim de a arrendar, bypothecar ou alienar, e
póde fazel-o com relação á propriedade do sólo, reservando
J.lara si a da mina.
Art. 9. Os contractos de arrendamento, emphyteuse ou
aforamento da propriedade do sólo, não transferem o direiLo
á exploração da mina acaso c~:x:istente, o qual pertencerá sempre ao !"cnhorio directo. A transferencia do direito de explornr a mhm será objecto de contracto especial.
§ 1. No arrendamento de minas a cessação dos trabalhos
podt'I'á. motivar a rescisão do contraoto.
§ 2. O pra·zo de interrupção permittido, que aliás dover·á srr fixado nos contractos, não poderá exceder de um
anno.
Ar f. 1 O. O arrendatario da mina não poderá sublocai-a
sem o eonsentimento do locador.
Ar!. i 1. Só mente ao titular do dominio directo (proprietario nrig·inal) St) poderá transferir por alienação o usofruct.o
da mina. O direito de a explorar, porém, póde ser .pelo uRofrllctuario erdido a outrem por titulo gratuito ou oneroso.
Art. 13. No ;caso de condomínio de· immovel que tenha
de ser partilhado, dividido e demarcado. as minas nelle exis~
t.entP,~. cmquanto não forem registradas, serão havidas como
indivisi\ eis mal eriallllente. Os direitos de condomínio na
pr.·npri('dad(' des~a mina sómente serão reali~ados na divisão
.proporcional dos lucros :provenientes da mineração, ou no ratPio do resllltadn da sna venda.
§ L" Si os condominos durante o condomínio tiverem registrado e pesquizado uma mina e, depois de julgada a partilha ou divisão do immovel, resolverem repartil-a materialmente entre si, deverão promover prrante o .Juiz eompetentc
o re~pecti vo processo.
§ :.?.• " O requerimento inicial de tat acção deverá ser
ínstruiu.o com uma vistoria para cuja reali~acão deverão ser
citados todos os condominos e o .Juiz só ·:Joderá admittir a
acção si a vistoria concluir de mr)do eathegorico que não ba
inconveniente nessa divisão '[)ara o aproveitamento real da
mina.
§ :3. l•~ssa vü:;toria .póde ser substituída por pat'ecer fàvm~avel á divisão da mina dado pelo 1\Iinisterio da Agricultura, Industria e Commercio. e proferido depois das !Verifica-ções c informações que ao Ministro parecerem convenientes.
§ 4. Si os condominos não concordarem na pesquiza ou
lavra da mina, e preferirem della dispôr, será a mesma avaliada. jndicialment.e, e vendida em basta publica.
§ 5... Qualquer dos condominos pôde manifestar opposição á partilha, desde a citação para a vistoria preliT)1inar até
24 horas depois de citado para a acção de divisão.
Em vista da opposição de qualquer ·dos condominos <'
Juiz deixará de deferir o pedido para a vistoria ou o pedido
0
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para a propositura ue accão, cabendo então ao conuominô que
ti'ver interesse promover a avaliação do immovel ,por meio do
a,rbitramento judicial e 'Venda em hasta publica para a partilha do producto.
·
§ 6:' Para o arbitramento, o si as partes não concordarom na designação de um só arbitro, far-se-á a louva9.ão
nomeando um arbitro os interessados que promoverem a dtligencia, sendo o segundo nomeado pelas partes divergentes "
o terceiro pelo Juiz.
No caso de revelia o Juá; nomeará tambem o segundo arhif.ro respeetivo.
§ 7." ,f;i não houve1· acct>nlo em quaesquer dos grupos interessados para escolha de arbitro respectivo, a sorte decidirá entre os que por cllcs forem indicados. (Decreto numero 4. U5ô, de 9 de setembro de 190:J, art. 21, §§ 1°, zo e 3'\)
Art.. 1 :L Ncí caso do dissolução ou liquidação de uma
•~ompanhia ou sociedade para o fim de explorar uma pt'JJwiodado mineral, ser:í. esta a}jenada.
Art.. 1·L Haverá em cada carf.orio de registro de immoYci~ n de hy,pothecas dous livros especialmente destinados ao
registro das minas, f;Ondo um para registro de manifestos de
()~;sr.oberto (Regístro de Manifesto de ..Minas) e outro para
n•.td~tro do direito a lavrar (Registro de Minas) .
~ L" Esses livros serão abertos, rubricados e encerrados
pelo Juiz competente c ne.lles serão feitos os devidos lançamentos de accôrdo com os moddos annexos a este regularnont li c respectivas taxas.
§ 2. As taxas constantes .rios modelos annexos serão cobradas no Districto Ji,cderal e no Territorio do Acre. No R
Estados serão cobradas as taxas dos respectivos regimentos.
Art.. 15. A propriedade da mina e os direitos respectiYo~. sob qualquer aspeel.n, se ratificam pelos lanç-amentos nos
rpgistros competentes.
Paragrapho unico -- A vessoa natural on jurídica em:
eujo nome estiver registrada a· mina cabe o direito de a
lavrar ou obter a concessão para isso.
,
Art. 16. As minas só pódem ser desapropriadas por utilidade publica, nos termos do art. 590, § 2°, n. IV do Cotligo Civil.
Paragrapho unico. Na desapropriação das minas applicar-se-~í o Regulamento approvado pelo Decreto n. 4. 956 de
H de setembro de 1903, com as modificações que porventura
lhe sejam trazidas pela legislação federal.
Art.. 17. E' competente para ordenar o registro c conhecer das quf'st.ões c diligencias a que se refe:re o presente Regulamento, o .Juiz que, conforme a respectiva organização judiciaria, tiver sob a sna autoridade o cartorio de registro de
immoveis o hypothccas, salvo a competencia da just.ica federal.
ArL 18. Todos os recursos das decisões em ma teria a
que se refere o presente Regulamento nã.o são suspensivos,
não podendo, porém, ser· autorizados traballlils de qualquer
natureza antes que seja tornado definitivo o pagamento ou o
deposito das indemnizações, quando fôr caso disso.
Art. 19. O Juiz deverá levar ex-o(ficio ao conhecimento
do Ministerio da Agricultura, Industria e Commercio todo
registro que ordenar, quer de descoberto, quer para pesqui.0

J71
modificacõ&~ nos registros ordenados.
.
..
Art. 20. Nos casos omissos da Lei n. 4.256, de f.5 de
·:Janeiro de 1921, e do presente Regulamento, a propriedade
:.ctas minas rege... se ~p·elas normas do direito commum.

.las ou lavra, bem como quaesquer

CAPITULO III

DO

DBSCOBERTO ~\ MINA

Art. 21 . Considera-se descoberto a revelaoão de signaes inequívocos da existencia de uma mina ou jazida nova.
Art. 22. Todo o individuo nacional ou estrangeiro residente no BrasH, assim como qualquer corporação ou companhia legalmente constituída, p6de manifestar o descoberto de
uma mina.
Paragrapho unico. O registro desse mal}ifesto será feito
pelo official do registro de immoveis ou hypothecas de cada
. comarca, mediante despacho do Juiz competente.
Art. 23. O manifestante deve declarar:
a) precisamente a natureza da jazida, de modo a poder
el1a ser classificada de accôrdo com o art. 5 deste regula~ento.
.
No caso de duvida recorrerá o Juiz para o Minfsterio da
~icultura, Industria e Commercio, nos termos do paragrapho unico do art. 5 deste Regulamento;
b) as provas da existencia da jazida, melhor si repre~entadas por amostras e locadas em plantas que dêm idéa da
~ua extensão;
c) si a jazida era anteriormente conhecida e quaes as
provas: si por antigas catas ou excavações, si pelos botados
,(resíduos de passadas explorações);
d) no caso contrario, como a descobriu, ou ;:Juaes os mo.tivos de ordem geologica que levam á supposicão de sua
existencia;
.
·
e) a situação topographica da jazida será descripta com
a maxima ·precisão e clareza, e, em geral, deverá ser feita em
relação aos valles dos rios ou corrego9. constantes de mappas
ou plantas de notaria authenticidade, ou em relacão a estradas de ferro ou de rodagem, ou ainda pela distancia e rumo
a uma cidade, villa ou povoação, ou ainda referida a marcos
naturaes ou accidentes topographicos de clara determinacão;
melhor si fôr a situação r~présentada em planta.
() o modo por que pretende executar as pesqnizas e o
modo mais ou menos preeiso destas;
.
g} o numero de Iot.e~ que julga neeessarios para effettuar as pesquizas, respeitados os limites maximos estabelecidos ne.ste Regulamento;
h) o nome ou nomes dos proprietarios do sólo. melhor si
houver algum d<Jcumento comprobatorio dessa propriedade, on
pelo menos o tcstemnnho de pessoas fidedignas.
Art. 24. As indicações do artigo precedente, Iettra h, devem ser positivas. No caso em que o juiz descubra e haja
prova completa de que a indicação do proprietario ou proprietarios foi falsa e propositadamente adulterada com o fim
de difficultar a communicação do manifesto ao legitimo pro~~~-~n
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prietario, será. negado o registro do manifesto, íioando o mani~
festante sujeito á. multa de 2:000$000.
Art. 25. A licença par~ _pesquiza serti. concedida ao primeiro manifestante. A prioridade do descoberto, mesmo comprovada, não dá direito preferencial. A preferencia é dada pela
prioridade na data da communicação do manifesto.
.
Paragrapho uni co. Julgados bons os documentos e fundamentada a communicação do manifestante, o juiz ordenará seja
tomada por termo o registrada a communicação com a data
(dia e hora) da sua apresentação, quo P. o motivo preferencial
da licença para pesquizas.
Art. 26. Do termo do manifesto lançado no "Livro de Manifestos de Minas" se dará certidão -verbo ad verbum ao mani~
festante, marcando-~e-lhe o prazo de um anno para effectu~
as pesquizas.
Paragrapho unico. Desse termo o Juiz enviará e:c-oflicio
uma certiqão á repartiç.ão tcchnica do Ministerio da Agricultura, InduBt.ria e Commercio. Ao mesmo tempo fará communicação do des~oberto ao proprietario, e em falta deste ao
Curador de ausentes, exigindo recibo da communicaçã'O.
Art. 27. As áreas nas licenças para pesquizas terão nor
unidade superficial o lote de um (1) hectare, c no caso de jaddas de leitos de rios e de praias do mar o lote terá a extensão de um ( 1) Kilometro. medido segundo o eixo do rio ou a
!inha da praia do mar.
Paragrapho uuico. Applicadas ás diversas classes da ja...
zidas estabelecidas no art. 5o deste regulamento, terão as seguintes limitações:
Para a classe I - de 1 a 10 lotes (hectares) para individuo~:·
de 1 a 50 lotes (hectares) para compa..
nhias;
Pa.ra a classe I I - de 1 a 100 lotes (hectares) para indivíduos;
de 1 a 500 lotes (hectares) para companhias;
Para a classe III- de i a 5 lotes (kilometros segundo o eixo
'
do rio) para indivíduos; de i a 25 lotes
{kilometros) para companhias;
Para a classe lV - de 1 a 10 lotes (hectares) para indivíduos:
de 1 a 50 lotes (hectares) para companhias;
Para a classe V - de 1 a 100 lotes (hectares) para indivíduos:
de 1 a 500 lotes (hectares) para compa•
nhias:
Para a classe VI..._ de 1 a 5 lotes (kilometros) nara individuow
de 1 .a 25 lotes (kilometros) para com....
panhras;
.
J
Para a classe VII -- do 1 a 5 lotes (kilometro segundo ô
eixo do rio ou a linha da praia do mar)]
para indivíduos; de 1 a 25 lotes (kilometros segundo o eixo do rio ou a linha
da praia do mar) para companhias;
.Para ::1 elas~~.~ YUI-d8 1 a 1000 lotes (hectares) para indivíduos:
de 1 a 5. 000 lotes (hectares) para com..
panhias;
Para a classe IX -de 1 a 1.000 lotes (hectares) para indivíduos:
de _1 a 5.000.lotes (hectares) para compa ...
nh1ns;
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Para a classe X -de i· a 1.000 lotes (hectares) para indivíduos;
··
de 1 a 5.000 lotes (hectares) para compa.
nhias·
Para a classe XI - de 1 a 2ÔO lotes (hectares) para indivíduos;
de 1 a LOOO lotes (hectares) para companhias .
.c\rt. 28. A demarcação das áreas para pesquizas será
feita, segundo determinação do Juiz, por profissional de provada competencia, proposto pelo licenciad_o e acaito .ou nomeado pelo Juiz.
§ 1." Na demarcaç_ão, as áreas dos lotes nunca poderão ser
parcelladas e formarão um todo sem descontinuidade para
cada licença de pesquiza.
§ 2. As áreas serão rectangulares e deverão preferentemente approximar-se da fórma do quadrado. Na caso de rectang·ulos o maior lado será no maximo igual a cinco (5) vezes o menor.
§ 3. No caso de demarcações successivas deixar-se-á entre ellas um intervallo pelo menos igual ao maior lado do
rectagulo já demarcado.
Art. 29. O mesmo dP-posito de substancias mineraes póde
~;er o~jecto de mais de um registro por parte de manifeslan ...
tes diVersos.
§ 1. Dentro da área regulamentar para effectuar pesquizas, terá prefe!'encia, pelo prazo improrogavel de um anno,
o primeiro mani:festante, e succcstJivamente, por igual prazo,
os outros manifP-'stantes, segundo a ordem. das datas das respectivas inscripções.
§ 2.0 Qualquer dos manifestantes p6de desistir do prazo
em' favor do immediato na ordem d~ inscripção.
Art. 30. O direito á licença é intransferível.
Art. 31. Si dentro do prazo de 60 dias da data do recibo
da communicação, a que se refere o art. 26, paragrapho
uni co, deste Regulamento, o propr-'ietario possuidor ou· o condomino concorrer á inscripção do manifesto, a elle caberá a
preferencia para o effeito das pe~quizas, sómente, porém, no
prazo de um anno, a contar da data da inscripção do manifesto, inscripção que o Juiz deverá eommunicar ex-o((icio á
repartição technica do Ministerio da Agricultura, Industria e
Commercio.
§ 1. Independentemenfe da communicação do Juiz, o
pro.prietario, possuidor ou tcondomino inscripto tem preferencia sobre qualquer outro manifestante, durante o mesm()
0

0

0

0

~razr..

§ 2. 0 Si passado o prazo de 60 dias da data do recibo da

~ommunicação,

a que se refer_e o paragrapho unico do art. 26
deste Regulamento, o proprietario, possuidor ou condomino
não tiver concorrido á inseri peão do manifesto, será . definitivamente revalidado o registro do primeiro manifestante.
CAPITULO IV
DAS PESQUIZAS DA MINA

Art. 32. Consideram-se pesquizas todos os trabalhos
que teem por fim verificar a existencia e a capacidade economic& da mina, desde as excavações superficiaes até ás sondagens. e perfu~ações de •poços e gale,rias.
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Art. 33. A's pesquizas podem ser executadas, sem _ordem
de preferencia:
a) pelo Governo da União;
b) pelo proprietario;
c)

.
.
.
por um ou mais condommos na proprredade pro-t.n-

diviso;

d) por terceiro competentemente autorizado pelo proprietario ou por qualquer condomino na propriedade f)roindiviso e pelo manifestante legalmente constituído.
Art. 31.. As pesquizas executadas pelo G:overno da União
terão logar depois de reconhecida a utilidade publica que
della resultar, a juizo da repartição technica do Ministerio
da Agricultura, Industria e Commercio, traduzida no acto do
.
Governo que ordenar a sua execução.
Art. 35. O Governo antes de iniciar :..~s pesquizas dará
aviso ao proprietario ou, na sua falta, ao purador de au"cnt.es.
§ Lo Caso o proprielario prefira fazer as pesquizas dit·ectamente por si, ser-lhe~ para isso marcado o ,;Jrazo de
'llll armo.
§ 2." Não se veri·ficando dentro de 60 dias declaração
desta preferencfa, ou manifestada a preferencia e decorrido
o prazo de um anno sem que tenham sido feitas as pesquizas,
será r- propriotario indemnizado préviamente, caso exija, dos
prejuizos que lhe possam advir do uso da sua propriedade.
Si recursar a indemnizac:ão que hcuver sido fixàda, desta se.
fará consignação judicial.
§ 3. No processo desta indemnização serão applicadas as
d isposicões do decreto n. 4. 956, de 9 de setembro de 1903.
Art. 36'. O proprietario póde, mediante ou sem manifesto, proceder a pe~quizás nas minas existentes em suas tery·as, snbmettendo-se as disposições da lei n. 4.265, de 15 de
janeiro de 1921 e deste Regulamento.
Art. 37. Na propriedade pro-indiviso podem os condomino~ fazer as pesquizas por si ou por terceiros.
Paragrapho uni co. Valorizada a mina {>elas pesquizas,
cada condomino terá direito á quóta prúporcwnal ao quinhão
que lhe couber na divisão da superfície.
Art. 38. Na propriedade em commum pó de qualquer
condomino, que tenha manifestado o descoberto, fazer pesquizas, e0mtant.o que se responsabilize, mediante caução, pelos
damnos causados a bemfeitorias pertencentes na super·ficie
a outro on outros condominos.
§ -1. Si durante a execução das ·pesguizas fôr requerida
a divisão judicial da propriedade esta nao impedirá a continuação dos trabalhos, que serão considerados como bemfeitoriar.;, dando prerercneia na adjudi~aç.ão da gleba ao oondoJ
mino pesquizador.
§ 2... Si a divit-3ão judicial fôr iniciada depois de conduidas as pesquizas e registrada a mina, os condominos que
houverem feito as pesquizas terão o direito de requerer para
o seu quinhão a gleba contendo a área indis-::>ensavel aos serviços da mina, e. na distribuição do produclo desta, receberão metade elo seu valor, constituindo a outra metade objer.to de rateio commum.
Art. 39. Qualquer manifestante póde fazer pesquizas nas
terras do dominio da União, obtida a respectiva licença do·
--·
Ministerio da Agricultura, Indust_ria e 09mmercio.
0

0
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Paragrapho nnicn. As dimensões das áreas ·e os prazos
para pesqui:las, bem como ·as formalidades e exigenoias de
ordem administrativa, serão as determinadás no .titulo li
deste Regulamento.
Art. 40. O manifestante póde fazer pesquizas nas terras
particulares-, desde que obtenha o consentimento do proprietario.
·
§ i.o Accordando o proprietario na execução das pesquizas f.'~tabelecerá com o manifestante as bases para esses trabalhos e para o aproveitamento da mina, independentemente
ou n~o de intervenção admini:Strativa.
§ 2. Não consentindo nas pesquizas pelo manirfestante, o
proprietario, poderá fazer, perante o Juiz competente, o seu
manifesto e registro do descoberto, de accôrdo com o paragrapho unico do art. 26 deste Regulamento, com a declaração
expressa de que se obriga a executar as pesquizas dentrp do
prazo de um anno.
.
§ 3. Terminado o prazo de um anno sem que as pesqui~as tenham sido feitas pelo ·proprietario, ou si este declarar
desde logo que não quer fazer as pesquizas, o Juiz competente,
a requerimento do manifestante, deverá revalidar o registro
do manifesto deste, fixando-lhe novo prazo de um anno, e
tornando effectiva a licença para pesquizas.
§ 4. Para isso mandará o Juiz ava1iar os damnos que- as
pesquizas p,arssam trazer ao proprietario do sólo, e a indemni-zação pela occupação da área indispensavel.
§ 5." Fixado esse valor pelo processo de arbitramento
referido nos §§ 6° 0 7<> do art. 12 deste R.egulamento, no que
lhe fôr applicavel, depositará o manifestante a importancia
total na collectoria .federal mais proxima, si o proprietario
intimado não a vier receber em c::!.rlorio.
·
§ 6. O talão de deposito ou a certidão de pagamento ao
proprietario será documento suffi'ciente para que o Juir.
mande intimar d proprietario; constituindo a certidão da
intimação a licença definitiva para pesquizas; e dahi por
deante todos e quaesquer embargos oppostos não terão effeito
suspensivo dos trabalhos em via de execução.
Art. 41. No avaliar as indemnização será computada a
área necelssaria aos trabalhos de pesquizas, determinada de
acéôrdo com as indicaQões do manifestante e dentro das limitações estabelecidas nos artigos 27, 28 e seus paragraphos
deste Regulamento.
§ t.o Si a área neceE~Saria para as pesquizas comprehender metade ou mais de metade da área total da opropriedade
a avaliação da indemnizacão poderá comprehender o todo da
propriedade, si assim o requerer o proprietario (art. f2J do
0

0

0

0

decreto n. 4. 956, de t 903) .

§ 2. • Por accôrdo entre o pesquizador e o proprietario
a indemnizaçã.o pela área occupada poderá ·ser substituída pelo
arrendamento do terreno por um prazo determinado nunca
superior a 3 annos.
,
§ 3.• Os damnos resultantes das pesquizas serão avaliadO'S em parce.Ua separada da indemnização devida pela occupa-

ção.

Art. 42. O proprietario do sólo poderá vender os min-erios e materiaes extrahidos durante as pesquizas.
Art. 43 . o pesquizador que não for -proprietario J6 poderá
utilizar-se dos minerios e mater~aes extrwhidos nas pesqu1zas
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p;u·a analyses 'C cnsnio:s industri:ws, e não os poderá vendet

~inúa

depoi:3 do começada a lavra.

§ 1." O fact.o comprovado da venda des~es productos serã
nwtivo :mffieienLc pura a re.scisã.o do consentimento dado pelo

prorwidal'io, ou da re\'ogação ela licença para p-esquizas con[H 1r au tnridade competente.
§ 2. A quantidade dr. rnincrios e materiaes cxtrahidos
nas pesqniias, de que o pesqui7ador não proprietario se poderá utiliza:r; para analyses e ensaios, correspondentes ás
diversas classes ele jazidas, são as seguintes:
Classe I - até 5 tonelada·s;
Ulasse H - até JOO metros cubicos;
Classe III - até 100 metros cubicos;
Classe IV - até 100 metros cubicos;
Classe V ---- até 100 metros cubicos;
Classe VI --- nté ·100 metros cubicos;
Classe VII --- até J O toneladas;
Ulasse VIII - até JO toneladas:
Classe IX -- até 200 toneladas;
Classe X --até 200 toneladas;
Classe XI -- au~· 200 toneladas.
Art. 44. Pesq11iza para outrfJ quem pesquiza por eonta
ou salario desse outro.
\~edidn

0

CAPITULO V
DA L.-\ VRA DA MINA

Art. 45. No ca·so de haYer sido a mina pesquizada pelo
Governfl, o füll aproveitamento caberá, na seguinte ord-em:
1o, ao proprietario do só lo, que poderá executar a lavra;
:2°, a. terceiro, por crssftr) de dirrito do propri-etario;
3°, ao Governá, no easo em que o proprietario não possa
realizar a lavra, executando por admmistração os serviços
Ja sua. Gxploracão estrietamcnte min-eral;
4", a terceiros, em virtude de concessão do Governo. ·
~ L" Nn': hypothe~ns do::: ns. I P. 2, o proprietario nada
pagarú ao Governo, sqlvo o caso do art. 35, § 2°, em que,
parn, i11idar os trahalhns de lavra, restituirá, além da indemnitação arbitrada, metade r.h importancia despendida nas pesquiza~.

§ ?.'' NaR hypothesPs {Jos ns. :3 e .~. ao proprietario do
5Ólo cabe, á sna opGão, ou ~Cl' indemnizado da propriedade,
ou receber uma ror(~entagern dos lucro·s liquidos da exploraf,~ão. (!'10 não PXCederá OC 3 ~0.
§ 3. Serão cr.;mputado'-l na avaJiaçãG da propriedade a
ser indenmizada o ~:alor da área indispensavel á lavra e o
da mina ou jar.ida, consideranrlo--se para a estimação deste
nltimo -vnlor todaf"i as circnmstancias de possivel determinação,
como sejam as aguadas n o tnõr do minerio, a pujança da
jazida. ao menos prlo exemplo de outras analogas na me·sma
região. a faeilidade da lavra, os meios de transporte -e as
respr.rtivas distancias para os centros de consumo, e todos os
elementos caracteristicos especiae3 da:s jazidas.
0
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§ 4. 0 No ca!!o de formal recusa por parte do proprietario
em consentir na lavra da mina, o Governo poderá explorai-a,
por si ou por terceiro, depois de promover a desapropriação,
applicando as disposições do ~ecreto n. 4. 95~, d~ i 903.
Art. 46. Pesquizada a mma pelo propr1etar10 do sólo
espontaneamente, sem ter sido çbrigado ao .m.anif~sto, podet.:ã
este inscrevel-a no «Rol das 1\lmas:., do Mm1ster10 da Agrteultura, lndustria e Commercio, indicando a sua de~ominação
e característicos, a saber: a si tu ação exacta da mma, a extensão approximada e a qualidade do minerio, sendo sempre preferível que a communicação seja acompanhada de
plantas e amostras sufficientes para analyses e ensa.ios.
· § 1. Arrolada a mina no livro competente, será dada ao
proprietario a certidão authentica do arrolamento, sob M
unicas clausulas de iniciar os trabalhos dentro do prazo de
um anno, contado da data do arrolamento, e de submetterse âs disposições deste Regulamento e ás de todos os que
para a exeeução da lei n. 4.265, de 15 de janeiro de 1921,
forem estabelecidos.
§ 2. A entrega dos documentos para o arrolamento da
mina será aC!CJusada em um recibo do Ministerio. E, de posse
àesse recibo,· está o proprietario autorizado · a executar a
lavra dentro do .prazn de um anno, a contar da data do
recibo.
§ 3. Si, ao cabo de 'um anno, nAo tiver o proprietario
iniciado a lavra por motivo de força maior, que justifique
perante o Ministerio da Agricult.ura, Indust.ria e Commercio,
poderá este conceder-lhe a dilação improrogavel de um
anno.
·
§ ·i. Decorrido este ultimo prazo, ou antes, si o proprieJario declarar que não quer effectuar a lavra, será transcrfpta
essa nota no livro do arrolamento, c a mina será considerada
em disponibilidade para outros que a solicitem.
Art. 47. Si as pesquizas houverem sido feitas pelo proprietario, precedendo in~cripçlo do manifesto, deverá elle,
concluídas as pesquizas no prazo legal, requerer ao Juiz a
'inscripção da sua mina no respectivo registro.
.
§ 1. Dessa inscripção será feita ex-o(ficio communicaelo á repartição tec\hnica do Ministerio da Agri •.m!tuu, In(fustria e Commercio.
§ 2.• Esta communicaçllo suppre o titulo de propriedade
e constitue o attestado de que até essa época foram preenchidas pelo prnprietario as formalidades legaes. E entAo poderá elle, cumprindo as exigencia do art. 46, requerer o arrolamento da sua mina no Ministerio da Atgricultura, Indus.tr1a e Commercio.
·
_ Art. 48. A inscripç§o no Rol das Minas do Minfsterio
ifa Agr1cuHura, Industria e Commercio dá direito ao decreto
(Je concessão de lavra, de accôrdo com o art. f23 deste Regulamento.
'
. Art. ·i9 .. Si as pesqnizas tiverem sido feitas por um ou
blats condommm;, na propriedade pro-indiviso. poderão e~tes
requerer ao Juiz o registro da mina.
.
j\ petição será instruida com ns documentos do art.. 38
e mais os seguintes:
0
i , titulo do condomínio na pr(lpriedade do sól'l;
to, documenf os Que proYem que nas pesquizas foi auto0

0

0

0

0
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rizado pelos outros condominos, ou que satisfez as condiçõeS.
legaes ~para indemnizacão á propriedade superficial;,
3° certidão do manifesto provando que as pesqmzas fo~
ram feitas no prazo legal.
.
Art. 50. Si as provas forem julgadas boas pelo Jmz
mandará este registrar a mina em nome do eondomino ou
condominos pesquizadores, que terflo pleno direito 4 metade
ao valor da mina; a outra metade será rateada entre ps domais condominos.
Para·grapbo unieo. Para resolver sobre duvidas ou reclamacões quanto a pontos teohnicos, poderá o Juiz co:nsultar
ou pedir informações ao Ministerio, ou nomear ·peritos ou
arbitras, si jultgar necessaria a vistoria.
Art. 51. Para que o condomino pesquizador possa inl~
ciar a lavra, é essencial:
a) que apresente ao Juiz autorização dos outros con~
dominos;
b) prova de que os tenha mdemnizado do valor do~
respectivos quinhões na mina;
c) na falta destes documentos a declaração de que s~
obriga a reservar dos lucros liquidas da mineração a impor""'
t.::mcia de 3 o/o para que seja rateada entre. os outros con~
dominas, em ,proporção dos respectivos quinhões.
Paragrapho uni co. Para defesa dos seus interesses po'""
derão os outros condominos. individual ou collectivameute,
exercer plena fiscalização sobre a escripta commercial da
mina sem intervir na sua exploração industrial.
Art. 52. Ordenado o registro da mina pelo Juiz, e conce-.
dirln:; ao condomino pesquizador os direitos de lavra, poderá
este inicial-a, sem qu~ a marcha do serviço possa ser embaraçada tpor questões de condomínio .
.l\rt. 53. Do termo rio registro da mina. ordenado pelo
Juiz, será remettida .certidão á repartição technica do Minlst•~rifl da Agricultura, para que ~po:;sam os condominos pe~Htui
zadores requerer a sua inscripcão no «Rol das Minas,., e goza~
dos favores decorrentes do decreto da concessão de lavra.
Art.. 5.i. Si as prsquizas forem feitas pelo manife~t.ante
de um des~coberto, terá este ·de requerer ao Juiz competent~
c Eeu titulo de descobridor da mina.
Para isso, além dos documentos do art. 23, terá. de al~:-e~enfar:

1°, certidão do manifes{o;

2°, licenca definitiva para pesquiza;

;-{o, provas de que executou as pesquizas, consistent.eg E>Di

plantas e memoriaes descriptivos rlos depositas, relatorio~ do3
trabalhos ex~cutndos e amostras C]ue demonstrem a naturez~'
e trôr dos minerios:
·
4c, planta dos tE'rrrnns c;uperfi.ciaes necessarios :i in~tal ...
laçãt dos sPrviços dP. lavra. indicando tp.rincipalmonte as bem...
f r ih ri aR qnr nelles porventura existirem. ,
~ t.o Jnlgados bom; os dnenmen1.os para validar os •li~~~i_..
los do descobridor, man.dará. o Juiz publicar edit.aes de citacão
ao 1•roprie!tari0, on pos-;uidor do snlo, ou, na falta destes. a9.
Curador de Ausentes, para proceder-se á avaliação dos terreDf'~ da superfície, indispensaveis á lavra, e das bemfeihlfJaS
para indemnizaç-ão ao proprietario, bem como á avaliação d~
1
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;r•;priedade da mina ou jazida, observando-se o disposto uo.
§ 3° do art. 45 deslP. Regulamento.
·3 2. o Para resolver sobre duvidas ou reclamações quanto a pontos technicos, proceder-se-á de conformidade com
o paragrapho uni co do art. 50 deste regulamento.
Art. 55. Definitivamente determinado o valor dos terr·3~
ni):J 11ecessarios á lavra e o da :propriedade da mina ou jazida,
rm;olvidas as questões entre o manifestante ·e o propriP.tario
do sólo, mandará. o Juiz lavrar para o manifestante o titulo
de descobridor, que desde então tlhe assegura o direito á metade da proprieda!.l\3 da mina.
/..:rt. 56. O proprietario poderá enttão associar-se com o
desrobridor na lavra da mina. Caso não queira, além da indenmização do § 3° do art. 4u, te.ri direito, á sua opção, ::m a
rP.ceber uma porcentagem nos lucros liquidos da ·explor-J.orto,
quo nunca excederá de 3 %, ou a uma quota por tonelada extrahida do minerio ou .material, a qual não excederá de 3 o/o.
do litcro liquido na venda dessa unidade .
.Paragrapho uni co. Pafa a defesa dos seus interesses, rpoderú. o proprietario exercer !p.lt'na fiscalização sobre a escripta
commercial, sem intervir, porém, 11a ex::ploração industrial da
mina.

Art. 5'7. I.Jiqmdadas as questões e estabelooidas as relao descobridor e o proprietario, ordenará o ju1~ o
mina nv nome ou nomes de quem de direito, ~ remettPrá a certidão do termo de reg1E'tro ao Ministerio da Agricdtura, Induslria r Commercio.
,
Paragrwpho unico. Esta certidão e os documentos exigid•lS no art.. 4ü e seus paragraphos darão direito á inscr!pçi•)
no «Rol das. ~finas" e á concessão especial de lavra.
·
Art. 58. Iniciada .pelo descobridor a lavra da mina, uã·:>
~e mterromperá mais a marcha do serviço, por quaesquer eml•a•·gos.
':r:e~ entre
re~istro da

C~'PJTULO

VI

DAS VIZINHA.NÇAS E SERVIDÕES DAS 1\IINAS

Art. 59. Para as pesqujzas e lavras das minas instituemse, na propriedade ou propriedades vizinhas, as servidõ·es do
solo e sub-sólo.
§ 1. Na superfície póde o .pesquizador ou explorador
occupar nas propriedades vizinhas o terreno necessario para:
I, construcção das officinas, de o]?ras accessorias e de
moradias de operarias;
n, aberturas de vias de cornmunicacão e de transporte
do qnal.quer natureza;
III, conducção de aguadas necessjlrias á alimentação dos
operarios e ao serviço accessorio das minas.
IV, transporte de energi(l electrica mr. conductores aereos
ou subterraneos;
V, escoamento das aguas da mina e das officinas d'l
tratamento do minerio.
§ 2. No sub-sólo instituem-se as servidões de passagem
do pessoal e material, de- conductos de 'Ventilaç~o, de .ep.ergia
electrica e de escoamento de aguas para as mmas vtzmhaa.
0

0
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Art. 60. Fica reconhecido o direito de servidão da::; aguas
não estiverem avrovedudas uo serviço agrícola ou in-·
dnst.rial das propriedades da superfície.
Art. 61. Todas as servidões se instituem mediante prévia
i ndemnização do. terreno occupado e dos prejuízos resultan-tes dessa occupacão.
Pnragrapho unico. Sendo de natureza urgente os trabalhos a executar, poderão elles ser iniciados mediante caução
eujo valor será fixado pela fórma estabelecida nos § § 6° e 7 ..
do art. t2 deste regulamento.
Art.. 62. Os serviços superficiaes ou subterrancos da via•:ãu publica ou quaesquer outros da administtação federal ou
e:õladual preferem aos da mineração.
JParagrapho unico. No caso de serem suspensos esses serviços, ao seu ·12roprietario deve o GO'verno a indemnizaçãn
rcspectiTa, fixããa pela avaliação dos bens a desapropriar.
Art. 6~{. A divisa subterranea entre as minas confront.antes será sempre a superficie vertical. passando pelas linhas divisarias que no sólo separam entre si as respectivas
propriedades ou concessões.
Art. 64. Quando as minas forem vizinhas, não poderá o
proprietario de uma dellas estender as excavações além da
superfície vertical que as limita, em busca de veieiros ou de
mMsas de minerios que se prolonguem, salvo expresso con~entimento ou accôrdo do proprietario dB mina confinante.
Art. 65. Correm por conta do proprietario da mina os
· rlamnos causados a terceiros, tanto pelos trabalhos snperficiaes como pelos subterraneos.
Art. 66. No caso em que as aguas dos mauanciaes, d"Js
r.orregos ou dos rios forem polluidas por effeitos da mineração, suscitando reclamações dos proprietarios e povos vizinhos, o Governo, ouvidas as repartições competentes, da
Saude Publica e outras, providenciará por instrucções e .medidas que forem necessarias para evitar os males pubhcos.
tendo em vista, quanto possivel, as condicõe-ª economicas da
lavra. da mina.
fJUC

TITULO D

Das lllnas pertencentes 6 UJdlo
CAPITULO I
DA LICENÇA PARA PEsQUIZA8

Art. 67. Para que qualquer individuo ou associação poesa
pesquizar em terras do domínio da União, é necessario.licenca
do Ministerio da Agricultura, Industria e Commercio.
Art. 68. No caso em que um manifestante tenha descoberto uma jazida em terrenos da União, cuja propriedade
i'osse attribuida a particular, em bôa fé, provada perante o
Juiz, terá de recorrer ao lVlinisterio da Agricultura, Industria
c Commercio para obtenção da licença para pesquizas.
Art. 69. O pretendente na sua petição deve satisfazer
ás exigeneias do art. 23 deste regulamento, especificadas nas
alineas a, b, c, d, e, (, g.
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Paragrapho unico. No caso em que a área da lioenoa referida se sobreponha no todo ou em parte á de outra licença
anteriormente feita, deve o peticionaria provar as razões de
rlullidade, caducidade ou extinccão da primitiva, fornecendo
os documentos necessarios.
Art. 70. As pesquizas nas proximidades das fortificacões,
das vias ·publicas, das estradas de . ferro, dos mananciaes de
agua de alimentação, ou dos logradouros publicos, sómente
serão · permittidas com assentimento e especial fiscalizacl\0
das respectivas autoridades.
Art. 71. As pesquizas nos leitos dos rios e nos terrenos
d0 marinha sómente serão permittidas com consentimento
e especial ~iscalizacão das autoridades que superintendem a
navegacão, ou dns encarregados do Patrimonio Nacional.
Art. 72. A licenca para pesquiza será concedida ao primeiro requerente. A prioridade do descoberto, me~mo comprovada, não será razão de preferencia na concessão de licença para pesquizas.
Paragrapho unico. Os foreiro~. quites com a Fazenda
Nacional terão preferencia para pesquizas nas terras aforadas, denf.ro do prazo maximo de um anno.
Art. 73. As áreas para pesquizaR terão as mesmas limitaclJes e~tabelecidas no art. 27, paragrapbo unico, deste regulamento.
Paragrapho unico. Nas zonas invias e de fraco povoamento, de.~providas de vias de commnnicacão, especialm•mte
nas zonas de fronteiras. essas áreas devem .ser auglnentadas,
e terão as seguintes limitações:
Classe I - De 1 a 100 lofP.~ (hectares) para individuos
e de i a 500 lotes (hectares) para companhia~ •.
Classe li - De f a 200 lotp,s (hectares) para individuo!!!, e
de f a f. 000 lotes (hectares) ·para compa1
nhias.
Classe rn --- De f a 5 lotes (kilomet.ros ao longo do eixo
do rio) e cada lote desses será accresoido
com a ·área de 20 hectares, locadns dentro
da sna ext.ensão, para nm ou para ambos
os lados do rio, para individuos;
- De 1 a 25 lotes (ki1ometros ao longo do
eixo do rio) e cada lote desses será accrescido com a á.rea de 20 hectares locados dentro da sna extensão. para um 011 para ambos os ladns do rio,. para companhias.
Classe IV - De 1 a 100 lotes (hectares) para individno~. e
dB 1 a 500 lotes (hectares) para companhias.
Classe V - De f a 100 lntes (hectares) para indlvfdnos e
de f a 500 lotes (hectares) para companhias.
Classe VI - De 1 a 5 lotes (kilometros ao longo do
ef'Xo do rio) e cada lnte desses .1erá accrescido com a área de 20 hectares locados dentro da sua extensão para um ou para ambos os lados do rio, para indiviJuos.
- De f a 25 lotes (kilometrQs ao longo do

ACTOS DO PODER EXECUTIVO

ei:l:o do rio) e cada lote desses será aoores•
oido com a área de 20 hectares, locados
dentro da sua extensão para. um ou para
ambos os lados do rio, para companhias.
Classe VII - Ha dois casos a considerar:
a) areias monaziticas ou outras em leitos
ou •praias de rios:
- De 1 a 5 lotes (kilometros ao longo do
eixo do rio), e cada lote desses será aocrescido com a área de 20 hectares locados
dentro da sua extensão, para. um ou para
ambos os lados do rio, para indivíduos;
- De 1 a 25 lotes (kilometros ao longo do
eixo do rio), e cada lote desses será acorescido eom a área de 20 hectares locados dentro da sua extensão, para um ou para ambos os lados do rio, para companhias.
h) - Areias monazit.icas ou outras na costa
do extremo norte do Par~. na região da fronteira:
- De 1 a 5 loteR (kilometros ao longo da
linha de praia) r. cada lote desses será accreseidn da área do 20 hectares, locados
dentro da sua extensão, da praia para o intrrior, para individuas:
De 1 a 25 lotes ·(kilometroo ao longo
da praia) e cada lote desses será nccrescido
de 20 hectarP.s locados dentro da ~ua extensão da praia para o interior, para companhias.
ntas·se VIII - De 1 a 200 lotes (hectares) para h1dividuos e
de i a 1. 000 Lotes (hectares) para companhias.
Classe IX - De 1 a 1. 000 lotes (hectares) para índi~duos e
de 1 a 5. 000 lotes (hectares) para companhias.
Classe X - De 1 a 1 . 000 lotes (hectares) nara individuas e
de 1 a 5. 000 lot.es (hectares) para companhias.
Classe XI . --- Dn 1 a 400 lote~ (hectares) para indivíduos e
de f a 2. 000 lotes (hectares) para companhias.
Art. 7 4. Na demarcaçã.o das :lreas das licenças para pe~
nuizas devem ser observadas as disposicües dos paragraphos
f", 2° e 3, do ar L. 28 deste regulamento.
Par·?.grnplw unir.o. No caso da demarcação em leitos de
rios ou em praia~ do ma!' as únas concedidas para pesquizas
devem ser inV:>rvaJiadas de di:;;f.ancia.s contadas segundo o eixo
do rio nu p1·aia do lllar, rwlo tllf~Hos ignam.; :í extensão da licença anterior.
Art. 75. A demarcac:fin das nrf'fiS PBI'U pesqnizas será
ft~ifa de prcferf'ncia por· tec!miens do Ministerio da Agricultura. Indu~tlia c Commercio.
No caso em que o proprio concessioriario a e:x:Acute por
~i ou P<n· outro tP.chnico. sPrá posteriormente verificada por
te.chnico do :Ministerio,
·

:l?aragi'apho unico. .A constatação de erros nessa demartação ou diseordaneia com o texto da licença, que demonstrem 'má fé na sua. exoouc;ão, serão motivo suffieiente para

annullação da l icenca de pesquizas, ficando o lo~e o~ lotes vagos para solicitação de outrem, s~m que.. o primeiro concesf"iunarin terJ1a direito a qualquer mdemmzaçao.
.
Art. 76. Nos trabalhos de pesquizas poderão s~r aproveitados os materiaes de construcção e madeiras existentes na
área lipenciada, que forem indispensaveis aos r~spectivos servi~o3.

.

~ L 0 Poderão lambem Sf~r aproveitadas as aguas das Vlzi"nhànr.as sem prejuízo da::; servidões anteriores.
§ 2.. o.: Na licença para pesqu izas serão sempr.e respeitados
os direito;;; de terceiros, de ~orte que os licencmdos responderão ~m todo o tompo pelos pi'e.luizos c.am;ados a proprietarius ou pei-iquizadores confinantes.
Art. 77. Dos minerios e materiaes extrahidos nas pesqnizas pc1derá o licenciado dispôr de pequenas (]Uantidades
~ufficienteH para analyses e en~mios.
PaJ;"agraphn unicn. Essas quantidades terão as IimitaçÕe'3
estabe 1~·eida.s nn § 2o flo art. .í13 deste regulamento.
·
Art.. 7P.. A lir.enr.a para pesquiza será pessoal e sómente
transferível 110 caso de herdeiros necessarios e de conjugo
sobrevivente, bem como no de successão commercial.
Art. 78. Os actuacs foreiros de terras federaes, esta. duacs nu rnunicipaes IJrecisa m de licença para pesquizar.
Art. 80. O prazo para pesquiza será de um anno, prorngavei a juizo do Çoverno.
Paragrapho unico. Si 3n cabo de urn anno o pesquizador
requere1·, justii'ieando-a, a prorogac;ão do prazo, poderá o Gn\'erno conceder-lhe até o maximo de um anno.
Art. 82. Sendo· infructiferas as pesquizas o licenciado
c•.nmmmtir~ rú ao Ministerio da Agricultura, Industi·ia e Cornlrt(.. rcio, dando cont.a dos trabalhos executados; e deverá fechar ou cercar as excavações que hfJUVer feif;o, restituir as
aguas an seu curso nahJJ'al, si assim o exigirem as servidõc;;;
existentes.
Paragrapho unien. O licenciado para pesqnizaR, que deixar de cumprir integr·al.menfc o disposto neste artigo, pagará
1 :000$ (un. conto de réiB) de multa: antes de cujo pagamento
não poderá obt.~r licença para pesquizar nem lavrar minas.
Art. 83. Na licen~·.a para pesquiza será cobrada a taxa
annual fixa de 2$ por lote.
·
Paragrapho unico. Nas zonas invias e de fraco povoamento a que se refere o paragrapho unico do art. 73 deste
regulamento, a t.axa fixa será de i$, por lote.
Art. 84. O seno espeeial de titulo de licença para pesquiz~s s-erá de 50$, para individuas, e de 250$ para companluas.
Art. 85. Para obt~r licença. de pesquizas deve o solioi~
tante apresentar o talao do rembo de uma repartição arre~
cadadora federal da taxa correspondente ao numero de lotes
que lh~ for indicado na guia do l\Unisterio da Agricultura,'
Industr1a e Commercio.
Paragrapbo uni co. O manif-estante que deixar préfeitaJnente comprovado o seu descoberto em terrenos da Unilo
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não pagará a taxa annua sobre os lotes licenciados para pe.squizas.
·
Art. 86. No caso de prorogação dos prazos de lioençP
para pesquizas, serão sempre cobradas préviamente as respectivas taxas sobre os lotes requeridos na prorogação.
CAPITULOU
DA CONCESSÃO DA LAVRA

Art. 87. O p€squizador licenciado que verificar uma jazi~
da remuneradora, communicará o facto ao M.inisterio da Agricultura, Industria e Commercio, apresentando plantas topographica:s e geologicas e um memorial, que indiquem a locação da jazida, a descripção desta, o teOr do minerio e amostraa
em quantidade sufficiente para dar idéa do valor deste.
Art. 88. A repartição technica do Ministerio da Agricultura, Industria e Commercio lavrará o termo resp-ectivo de
recebimento dos documentos e amostras a que se refere o
art. 87, -e entregará ao p-esquizador uma certidão, para gar·antia dos seus direitos.
Art. 89. Satisfeitas a:s exigencias do art. 87 deste regulamento, si o pesquizador requerer a concessão da lavra,
mand~rá o Minist-erio da Agriculturab Industria e Commercio,
pela repartição competente, dar pu licação ao pedido no
Diario Ufficial, e ao mesmo tempo communicar ao Juiz competente, onde estiver a mina, para que este faça publicar.
em editaes a petição durante 90 dias, no mínimo. Ne.sijas
publicações serão claramente definidas a situação e dimenaões
da área a conceder, as suas confrontações, bem como a natureza da jazida; servirão ellas de citação, com o prazo de 90
dias, aos interessados a quem a concessão possa prejudicar,
afim de que apresentem as suas reclamações.
§ t.• Findo o prazo dos editaes, si não houver reclamações ou si o Juiz as julgar improcedentes, communicarlÍ! ao
Governo para que .este resolva decretar a concessão de lavra.
§ 2.• 'l,odas as duvidas sobre a legitimidade ou idoneidade
Jogai do pretendente, quer como manifestante, quer como
pesquizador, serão resolvidas pelo Poder Judiciario, e ·só depois da solução dessas duvidas, será decretada a concessão.,
Art. 90. A concessão de lavra será feita por um decreto,
mediante as seguintes clausulas geraes, além de outras especiaes que poderão ser estipuladas de accõrdo com o concessionario:
I. o prazo sel"d no maximr~ de 50 annOEl, prorogavel a
juizo do Governo.
, li. As unidades ou lotes de lavras serão as mesmas que
para as pesquizas.
IH. As áreas maximas de eoncessão serão as estabelecitias no paragrapho unico dn art. 27 o no paragrapho unico d<l
art. 73 deste regulamento.
IV. A concessão será intransferível, salvo permissão do
)linisterio da Agricultura, Industria e Commercio, e no caso
de successão de herdeiros necessarios e de conjuge sobreviYente, e de successão cornmercial.
.
V. O concessionario de lavras tem direito a toaas a&
~ubMancias que encontrar em seus lotes.
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VI. .Para as ·substancias que não estiverem declaradas em
seu titulo da concessão, firma-se este ·,direito pela communicação ao Ministerio da Agricultura, Industria e Commercio• da!
novas descobertas ql)e serão registradas em additamento i
primitiva concessão.
Art. 91. O sello do titulo de concessão de lavra sará de
J 00$ para os indivíduos o de 500$ para as companhias.
Art. 92. Durante a lavra pagará o concéssionario um~a
taxa annual por lote de concessão, que será:
-Nas zonas de condições normaes: de 20$ por lote de um
ldlometro ao longo do eixo de rios ou de praias do mar; e de
4$ para cada lote de um hectare;
-Nas zonas incultas e invias as taxas annuaes para eada
lote de lavra serão:. de 1O$ para cada lote de um kilometro ao
longo do eixo dos rios ou das praias do mar; e de 2$ para
er.d~. 1'1' e rle um hectare. quer entre no grupo de um::t concessão, quer entro como accrescido aos lotes de rio~ ou de
praias rln mar.
.
Art. 93. Durante n prazo de concessão de lavra, mareado 0m eada decreto~ as taxas annuas serão pagas adiantadarnrntP. no decurso do primeiro trimestre de cada anno, nas
repartieões arrncadadoras federats. mediante guia do departamento eompetente do Ministerio rla Agricultura. lndustria a
Commercio.
§ 1. A falta de pagamento da taxa annua no decurso do
l"'inwiro fl'imostre, obriga o pagamento de mais 50 % denf.ro do prazo que termina com o primeiro trimestre do anno
seguinto.
·
§ 2. O pagamento da taxa annna depende do talão de rer.iho do exercicio anterior.
§ 3.• A falta de pagamento das taxas annuaes em dobt
annos consecutivos determinará a caducidade da ooncesslo .,
Art. 94. Além das taxas fixas haverá um imposto sobre
a producção ammal da mina, que será fixapo nas leis federaes,
para cada caso e época, de accôrdo com a natureza e teôr dtl
minerio.
Art. 9f>. Os prazos das concessões de lavra serão declaractos nos rc~pectivos decretos, attendidas as circumstancias espcciar~s das diversas classes de jazidas, suas sitttaf'.ões em relação :'i.s vias de transportes, e outras condições especiaes que
possam influir nessa determinação.
Art. 96. Os trabalhos de lavra serão iniciados dentro do
prazo de um anno, contados da .data do respectivo decreto do
cnnccsf';ão, qn0 cRtabelecerú o prazo indispensavel aos respectivos trabalhos preparatorios de lavra. de accôrdo com ns
rircnmstancias especiaes das Civersas classes de jazidas.
§ 1. O prnzo de um anno para o inicio da lavra proprianHmle dita, podrrá ser prorogado até mais um anno, a juizo
rlo Governo, desde que o concessionario prove cabalmente imrerlim~ntos supervf'nientrs, ou casos de força maior.
§ ~. Ultrapassar essr.s prazos para inicio definitivo da lavra, poderá ser motivo dP eaducidade da conces·são, a jub:o d"'
Governo.
Art.. 97. Uma vez iniciados, os trabalhos definitivos de
lavra nfío poderão ser interrompidos por mais de seis mezes
~nm instifica0ão cahal perante o Governo.
§ 1. A completa paralysacão dos trabalhos de lavra durante um anno sujeita o concessionario á multa de 2 :oooeooo.
0

0

0

0

0

~aTOS DO PODE!\ EXEatJ'ttVO

§ 2.• A reincidencia será motivo sufficiente para a deGretacão da caducidade da concessão.
·
' tArt. 98. Si houver mai~ de um pretendente á concessão
de lavra, terá sempre preferencia o descobridor da jazida
que houver satisfeito ás condiçõe~ do art. 87 .deste regulamento.
Art. 99. Ao pesquisador q:~e houver satisfeito. ás exigencias dõ art. 87 deste Regulamento e dentro do prazo de um
anno, declarar que não póde ou não quer etfectuar .a lavra, fica
assegurado o direito de receber do novo concessionario, não
só o pagamento das despezas como ainda um premio pela
rlescoberta e valorização da mina. Este premio, que poderá
ser uma somma em dinheiro, ou uma porcentagem nos lucros
liquidos da exploração, ou uma impor·tancia por tonelada de
mJnerio extrahido, sel"á arbitrado e estabelecido entre ps int.eressados.
Paragrapho uni co. Não será feita nesse prazo nova concessão, sinão á vista de documento comprobatorio de que o
descobridor e o novo concef:sionario se compuzeram quanto
aos direitos do primeiro.
Art. 100. O descobridor habilitado desde o manifesto do
descobert.o, e que houver feito as pesquizas. e preenchido
todas as forma]idade e cumprido as dieposicões regulamentares, pagará sómente o sello da concessão de lavra. Si, durante
f' prazo de 10 annos, fizer a lavra continuada e segundo
as
disposições regulamentares, ficará iE!ento das taxas dos lotes
e do imposto sobre a producção annual da mina.
Art. 101. Nos decretos de concessão serão mencionados:
fo, os favores concedidos;
2•, os onus impostos ao concessionario;
3°, as penalidades legaes em que poderá incorrer.
Art. 102. Será recusada a concessão si a lavra fór prejudicial ao bem publico, ou comprometter interesses que suporem a utilidade da exploração industrial.
Paragrapho unico. Neste ultimo caso terá o pesquizador
o direito de receber do Governo a indemnização das despezas
de pesquizas, accrescidas dos respectivos juros.
Art. 103. Nas terras do domínio da União é inteiramente
livre (l trabalho dos faiscadores. exercitado por uma ou duas
pes~oas, lavrando mineraes de alluviões dos rios ou corregos,
com installações passageiras e apparelhos simples.
Paragrapho unico. Dentro da área concedida para pesquizas ou para lavra, o trabalho dos faiscadores depende de
permissão do conce~sionario.
CAPITULO

III

DA NUI~UDAOg, Ct\JDUCfDAIJE F. EXTE.!>rSÂO DA CONCESSÃO DE LAVRA

Art. 10L Sel'á nulla a eoneC!:cf;ão feita com infraccões das
disposições deste regulamento.
Paragrapho unir.o. A nullidade sArá declarada por sentença judiciaria Citl aeçfío ~"tttnn1aria. São competentes para
pedir nullidade:
I. ll Orgão do Ministerio Publico:
11, qualquer interessado, dentro do prazo de um annp.
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Art· !05. Por acto dn Ministro respectivo, ouvido o Conselho Superior de Minas, será decretada a caducidade da concessão:
I. oua.ndo forem ~xcedidos os prazos marcados na concessão, salvo caso fortuito ou de forca maior, reconhecido e

aceito pelo Governo;

II, occorrendo o abandono da mina ou interrupção dos
trabalhos por mais de um anno, salvo a hypothese do numero
anterior;
III. pelo não pagamento da taxa e impostos devidos durante dois annos consecutivos;
IV, si o co.ncessionario for declarado incapaz de continuar os trabalhos, ou por si ou 'Por seus represintaht~s
legaes;
V, deixando o concessionario de cumprir ordens, decisões
ou instrucções oriundas do decreto de concessão ou das leis
e regulamentos en1 vigor.
Art. 1'0'6. Verificada a caducidade, havendo bemfeitorias
pertencentes ao concessionario, terá este direito á indemnização pelo seu valor, deduzidos, porém, o preço dos materiaes
cedidos gratuitamente pelo Governo, e o total das quantias
que a titulo- de favores houver o concessionario recebido.
Paragrapho unico. A indemnização será paga pelo Governo; mas caso haja nova concessão, nesta se estabelecerá 'l
r~embolso ao Governo.
Art. 107. Extingue-se a concessão:
I, pela renuncia do concess!onario;
II. pela morte do concessionario, exceptuados os casos do
art. 90, n. IV, deste Regulamento:
III, pelo lapso de tempo.

TITULO III
CAPITULO UNICO
DA POLICTA DAS M!NAS

Art. 108. O Governo fiscalizará por suas autoridaqes
technicas, on por pessoas competentes, todos os serviços de
pêsquiza e lavra de minas, fazendo cumprir os regulamentos de:
I, protecção dos operarios;
II, conservação c f':<'gtll':l!1t;::t das construcções e trabalho:
IIJ, precaução contra perigos ás propriedades vizinhas; c
protccção do bem estar publico.
Art. 10,9'. As condi~~õ·es goraes de trabalho das minas
serão reguladas por lei federal.
Art. 11 O. A fiscalizarão deve versar s;obre o cumprimento das disposições legaes e dos regulamentos especiaes de
hygiene, recorrendo neste intuito ás autor~dwdes locaes quando fôr necessario.
§ t.o A fiscalização do cumprimento das disposições le.gaes e seus regulamentos sobre o serviço das minas será e:::oorcida por funccionarios fed-eraes nas minas pertencentes á
Leia de i92t -
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União e ao Districto Federal, c a funccionarios estaduaes na.~
que pertencerem aos Estados.
.
~ 2. 0 O cargo de fiscal das minas só poderá ser exercido
vor profissional de pro'Vada competencia.
·
§ 3. 0 Além da fiscalização geral, hwverá tambem a fiscalização especial que resultar de actos de concessão ou do reg·imrn tributaria que liga a lavra da mina ao poder publico.
§ 4.° Como condição para a segurança pessoal e geral do
contracto de looação de serviços, a fiscalização, devidamente solicitada pelos interessados, poderá exercer""7se em
todos os trabalhos de lavra, tanto nas minas como nas pedreiras.
Art. 1 H. No caso de accidente, affe.ctando a vida. ou a
saude dos operarias, são os directores das minas obrigados a
dar communicaãço immediata •ás autoridades locaes.• e á. rep&!'!ição administrativa comrp·etente, além de outras obrigat't'k~:; rstabelr,ridas na lei sobre <!:OS accidentes no trabalho'. '
•
Art. 112. As regras 1technicas para a protecção do sól'J e
c:cguJ:'anoa das construcções e do pessoal serão organizadas pel•J
GCI-n::;elho Superior de Minas, .e, depojs de ap!p.rovadas pelo Governo, publicadas no Diario Officiaf e communicadas á:;; emprezas de mineração. ConsUtui.rãtJ um regulamento technico
compJementar deste.
Paragrapho uni co. Nas minas de conc.e~são federal a fisealiznção será exercida pelo Serviç;-, Geologico e Minera1Pgi0o
dn Brm;il, r,mquanto não _for creada a Relpartição das Mina~
(ln Ministerio da Agricultura; quanto ás outras minas cabe nos
Govrrnos dos Estados providenciar a respeito.
Art.. 113. Os serviços de pesquiza, e ;principalmerrte os
de Javra deverão ser dirigidos por pessoas de provada comp·e•
teneia.
Paragrapho nnico. O Governo, quando julgar imprascia..
divP\ póde exigir a substituição do~ directores das minas.
Art.. H4. As cmprezas de mineração, assim como os directort:s de serviços de pesquiza e de lavra, são obrigados a faril'i'ar a ins!p.ecç.ão de todos os trab~.lhos pelos agentes d~ 1'isealização; e a fornecer-lhes todas as informações exigida-:; ~o
lh'P n marcha do scrviç.o e todos O'> dados necessarios' para a
co~fecção dos mappas estatísticos d~ producção mineral do

v:v?,.

Paragrapho uni co. 'rodas as emprezas mandarão annur.l-·
mer.tc ao Serviço Geologico e M.ineralogico um relatorio sobre
a ~ua producção e marcha dos serviços no anno findo; ~emlo
para isso bastante a remessa de um exemplar dos que costum::-im apresentar :ís assembléas geraes das respectivas cnmpa..
nhi3s .

.Art. 115. Notificadas pelo Governo, as em prezas dQ mi-ficam obrigadas a executar os planos determinado~
na r a segurança do pessoa 1 o para ·protecção do só lo, salvo jus! i11cnção satisfactoria de melhor alvitre.
,
Art. 116. Quando o Governo verificar que é perigoso 'l
ostado de uma mina, poderá ordenar seja sustado o proseguimento da lavrn, até a realização de novos ~.rabalhos de ac~ns~o
o·L1 clr:> garantia á segurança do pessoal, ou á protecção do só lo.
Art. 117. As em prezas de mineração ficam isentas da
taxa especial de fiscalização, devendo esta ser paga com o
prt,,iw~t.n rln~ ta"'l(:R~ P. im:pos•tns lanc.adof; ~obrP. ::t mint:>racfio.
n~r:H;ão,

J\C'I'OS DO PODER EXECt1T1VO

Art. f 18. Além das multas explicitamente indica~as n:este
r·egulamento, poderá. o Governo, em regulamentos mai.S mmucio~.o~, especialmente sobre policia das minas, comminar multas desde 200$ até 2:000$000.
TITULO IV
CAPITULO I
DISPOSIÇÕES GERAES

Art. 119. Aos terrenos vendidos ou aforados pela União
são applicaveis, quanto ao manifesto, pesquizas e lavra, todas
as disposições deste regulamento.
Art. 1'20. O licenciado para pesquizas, bem como o concessionario de lavra, serão responsaveis .pelas indemnizaç.Õie!
ao proprietario ou ao foreiro da superfície pelos damnos
acaso occorrentes durante as pesquizas e a lavra.
Art. 121. Continuam em vigor as concessões feitas para
pesquizas e para lavra de minas que estavam em effectividade no dia 15 de janeiro de 1921, data da lei n. 4.265, que
regula a propriedade e exploração das minas.
Paragrapho uni co. São declaradas caducas todas as concessões anteriores á data dessa lei, cujos concessionarios não
houverem cumprido dentro dos prazos a.ssignados, as clausulas estipuladas para a sua effectiva exploração.
Art. 122. As novações e pro rogações das concessões vigentes serão feitas d<J accôrdo com este Regulamento.
Art. 123. As empreza.s de mineração que se organizarem
sob o regimen da lei ·n. 4.:265, de 15 de janeiro de 1921, gozarão dos seguintes favores:
a) isenção de impostos de importação e expediente para
machinas, apparelhos, ferramentas, modelos e material de
consumo, que não existam no pai~· em igualdade de condições, sendo essa importação fiscalizada pelos agentes technicos do Ministerio da Agricultura, Industria e Commercio, ou
por outros indicados nas concessões, sem que os interessados tenham de pagar importancia alguma pelos respectivos
attestados.
b) tarifa minima nas estradas de ferro, nas companhias
de navegação, e nos serviços de cães e baldeação nos portos,
custeados ou garantidos paio Governo, não só para o transporte de trabalhadores, como tambem do material, minerios,
·combustível e productos manufacturados.
Paragrap·ho unico. As duvidas suscitadas sobre a applioabilidade das alineas a e b aos materiaes considerados, serão
resolvidos pelo Governo, esclarecido pelas informações da~
repartições arrecadadoras, ou dos proprios fiscaes.
Art. 124. Para gosar dos favores indicados devem a~
emprezas já existentes submetter-se ás disposi-ções deste nrgulamento, e de outros cspeciaes .que forem promulgádos.
Parag.rapho uni co. As em prezas que funccionam actualmente, e as quo se organizarem ,por outros títulos s6 terão
direito a esses. favores, s.i .insc~everem as suas pr~priedades
no <Rol das Mmas~ do Mm1ster10 da Agricultura Industria e
Commercio, e ahi depositarem a declaração formal de que
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se submettem ao regimen da lei n. 4.265, de 15 de janeiro
do 1921, e aos seus regulamentos.
Art 125 Sómente gosarão dos favores â que se referem
as lettras a e. b do art. 123 deste regulamento os particulares
ou em prezas ·que se obriguem:
I, admittir ao seu serviço o maior numero possível de
engenheiros nacionaes;
II, ter o maior numero possível de operarias nacionaes;
III, manter uma ou mais escolas para os operarios e os
filhos destes nas vizinhanças dos estabelecimentos;
.IV, fundar hos.pitaes e mantel-os.
Art. 126. Ficam isentos de desapropriação por motivo
de utilidade publica, e de pesquizas por parte de terceiros,
os terrenos adquindos para os fins cspeciaes de mineração,
nos quaes os pro.prietarios provem possuir uma ou mais minas em lavra franca e outras em trabalhos de pesquizas.
· § 1. No caso em que o proprietario que f-ez as
pesquizas tenha em plena lavra uma ou mais minas,
as novas jazidas comprehendidas na sua propriedade c;erão
consideradas como reservas para garantia do capital empregado na exploração. O prazo para inicio da lavra deverá ser
dilatado até o maximo de 1O annos.
§ 2. O prazo de 10 annos concedido para inicio da lavra
das outras jazidas, distinctas das que estão em lavra, sómente vigorará no caso em que dentro de um aPno da data
da publicação deste regulamento, sejam apresentadas ao Mi~
nisterio da Agricultura, Industria e Commercio p~at:•_tas da
propri-edade, com indicação das differentes jazidas uella
existentes, e relatorios contendo os resultados da3 pesquizas
e estudos feitos.
,
Art. 127. Fica creado o Conselho Superior das Minas, incumbido d eestudar e emittir parecer sobre todas as questões
technicas, economicas e de direito privado referentes á mineração, e que não ficarem sufficient-cmeul.e ret;Olvidas pelo
Ministerio da AgTicuHura, Industria a ,Jommercio.
§ 1. Este Conselho que será presi·lldo pelo Ministro da
Agricultura, Industria e Commercio, terá como membros os
directores da Escola Polytechnica do Rio de Janeiro e da
de Minas de Ouro Preto, os lentes cathedraticos de metallurgia e de lavra de minas das mesmas Escolas, o director do
Serviço Geologico e Mineralogico do Brasil, tres representan..:.
tes das emprezas de mineração do paiz e o consultor geral da
Republica.
§ 2. o Os trabalhos da secretaria deste Conselho ficarão
a cargo do ·secretario da Serviço Geologico.
§ 3. As funcções do Conselho serão consultivas.
§ 4. Os parec-eres serão formulados por escripto, e nenhuma remuneração especial por esse trabalho caberá aos
funccionarios que fizerem parte do Conselho, salvo transporte
gratuito para aquelles que residirem fóra da Capital Federal
e forem obrigados a assistir ús reuniões do Conselho.
Art. 128. Si algum rio publico federal tiver sido objecto
de concessão ou de contracto de mineração por part-e de Governo estadoal, ficará em vigor a concessão ou contracto
substituído o do Estado pelo _Governo Federal, e indemnizado
aquelle p-elas despezas por clle feitas para aproveitamento
do rio.
0
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Paragrapho uni co. Rios publicos f.ederaes para os effeitos
da lei n. 4. 265 de 15 de jane,iro de 1921 e seus regulamentos,
~ão: os rios que, simultanea ou successivamente,
banhem
territorios <te mais de um Estado, ou o. territorio nacional e·
o de um Estado estrangeiro (Constituição, art. 34, n. 6).
QAPITULO 11
DISPOSIÇÕES TRANSITORIAS

Art. 129. No Ministerio da Agricultura, Industria: e
Commercio será encarregado dos assumptos de mineração, a
que· se refere este regulamento, o Serviço Geologico e Mineralogico do Brasil, emquanto não fôr creada a Repartição das
Minas.
Art. 130. O Governo da União poderá transferir aos doe
Estados, que legislarem de accôrdo com a lei n. 4. 265, de 15
de. janeiro de 1921, os favores nella creados, para que sejam
incluídos pela respectiva administ1ração nas concessões relativas aos terrenos do seu domínio.
Art. 131. · Nos outros regulamentos supplementares a
~te, que á medida das necessidades forem sendo expedidos,
o Governo irá consolidando as disposições das leis mais applicaveis ao desenvolvimento da industria de mineração.
MODELO DE MANIFESTO

F. (nome, estado civil, natur2.lidade, residencia e profissão) descobriu (por simples inspecção ou pesquizas, por
exaro~· de trabalhos antigos ou por indícios e conclusões geologicas, como prova com documentos jm~tos, etc.) uma mina
de . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . no bairro de ........... .
.. . . .. . . , no povoado de .......... n0 districto de ...... ·:· .. ,
no município de . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
,
A área quo deseja pesquizar loca-se á distancia de .....•
• . . . . . . . . . da ~tação de .............. da Estrada de Ferro
de ................ no rumo de ................ , ou bairro
de . . . . . . . . . . . . . . . . ou na villa ou cidade . . . . . . . . . . . . ou
casa de ........................ ,ou nas nascentes do corrego de . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . affluente do ribeirão
de . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ou á distancia de . . . . . . . . . . metros
acima ou abaixo do corrego . . . . . . . . . . . . • • (em fim determinar com a maior precisão a situação da área ao descoberto
e daquella em que pretende fazer as pesquizas) .
A propriedade em que se ach::t situada a mina pert~nce
a F. ou FF., residenteis em .......................... , e
confronta pelo norte com .......................... , pelo
nascente com ................. , pelo sul com ...... ·" ....•
e pelo poente com .................... .
E para assegurar o seu direito ao descobrimento desta
mina vem apresentar esta commnnicação para que seja tomada por termo no livro competente, de accôrdo com a lei
n. 4.265, de 15 de janeiro de 1921! e seu regulamento.
(Sobre estampilha federal de 20$000, data e assignatura)~
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TAXAS A PAGAR SEGUNDO ESTE RÉGuLAMENTO

Manifesto - O sello de petição ao Juiz para cmanif~to-.,
será de 20$ no caso de indivíduos e de 100$ para .companhias.
As taxas e emolumentos correspon~entes aos .diversos
de registro Gerão as que já e~t1verem en: vigor nos
respectivos cartorios ou on.tros que seJam. determmados. ·
Pesquizas - A taxa f1xa para pesqmzas será de 2$ nas
zonas normaes e de 1$ nas regiões incultas e invias. {Art. 83
dn regulamento.)
O sello de licença para pesquizas será de 50$ para indiv iduos e de 250$ para companhias. (Art. 84 do regulamento.)
Lavra - O sello de concessão de lavra será de 100$ para
individuo e de 500$ para companhias. (Art. 91 do regula~
mento.)'
A taxa fixa annual de lavra será de 20$ por lote de kilo..,.
metro, e de 4$ por lote de hectare n'as zonas normaes; e de
10$ por lote de kilomctro e de 2$ por lote de hectare nas regiões incultas e invias. (Art. 92 do regulamento.)
'Todas as taxas estabelecidas neste regulamento serão cobradas no Districto Federal c no 1'erritorio do Acre e nos Esrndos ond~ houver terrenos C-e fronteiras, terrenos de marinha ou outros do domínio da União.
Para os terrenos do dominio dos Estados vigorarão as dos
respect~ivos regimentos.
Rio de Janeiro, .28 de dezembro de 1921. - Simaes Lopes.

:->('1 viços

JUSTIFICAÇÃO DO REGULAMENTO

Arts. 1c; 2° e 3o da lei.
Logo nos tres primeiros artigos da lei, não sendo possivel fazer a enumeração completa dos elementos que consti1nem us jazidas, por crescerem estes em numero quasi diaI iam ente, como tambcm crescem. constantemente as applicaçües industriaes dessas substancias, manifesta-se de prompto
a neces~idade da sua distl'ibuição t)Tn classes, para os effeitos
do R"gulamento, que lhes permitta abrangei-as· todas:
«Substancias valiosas para a industria, exploravcis com
vantagens economicas, conf,endo elenwntos metallicos, semimetallicos, ou não metallicos, e os respectivos minerios, os
cmnbustivei,~. fosseis, as gemtnas ou pedras preciosas e outras
,mbstancias de ali o valor industrial.'>
Os elementos que entram na composição da litosphera
8ão grupados nas taboas physico-chimicas em uma série de
metaes e não m.etaes, distinctos pelas suas :propriedades phy~dcas e chimicas.
Dispondo essa lista pelos mais caracteristicamente mefaHicos e terminando pelos não mctallicos, ficam na zona intermedia:r.ia substancias que parecem participar de um e de
Putro grupo pelas suas propriedades pbysicas ou ch imicas.
Assim acontece com o arscnieo. o antimonio, o telludo, o
~denio, etc.
·
Assim aquella enumeração abrange no total todas as sub~f ancias mineraes. Para iRso bastaria citar a lista dos 82 elementos da tabella internacional de 19f2.
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Mas :p~reoe-nos preferível uma enumeração por classes
especiaes.
·
Tal enumeração bem que não possa comprehender a totalidade dos mirierios e subtáncias mineraes· uteis, euj.a lista
vae todos os dias augmenHmdo, deve todavia indicar as substancias de mais generalizada occurrencia no paiz.
.
Antes de tudo convém definir a differenca entre mmcrios e mineraes: Minerios são os mineraes· que conteem metaes em pr·oporção bastante para que se os possa extrahir
com lucro, aproveitando-os nas industrias.
Vê-se logo que o mineral de hoje póde ser o minerio de
amanhã, desde que se lhe descubra uma applicação , importante, isto é, que o seu preço suba, ou mesmo que a circumstancia adv•enticia de um processo economico de extraccão ou
dt\ reducr;ão, ou mesmo a chegada de um caminho de ferro
lhe permitta o transporte económico até os centros do conl:t~mo.

Na enumeração restricta das nossas riquezas mincraes.
consideraremos sómente, metallicos e não metallicosMetries - Tanto quanto o permitJte o insigrtificanV~ conhecimento oda com!posicão da crosta superficial da terra, fls
:metaes teem sido achados no mundo na seguinte. ordem de
abundancia:
1 . Alumínio.
2. Ferro.
3 • ' Manganez ~
4. Nickel.
5. Cobalto.
6. Cobre.
7. Estanho.
8. Chumbo.
9. Zinco.
tO. Titanio.
11. Prata.
,12.

Ouro.~

13. Platina.
14. Palladio.
15. Osmio-Iridio.
'1(). Tanta! o, Niobio, Vanadio, Zirconio, Uran:o, Thorio,
f.:«~rio, Yttrio, Radio, emfim os metaes das terras raras, com~J
os !{Ue se conteem na Monazita e nos chamados mineraes do
Rarlw, caracterizados por altos dotes em radio-actividade.

No Brasil é bem PC!Ssivel tambem seja essa a ordem na
nàundancia da occurrenma.
Mat:=, .pela insignificancia do aproveitamento das substancia~ mineraes, e pelos limitadissimos conhecimentos da estrnctnra geologica e composição mineralogica do sub-sólo, até
ho~e devem ser considerados mais frequentes os mineraes dos
~eguintes rnetaes:
1. Aluminio.
2. Ferro.
3. Manganez.
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4. Cobre.
5. Chumbo.
6. Nickel.
7. Zinco.
8. Wolframio.
9. Molybdenio.
1.0. Antimonio.
1 i . Bismutho.
12. Chromo.
13. Lithio.
14. Ouro.
15. Palladio.
16. Platina e os metaes das ter·ras raras de que temos relatjva abundancia nos nossos ricos depositas de areias monazitiferag. Tambcm comcc.am a apparecer os mineraes do Hadio, c das substancias radio-activas.
De um modo geral, nas nossas condições economic!J.S
actuaes, .para que c.s metaes possam constituir minorias é or,~-·,
eiS(• que elles entrem na constituição das jazidas, com a3 segu.iLtes porcentagens:
Ferro, 55 o/o - nossos mineríos chegam e excedem de
7(1 %;
Manganez, 43 o/o - nossos minerios chegam a 55 o/o;
Cobre 2 - 3 %;
Chumbo 3 - 25 o/o;
Zinco 3 - 25 o/o;
Nickel 3 - 7 o/o;
Alumínio, 35 %;
Ouro, 0,003 - ()·,0016 o/o, nas alluviões {),0000008 o/o, cu
duas grammas .por metro cubico.
rara as areias monazitifp,ras é p,rcciso que contenham mais
de t o/o de monazita e que este mineral contenha mais ele
5 % de tho.ria.
Além disso para os mineraes convém sempre distinguir
as duas classes de jazidas:
As 1Jrimd1·ias, aqucllas em que o minerio se encontra
de mistura com a ganga formando rvastos veieiros ou bêtas
que cortam as camadas das rochas encai:xantes, ou nellas interstratificadas formando veieiros-camadas ou lentes, ou
massas de fôrma irregular. Nesse caso a massa rochosa aa
jazida tem de soffrer uma preparação mecanica consistindo
em trituração mecanica c operações de enriquecimento até o
tratamento metallu rgico propriamente dito.
As secundadas on de al.luviües, em que os mineraes, ou
os metacs nativos, soffrcram um enriquecimento pré'vio, uma.
concmlf.raÇão natural, que no geral dispensa a trituração, e
sómenf.c precisa elos ultimas processos de enriquecimento
para o aproi\'Cit.amento do mofal. Taes são as jazidas de ouro
dos cascalhos, ou ·dos leitos dos rios, que em outros tempos
fizeram a riqueza do Brasil: são os placers do Mexico, da
.~merica do Norte e da Australia.
·
Mineraes núo melallicos

Outro typo de jazidas são as dos combustiveis fosseis:
solidos -'- os carvões com a&1 suas variedades: liquidos - os
pctroloos; e - gazosos ou gazes naturaes.
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Essas jazidas se formaram, desde o periodo anthracolitico, de certas vegetações especiaes, accumuladas na agua
q!le as prese~vou. da putrefacção aérea e foram depois envol_:
vidas por sedimentos accumulados, de modo que ficaram sepultadas ás vezes em grandes profundidades, soffrendo os mesmos deslocamentos e deformações dos sedimentos que as contêm. De modo ~que a sua pesquiza tem dP. ser feita por poços,
galerias ou 'POr sondagens. A lavra igualmente terá de ser
feib por galerias de encosta, ou por poços e galerias subterraneas, :que exigem acurada a arte dos mineiros.
As tur{eiras, que representam o estadio mais rudimentar
das formaçõeR carboniferas, em geral á superficie, são de lavra mais facil. E pela grande importancia que devem ter
para nós como substituto da lenha nos fogões domesticos, foram collocadas ao lado dos materiaes de construcção, que não
depPndcm de licença para exploração.
No exttrcmo opposto da série dos combusUveis solidos,
nassando pelos lignitos. pelos carv-ões bituminosos, pelos anthracitosos. chega-se ao est.ado mais puro e metamorphisado
dos graphitos, one jú tecm destino dii'ferente dos combustíveis
1-.ropriamente ditos.
Neste mesmo grupo se podem en,.quadrar as substancias
liquidas, ou oleos mineraes, quer sejam .provenientes da <li~
tillação mctamorphica dos combustíveis solidos, ·quer provenham das reacçõcs em pr..Qfundeza das aguas magmat-icas
sobre carburetos metallicos; mas que em todo caso formam
bolças de líquidos c gazes comprimidos, grandes fontes de
energia qne o homem vac busear a grandes profundidades de
G00,81010 e a' mais de 1. 000 metros, com furos de sonda.
Tambem ahi devem entrar os schistos bituminosos que
por distillaoão artificial fornecem oleos combustíveis, sucecdanros dos petroleos.
E ainda os asphaltos e bitumes solidos e semi-solidos,
que se consideram como productos da oxydação dos petroleos.
Outra cspeeie de jazidas são as de gemmas ou pedras
preciosas, citadas na lei. O prototypo é o diamante, que até
agora tem sido lavrado nas allnviões e leitos dos rios; apenas
em raros pont.os ha\:ia sido cxtrahido da rocha: mas que
agora começa a ser ext.rahido das Jazidas de chapada, que
nvidcntcnwntc são rochas decompostas in situ.; o uni co vont<D
em que ha divergeneia de opiniões é si estas rochas qn~
trouxeram o diamante são eruptivas. como os Kirnberlitos da
Africa do Sul, ou si const.ituem já um deposito enriquecido
em rochas sedimentarias. Em todo o caso, o processo de lavra tem de ser inteiramente diverso do tratamento de allu-•
'Vi·ões e leitos dos rios. E si algumas dessas jazidas podem
actual mente ser tratadas a jacto hydraulico, em futuro proximo. quando mais aprofunda:dos os trabalhüs, terão forçosamente de ser lavradas por 'poços c galerias.
Outras gemmãs existem abundantemente no nosso paiz,
e de alto vator, bem que em geral reeebam a denominação de
semi-preciosas, taes são:
Os topasjos de diversas côres.
Os euclasios;
·
As turmalinas de quas-i todas as côres;
As esmeraldas verdes;
·
As esmeraldas hrnncas (phenakitas);
Os berillos;
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As aguas marinhas;
As andaluzitas dichroides;
As triphanas;
Os rubis;
As saphyras;
As espinellas;
As granadas;
Os jaspes;
As agathas e chalcedonia;;.
Todas estas pedras de joias são mais frequentemente extrahidas das alluviões dos rios. Podem, porém, ber extrahida~
nos diques de pegmatita o de outras rochas decompostas, onde
ellas se encontram, empregando o jacto hydraulico para desaggregação e lavagem.
''·e outras substancias de alto '1-'alor industrial".
Seriam estas principalmente os materiaes terrosos. ou
não metallicos :
A baryta e a estroncia;
A magnesita;
A bauxita;
O enxofre c as pyritas de ferro;
A fluorita;
O corindão e o esmeril;
Os phosphatos;
Os saes de potassio e sodio.
Ou.tras substancias de alto ya·Jor industrial são ainda:
O talco e a pedra do sabão;
O feldspatho:
O gesso;
O quartzo para optica.
Mas estas ultimas substam..ias, parece, mais de accôrd:J
com o espírito da lei, deviam ·ser relegadas para o grupo das
pedreiras c barreiras; pois si o amiantho, o kaolim e a mica,
principalmente esta ultima de tão grande valor industrial, devem ficar mais adstrictas á propriedade do· sólo, para o seu
mais prompt0 aproveitamento e mesmo porque a sua ·exploração é geralmente feita a céo aberto, e requer um certo
gráo de decomposição das rochas; tambem o talco e a pedra
de sabão, o feldspatho para a fabric.acão da louca e do vidro,
o qnartzo para optica, geralmente colhido á flor da terra, e o
gesso para construcções, devem entrar no mesmo grcpo.
Toda esta enumeração a viemos fazendo para buscar um
meio de grupamento em classes a que possam ser adaptadas
as áreas mais convenientes para as pesquizas e lavra, a st:Jr
indicadas nas licenças o concessões.
A divisão que nos afigura mais razoavel, é pois, a seguinte:
'
Classe I - l\finerars mctallicos emsuas jazidas primarias;
mineração profunda.
Classe II - Mineracs metallicos em alluviões; trataveis a
jacto hydranlico, ou por outros processos.
Classe I I I - Mineraes mctallicos em alluviões de leitos de
rios, tratavcis por drag-agem, apparelhos de sucção, ou outros
processos.
Classe IV -- Pedras preeiosas o semi-preciosas em jar.idas primarias.
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Classe V .,.;_ Pedras preciosas e semi-preciosas em alluviões de varzeas e chapadas.
.
Classe VI - Pedras preciosas e semi·preciosas em alluviões de leitos de rios.
·
,
-Classe VII - .Areias monaziLiferas ou outras- em leitos e
~raias de rios ou em praias de mar, trataveis po~ dragagem
'
ou por outros processos communs.
Classe VIII - Mirieraes terrosos ou não metallicos.
Classe IX ,- Combustíveis foss-eis solidos.
Cla:sse X - Schistos bituminosos.
Classe XI - Petroleos.
Art. 50 da lei :
<A unidade do lote para pesquizas será de 1 hectare.:.
Para a classe I poderão ser concedidos de' 1 a 10 lotes,
conforme o pedido~ ao manifestante individual, de 1 a 50
lotes, conforme o p-edido, quando o manifestante for uma companhia legalmente constituída para fins de mineração.
Para a classe II, de alluviões metalliferas, ao manifestante
individual poderão ser concedidos d-e 1 até 100 lotes; ás companhias mineradoras até 500 lotes.
Com effeito: 1o~ os filões são quasi sempre bastante in....
clinados em relação ao plano vertical, e a ·sua s• dimensão
póde s-er considerada como indefinida; ao passo que as alluviões teem em geral pequena espessura; 2°, as alluviões metalliferas são em geral muito mais pobres (digamos 10 vez-es)
do que os veios exploraveí:s. Emquanto a extracção dos minclrios dos filões se faz por centenas de toneladas diarias, é
indispensavel que o tratamento das alluviões setja feito por
dezenas de milhares de toneladas ou de metros cubicos. ·
Classe III - ~lluviões metalliferas em leitos de rio~.:
O art. 50 da lei estapeleceu:
«Para os trabalhos em leitos de rios ou em terrenoS/ de
marinha, o lote é a extensão de 1 kilometro, medido segundo o eixo do rio ou segundo a linha da costa.:.
Poderemos tomar em média a área das alluviões de um
rio de porte médio como de 200 m. q. por metro corrente;
entjo a extensão de 50 metros de leito de rio contados pelo
seu eixo corresponderia á superfície de 1 hectare. E, para
correspond-er a uma riqueza 10 vezes menor que a dos filões,
teriam os a .extensão de 5. 000 metro!s de eixo do rio ou 5
lotes corpo extensão maxima para pesquizas de um individuo,
e 25. 000 metros de ext·ensão ou 25 lotes para uma companhia.
Classe IV - Pedras preciosas e semi-preciosas em jazidas primarias.
Com estas jazidasl dá-se alguma cousa de analogo ás
condições das jazidas metalliferas.
As jazidas primarias, principalmente sob a fórma de
_chaminés, teem no getr.·al pequena secção 'superficial; as jazidas sul-africanas medem a superfície de 10 a 36 hectares.
Entre nós algumas suppostas chaminés não apresentam ·secção
maior, antes são muito mais reduzidas. Em compensação
tee\m a profundidade illimitada e apresentam certa regularidade na distribuição da riqueza, o que as assemelha aos filões
metalliferos. Ao contrario, nas P,lluviões da'B iplanicies ou
dos rios, a distribuição da riqueza é. muito irregular; apenas
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algumas conc-entraçõe.s locaes, muito mais ricas é verdade,
porém disseminadas em meio de vastas áreas esterei's.
Por isso fixaremos áreas menores para as jazidas diamantíferas primarias, do que para as alluviões e na mesma
rellação estabelecida para as jazidas d-e metaes.
Para as jazidas primarias as áreas ·serão de 1 a 10 lotes
para indivíduos e de 1 a 50 lotes para as companhias.
Cla:sse V - Pedras preciosas em alluviões.
No caso de alluviões de varzeas, grupiaras, gorgulhos, e
mesmo para as jazidas de chapadas, emquanto não reconhecidas como verdadeiras chaminés, serão as licenças individuaes
limitadas entre~ 1 e 100 lotes, e as de companhias entre 1 e
500 lotes.
Classe VI - Pedras pNlcio·sas e semi-preciosas em alluviões de leitos de rios.
Aqui a limitação ainda deve ser mais restricta, porquanto
as plagas de maior enriquecimento são bastante raras, e geralm-ente no pequeno numero que escapou ás passadas explorações. Demais a:s áreas concedidas não devem ser tão extensas
que venham a prejudicar á naveg-ação, ou talvez mesmo ao
aproveitamento de forças hydraulicas ou d~ aguas para
irrigação.
·
tA.ssim, as concessões para ~sta classe devem ser limitadas de 1 a 5 lotes de 1 kilomet.ro de extensão para as pesquizae individuaes, e de 1 a 25 lotes de 1 kilometro, contados sobre o eixo do rio, para as companhias.
Classe VII - Areias monazíticas em leitos de rios, ou
em praias de rios ou do mar.
As condições· para pesqui:T.a c lavra approximam-se muito da~; das alluviões dos leitos dos rios.
Nos terrenos de marinha o lote de hectare corresponde
a 20(}1 metros de extensão, média ao longo da praia.
eom effeito os terrenos de marinha teem a largura de
15 braças· (33 metros) contados da prêa-mar média; são 33
metros que, juntos a 20 ou 30 metros de praia de oscillação
da maré, perfazem 50 metros aproveitaveis para a eX!ploração
dos mineraes; assim, o hectare ccrresponde á extensão de
200 metros ao longo da costa .
. , I~ como a lei determina a extensão de 1 kilometro, são
; a 5 1 otes communs.
Por isso parece justa para e~ta classe a mesma limitação da classe V : 1 a 5 kilometros ao longo dos rios ou
'ia costa do mar para os indivíduos, e 1 a 25 lotes para as
companhias.
Classe VIII - 1\fineraeis· terrosos ou não metalliferos. ·
Att.endendo ao seu valor em gEral menor, e á lavra que
p6de ser muito mais rapida. duplicaremos as áreas: para
fndivicJuos de 1 a 100 hectares, para companhia de 1 a 500
hectares.
Classe IX - Combustíveis fosgeis solidos.
~i para a lavra cffir.iPnte das jazidas metallifcras, a área
para pesquizas de !'>O hrd.ares p6de bastar, o mesmo não
ncontrcn com as jazidas de caryfin, que fazem o grande asnnnptn do momento.
A.:; Jmcias carboniferas do sul encerram leitos pouco esrH:>SS0.~ :
Om,60 até 1m,50. E' por isso indispensavel pesquizar em áreas relativamente grandes, para .que a explorar,:ão aiS sente sobre base solida.
-
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Coth dois .. poços gemeos, ser'á póssivel fazer uma extracção diitria de 300 a 500 toneladas~ Para· oa Estados do Rio
Grande do Sul e Santa Catharina póde-se acceitar a extracção de uma tonelada por metro quadrado; IIias no Pàraná
será já necessario tomar dois a tres metros quadrados por
tonelada de extraccão.
Imaginemos uma companhia que faca a extracoão de
i . 000 toneladas diarias. Em tres annos teria lavrado a área
rle um kilometro quadrado. E~ como cada installaQãd não se
contentaria com uma vida de oO .a !00 annos, a área de uma
legua quadrada (;36 kilometros quadradoS) não seria exaggerada.
Com effeito, nos paizes da Europa, de .população muito
densa e onde as camadas de carvão attingem a espessuras
aggregadas até de 20 e 40 metrGs, as áreas das ooncessões
que trabalham aetualmente são bem grandes:
França, média de 40 kilometros.
Belgica, de áréa limitadissima; onde são obrigados por,
isso a uma extracção muito cara de grandes profundidades, a
média é de 10 kilometros quadrados.
Allemanha, 615 kilometros quadrados.
Assim a limitação da área para pesquizas de carvão será
de 1. 000 hectares para indivíduos e de 5. 000 hectaras !{)ara
oompanhias.
·
Classe X - Schititos bituminosos.
Com o escasseamento do petroleo vae o mundo appellando
para o recurso da distillação dos schistos bituminosos.
O embaraço tem sido e é ainda a falta de um procé~o
bastante economico de distillação. Estamos em v esperas de
conseguir esse desideratum·. No caso de resultados negativoe
teremos de recorrer aos -schistos bituminosos, que os pdssuimos em larga escala.
A exploração não póde ser lucrativa sinão tratando milhares de toneladas diariamente.
ASEim serão necessarias largas· áreas de ataques ás jazidas. ~\penas em alguns casos a exploração será obrigada aos
processos dispendiosos da lavra subterranea.
~ limites para as áreas de pesquizas serão os mesmos
que para as áreas de carvão.
Classe XI - Petroleos.
Pela sua alta importancia mundial esta especie de jazidas
reqUer uma legislação especial, qUe por certo será estabelecida
no dia feliz em que encontrarmos o primeiro poço petrolífero.
Ha muita esperança a este respeito e o !Governo não tem poupado esforyos para as pesquizas·.
IDcmais, as condições são tão várias na distribuição dessas
fontes de riqueza, que melhor é esperar pelo conhecimento
das nossas condições especiaes.
No Caucaso, a região mais rica do mundo, onde um poço
chega a produzir '70.000 barris (10.000 toneladas) e até
mesmo 126.000 barris ( 18.000 toneladas) por dia, concedese uma superficie maxima de 5 hectares.
Nos Estados Unidos as concessões vão de 200 a 600 e até
(. 200 hectares nos riquíssimos campos de Oklaoma. E no._
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Estados do Oéste o Governo reservou para si as eonooseões
óo petroleo que nos do Lés te eram geralmente de aceessão.
- A ultima lei de 25 de fevereiro de i920, que p6de ser
considerada lei de defeza, em resposta ás de outros paizes
que- negavam ou restringiam a concessão de ·favores a cidadãos de outras nacionalidades, portanto, aos cidadãos americanos, dispõe:
-para pesquim de oleo e· gaz o maximo de i. 036 hectares, em terras onde não se conhece ainda a estructura geplogica de um campo petrolifero;
-num campo petrolífero póde pesquizar a área maxima
de 1 . 300 ·hectares;
·
- para a lavra, a área da concessão não póde exceder de
130 hectares.
A concessão é por 20 annos, prorogavel por mais iO. A
taxa annual por sectare é de ·.5$ (cambio 12). O imposto
de senhoriagem é de 12,-5 o/o do .producto bruto. Si o campo
produz menos de 10 barris por poço a senhoriagem póde
ser reduzida.
Para os schisto.s bituminosos, o maximo de licença de
pesquizas é de 2.154 hectares. A taxa de lavra é de 2$500 por
hectare, por anno. Dur'ante os primeiros cinco annos, póde-=se
dispensar a ta~a dB senhoriagem.
Na Rumania quasi não passa de 1 hectare.
Emfim, reservando o regulamento do petroleo para éras
mais felizes, e attendendo a que deveríamos fazer o maior
numero de pesquizas possível, tomaremos o limite maximo
de 200 hectares para cada individuo e de 1. 000 hectares para
caçla comfjanhia, podendo essa área ser concedida cada anno
em outro local, desde que haja prova de que as pesquizas
são exorcidas ininterruptamente.
A' primeira vista parece que as áreas limitadas marcadas
são muito pequenas, attenta a vasta extensão territorial do
paiz; mas as condições technicas das jazidas, e principalmente
~, necessidade de desenvolver a mineração, sem o estorvo das
concessões em grandes áreas assim aconselham.
No tempo da monarchia a unidade da área era a data mineral de 68,6 hectares.
A data mineral media 141,750 bracas quadradas, ou
686,070 metros quadrados . .Seria um quadrado de 37·6 braças
(825 ms.) de lado. E concediam-se em geral 50 até 100 da-ta~. o que representava 3,4 e 68,1{5 kilometros quadrados, cerca
de 1 e 2 leguas quadradas.
Mas esses eram dons da munificencia imperial; e ficaram
inactivos. impedindo a exploração por outros. Como resultado, o abatiment.n em .quo viveu a industria durante aquello
tempo.
·
Essas serão as áreas maximas das concessões para pesquizas, que tam1Jeni .servirão ás concessões definitivas para.
lavra.
Clare; está que no pedido de concessão para presquizas
como no final para lavra p6de. o requerente limitar-se a um
menor numero do lotes, segundo as suas necessidades.
1

ACTOS DO P9DER

EXEC'U:I'IV~

207

·Quanto á demarcação propriamente dita no terreno deve
ser feita de accordo com as clausulas estabelecidas nas licenças.
.
!Em geral a forma geometrica será rectarigrular4, buscand~
~ mais •possível approximar-se do quadrado.
No caso do rectangulo, não deverão estes ter nunca um
lado maior de cinco vezes a eX'tensão do outro.
·
Outra grande divisão se nos afigura importantissima de
estabelecer entre as jazidas, em relação á área concessivel.
Deve ella attender á posição geographica em relação ás fa..;.
cilidades de communicação e trangportes, e á densidade da
população. .
.
Claro está que as jazidas de substancias de pequeno
valor relativo, como as de ferro e de carvão, são desde logo
excluidas ;pela sua situação em logares remotos e invios.
~.reem de ficar como reservas para o futuro. Mas os •metaes
e principalmente as pedras ;preciosas, sómente terão o seu
custo de extracção augmentado pelo encarecimento dos transportes dos meios de subsistenoia e dos machinismos.
Assim para os lagares remotos, como para as zonas de
fronteiras ·internacionaes, será necessario augmentar as
áreas das concessões e transformai-as como que em lotes
agrícolas, onde os operarias ·mineiros possam ao mesmo
tempo encontrar recursos .para a subsistencia. Taes são as
zonas fronteiricas com as Guyanas, onde os attractivos do
our,) são vencidos pelas diffi~ultlatlr':; de alimentação; as regioõ•es de fronteiras com a Vene~uela, com a Colomhia e com
ü Perú, e com a Bolivia, onde talvez os attractivos do petroleo venham a ser uma realidade; os extremos da Rondonia,
onde h a testemunhos da existencia de ouro e manganez; n3
extremos, entre Pará e .Maranhão, onde varias companhias de
mineração teem fracassado pela aspereza das condições da
vida; os extremos entre Qoyaz e Matto Grosso, onde os rushes
sobre os diamantes teem sido repellidos pelas mesmas circumstancias; e mais perto ainda, nas fronteiras de Minas Geraes com Goyaz, até de .s. Paulo com Matto Grosso· e Paraná,
e entre este ultimo Estado com Santa Catharina, e por toda a
sertanfa de Matto Grosso, Goyaz e do Amazonas, onde as
condições estão ;pedindo um regimen especial.
Na região das fronteiras internacionaes toca ao Governo
F1ederal alargar as áreas das concessões, pelo menos duplicando-as.
Aos Governos dos Estados, nas suas zonas limitrophes
cumpre providenciar de accôrdo para o povoamento e exploração das zonas mineiras; usando do mesmo recurso.
Assim as limítacões estabelecidas acima no r~gulamento
da !ei, referem-se tão sómente á primeira divisão areal, que
designaremos a zona 'desbravada; .ou, si mais quizérmos rest,ringir, !ás que demoram a distancia menor de 400 ou 500 kilometros das vias de communicações frcancas.
Para a segunda divisão, aquella que pela falta de vias
de communicação, ou pela reputação de. inhospitas, são de
mais difficil accesso, deverão essas áreas .de concessão ser
augrnentadas na medida razoavel, e pronorcionalmente dimi-
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TABELLA DAS ÁREAS CONCESSIVEIS POR CLASSES E JAZJDAS

~

Areas de concessão

CJ)
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ü

Designações

Methodos de exploração
A individuos

A companhias

:;..

I Mineraes metallicos em jazidas Exploração subterranea por 1-10 lotes (hectares} .... 1-50 lotes (hectares).
primarias.
poços e galerias.
li Mineraes metallicos em jazidas jacto hydraulico ou outros pro- 1-100 lotes (hectares) .... 1-500 lotes (hectares).
de alluvião.
cessos.
.
III Mineraes metallicos em allu- Dragagem, apparelhos de sucção 1-5 lotes (de 1 kilometro 1-25 lotes (de 1 kilometro
viões de leitos de rios.
ou outros.
segundo o eixo do rio). segundo o eixo do rio).
IV Pedras preciosas e semi-pre- Exploração subterranea ou jacto 1-10 lotes (hectares) .... 1-50 Iotes (hectares).
ciosas em jazidas primarias. hydraulico, etc.
v Pedras preciosas e semi-pre- ~acto hydraulico ou outros pro- 1-100 lotes (hectares) ... 1-500 lotes (hectares).
ciosas em alluviões de var- cessos.
zeas ou chapadas.
VI Pedras preciosas em alluviões Dragagem, escaphandros, ap- 1-5 lotes ( de 1 kilometro 1-251otes (de 1 kilometro
de leitos de rios.
pelo eixo do rio).
pelo eixo do rio).
parelhos de sucção, etc.
VII Areias monaziticas em leitos e Dragagem ou exploração com- 1-5 lotes (de 1 kilometro 1-25 lotes (de 1 kilometro
praias de rios, ou em praias mum.
pelo eixo do rio ou pela pelo eixo do rio ou pela
do mar.
praia do mar).
praia do mar).
VIII Mineraes terrosos ............. Exploração em pedreira ....... 1-100 lotes (hectares) ... 1-500 lotes (hectares~.
IX Combustíveis fosseis solidos .. Exploração por poços e galerias 1-1000 lotes (hectares) .. 1-5000 lotes (hectares .
X S.:histos biturninosos .......... Exploração em pedreira ....... 1-1000 lotes (hectares) .. 1-5000 lotes ~hectares~.
XI Petroleo e gazes naturaes ..... Sondas ou poços e galerias ..•. 1-200 lotes (hectares) ... 1-1000 lotes hectares .
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TITULO 111
DA PQLICLA DAS MINAS

Além das leis e disposiçoes gerae~ de policiamento, que
possam incidir sobre as minas como estabeler·i rnentos industriaes, a administração t.crá que exercer sobre cllas a sua fiscal ização especial.
Para essa fiscalização o decreto n. 4.265. Cfe 15 de janeiro de 1921 indica a necessidade de dois regulamentos adequat1<·~:

O primeiro destinado á protecção dos operarias, estabelecerá as relações entre o operariado e o patronato mineiro, a
locação dos serticos, providenciando em relação aos accidentes n•> trabalho; disposições todas a estabelecer em lei federal. Seria talvez uma proposição a ser apresentada pelo
Conselho Superior de Minas ao Congresso ~acionai.
O segundo comprehende a conservação e segurança nos
trabalhos subterraneos, e tambem as precauções a tomar em
defesa do só lo e daa propriedades na vizinhança. São as regras
technicas para protecção do sólo, das cor;strucções e do pessoal, que a lei pede ao Conselho para organizar, e que, depois de approvadas pelo Governo, devem ser publicadas no
Dia rio 0/ficial e communicadas ás emprezas de mineração.
São essas disposieões que, parece, devem ser feitas, não
sob a fórma de regulamento, mas sim de indicações, ou de
:nstrucções que poderão ser applicadas ou não, conforme as
cowJic.ões especiaes de cada mina.
Por esse modo procuramos estabelecer mais amistosas,
digamos, as relações entre as emprezas dé min<~ração e a repartição tochnica que as fiscalize. Ao~ envez do fiscal ríspido
e sempre recebido com a :desconfiança que faz lhe sejam
oeeultadas as minncias internas, que seja o conselheiro bem
vindo a. que se connnu~~!}am todas as circumstancias da intimidade, na esperança de uma solução asada. ·
.
Assim, no tocante ás relações entre patrões e operarws,
bem que submettidas ás leis geraes que a administração tem
de estabelecer, cada mina terá os regulamentos especiaes que
•;ispõem em detalhe as obrigações reciprocas entre operari<?s
e a direcção da mina. Estes regulamentos, antes de publicados e postos em execução, serãc submettidos á fiscalização
e ás autoridades competentes para app.~.'oval-os ou aconselha~
a sua modificaçliREGRAS TECHNICAS

As re(l1'as fechuicas devem consistir em ínstrucçõe;; nu
para a construcção e hygiene, para PJ'otrcefio llos

sugge~tões

c poupança das riquezas minerarw.
Fazer um regulamento completo seria fazrr rtrlt l',ur:::o dr
t!xplorae-ã~J de minas, eom f.odas as modalidad,.~; uara r~~ dif-.
im·entes classes de jazidas.
Parece que na actualidade ha certa UI'gellei;r ~~~~ ~~stabele-
cer algumas dif;posições gerae,s para a lavra das minas dn .
combustiveis, de que o paiz tem indeclinavel necessidade. · Sondaoens - :\lém dos ~studos e trabalhos de pesquiza~
que deom. a I'Uhat;ao, a qualidade do material, e portanto a~
~rabaJhadorp.s
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~uas condições de lavra industl'iál, são ainda necessu.r~os os
h3tialhos :preliminares de lavra, que preparem convementemente o campo de Pxploração.
.
Nn~ affloramentos de encnsta será sempre pi·eferivel tra~.ar galeeia~ que recouhe~am a ~Hl'cc..:ão e inclinação das canmdas e as qnaliuadr·~:; dn matcrwl, com a vantagem d~ oh~.er
pste <\lll r:mitn nmior quan! idade para analyscs c ensaiOs llldustriaes.
.
No ~.~aso d,~ jazidas óm·obcrtas, antes de ir encontral-~s
c1•m JHl(_:ns, será inriispensave~ faze1: ~-;ondag~ns que deternl_!nem n-s seu ..: earader·ns cstrnLlgraplncos, c portanto a loca~,;ao
IlJai:; convcnicnto rJqr.: pn(:O!:' de cxplora«:;ãn.
'
Nt~~t.es trabalhos de n~conltceimeuto não se df~venJ pouvar
fle~;pf'zas, que serão mais do que remuneradas 12ela h?a loe~
í;fío ddiniliva do~; por:ns. nrn po<,:.n, de eonstrtte~.:ao rnmlo maiS
eara, nrul sifuado, púde ú:; vezes ser razãn de drsanimo c de
ab:mtlor.n de nrna jazida.
rios th; fTCfCSSO --- Devem ~1!1' prohibidos ns trabalho~
:-;uJd,t•rrancn:> qne nfín Liverrrn Jwlo menos duas vias c]p, aecrsso, sahindo ;í. S!IJH~rfi,·io Pnt ponl,n.•1 tliffcr·entcs, afasfadas uma
da oufra pelo menos de 50 metr'os, isto tanto para os por-o~
corno para u~; gaiPrias dn .e:wosla. Nos easos de incendio ou
<k~lllf)l'nTWilrcnfo de urna }lflCea rle sahida nnica 11ão haveni
:::ai v:u~iin .
No caso de poços ha a vantagem de muito maior capacidade de produeçno. fazendo a (•xt.rac0fín por duas boccas.
Dmnais, com Jocaç5.n adequada ao mergulho das camadas,
t~er:l pn;:.;sivel dispor n cnmpo de lavra dr modo a ter as ramvas crn ravm da expnrf.a~·.fín. o a drenagem das minas por um
do.:; por,.os JHH' ftlldn fnncein11ar;í .a oxhaustnção. en1 quanto o
mtfro, ern nivel mais alio. f~wilHarú a ventilaGão uaLural, fuuceiommdo eomo ehaminr';.
No casn d0 galf'rias de e,neosl as ambas servirão á drenagem da mina, e ~i f'sfas coincidirem com a linha de maior
áclivc das (mmadas, tl!remos as 'Principaes vias de rodagem
favort•cida~. cmquartfn o~. erllzeit·ns
affluenfr.s eorl'erão de
JIÍVel.

Em f.nrno dos voros, nf'( 11 iv,-:- 1 onde inadiam as galerias,
ohrig-atorins os pilares de scgnran~a com sufficicntc espessura, e serei pr0hihido romcçar flesde logo o desmonte pro:ximo au voeo, rnmprorneUf'ndo a scguran,_;a deste.
Os poços dcvf'm ser proYirlos de elcvarlnr!'s (gaiolas) {~nm
guias r.im Limms d1! í~ahos on !](' madP.ira. e nmn idm; de f.odos
os Hpparr.IJHlS d(l SP.gliJ'~uu:a indispensayf'.is. f.acs ClllllO fl'cins.
paraqrH~dns anf<HmJ.ti<~os. :t1r:~1 põr>s anl nma I ir os na str pnrfieio
n nns niveif: das ref'.l'llcclorias.
O Jlltnwln·i<:ta do elcYndnr· tlnvc lt•r <lf•anle dos olhos a
miniatum dn pnr:n. clnndn a i ofln i11sfanl e a ~i!uar.ão das
gaiola~.
•
Alt~rn disso, o sysl.erna de ~ignacs de communicacão cHI r·t·
a f:Uperfiein n n fnndo dt\'0 ~:l'r o mai~ r.larn n nil.iilo possível; mclhol' se 1" 'r lll<'Ín tlo tympano clectrieo ou .de tclcphone.
Desmonte - Sempr·e que for pn8sivc1, deve--s~~ applicar u
mcthodo de desmonte uonominado das cabeceiras ,c•xtcnsas
;(lona-wall) . E' uma questão dn. provisão cconomiea de madeira. em relação á tJUUgtidudc c rc~i~_tcneia do u1.a~cr!al e~~e~São
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ril e dos regeitos que si.rvam á construccã~ dos muros c pilares de segurança. A comparação economiCa do e!liPr·ego do
madeiramento com o do revestimento de muros e ptlares para
~wgurança do t.eclo, é que deve decidir :C'nl.re o systema de
desmonte por lonu--uJall. e o de camaras e pilares (11illar .aml
1'tJOínS).

O dosJHollf.e deve sor

tanto quanto

JJPl' machinas: cortadeiras
~m1ples perfuratrizes.

elecLrica~,

pnssivcl cffectuado
pncmnn-elcel.l'icas, ou

Todos esses meios du ecouon1ii-ar mfí.o de obra e de pon}Jat· carvão, excavando no. esteril, ou no muit.o pobre, devem
ser escolhidos c deterllliuados pelas condições L .;aes.
As jazidas da Penusylvania assemelham-se um tanto peJas condições ás nossas jazidas do sul. Citaremos alguns da-.
dos de lá.
Scg·undo as condições cmpregatll a machina pnncção, ~l
cortadeira ou a pneumo-clectrica.
A pneumo-Clcctrica eonsomo 7,5 cavallos vapor, a trcs
parwadas por seg-undo, o póde desmouta1· de 70 a 100 toneladas por dia.
Uma cortadeira, que vale por duas puncções, póde produ. zir 5'0 toneladas por dia e póde proporcionar u~a economia do
600 réis por tonelada sobre o trabalho á mão;
Picareta
Centavos

_glU

YCÍOS finos,
menos de
Jm.80 .. . . . . . . .
Em veios grossos, mais de
1m.80 .. . . . . . ..
A relação é pois de .....•.•

.
.

Puneção Cortadeira
Centavos Centavos

65

1.8

4f)

5ô

41
74%

39
69%

100%

:~as minas de Connelsville pag-avarn antes da guerra á picaret.a 48 cont., ao mecanico da cortadejra 31 cent.
Estes dados, porém, são dos Estadds Unidos, onde o rendimcnto da mãQ. de obra, como que em aposta com as machinas. é extraordinario. Assim. em Pittsburg, calcula-se Qll'~
uma picareta dê 4 tons. em veia de 1m,i0 e até H tons. em
veios de 3m,30.
No Canadá "Phalen ", Sydney, pagam á machina a 33 cenl.s.,
·c á p_icareta a 43 ccnts. nas camaras, e a 4;.f, certts. nos pilares.
Convom ronsidnrar o tralmlho gigantesco desta mina com mna
e::dracçã.o de 6. 000 toneladas diarias, lavrando. dois-leitos: "'"
do .?n~.20 o outro de 2m,I,O do rspcssura, o primeiro a 120 c o
ulLillln a 250 melros do profundidade.
Convmn cvitm· quanto possivcl o emprego do exp!m;ivo:-;.
Jnf1·aexeavado o I1~ito do carvão, o desmonte pôde ser feito con1
cunhas mec:micas on a mão.
E.1~JJlosivos Bem qne ainda não tenha sido reconhecida
a existoncia do arisott pr'opriamente dito, subsistem comturln
os perig·os do carvão e111 pó nas explosões, afóra as difficuluadcs do ventilação o rcnwcão dos gazes das dynamitns forte.~.
Por isso, nos· casos dê necessidade sómente devem ser
empregadas as chamadas dynamites fracas e os explosivo$ df-'
scg-m·ança. nos quaes a temperatura da chamma e dos productos da ·explosão fica inferior á de ignição do grisou ou da
poeira de carvão. Taes são os corppostos de nitrato de ammo-
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nio e de nitro benzina 9 nitronaphtalina, e os que cont.ám em
pequena proporção a nitroglycerina e a nitrocelluloso..
Escolha subterranea - A escolha subterranea é sempre
imprcscindi vel e mais facilmente será obtida mediante premios aos mine'iros, do que com multas pelas impurezas. Embora haja sua difficuldade na marcação -:tos vagonetes nas cabeceiras, o mesmo empregado que os rBf,.stra para pagamento,
poderá notar as más qualidades e dimensões no descarregar
·
nas grandes peneiras de classificação .
E' essa uma operação de grande vantagem:
I. Poupa trabalho inutil, eliminando o esteril, os schistos divisores e as partes muito pobres que devem servir a
construcção dos muros e pilares de sustentação e ao enchimento dos vasios das camaras ou da rectaguarda das cabeceiras em long-walL
II. Podem mesmo os diversos typos prove11íente~ de leitos differcntes, ou de qualidades diversas do mesmo leito, ser
separados em carros marcadus, que sejam rece!Jidos em diversas entradas para os apparellws de beneficiamento.,
Esta classificação nas cabeceiras do desmonte facilitará ~
rnuito na officfna de enriquecimento a preparação dos diversos typos commerciaes. E é no constituir os dit'ferentes typo~
de combustível que nos parece deve perpetuar-se a vitalidadf
da nossa industria carvoeira, tornando-se ás vet.es cada min.:
especializada em um typo de carvão mais de accôrdo com a
natureza de suas jazidas.
Transporte - No transporte subterraneo deve ser empregado na maior escala possível a tracção mecanica. !Não
sendo possível a tracção electrica, devem ser adoptados os recursos mais economicos adequados ás condi~ões das declividades· Devem sempre ser preferidas as viaas dupla~, quer em
planos automotores, quer empregando correntes ou cabo.s
contínuos a qúe se prendam os vagonetes á medida que veem
chegando das cabeceiras na sua viagem para a recebedoria.
O trabalho continuo e o emprego dos motorea eleotricos constituem os melhores recursos para a vida economica das
minas.
Os vagonetes com capacidade de 800 a 1.000 kllos não
serão tão pesados nas linhas, e poderão entrar aos pares nas
gaiolas de dois andares, permittindo tracção bastante volumosa.
No caso de lavra simultanea em diversas minas, convirá
sempre faz~r ao menos em parte a descarga pelos niveis in~
feriores, traçando rises ou chaminés pouco inclinadas que
liguem entre si os differentes anciares. Estes rises tambem
podem servir á descida de aterro quando sobejem nos níveis
superiores. Com a vantagem, _além disto, de servir :'i ventilaelo (suspiros) .
Ventilação - E' esse um dos problemas mais difficeis a
41Ue mais attenção merecem na exploracão das minas. O ar
vicia-se pela respiração dos mineiros,· pelo apodrecimento das
madeiras e principalmente pelos gazes desprendidos do carvão.
Bem que nas nossas minas do Sul nãotivesse ainda sido
reconhecido o grisou, ha sempre o perigo do pó de carvão que,
como já vimos, prohibe o emprego de er~'--sivos violentos e
de alta temperatura.
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Os carvões bftumlnosos slo muito menos achaoados ao

qri1ou do que os carvões seccos para vapor e de gaz e do que
o~

anthraoitos.
Experimentando com diversos carvlSes no ~ vaouo a até
cerca de f 00 tem-se achado, em média, os seguintes volumes
de gaz:
Antbracito, 61 metros cubicos; carvão secco para vapor,
3 metros cubicos; carvão bituminoso de 0,2 a 0,6 metros
cubioos.
O gaz constituinte, por excellencia, do grisou é o gaz dos
pantanos (metbana) ; ora, justamente a porcentagem da metllana, ns gazes que se desprendem do carvão, cresce do bituminoso para o anthracito, ao passo que o azoto diminue.
São justamente os bons carvões para geração do vapor os
mais acbacados ao g1•isou, porque o anthracito, embora contendo mais gazes, custa mais a desprendel-os. Aquelles muito
mais porosos soltam mais facilmente os gazes que ficaram daR
~lteracões metamorphicas da mataria votatil. Em todo o caso
não devemos ter receio com os nossos carvões altament.e bituminosos.
O grisou misturado com 4 a 12 vezes o seu volume
de ar é altamente explosivo. Acima ou abaixo dessas proporcões queima mansamente cbamma pallida azulada .
Contra as explosões do grisou arma-se o mineiro com
tampadas de telàs metallicas (de Davfg e outras) e foi estabelecida a maxima vigilancia contra os cachimbos e os phosphoros Ulo presados nas minas.
1Mas si não temos o perigo do grisou abundante, permanece o das poeiras do carvlo, que augmentam consideravelmente os riscos para as mfnjmas quantidades do grisou. A
menor explosflo do gaz se propaga indefinidamente pela poeira
que a propria explosão vae ·gerando.
A poeira s6 por si, sem o gaz para explodir precisa de um
fort,e abalo em alta temperatura. Apezar disso, e apezar de
variar a inflammabilidade do p6 com as qualidades do carvão,
nflo deixa de haver o risco do incendfo com as poeiras do carvflo. No gP.ral um phosphoro neceso ou a chamma de uma
vela não provocam a explosflo.
Nas officinas de carvão pulverizado sub~iste a proh1bicão
do phosphoro ou da chamma núa. Nas instruec~es para accender as fornalhas de carvlo pulverizado, diz-se que basta lancar
uma estnpa accesa para a inflammacão. Com o nosso carvão
foi preciso empregar o macartco do qnetmador de oleo.
Em todo o caso é sempre convenf ente fazer a irrigacão
no~ centro~ de geracão da poeira com esguichos de mangueira
sob pre,Rsão. Melhor ainda e de grande efffcfencfa são ns f'.1ectores em que um jacto bem ffno de a.gna otl de ar comprimido
:sob alta pressão deslncam grandes volumes de ar, arra.,tanrfo as
J>oeiras em susnensão; sem fallar nos apparelhos electrm~ta
ticos. como os do processo Cottrell.
Mas a causa permanente a que é prMiso attender-se nas
minas é o crm~mmn do ar pela resp1racão humana. Cada homem
'tem necessidade de 60 a 70 metros cubfcos de ar renovado
por hora.
Si se considerar que cada homem p6de extrahir de f0'0
a !00 kilos de carv§o por hora. t.eremos um commmo de e a
S "' de ar nece!sario para queimar o carvlo que extrahe.,
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Póde-se avaliar a enorme corrente qne é preciso esta-:heleem· nos recintos snbt.en:meoB contendo muitas vezes mais
de 2.:000 pessoas, além de motores, animaes de tiro, e as ne~essidades de cxpellir os gazes c as poeiras que se vão acrumnlando nos nlt.imos recesso~ das eabeceiras do trabalho.
E' .pois uma das qne~fões mais palpitantes da mineracão:
a de fazer percorrer m~ rscaninhos mais remotos da mina
por um volume de 50 a 100 m. cubs. de ar puro por segundo, vencendo as resisf.f~ncias das peqnenas secções e anf'rael.nosidades, por exf.cnsõcs ús vezes de ldlometros.
Dois são os meios gernlnH'IÜe empregadoe para acl.ivar a
vrntila~ão:

O primeiro, mais rmlimentar c mais cconomico, consiste
em aquecer o ar, queimando carvã(· sobre grelha na base du
poço de nivel mais alto, que então funcciona como chaminé •.
Muitas vezes perto da superfície coi1stróe-se a eonducta para
nma verdadeira chamin1í f1thJ, augnwntando ainda a tiragem,
vae lançar o ar viciado e o's gazes da mina em ulf.m·a 'consideravel de modo a não prejudicar os arredores. Este processo.
muitas vezes insufficienf.c, sempre damnoso aos poç-os de mud~ira. mnifo perigoso nas minas de grisou, cabe1·ia, entretanto.
mn alguns casos das nossAs minas do sul, onde a vida dos
po(:os tem de ser 6emprc e11 ri a, n onde não se eon 1wecm ainda,
n lm ponca probahil idade de ap~)nrrccrcm, os pm·igos do
(J1'ÍSOU..

:

O segundo mcthodo mui lo ma i~ crficnz c generalizado é
o dos ventiladores mecanicos.
O nn i co mcthodn yantajoso é o da aspira·r;â,)· Por meio
rle um grande apparelho de maiot• velocidade (Guihal, Capei,
Waddle, Ser, Schiele. Ilatean), on dn propulsão, ou os chamados volumetricoe de marcha. ma i~: lenta (Lemielle. l?abry), .
effcctna-se a deslocação do rtt' jun f o ~í boeca de nm dos poc.ns ·
qne se mantem parcialmente fechado no compartimento do
ar, emquanto pelo poço de nível inferior, por mai.q amplas
secções. entra o a.ffluxo do ar fresco.
São essas •p-oderosa\s machinas que nas minas profundas,
rxtensas e de numerosos andares, na Em·opa, e principalment.e
no conf.inente europeu, consomem üOO, 1. 000 e mais cavallos
vapor para o sen funccionamcnto.
.
Exhaustação -- E' tnmhcm upparelhamento de importancia capital nas mina·s.
Bem que entre nós não se tenha dado um caso de grande
af'fluencia de agua nas perfurações de po.ços para lavra das
minas de carvão, todavia é possivel que um dia ou outro
appareçam essas circumstanciaiS de grandes âifficuldades.
Por isso não vimos em mina nlguma das nossas uma
bomba apropriada aos trabalhos tle mineração. Existem pequenas bombas rotativas, accionadas algumas pol' motores
electricos: mas IH~nhuma bomba de mina, de grande robust~:r..
podendo levantar as agnas turvas n areicntas, c at.(~ pequeno~
fragmentos de rochas, das pias do fundo dos poços.
Als bombas dos noços profunrlos e muito aquiferos são
quasi sempre verdadeirns maravilhas de mecaniea ondP. enormes massas met.all ica.s on de mafleira são nost.as em movfmfml.o alt.PmaUvo Jrmto; mas tendn o THlSO bem contrahalanc;:ado, at.tingem renrliment.os mn ilo grandes consumindo quasf
aprmas a energia indispensavel :í Plevacão do peso de agua.,
São apparelhos grosseiros, de g1·ande robustez, podend6
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supportar os tiros de explosivos por occaeião da construceAa
dos poços e servindo depois ao esgotamento no periodo da
lavra.
·
Sómente da Jacu hy nos consta haver encontrado diffir.uldades por affluencia de agua na construccão e na lavra, o
que era do e~perar por trabalharem nas ~proximidades de uma
faJ h a onde as camadas permeavei& teem grande irregularidade. Pois bem uma bomba de mina dessas {de avaleresse))
feria sido de grande auxilio.
Com nma bôa locação de poços e do traçado das galerias
ü pc1€sivel obter a drenagem de t,oda a mina para o fundo do
poço de jnsante onde uma dessas bombas faça a exhaustar~ão continuada.
·
Outra vantagem desse systema de bombas consiste em
poder contribuir para o saneameiitc das minas.
J~IJas funccionam erguendo a agua por andares espaçados
do 30 ou 40 metros. J~m cada andar existe uma pia donde a
agua é recalcada para o andar superior. •rrabalhando a mina
em differcntes niveis, em cada um dellcs deve ficar uma das
pias . .Uc111 ostanctncs o cont as rlevidas precauções, cs::;as pias
JiOdem ser os deposit.os dos residuos humanos, que a bomba
levar:í à supcrficie. Com mais luxo, nas minas de larga área,
r,odem ser construídas verdadeiras insLallações sanitaria!:l, qufl
I mias descarreguem nas .pias.
Só IJCH' este destino um tal systema de cxhaus!.ação mel'cce os maiores sacrifioiod de dispendios.
Em quasi todas as minas do mundo é a ankylostomiasis
um dos maiores perseguidores a enfraquecer os operarias; e
·a origem está justamente nos resíduos humanos.
Illwninação - Felizmente as nossas minas permittem o
emprego que se vae generalizando da luz electrica, com todas
as suas vantagens. Em todo o caso será bom ter nas recebedarias, ou em lagares mais convenientes 'um deposito de lampadas de chamma cob0rta destinadas aos serviços na cabeceiras; ~ ainda um pequeno sortimento de lampadas de segurança, que devem ser usadas obrigatoriamente nas visit.as aos
novos pontos de ataque nas camadas, ou no~ loga.rcs desde
nniit.o abandonados.
Em falLa da luz clectrica deve-se buscar o emprego das
lampadas de oleo ou vela.c:; de sebo, ou Iampadas de parafina,
de preferencia á!s luzes de kcrozene, gazolina ou acet.yleno,
que são mais fumarentas, ou mais perigosas no preparo e
tratamento subterraneo do material de sua alimentação.
·Muitas prcscripç.õcs de detalhe~ encontram-se nos regnJamentos especiaes de cada paiz.
Electrícidade - Com as grandes va.ntagcms da docilidade
no transporte a applicacão da energia elcctrica, cresce todos
os dias o seu emprego nas minas. De outro lado a melhor com.,.
Jmstão do carvão .pulverizado va~ de cr-rto permittir ús rninas do sul a installação economica de ccntraes oJectrica:> para
a geração da energia sufficientc a todos os trabalho~ desde
a ~xf.racção das eabecfliJ·as até ás ultimas operações de enriquecimento. Os resíduos da preparação mecanic::~, desde a
moinha rcsulf.anf.c das peneiras até o refugo dos scllistos narbonnsos mais pobres, ltão de fornecer o material 11:11'11. alin.rmtação das fornalhas da usina electrica.
·
-Para t.odos os apparelhos ·geradores de electricidade, des~e [l~\ JllUChinas de vapor qurr sejam tnhos geradores, fJllP.~
1
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Rirnples motogel'adores, quadros de di~tribuicão. commutadorcs, para-raios, af•í os conduct.orcs qnc descem pelos poços
e rvão se ramificar pelaR galerias, ha nma. série de disposições de segurança que teem de ser respeitadas servilmente,
em bem do pessoal operario que transita e lida com as machinas nas immediacões.
Convém oue as lampadas de incandescencia para as galerias se.iam de envoHorio duplo.
Ainda quanto. ao isolamento dos conductores nos trabalhos suhterraneos, nnnca serão demais as exigencias. Antel3
convirá cobril-m; com <'nlhas de madeira a um lado do cén
das galerias.
Na mina de m1rvãn pnlverií>:nfin c•onvém todo cuidado com
os incendios.
Preparnrtio mrcmJico --- ~\ peopagl!nda em pr61 do bene_ficiamento dos rarvõc~:. :1liás feita pela propria administrar,.ão qne conccdP favores mediante essa condição. é em si o
maior elemento dr> viela nara essa industria. O beneficiamento embora rwl irnentar, rnnsistindo apenas em simpleR
britação o lavagem r·m ;iirts, •í de grande vantagem qualquer
que seja n PrnprPzo qne \ :í f e r o combustivf'l na industria.
Abaixar a~ nim:as de :lO 011 mai~ por cento á prooorcão dos
arrerlores de 2() '/{!, (\ rPrlnzir n enxofre dP :1 011 4 o/o a menm~
dP. 1 %, f: IJ·ansformar o nosso cm·vãn ern nm c·nmbnst.ivel dGcrmtP. com entrarln. nn r.amno ~ndnstrial.
'Na Elsf.ação Experiment.al de Combustíveis c Minerios do
MiniM.erio da Agricultura, fazem-se ensaios com carvões que
lhe forem remeffirlos. qne rlemonst.rem os re~mlt.ados colhidos
no beneficiamento parn oc:: rlPsf i nos mais cummnns do carvão.
Cada mina led pnr r.erfn dP (•c;rolher· os h~pns qne mais
lh(\ convenlm levar an mere~do.
Assim par('ce fllle os carvões das bacim~ de 8anta Ca~
t.harina !!;e hão de anrlienr na fnhrir.ação do colw metallurgico para a sidf'rlJrgia, flllf'T' feifa Pm fnrnos aHos rommnns,
quer em fornos aH.ns rleef.ricos.
Para as fabriens 1le gaz de ilhnninaçã.o f.ambem parecem
aquelles carvões mnis nrfos por fnrnererem o co}{e mais Ynlioso para os cnpolas de segunda fusão das numerosas officinas mecankac; d('ls nMsofl. centros mais populosos.
Os carvões do Rio Grande do Sul foram tamhem reconhecidos muito valiosos rara a sidernrgia baseada na fabricação
das espon,ias. processo one SP antolha destinado a largo desenvolvimento no Bra~il. Tambem se prc~t.am esf.e~. ~om vant.ngem, ao empreg-o no~ g-nzogeneos on como cnrv~o rm p6:
todas es~as applicacõe~ innisnensav~is na sinernrgia para os
fornos Marf.in rk fahriracão de nco. para os fornos das vidraria~, para os Õl' cimnnfo, ·r para todns as applicações da geração da energia.
Qnanto ás machina·s marilimns, mais exigentes p-elo acanhado das fornalhas. TFldrrão ser empregados os carvões lavados ne algumas jazidas. que aincla não appareceram no
mercarlo, mas que em breve term rlr entrar na concurreneia:
taes1 são alguns carvões do Paraná. ~ os de certas minas da
bacia de Urussanga, que todos mm:tr~m nas analyses immediatas cerca de 70 o/o de carbono fixo. A -este ultimo. destino
tambr.m p6dem servir o Cllrvão em pó e. principalmente. o
SPmi- rokP, rarvfio de alto podPr calorifPro em pequenos fra ..
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gmentos, para queimar sobre grelhas, faoilitada a combm~Ulo
pela diminuição das materias volateis, que foram aproveitadas nüs pt·oductos subsidiarins da disUUação em temperatura
baixa. Tambem se poderão empregar briquetes fabricadas com
as moinhas resultantes da preparaçiio mecaniea, cimentadas
com os alcatrões da distillação.
·
Os lignitos de' Ca.çapava, além de muito valiosos quando
dissecados, para a queima em pó nas locomotivas, pr~~tam-se
tambem aos mistéres da siderur.gia na fabrtcaçllo de e5ponjas,
e ao emprego no·s gazogeno:s. Os scbistos que alternam com
esses lignitos tambem forneceril.o oleos para os motores de
combustão in terria.
Assim o nosso carvão exjgirá sempre processos de enriquecimento prévio que Ih~ melhorem as qualidades:
to, procest;o geral-indispensàvel ao combustível para tofloq
os s·eus usos, seja qual for o seu desUno industrial.
Além da escolha subterranea, feita nas cabeceiras de de~
monte e no carregar os vagonetes, 6 muitas yezes convenienlll
outra separaçã.o na bocca da:s minas.
Os vagonete,s, levantados a um plano superior do cavallete de extracção, devem sahir das gaiolas por mecanismo~
simples, descelf por gravidade até ás penefra·s que os despejam nas moé~as da officina de preparação. Esvasiados, tambem automaticamente, voltam, sempre por gravidade, a retomar o seu Jogar nas gaiolas descidas até o plano da boeca do
poço.
·
.
Sobre as peneiras fixas ou melhor oscillantes, separam-se
as mo in has e carvão meúdo para ulterior tratamento. Os
pedaços maiores •são então levado's por esteiras até os brita(fores que os fragmentam em tamanho uniforme, digamo!de 3 a 4 c: m.. para que a separação por densidade seja
mais efrectiva nos jigs. Na viagem das esteiras, crianças
·coperarios oom bOla vista) procedem á cataçlla, rejeitando os
fragmentos escandalo~samente impuros: pyrita ou scbistos, ou
mesmo pedaço~ de ferramenta.
Sahindo dos britadores soffrem ainda nova classificação
por tamanho em trommels ou mesas de percussllo. O carvão
assim classificado entra nos dlvel"so~ iiga, donde sabe relativamente purificado e vae para os depositas de carregamento.
onde escorrem a agua e são directamente carregados no~ vagões de exportação.
Com este ·simpleiS processo criam-se 3 ou 4 typos differentes:
a) o mais grosso para queimar em fornalhas communs
de estradas ele ferro on machinas fixas;
b) mais meúdo e mais puro para as fabricas de ga1..
para os gazogenos, ou para os que desejem fazer por si
mesmos o enriquecimento mais adeantado;
c) ainda mais meüdo e moinhas para as ufficinas de pulverizacão.
Os refugos não molhados da catação e os molhados dos
'iigs devem ser triturados á maior finura, digamo·s abaixo
:1e 2 m. m. Em apparelhos de corrente de agua (rheo-lavadores), caixas pontudas (spitz-kasten), ou mesmo em mesas
dormente·s, round buddles, (ruevanners, Wil(lev tables, ou
outras, serão separadas a:s pyritas para fabricação de acido
sulfurico, f' o~ materiae1~ corbono~os qne silo empregados na
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geração de força para. a mina, nas fornalhas de carvão pulve...
rizado.
.
Os residuos finos (]a pcneiração ou dos jigs, conveniente...
mente enriquecidos, '::;erão addicionados ás moinhas de~ expor-4!
f.af~ão, ou reservados para o emprego domestico da mina.
• 2'', 1n·uct•sso 1nüto ··--- r,onstiluido não sómenle uo en....
riqw·riuwnto po1· la v~gnm, 111as aiuda na dist.illat~fi.o em fornos, eom apr·o,-,,il:nnenlo dos >;ul.l-pl'odnrtos, o11 rm outros
pt•oeessos pnm fin~ pal'LiellhU'PS.
No caso dos ea.r,·ões 11Ue vroduzem bom roke metallurgico, poderão as prop!·ias minat' fabricai-o com vantag·em, no.
caso de proximidade de grandes centros de consumo para o
gnz ·lle alto poucr cnloril'it~o, excedente das necessidades dos
pmprios fornos de cokefi('ação.
Não ~~ c~se, JHH'•~m. o nosso caso geral. Os maiores ceii...
f.ros de consumo para n gaz c~lfio ou nas gTandt'S cidades,
onde as grandPs Ll!n·il·as de gaz os aproveitem, onde cenl.raes-elccteieas os ,_~mpreguem no~ seus motores, ou nas
gr·andes usinas llWLa!Jur·g-ieas qu :~ se hão do monfar. Nestas
r•.(mdi1;ões as minas não tPr·ão os lncr·os do.:; suiJ-productos, e
mn oJwdlcneia ao preceito da divi~fto do trabalho ser:i a creat,:üo de uma 11ova indust.r·ia intermediaria, que ha de vender o
ga1. :'ts emprczas de luz c l'alur, o coke ús cmprezas siderur..
~~iras. ·O os s11h-productns a ('ada respectivo consumidor.
A solu~~ão do problema ~pr·:'t l.oda de cnrart er economic~
pt•la.'i ci!·cumslmwias locaes.
O eol;:e mef.allurgico, qne até aqni f.inha o seu emprego
principalmente 11a gr·anJe htdustr·ía do gnsa, e tanlo mais
JH'Czado qnanto mais istmto de cinzas, agora SP estende aos
fornos altos cleclr·icos, principalnwn te para os comlmstiveis
almnuantcs de cinzas. Corn ('f[' e i to, os cokcs dos carvões ri•~os, com grande tendcncía tí gTapbit.ização, não offereciam a
f'Osistencia electrica necessaria ao tratamento dos minerios
no fomo alto-electrico, que Pntão exigia ü emprego exclusivo
do t•aJ·vão de madeira. Experimentando com os cokos de
cinza :1lmndante ·dos nossos ca1·võcs, chef~Ou-se ao resultado
que o inconveniente da grande conductibilidade electrica
desappnreceu, e qno assim podem substituir com vantagem o.
r·an·ão de madeira.
E', pois, essa uma nova applicação dos carvões do Santa
Cntharina, eontenf ando-se, talvez, com enriquecimento menos
npurado.
Outro proee~so mui to vantajoso e extensivo aos carvões
de todas as jazidas do :Snl, é o da fabricaçii.o do somi-coke,
comlmstivel sem fumo, dB poder ealorlfero excedente a 7. 000
ealorins. obt.ido pela distillat:;ão em temperatura baixa (infeJ'im· a G00°) . Este cornbllstiyeJ destina-se. principalmente, ás
Jomalhas marítimas cor11 as ~11as c.amar.:> d ~ emnlltnf.fiu, mn
g·eral, ponco espaçosas.
Eslo t.ypo poderá ser preparado mesmo junto ás minas,
pol'que a IH'orluel;fío de gaz não t~ tuo elevada, e o que sobeje
do aqueeifnento das l'ef.o1·tns, depois de exf.rahidos os oleos
eornl.Htstiveis lnves ])~n·a mot.ot'f·~;, JlOdnr:'t se~ r appl icnun na ger:t~:fío de for~~a para a mina.
Neste caso espreial o earvãn pnrificados nos jigs, addi·
cionado aos Jinns das peneiras ~ dos .iigs préviamente epriquecidus peln trafamPnto f'm rhrolavadores, ou em outros
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apparelhos de preparaç.fí.o mecanjca mais convenientes, é que
deve ser· introduzido nos fornos pura semi-coke.
Os productos subsidiarios da distillação: benzóes, gazolinas, oleoc;; para motore~, é que devem pagar as despezas a
maior na lnvag·pm c na distillaçãn. O alcatrão obtido poderá
Sf'\r ~~mpreg-ado na fabricação de hriqucl.tes, além do seu valor para rtR innumeraveis industrias dos residnos do carvão
de pndea. O gaz romlmstivP-1 empregado nos motm·es da mina
sPrá nma frarção do lnrro, snfficiente a pagar os juros o
amnrt.iza1~ão das custosas installaçõP.~ de hwagmn, distillação
P. refino dm; pr·oduetos.
R1ímenf.e a Pxpcriencia, P. o halanço economieo das despezas mostrarão a vantagem de generalizar o processo para
todo~ os combusf iveis rias fornalhas gerad-oras de vapor,
salYo o caso rlo carvão pulverisado em Qtl'e as indust.rias SP contentem com os prodnctos do processo geral ou
simpl(•s, on lah·r•z mrsmo rorn o fornecimPnfo dr carvão in

natura.

Tnf1:lizmenf.e. junto ás minns dr. carvão não foram aindà
r.nr-ontr;vlos os g1·anrles depositos de minerios de ferro como
os elo Minas fll'raes. Entre as .fluns fontes rie riqueza interpõmn-sf! f.rrrlrns mnis on mrnos longos de tran!=:portes caros
a w·rrorrcr.
. ~·
A's minas rlr rarvão fora o dever de baratear o nervo
elas mar.hinns dr transporto pnra a sua Yiagem commoda nt.6
ás borras flos fornos altos commnns ou rlectricos.
A'~ grandes C!mprozas metallurgicas cumpre estabelecer
hasr srgura para a sua longa Pxis(encia. pagando mais caro
o cm:v~o :nacional. r rohrindo-se com os lucros dos producto~
suhsirharros r frm}a residual nos fornos de coke, que somm.!'l.da aos gTUnf!rs recursos dos gazes d~s forno~. altos, .bastarao, o de sohc.JO, para todas as operaçoes na !fldPrurgm. atr
os 11ltirnos prodnrtos mais finos e acabados.
As eondições topographicas das no~sas jazidas de feorro e
df! cm·vão ohrigam ':de certo :i creação de uma nova indust.ria
inf.crmedinria qnr tenha de sen·ir ne Plo que as ligue: - a
i.mlnstria do cnkr e dos snbrrorluctos nos grnnnrs centros indm;f.T·iaes.
R corno os transportes marítimos devem ser Illais economieos ficam indicadas as locações desta ultima nos portos
rlc mar bom apparelhados. que recebam o carvão enriquecido,
c o distillem para remrttrr o cob• aos g-ranries crntros da siflrrnrgia.
Depositas de rarvão -- E' rste um àos mais importantes
problemas para as minas vrorluctoras. e tn·incipalmente para
os f.r::msportes destinado.;:; ás grande~ areumulac.ões que exigem
n mal'inha mcrcnnt.e P u de guerra na;; suas estações car''ol'ir·as r bases navaes.
.
Ouanto á oecnrrrncia do grison nas cabeceiras, demos alr.mns r·f'sultados. de CXJH'rirneias, c aconselhamos algumas med ifbs de prceanGão.
Quanfo fi inflammahilidr:tde das poeiras nas minas, ha esf.mJns Tllai~ 011 menos r,ompl~tos r nos ultimos fasciculos dog
«Annalns drs Mines» f)cstr armo. veem os resnlthdos do Comité
Ctmf.ral clrs TJonillere-s rle France. •rambern fizr-mlos ant.erioruwnfe algnmns indieaçõrs a respcit.o.
Mas quan1.n :1 cornbusU'in espont.anea dos carvões accumulados, hen1 que innumeros estudos e ensaios tenhlam sidQ
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feitos. rl'\sentem--se todos estes da falta de conhemmentó da
constituioão do carvão: de sorte que. faltando-lhes o porque
scienUfico, no geral se reduzem a observações ~mpyrJcal!, e
ficam as conclusões adstrictas aos typos _de combustivel experimentados.
E' esse mais um servicn importante a ser exeoutado pela
Estação Experimental de -Gombustiveis e Minerios do Ministerio da ·, gricultura: estudar as melhores condioões de
armazenamento do carvão nacional.
De lon 1Ul data se conhecem al=! acções atr'nosphericas sobre os carvõ~s bif.uminosos, não somente reduzindo-lhes o
poder calor i fif•.o como a propriedade coldficant.e, mas ainda
podendo produzh· nas pilhas nma. elevacão .de temperatura
sufficiente pn m. a completa combustão.
Ao prin--inin PXtfllioavn--sP a nombustão pPla elevação da
f.fHnpera.t.m·n r!a. nxydação das pyritas.
Nnf.on--~e depois que mec;mo ~r..m as py1·itas o carvão se incendiava Pspont.aneamPnfP. E então concluiu--se (!ne era prer,iso busr,ru· n ('.;11 1sa flns inrl"ndios na propria smbstancia do
r.arvão.
Af.l.rihnin-se enU'ín á pre~ença ~ie hydro-carburetos nAo
saf.nradn~ flllC' ~r r.nmbina·vam com o oxygenio em temp.erat.ura haixa. r.omo ~c comhinarin.m com o bromo. Então Fisber
aoonsP-Jhou expm·imenf.nr com a~ma de bromr. e por ahi
avalinr lia infJammnbilirlndc do~ cnrVlões.
NovoR c~t.lHfoR de \VhP-cler. Aldane, Lewcs e outros determ~naram os ponto~ de inflammahHidade do p~ de carvAo no
ar aquecido: para OR cannel~ 370•. !ignitos 450° e para os carvões de vapor do sd lia Inglaterra 470•.
Interessante é n !parecer de I,ewes. que. retomando a ncc;}o
da~ pyritas. esclareceu o grande p~tpel subsidiario desta~ fnyo!'rrendo pala dm:;integraçrí,o do material. a arcão oxydante
da atmosphet'a ali~ o ponto dn 1nflammacão.
f;.s Commissõe~ de New Souf.h Wales (t908), com exten~os
e importantes rsf.ndos. principalmente sobre o carvão a br,rdn,
chPt:raram ás seguin1.es conclusões= a probabilidade dos :nc·~n
(~ios augmenta com: :t•. a tonelagem e a temperatura
qne se
faz ~ carregamento: 2°. com o gráo de finura do .carvão; an,
Có'll a ponca vent.ilacão durante- ·1 viagem. Observaram tamhern oue trdns os casos de incendio originaram-se debaixo das
esrot11has. qnanrlo se amontl\a a moinha.
Boudonard (:1909) experimentando a oxydacão atmf)spherica do carvão a 100•, achou a.cidos humicos formados á ·m~t.a
da sub~:;t.ancfa cellulm:;ica, e noton que a propriedadP cokificanf~ dmmpparecera completamente.
Mahlf~r
(:1909) provou que passando ar sobre carvlin
Fecrn, e livre de .c-azes occlusos ft temperatura de 25 e :l0°,
formam-se HzO. CO e COz. Si o carvão contém hnmidade forma -se menM CO.· Achou tambem uma 'P·equens. proporção (de
0.002 a 0.001) de CO no ar das mina~ de carvllo.
Esta produ'cçã'J de CO na oxydação lenta do ca.rvão já havia. sido observada. por Ba.Imr, c mais modernamente o tem
sidn nor mnif.os observadores.
Muito interessantes são os result.ados dos estudos e expel'i~ncias com uma sérfe de carvõeg do Tllinofs, que até ~erf.o
f'Nrfo muHo se assemelham aos nossos cnrvlh~s do Rfo GrA.ndP-:
1? a 15 o/r, de hnmidade P i a ô % de (mxofre. 1 ~ a 20 o/o de
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As ã)rincipaes conclusões foram :
1(!' a oxydacão se produz continuadamentt3 en.trtl. os extremos limites d~ temperatura, comeoando á temp&rltura ordinaria para os carvões sahidos dru; minas;
2. em temperatura baixa a oxydação inicial e abOmpa. . .
nhada' de OOz, e é devida á 'Pi'esença no c::.rvft.o de bydrocarburetos não saturados de notavel av1d<az pelo oxygeno Ct}ID
o Qual formam compostos do typo do acido bumico (Bouciouard);
3°, comquanto a oxydaçã.o lenta seja exotherwtCii, todavm com circulação constante de ar, a temperatura de auto
aqtiecimento do carvão ciMundante só começa á de 60 a so•,
conforme li gráo de finura e outras condições do carvão;
!1,
que o auto aquecimento é mais rapido, qualquer que
seia a atmosphera. quanto mais finu é o carvão;
• 5°, que a presença de humidade augmenta ~ reactivídade
chimica dtt systema carvão-ar, em qualquer temperatura;
6", que na temperatura de cercá de 120° no oxygeno e de
eerca de 135° no ar, os componentes do carvão começam a
oxyda-se mais francamente sem evolução de COz e H20, estado de coisas esse 1ue deve ser considerado muito perigoso;
7•. que o ponto em que a oxydação se torna autogena
(iHto é autopropulsora) fica entre 140 e 160° no oxygeno, e •
200 e 270° no ar; e que, attingido esse pont-o, a. temperatura
1wbe rapidamente até o ponto de ignição do combustivel, em
geral inferior a 350•.
Quanto á influencia das pyritas foi achada sempi'e pro- ·
porcional ao seu teôr no carvão, de sorte flUe, augmentando
P~l.e, apr·essará a suhida da temperatura ate o ·ponto criticu
em que a absorpção do oxy.geno pelo carvão é bastante rapida
·.para elevar a temperatura ao ponto de auto-ignição. E assim voltou-se a attribuir ás pyritas a sua justa quota de culpa na c0mbustão espontanea do carvão,
hos numerosos c interessantes estuaos publícaaos pela
nepnrf.ição das Minas rlo Canadá, sobre as alterações atrnosvlwricaf' dr· carvão, chegou-se ás seguintes conclusões:
Cada carvão tem por assim dizer o seu modo especial de
alteração. As experiencias teem · sióó em geral feitas sobre
earvões de um districto on de uma região, de sorte que as condtisões raramente 6e podem estender á generalidade.
Dois são os aspectos sob que se póde encarar a questlo:
1", .q~anto á deterioração,. isto e, qUaJ.?1? á perda dO poder calOrifiCO, perda das propriedades cokiflcantes e perda de cohesão; 2°, quanto á combustão espontanea que resulta da deterioração do combustivel.
.. Q~an~o á dete~ioração, realmente os lignitos e os carvoes hgmtosos mmto soffrem com a exposiçã!J ao tempo,
que em certos casos em pouco:::~ mezes os desmt~ com...
pletamente.
Os carvões bituminosos soffrem menos.
O::; carvões de gaz soffrem tanto na qualidade de producto~es de gaz~ qnf' :'is vezes sP. torna nm problema rnuit.o
Rérw a sua conservaçft.o.
Tarnb~m os carvões de coke soffrem muito da acçl.a
at~OSJ?heriCa.. Mas esse lnconvenientb se rêinedeia pelo fabrico 1mmed1ato do coke.
0
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Todos os ~~arvões. salyo o anthracito, perdem mais (In,
menos no valor calorífico; mas, e exceptuados os l~gnif.o~.
essas perdas não excedem de bem pequena porcentagem ..
O maior· JH'Oi~tizn contfllPJ'eial resulfa da desintegração
pelo ehoque ou pelo esmagamento 11as pilhas, o que tudo rcRulta na formação d~ts moinhas.
Quanto ú. combu~lão espnnlarwa, póde-sn dit;er que, t.irando o anthracito. tortos og carvões estão sujerf.os a e lia .
.1\fas, lambem, salvos os lign i fos, f(nasi todos os dtrvões pod~m
ser armazenados dcsrlr que sp, tomem as devidas premluções:
1°, armazenar d('baixo da ag·ua, é o mclhotlo wais cfficaz;
porém caro e nnm sempre applicavel;
2°, o carvão em g-randrs fragmento~ p6rte sr.r empilhado;
mas em geral nas pilhas aJtas rrsuJta o r.smagamento da
parte infm·ior, format,.:fío de moinha e possihiliilailc de incendios;
3°, o carvão empilhado no inverno 1i mnito menos pct'Ígoso do que no verão. 1\Icsmo no verão ha menos perigo si
quando se faz o empilhamento o trmpo está nublado c fresco.
Nos climas quente~ será :ís vezes ncccssario ::tT'mazcnar dohaixo de coberta para cYilar o :;;oi:
4'', as pilhas de pouca altura são muito menos perigosafl
porque mais ventiladas o irradiando mais facilmente o calor.
na carvões qnc pcg·am fogo rnm altura pouco superior a urr
metro; mas no g(wal a altura de dois a tres metros é já sufficiente precaução;
5°, alguns carvõr~. partirniarmcnte os ricos de en.xofr~:
esquentam mais quando humidos. Nesse caso é preciso evita
ChU\'3, C principaJrnrnfc :lS aJtcrnaf.ivas de rhnva C sol.
Então convirá ter depositas cobertos, ou peJo menos. cobrir
as pilhas com camadas de moinha. A commissão de Ne\v
South Wales aconselha rnoihar bem o carvão para embarque,
De ordinario este conselho não é applicavel sinão para certo~
f.ypos de carvão;
6". o melhor meio de impedir o fogo é provocar ventilação; ou introduzindo tubos perfurados, ou deixando vasios que se revest.cm rom uma espccie de funis de papolftn
ale atroado;
.
. 7°, em alguns casos M mcins ehimicos tr.cm pt·ovarJo bem.
Uma solução de chlorm·eto de calcio, ou qualquer outro sal
hygroscopico. negar a pilha abundantemente rnm uma S:-1Iução de 10 % de chlorurcto de calcio;
8°, seja qual fôr o processo usado, ou mesmo si nenhum
é indispcnsavel vig-iar as vilhas nas primeiras semanas. In~
f.roduzindo snnflas rk ff'rro c deixando algumas horas, verifiea-..;;;e apprnxi111adanwnLe o r,alol' Si csquPnt.am mniro, verifiear COill I h_rnnnmpf ros de maxima, dPntrn do t.ubos, as tempcralqras. S1 rsfas l'ltPgnm an pojlf.n critico, ô preciso ventilar
a prlha nxeavandn. e mesmo aguando abundantemente. Qua~.I
semvrc os can·ociros tcrm 17epugnancia pelo omprego da
agu~L E ulgnns prcferrm empregar o bioxydo de enxofre, ou
o hw:xydo do carhono na cxtincr,ão dos incendios melhor SI
en~ rescrvaf,orio~ de alfa l!rcssão,· que sirvam para' injectal-os
ate o local dQ mflammaçao nas pilhas.
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Como concl usao o uni co remedio hem efflvnz contra a
combustão espontanea dos carvões bituminosõs é a immersão: recurso caro e nem sempre possível.
Ora, si nas nossas minas não apparece o g1·isou, os caswde inl'lammação espontanea nas cabeceiras não são tã,}
raro~. O meio mai~ efficaz de extincção e que t.em sido applieado com vantagem, (! a limitação d•J ar. ~;egr'egando hermetieamente os recintos affectados por uma construcção estanque de alvenaria.
'J\las frequcn tes ainda são as combustões espuntaneas á
superfície ..
Em S. Jeronymo, principalmente as pilhas de carvãtJ
mais pyritoso, ao cabo de poucas semanas começam a arder.
:Em Urusstmga algumas pilhas de ·centenas e mesmo de
milhares de toneladas, teem ardido, rebeldes ás tenf,ativas de
extinccão .
O uníeo reell I'Su e1·a diminuir a altur;a tias pilhas, ü quu
importa en1 grande área para ns depositas, com os onus de
maior tran~porlt~: pr~juizos grandes e inevitaveis emquant.n
não ehcgat· ~ 1inha Jerrea para a exporlação do combustível.
V(}-~e pois a urgb1eia de cffectuar-se na Estação Experimental, ensaios sobre os carvões de cada mina, acompanhando-os de analyses e nstuaos, que possam indicar os remedio~ á luz dos conhecimentos sobre a constit.uição de cada
especio do carvão, conhecimentos esses que já se vão accumulando en1 bôa cópia.
Os novos conhecimentos e ensaios scientificos parecem
indicar para os phcnomenos da oxydação que levam á combustão espontanea, a mesma marcha regida pelos mesmos
princípios da combustão superficial sem chamma. '
A nova orientação scie!ntifica nos levará ao almcjaun
t'im.
Rio de Janeiro, 28 de dezembro de 192Í. - Simões

'Lopes.

DECRETO N. 15.2!2 -

DE

28

DE !DEZEMBRO DE

1921

Abre. ao 1\tlnis-terio da Agricultura, Industria e Commercio,
o credito especial de 1:700$, para pagamento de publieações ao Jm·nal do Cornm,ercio, de 'Porto Alegre.

O PrP.sidcnte da Republica dos Estados Unidos do Brasil,
f.endo em vista o que estabelece o decreto legislativo n. 4. 423,
de .:?.R de dczcmhro de 19~1. resolve abrir ao Ministerio da
Agricultura, Industria c Commer.cio, o credito especial de seto
contot; setecentos e oUenta mil r\~is (7 :780$), para attender
ao pagamento do fine é devido a.n Jo1'nal do Corltm,e1'Cio, do
Porto Alegre, 'corrcspomlcnt.e a publicações feitas por ordem
do referido Ministerio ..
Rio de .Janeiro, 28 do dezembro de 1921, 100" da Inde·
pendencia c 33" da ij.epub_li_Ça ..
EPl'J.'ACIO .P ESSÔA' •;
l
Sim_õe1 Lop~J.•:·
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J)~t:lll~'l'O N. 15.21:.) ~
(brc

1

U.IJ:

.28 DK JJ.1!1~KMHRO Uli: 1U~!

ao

Mini&Lerio da GuetTa, o credito · espelnal de
para pagamento aos capi~.ães Euctyde::> Poqueml e outros, Lle differença de vencnnenlos

lo :97 '1$192.

o i• residente

da H.cpubl \<:a do~ Estados Unidnf~ do .llra?il,

11 :·:wdo da autorizaçfio (}UC lh" •·.onJere _o. dec~·eto le~Islabvfl
11. 4. 424, de8ta data, resolve abur ao Ivhmsteno da Guena o

credito ,especial de 10 :!>7 4$192, afim de occ~rrer ao paga-:
mento aos capitães Euclydes .Pequeno, B~nediCto Alves. ~,
1\: ascimento e Pedro Uordolino Ferreira de A~evedo, de dt~k
rcnca de vencimentos entro os cargos d_e adjuntos e protes:.ores da Escola Militar, referente a•J perwda de 26 de dezemnro de 1918 a 31 de der.ernbro de 1U19.
H.io de Janeiro, 28 de dezembro de 1921. toou da lul.lcpcudcncia c J8" da llcpublica.
EPI1'AGIO

PESSÕA .

João Pa1tdiá Calogeras.

DECHETO N. 15. ::!1-1 -

m:

28

DE DEZEMBRo DE

1921

J\bre, ao Ministerio da Guerra, o credito de 36 ::>;:s6$500, par~t
pagamento dos vencimentos a que teem direito, em 1921.
os operarios .e aprendizes das ·secções de segunda ordem
do Arsenal de Guerra do Hio de .Janeiro
O t'r~sjdcnfe da flepublica. dos Estaliiis Unidos do Brasi'.
usando da autorização contida no decreto legislativo 11. 1. 42C
desta data, 1·esolve abrir ao l.VIini~terio da Guerra o credito de
.3'j :536$500, para paganlCnto dos vencimentos a 4-...:;,e toem diraHo, no anuo de 1921, os operarios e aprenllize:::. das secçõe:;
de segunda ordem do Arsenal de Guerra do I-tio de Janeiro,
bem como da porcentagem que lhes cabe, em vista do disposto no art. 34, da lei n. 4 .242, de 5 de janeiro ultimo, que
extinguiu a distincção entre os officiaes do dito arsenal.
Rio de Janeiro, 28 de dezembro de 1921, :!00° da Independencia e :33° da Hepublica.
EPITACIO

PESSÔA.

João Pandid Cal_ogeras •.

DECRETO N. I~~. :~Hi ---

fiiT.

2J:l

(l!r.

DEUJMBftO DE t92f

.\In-o ao Minist.()r·jn ria Guerra o {;redito especial de 62.:792$000,
pal'a pagamenf.(l rlo diarias n nffir.iat"~ c outros, da Escola
dn Snrg·enfo~ rlt' Tnf~uttaria.

O Presidente da ftcrpubliea dos Estados Unidos do Brasil
usandn da autorização que lhe confere o decreto legislaticÓ
n . .i. 427, desta data, resolve abrir ao Ministerio da Guerra
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o credito especial de 62:792$000, para pagam!ento de diarias
a officiaes, sargentos instructores e alumnos dos .1 u c ~o
períodos da Escola de Sargentos de Infantaria.
Rio de Janeiro, 28 de dezembro de 1921, 100° da Iud:ependencia .e 33') da Republica.
EPITAqiO

PESSÔA.

João ParuUá Calo aeras .

DECRETO N. 15.216 -

DE

29

DE DEZEMBRO DE

1921

Abre, ao Ministerio da Fazenda, o credito es_I)eéial de réis
215 :966$100, para pa~mento do qua é devido ao Dr. Antonio Baptista PereirJI., em virtude de sentença judiciarm.
O Presidente da Rle,publica dos Estados Unidos do Brasil,
usando da autorização contida no art. to do decreto legislativo n. 4. 431, de hoje datado,
nesolVle abrir, ao Ministerio da Fazenda, o credito especial de 215:966$100, para pagamento do que é devido ao
Dr. Antonio Baptista Jlereira, em virtude de sentença judiciaria.
Rio de Janeiro, 29 de dezembro de 1921, 100° da Independenci·a e 33° da Republic.a.
EPITACIO

PESSÓA.

Hom;ero' Baptista.

DECIHJ'l'O N . 15. 217 -

DE

29

DEZEMBRO l>E

1921

Abre, ao Ministcrio da Fazenda, o credito especial de réis
57:225$, para pagar a José Lopes Martins e outros os juros de 109 apolices da divida publica, em virtude d-e sen- ·
tença ~udiciaria.
O Presidente da RepulJlica dos Estados Uuidos do Brasil,
usando da autorização contida no artigo 1o do decreto legislativo n. 4. 430, de hoj-e datado, resolve abrir, ao Ministerio
da Fazenda, o credito especial de 57 :225$, para pagar a José
Lopes Martins e outros os juros de 109 apolices da divida publica, pagamento a que foi condemnada a Faz-enda Nacional,
em virtude de .sentença judiciaria, passada: em julgado.
Rio de Janeiro, 29 de dez-embro de 1921, 1ooo da Independencia c 33u da Republica.
EPITACIO PESSÔA.

Homero Baptista ..
l..ei• d8 tQ!t- Vol. VI

DECRETO N. 15.218- DE 29 DE DEZEMBRO DE 1921
Altera algumas disposiçõeg do decreto n. 5.390, de 10 de dezembro de 1904, c dá

otttras providencias.

O Presidente da Republica dos Estados Unidos do Brasil, no
uso da autorização que lhe foi conferida pelo art. 96, ns. XX e XXII
da lei n. 4.242, de 5 de janeiro de 1921, decreta:
Art. }0 • O decreto n. 5.390, de 10 dezembro de 1904, será
observado com as alterações constantes do presente decreto.
Art. 2''. Cada um dos Estados da Republica, exceptuado o do
Rio de janeiro, terá uma delegacia fiscal do Thesouro Nacional.
As delegacias fiscaes são di victidas em quatro classes,· conforme
a importancia dos ~;erviços a scn cargo, com o pes5oal e vencimentos das tabellas annexas.
Art. 3'. As delegacias ficar{! o assim organizadas: as de P c
2"' classes- com duas c•Jlltadorias, secretaria, thesouraria, pagadoria, cartorio e portaria ; as de 3" e 4:t classes- com uma contadoria, secretaria, thcsourmia-pngadoria e porta,ia.
Art. 4°. Nas delegacias de 1" c 2" classes, os scr\'iços pertinentes á escripturação c contabilidade, ao processo ou instrucção
administrativa, em referenda aos assumptos enumerados no regulamento vigente c attribuidos <is actuaes contadorias, s~rão dístribHidos pelas duas contadoriPs, ora cre('.das, competi::do:
a) Á P contadoria : a org<1nização dos balanço:; da receita c
despesa, balancetes, demonstrações de despesa dos diversos ministerios e outras, synopses e orçamentos; folhas de pagamento do
pessoal activo e inactivo e de juro3 de apolices da Di viela Publica;
cscripturação de crcditos; tomada provisori!!. das coJ;t<·,s de responsaveis, comprehendido o exame c conferencia das guia~~ de n~colhi
mento dos saldos d<~ arrcc<Hl~tção recolhidos pelos cxactores, e
respectivos balancet·cs; contas correntes dos exactorL~S e outros
responsaveis por dinheiros L~ valores, além de outros trabalhos c~m
cerncntes á contabilidade e á escripturação da receita e despesa,
bem assim a assistcncia aos bal::1nços para verificaçã•; dos saldos
em cofres.
b) A 2" ContC~.doria: a instrucr;ão admiJJistrativa em referenda
aos demais serviços, attribuidos, actualmente, á3 contadorias,
comprehendidos o exame dos recursos interpostos das decisões de
1" instancia, fianças, contracto3, ajuste, termos diversos; processos
de aforamento de terrenos de marinha e de arrendamento de
propdos nacionaes, supprim2nto de estampilhas dos impostos do
sello c de ~O!Jsumo~ taxas judiciaria c. sanitaria ; inscripção e
preparo da d1v1da act1va pnra ser promovida a cobran(a executiva;
processos de meio soldo c montepio; assentamento do pessoal
inactivo ; inscripção e t-ratL;ferencia de apolices da Divida Publica·
processos de divida de e:;c rdcios iindos ; assentamento de foreiro~
de terrenos de marinlw: tom,bamt.~nto dos proprios nacionaes;
organização e remessa de relaç;lo de foreiro c arrendatarios ás
repartições arrecadadoras para a cobrança dos respectivos foros.
Art. 5°. 03 serviços dcscripto.:; no artigo antecedent~ serão
distribuídos, nas delegacias de 3" e 4" classes, pela Contadoria,
Secretaria, Thesouraria-Pagadoria e Portaria, de modo a ficar asse·
gura\la a maior regularidade, podendo o delegado seccionar os
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trabalhos, conforine for conveniente ao melhor anda111ento c
execução.
§ 1°. As thesourarias e pagadorias, nas delegacias de P e 2a
classes, ficarão subordinadas á 1a Contadoria.
§_ 21t. Nas demais delegacias fiscaes as thesourarias continuam
directamente subordinadas ao delegado.
§ 3°. Nas delegacias de l"' e 2a ordem, para as funcções de es~
ciivão dos caixas da thcsouraria e da pagadoria e de auxiliares do
resp~ctivo expediente, serão aproveitados escripturarlos com exer·
cicio na 1" Contadoria, devendo recahir a designação para escrivão,
em 1o ou 2(' e;;cripturariq. Para o serviço das. caixas economicas
annexas serão designados escripturarios com exercicio em qualquer
secção, a juizo do delegado.
§ 4°. Nas demais d~legacias, a de.iignação para as funcções referidas no paragrapho antecedente, será feita consoante se acha estabelecido no regulamento vigente.
Art. fi". O expediente da secretaria será executado por um
seeretario, como chefe, escolhido dentre os escripturarios mais
graduados, quatro auxiliares, nas delega€izts fiscaes de JH classe ;
fres nas de 2'L e dois nas de ~la e 4".
Paragrapllo unico. As designações para essas funcções cabem
ao delegado fiscal.
Art. 7°. Á sc:cretaria incumbe:
a) a organização elo expedicnt~ e da correspondcnciá do delegado fiscal ;
b) o preparo do assentamento do pessoal activo, lavramcnto
dos termos de posse e expedição dos Htulos de nomeação ;
c) a escripturação, em protocoUo geral, dos proce~sos e papeis
qüc transitarem pela repártição ..
Art. 8". Ficam extintas as juntas de Fazendá, "e ao delegado
fiscal cabe resolver singularmente, todos c-s processos que o emm
até então em sessão das me.snu!S juntas.
.
Art. 9°. Fica cxtincto o cargo de procurador fiscal, e, em substituição, creado o de consultor, que só poderá ser exercido por
bacharel em direito.
Art. 10. O consultor não c~tá sujeito ao ponto; mas é obri~<~.clo
a comparecer, diariamente, á repartição.
,,
Art. 11. Ao consultor compete:
'1 o, dar parecer nos processos em que sua audiencia for solici·
tada pelo delegado fiscal ;
2°, redigir as minutas dos contractos e fianças ;
3°, ministrar ao procurador da RepubUca todas as informações,
tlem assim remettcr os documentos qtte forem necessarios para de~
ksa da Fazenda ;
Paragrapho unico. Na falta ou imp:!dimento do consultor, o
delegado nomeará Jntcrinamcnte (}Uern o substitua, observada a
condição de que trata o art. go. Esse seu acto será submettido á
approvação do Ministro.
.
Art. n. Compete ainda aos contadores :
") despachar, inte_rlocutoriamente, os papeis e processos que
transitarem pela secçã.ó, para preenchimento de requisito! e formalidades legaes ou para audiencia de outra secção;
·
b) determinar, em devida fórtna, o archivamento de livros e
pàpeis findos;
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c) applicar aos empregados, com exercício na secção, pena de
advertencia ou reprehensão, verbal ou escripta, particular ou publica, dando conhecimento ao delegado.
Paragrapho unico. Competirá aos contadores resolver sobre
o supprimento de estampilhas ás repartições arrecadadoras, subordinadas á delegacia fiscal. Nas delegacias de t• e 2• classe essa
attribuição caberá ao çontador da 2• Contadoria~
Art. 13. Os delegados fiscaes serão nomeados em commissão
e tirados dos empregados dos quadros de Fazenda, á escolha do
Ministro, respeitadas as categorias.
Paragrapho uni co. Nos impedimentos temporarios o delegado
será substituido pelo contador, guardado o principio de antiguidade
nas delegacias de ta e 2n. classes.
Art. 14. Nas P· e 2• Contadorias haverá um livro de ponto que
será encerrado pelos respectivos chefes. Os empregados que servirem na Secretaria, o cartorario, seu ajudante, porteiro e continuos
assignarão o ponto na 2a Contadoria. Nas delegacias de 3• e 4•
classes todos os funccionarios assignarão o ponto na Contadoria.
Att. 15. Os livros destinados aos termos de posse, registro de
contractos e de fianças serão rubricados pelo delegado fiscal.
Os de ponto e outros referentes á receita e despesa serão, nas
delegacias de 1a e 2a classes, rubricados pelos chefes a que estejam
subordinados os respectivos serviços; e nas demais, pelo contador.
Tambem cabe ao delegado authenticar os livros caixa geral e
de folha de pagamento.
Paragrapho unico. As autoridades indicadas neste artigo poderão delegar as attribuições que o mesmo lhes confere a escripturarios de sua confiança, quando a urgencia do serviço assim exigir,
excepto em relação aos livros caixa geral e de folha de pagamento.
Art. 16. 'As certidões dos papeis que existirem no cartorio serão
passadas pelo cartorario e assignadas pelo chefe da secretaria.
Art. 17. As fianças depois de julgadas e acceitas serão remettidas directamente ao Tribunal de Contas para julgamento definitivo.
§ 1°•. A fiança que não estiver fixada, será arbitrada provisoriamente e submettida ao Thesouro para a devida solução.
§ 2°. Na fórma do decreto n. 2.095, de 2 de setembro de 1909, os
exactores que prestarem fiança em dinheiro, titulos de divida publica da União e cadernetas da Caixa Economica, entrarão desde
logo no exercício das funcções do cargo para que houverem sido
nomeados.'
Art. 18. Além do preparo dos processos de habilitação para
percepção de meio soldo e montepio e dos de aposentadoria e jubilação, cabe tambem ás delegacias expedir os titulos de montepio,
provisorios ou definitivos, em referencia aos funccionarios de
Fazenda. Todos esses processos serão remettidos á Directoria da
Despesa.
Art. 19. A divida activa, depois de liquidada e escripturada,
será remettida, pelo delegado fiscal, mediante certidões devidamente
relacionadas, ao procurador seccional da Republica, afim de ser
promovida a cobrança executiva.
Art. 20. Os processos procedentes das alfandegas serão enca..
minhados ao Thesouro independentemente de qualquer informação
ou parecer.. salvo si o assumpto for de natureza a obrigar a interferencia da delegacia.
.
Art. 21. Nos recursos, observar-se-á a legislação em vigor e
os prazos serão contados e regulados pela fórma nella prescrlpta.
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Fica abolido o recurso ex·officio das decisões confirmatorias
das de primeira instancia favoraveis ás partes, e extendido para
todos os casos o disposto ~o art. 226, § 2°, do dec. n. 14.648, de 26
de janeiro de 1921.
Art. 22. Na applicação de penas disciplinares será observado
o que a respeito do assumpto prescreve o Regulamento do Thesouro,
mas as omissões ou quaesquer outras faltas attribuidas aos Conta·
dores e ao Consultor serão levadas, pelo delegado, em devida fórma,
ao conhecimento do Ministro.
Art. 23. Aos delegados fiscaes cabe ·a approvação de nomeação
de prepostos e agentes de collectores e escrivães.
Art. 24. Os funccionarios que, em virtude deste decreto,
venham a ser afastados de seus cargos e não forem aproveitados
em outros cargos equivalentes, ficarão addidos mi fórma da legis·
lação em vigor.
.
Art. 25. Fica autorizada a abertura dos creditas precisos á
execução deste decreto.
Art. 26. Revogam·se as disposições em contrario.
Rio de janeiro, 29 de dezembro de 1921, tooo·da lndependencla
·
~
e 33° da Republica.
EPITACIO PESSÕ~

llomPro Baptista.

DELEGACIAS FISCAES

t•

CLASSE

S. Paulo e Rio Grande do Sul
Pessoal:
Delegado. •
Contadores .
Consultor . .
to• escripturarios .
211 escripturarios .
3°1 escripturarios
4°' escripturarios .
Thesoureiro.
Fiet·s . •
Pagador.
Fieis. .
Cartorario . . . .
Ajudante do cartorarlo .
Porteiro. .
Continuas .

1

2
1

7
8
12
15
1
4
1
2
1
1
1
5

Um fiel de armazem de encommendas postaes em S. Paulo.
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DEI.. EGACJ/\S FISCAES
2"

Am 'ZntWf, PaFá,
Pe~son1

CLASSE

P~mamlmcn,

Ballia e Minas Geraes

:

Delegado, •
Contadores .
Consultor . • .
1. o~ escripturarios.
2,

1
2
1

6
8
ltl

QS

:~.~~~

)>

12

4.''
»
Thesourciro.
Fieis . .

...,l

~

Pagador.
fieis. .
Cartorario •
Porteiro.
· Contjnuos .
Um fiel de
Ocraes.

1
2

1
1
4

artlHl'I.Cill

de enco:nmcndas

po~.taes

em Minas

DELEOACI/\S FISCAES
3"

CLAf~E

Maranlu1o, Ceará, Para!lâ e Matto Orosw
Pes~oal:

l

Delegado
Contador
Consultor . • •
1 escripturarios .
2fl' escripturarios .
3(1~ escripturarios .
4"~ escripturarios .
.
Thesoureiro-pagador.
Fieis. . .
C11rtorario .
Porteiro. •
Contínuos .

1
1

4

f)s

Um fiel de armazem de encommendas
outro em Matto Grosso.

5
7
9
1

3
1
1
2
posta·~s

no Paraná e
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DELEGACIAS PISCAES
4"'

CLASSE

Piarr!ty, Rin Grande do Norte, Parahyba1 Alagbas, Sergipe. Bspfrlto

Santos, Santa Catharlrrâ e Goyaz

Pessoal:
Delegado
Contador
Consultor . •
1°' escripturarios •
2' • escr1pturarios . •
Thesoureiro-pagador.
Fiel • • . . . .
Porteiro-cartorario
Contínuos •

1
1
1
7
9
l
2
1
2

Um fiel de armazem de encommendas postaes em Goyaz.
lli:1 d1•
ptislrr.

.J:llt:·i~·rJ,

:.'!J d1• d!'7.t'l1lbl'!l d•• tfl;l. -----
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DECRETO N. 15.219 --DE 29 DE DEZEMBRO DE 1921
Altcm algumas disposições da Nov:t Consolidação da.c; Alfandegas c Me!l:l": lh•

Rendas e dá outras providencias

O Presidente da Republica dos Estados Unidos do Hrasil,
usando da autorisação qne lhe confere o art. 96, ns. XX c XXII, th
lei n. 4.242, de 5 de janeiro de 1921, decreta:
Art. I". O serviço de revisão passará a ser executado pela
Di rectoria da Receita Publica, na conformidade do decreto
que reorganisa a Administração da Fazenda Nacional. Ficam, por
is!;o, extinctas as terceiras secções nas a1fandegas do Rio de janeiro
e Santos.
§ to. Ficam a cargo da P secção os serviços de direcção e fis~
calização do archivo, organisação de estatística, esqipturação dos
contractos e termos de responsabilidade, das obrigações, cauções.
depositas e quaesquer outros termos ou actos em que intervier, o
inspector, com excepção dos termos que devem ser lavrados na
Guardarnoria e na 2" secção.
§ 2". A' 2n sccçãn passam os demais serviços que cstaví\ttl a
cargo da 3"·
Art. 2°. Cc.rnpete tambem aos chefes de secção :
a) de f p3char, interlocutoriamente, papeis e processos qne transitarem peJa secção. para. preenchimento de requisitos e fc.rmalidr.des legaes, ou pata audiencia de cutra secção;
b) determinar, em devida fórma, o archivamento de livtos e
papeis findos ;
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c) applicar aos empregados com ~xercicio na secção pena de
advertencia ou reprehenção, verbal ou escripta, particular ou publica, dando conhecimento ao inspector.
Art. ao. Os recursos que versarem sobre classificação serão remettidos, pelas alfandegas, directamente á do Rio de Janeiro. Estaouvida a commissão de tarifa, encaminhará os recursos ao Thesouro, com a precisa informação.
Art. 4°. Os cargos de fiel de armazem de encommendas postaes,
creados pela lei n. 2.738, de 4 de janeiro de 1913, em referencia ás
delegacias fiscaes do Amazonas e Pará, deverão ser incluídos no
quadro do pessoal das alfandegas dos mesmos Estados.
Art. 5°. Os funccionarios que, em virtude deste decreto, venham
a ser afastados de seus cargos e não forem aproveitados em outros
semelhantes, ficarão addidos na fórma da legislação em vigôr.
Art. 6°. Ficam restabelecidos os cargos que foram supprimidos
em 1916 e 1917,, nas seguintes Alfandegas:
MANÁOS - 3 conferentes e 2- segundos escripturarios.
PARÁ - 1 segundo, 2 terceiros e 2 quartos escripturarios.
MARANHÃO- 1 conferente.
PARAHYBA - 1 primeiro escripturario.
RECIFE- 2 conferentes, 2 segundos, 2 terceiros e 2 quartos
escripturarios.
MACEió - 1 quarto escripturario.
BAHIA - 2 conferentes e 2 quartos escripturarios.
RIO DE jANEIRO- 4 conferentes, 6 segundos e 2 terceiros escripturarios.
P ARANAGUÁ - 1 primeiro escripturario.
S. FRANCISCO -· l primeiro escripturario.
FLORIANOPOLIS - 1 primeiro escripturario.
PORTO ALEGRE - 1 conferente.
CORUMBÁ - 1 segundo escripturario.
Paragrapho unico. Estes lagares irão sendo preenchidos á
medida das necessidades.
.
A_rt. 7°. Fica autorizada a abertura dos creditas precisos para
execução deste decreto.
Art. 8°. Revogam-se as disposições em contrario.
Rio de Janeiro, em 29 de Dezembro de 1921, 100° de lndependencia, 33° da Republica
EPITACIO PEASilA.

Hàrnr>.ro Rapf ista.

DECRETO N. 15.220- DE 29 DE DEZEMBRO DE 1921
Extingue a classe dos officiaes aduaneiros, e dá outras
providencias.
O Presidente da Republica dos Estados Unidos do Brasil,
usando de autorização que lhe confere o art. 96, n. XX, da h~i
n. 4.242, de 5 de janeiro de 1921, decreta:
Art. 1. o Fica extincta a classe de officiaes aduaneiros a que se
referem os decretos ns. 2. 908 e 3. 705, de 24 de dezembro de 1914,
e 8 de janeiro de 1919, e em substituição creada, em cada alfan-
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dega e mesa de rendas alfandegada, uma policia aduaneira, com o
essoal e vencimentos das tabellas annexas.
Art. 2. 0 • Os chefes, to e 2· officiaes aduaneiros continuarão a
1
servir as funcções que actualmente desempenham, até que sejam
substituídos. .
Art. 3." Dentro do prazo de t5 dias, contado da obrigatoriedade
do presente decreto, poderão os actuaes chefes, to e 2° officiaes,
optar pela permanencia nos lagares de com mandantes, sargentos
e guardas, agora creados, desde que preencham as condições de
robustez physica, edade, etc., exigidas neste decreto. Para isso
apresentarão o pedido á inspectoria da alfandega.
·
Art. 4. o Uma vez organizados os quadros em cada alfandega,
nenhum dos funccionarios, ora extinctos, poderá servir nas guardamarias, sob pretexto algum.
§ t. o Esses funccionarios, extinctos, serão distribuídos pelos
serviços das alfandegas ou de quaesquer outras repartições de
Fazenda, a juizo do Governo, e aproveitados, na fórma da legislação em vigor.
§ 2. o Taes funcciomirios poderão tambem ser nomeados para
as vagas que ulteriormente se verificarem nos quadros de guardas,
desde que assim o requeiram e provem satisfazer as condiçõeR
deste decreto.
Art. 5." Os lagares de guardas serão providos por concurso,
que constará do exame de leitura e escripta, correntes, de portuguez, e das operações fundamentaes sobre nu meros inteiros,
fracções e systema metrico.
§ 1. o Para admissão ao concurso, provará o candidato:
to, ter a robustez physica, necessaria ao serviço, comprovada
em inspecção de saude, que verificará si o inspeccionado satisfaz
as exigencias previstas nos regulamentos militares ;
2°, ter de t8 a 40 annos de idade ;
3°, provar bom comportamento. A prova será feita por qualquer dos meios admittidos em lei.
§ 2. o Em igualdade de condições de habilitação serão sempre
preferidos os que tiverem prestado serviço militar.
Art. 6. o Os concursos serão abertos por ordem do inspector
da alfandega, conforme as necessidades do serviço.
§ 1." O inspector designará o presidente, o secretario e examinadores, sendo os ultimas, em numero de dous, após o encerramento da inscripção.
§ 2. 0 Encerrada a inscripção, serão os candidatos inspeccionados por uma junta medica composta de tres membros, solicitados, para esse fim, do com mando das regiões militares, das
capitanias ou inspectorias de saude dos portos, nos Estados. A
Alfandega do Rio de janeiro pedirá a inspecção ao Departamento Nacional de Saude Publica.
§ 3. o. A approvação do concurso cabe ao inspector da alfandega.
§ 4. o. O concurso será regulado pelo decreto n. 8.155, de 18
de agosto de 1910, na parte que lhe fôr applicavel.
Art. 7. 0 • A nomeação para os lagares de guardas será por
titulo do inspector, que observará, rigorosamente, a classificação
do concurso.
Art. 8. o. Os lagares de com mandante e sargento, serão de
accesso e providos por titulo do inspector, mediante proposta do
guarda-mór, que observará, estrictamente, a condição do merecimento, devidamente comprovado com a fé de officio do proposto.

,\C:Tn~
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Art. 9. o. Os commandantes, sargentos e guardas não poderão
ser addidos a repartição alguma, nem distrahidos para commissões
outras extranhas ao serviço da guardamoria.
Art. 10. Ao~ commandantes, sargentos e guardas compete o
desempenho das funcções que eram commettidas aos commandantes, sargentos c guardas a que se refere a Nova Consolidação das
Leis das Alfandegas e Mesas de Rendas.
Art. 11. Os guardas, inclusive o commandante e sargento,
serão conservados em seus logarcs em quanto bem servirem, a
juizo do mspector. Em caso de demissão, este deverá ouvir o
guarda-mór e fundamentar o seu acto.
Art. 12. Os commandantes, sargentos e guardas, terão direito
a aposentadoria e licença, na fôrma da legislação que vigorar para
os funccionarios publicos.
Art. 13. Os commandantes sargentos c guardas que se habili~
tarcm com o concurso para provimento de logares de guarda-mór e
seus ?_judantes, serão, em egualdade de condições preferidos nas
vagas que occorrerem üess~s logares. Quando a egua!dade de condições occorrer entre ellcs proprios, o que possuir melhor folha de
serviço, devidamente apurada pelo Governo, serA o nomeado.
Art. 14. Os gua~·das, sargento:; e cornmandantes servirão uni~
fonuizados e, quando a natureza do serviço o exigir, armados.
Paragrapho unico. O uniforme será o actual, servindo de dis~
tinctivo tres estrellas para os com mandantes duas para os sargentos
c uma para os guardas.
Art. 15. Cada guardamo ria terá um livro de re~istro do pessoal. Neste livro se inserirão todas as occurrencias relativas a cada
empregado, de medo que, em qualquer tempo, se possa conhecer a
sua fé de officio.
·
Art. lG. O guardamór poderá reprehender, por escripto ou
v~rbalmente, aos 'commandant<.>s, sargentos e guardas; os ajudantes
so o farão verbalmente.
§ 1. o No caso da advertcncia ser do ajudante, este dará conhecimento ao guardamór do acto praticado.
§ 2'1 • O gnarda-mór poderá tambem impor pena de suspensão
até 8 dias, commttnicandc, porém, ;w inspcctor, a qu(~ exceder de
4 dias.
·
§ 3" Quando julgar conveniente, á vista da falta verificada, o
guarda-mór levará o facto ao conhecimento do inspeetor, que podcd impor pena de suspensão até 30 dias.
Art. 17. Os inspectores de alfandega, assim que tenham conhe~
cimento da publicação deste decreto, mandarão abrir conc11rso P"ra
provimento dos Jogares de guarda<; da sl!a repartição e mesa d~
rendas, que lhes estiverem subordinadas, marr<1ndq pata a inscripção, prazo não inferior a trinta dias.
Art. 18. Contilwarn em vigor as disposições da Nova Consolidação das Leis das A'fandegas c Mesa_ de Rendas qne não contrariarem os intuitos do presente decreto.
Art. 19. Fica autorizada a abcrturn dos ncccssarios credito~
para execução deste decreto.
Art. 20. I~evogam-se as disposições em contrario.
Rio de Janeiro, 29 de dezembro de 1921, 100 da Jndependencia
e ~Bo da Rcpublkél.
EPITACIO PESSÔA.

Homero

Baptista~
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TABEU.A DO PESSOAL DA POLICIA ADUANEIRA

Com manSargento Guardas
dante

Alfandegas
Rio de Janeiro ................... .
Santos ...............•.......... '..

Pará ............................ }
Recife ................•.......••
Bahia ...... ~ ................... .
Rio ÇJrande .................. ·.. .
Manaos ......................•.. l
Porto Alegre~ . . . . . . . . . . . . . . . . • . . f

1
1

Paranaguá .. 1 • • • • • • • • • • • • • • • • • • • }
florianopolis .................. .
Uruguayana ........ ~ ........... .
Corumbá ....................... .
Maranhão .......................

10
8

200
160

4

50

3

40

2

Ceará .......................•..

Alagôas ....................... .

Saut' Anna do Livramento ....... .
Parnahyba ......................
Natal .......................... .
Parahyba .....•...•.............
Aracaju ..........................
Victoria ..................•.....
S. t 1 ancisco ...........•.•.•••.•

1!)

1
1
J

to

Pelotas .......................•.

Rjo de janeiro, 2q de dezembro de 1921.-

Homero Baptisla.

TABELLA DE VENCIMENTOS DA POUCil\ ADUANEIRA

Alfandegas

·1

Rio de Janeiro ...........
Santos ................... .
, Manáos ................. .

··1

Pará ....................
Recife ................... .

Commandante

4:SOO$COO

Sargento

3:600$CO:l

Guarda~

3:0CO~t0

Bahia .................... .
Maranhão ................. ·
Parahyba ................ .
Ceará ................... .

Natal. ................... .

Parahyba .........•.....•.
Alagô~~· ................. .

Aracaju ...........•.......
Victoria ................. .

3:600$000 3:000$000 2: ·1CO:;;OC O
Paranaguá ............... .
S. Francisco ............. .
Florianopolis ............ .
Rio Grande .............. .
Pelotas .................. .
Porto Alegre ............. .
Sant' Anna do Livraménto-.
Uruguayana .............. .
Corumbá ........•.........
Rio de janeiro, 29 de de~embro de 1921.- Homero Baptista.
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Guardas
Mesas de rendas alfandegadas
Numero Vencimentos
Porto VeJho ............................. .
Penedo .................................. .
Macahé .................................. .
Antonina ................................. .
2:400$000
ltajahy ...................................•
Porto Esperança ......................... .
Porto Murtinho ................... ; ...... .
Rio de janeiro, 29 de dezembro de l92i .-Homero Baptista.

!~:I

nEcnETO N. J5. '!21 ---

DE

2!)

DE nJQ.K\m:nn nE

1n:-21

Ahm ao 1\linistcrio da Via~ão (~ Obras Publicas o l'redito especial tlc 5. -HM : :~5H$8oü, para a liquidação de compromissos assumidos pPirt Eslrada de Ferro Noroc~te do
Rrasil.
O Presidente da Repuhlica dos Estados Unidos do Brasil~
usando da autorização t~onsf.anto do de·creto legislativo numero
". 43-1, desta data, resolvt~ abrir ao Ministerio da Viação e
Obras Publicas o m·c-dito especial .de 5. 4lH :359$86() (cinco
mil quatrocentos e UO\'cnta c quatro contos tresentos e cineonnta c nove mil oitocentos c sessenta c seis réis),. destinado á
liquidaç,ão de compromissos assumidos pela Estrada de Ferro
Nüroest.e do Brasil, coni. a compra de vagões, locomotivas, ma'('.'hina::; para officinns, trilhos r accessorios para a mesma
linha.
llio de .Janeiro, 29 do dezembro de -1921. 100° da Independf'ne.ia e ~-l3" da Republica.
EPITACIO

PRSSÔA.

J. Pires do Rio.
DRCRETO N. 1f). 222 -

DE

29

DE !lJ.EZEMBRO DE

19'21

Ahro ao ~1inistorio da .Justiça e Negocios Interiores o credito
nspecial de 1 : 358.~, para cobrir a differença verificada
PutJ·p a imporfancia de 5 :58ü$, consignada no n. 27 do arLigo 2" da Ini nrçamentaria do 1920, para pagamento de

gratifica:cõrs addicionaes a professor~s do Instituto N~
cional df~ Surdos-Mmlns, e a despeza effectivamente reahzncla, no mosmr1 annn, na irnporl,ancia de 6:938$000

O Presidento da Republica. dos Estados Unidos do Brasil,
usando da autorização concedida pelo deereto legislativo nuÍnern ·1. 432, desta data, resolve abrir ao Ministerio da Justiça e Nev.ocios Tnteriore-; o eredito especial de 1 :358$, para
cobrir a differença verificada entre a importancia de 5:580$,

~3i
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consignada nu n. 27 do art. 2° da lei orçamentaria de 19:!0,
para pagamento de gratificações addicionaes a professores do
Inst~tuto Nacional de Surdos~Mudos e a despeza effectivamentc
realizada no mesmo anno, na importancia de 6 :938$000.
Rio de Janeiro, 29. de dezembro de 1921, 100'' da Independencia e 33° da Republica.
El>ITACIO PESSÔA.

Joaquim Ferreira Chaves.

DECRE'TO N.

j {).

223 -

DE

29 DE DEZEMBRO DE 192!

Abre, ao Ministeriu da .Fazenda~ o credito especial de
57:390$, para pagar aos correio 8 e SeJ;vcntes da Imprensa Nacional a gratificação de 30 ólo snbre venci-mentos a que tcem direito, em 1912, em face do disposto no art. 9.1, da lei n. 2. 544·, de 5 de janeiro do
mesmo anno
O Presidenle da Hcpuulica dos Estados Unidos do Brasil, usando da autol'ização contida no art. 2° do decreto
legislativo n. 4. 430, de hoje datado
Resolve abrir, an Ministerio da Fazenda, o credit() especial de 57 ::390$, para pagar aos correios e serventes da
Imprensa Nacional a gratificação de 30 o/o sobre vencimento~
a que teem direito. no a!mo de 1912, em face do disposto no
art. 9-í, n. ü, da lei r:. 2. 544, de 5 de janeiro de 1912.
Rio de .Janeiro. 29 de dezembro de 1921, 100° da Indeperidencia e 33° da Republica.
~ITACIO PESSÔA.

Homero Baptista.

DECRETO N. ·I fi. 22·~ -

DE

30 DE DEZEMBRO DE 1.U•2f

:Abre, ao Ministerio da Fazenda. o credito especial de réis
16:803$643, para pagamento do que é devido ao coronel
da Policia Militar Napoleão Gon~.alves Gut.temberg, em
virtude de sentença Judiciaria.
O Presidente da Republica dos Estados Unidos do Brasil,
usando da autorizàção rcontida noJ art. f" do decreto legislativo n. 4.43;5, de hoje datado:
Resolve abrir. ao ,Ministerio da Fazenda, o credito especial de 16:803$643, para pagamento do que é devido ao coronel da Policia Militar Napoleão Gonçalves Guttemberg, em
virtude de sentença judiciaria. ,
Rio de Janeiro, 30 de dezembro de 1921, 100• da Independencia e 33• da. Republica.
EPITACIO PESSÔIA.,
Ho~ro

Baptista.,

PJ~CBETO ~~. 15. ~25 --

IHI,

30 DE DEZEl\IBHO DE 1U21

Allrt~ ao :\Iiui~fnrio da Viatão l~ Obras Publkas 0 tTedt.·to espr~~ial de :LOOO:OOO:~ (Lres mH eont.os de t·éis). pm•a dupliea,.:fio da linl1a da EsLJ'afla dn Ferro CNlt.r:\1 do Brasil,
Pllfn• .i'\ortc n 1\logy das CruzP:-;.

O Pr••side11fe da. T:t'JHtblira dns Estados t._;nidns do Dra::;il,

ll~;mdo da. mllol'izac;.ão do dccrdo !eg·isla ti v o n. /,. 305, de 1 (j
{ln drwmzhro dP ·1 ~l:.' I. I'l'.:;nlYo aht·ir ao :\Iinisterio f]a Viacão

P qJH·as J>uhlje['S o t'J'(•dilo Pspc•eial de Rs. 3.000:000$000 (tí·es
Jlltl ('Onfns dr I'l;is\, destinndo ú t·onclusãu' das obras de dup,lic·aefín fia linlw. da 1'>-;tracln. de· Ferro Crlltral do Brasil entre
l\'orlo n 1\logy {]8s Cruz0s.
Hio ·rlf' .Janniro. :10 de d<'Zf'lllhro de ··Jt:·~l, 100" da 1nllependew~ia e 33'' da l1Ppublica.

EPI nc1o PEs:.-;th.
J. JlÍi'I'S do Rio.
rn~Cl1ETO

N. I;;. ??G

DE

~ll DE DF.ZEMnno J)~ 1!)21

J\hrr. nn !ITinistcl'io da FazcmJn, o credito especial de réi~
.r, :tHH:';iJ 30, pnra pag-::unrnto ele vencimentos ao sargenio
commnndantc flos guai·das da :Mesa de Rendas de Porto
t\cr~, üfympin Contin h o. e relativos ao pcriodo de 29
de jarwiro a :H de dl'zrn1hro dc:-te anno.
O Prr.<::idcnl f' da Rr.pl.Jhlicn. dns E:=;tados U11idr•s do Brasil,

usandn lia da ;w ttwi éaciio ('Oilt ida. lliJ ad. 1" do df't't'PlO
lal.h·o n. lt. lt38. dr~ ll;Jjr {latado :

lr'{.:·i·~

n.c~!)lvc abrir. ao Mi11isLerio da Fazenda. o credito espe!'inl de 4 :5D1$J30, para paflamento rlc veneimcnl.os devidns
ao sar·í~Pnto (~ommandante rl!t:3 guardas da i\lesa de Rf"ndas do
Pllrfo Ael'l\ OJ~:mpio Coutinho, ~ relativos ao período de 29
de ,iancjro a 31 de dezembro do corrente anno.
llio de .Taneiro, 3,1 de dezembro de 1ü21, 100" da Indepenrlcncia c 33" da Rcpublira.

EPITACIO PESSÔA.

Homero Baptista.

OECH!<:TU

~.

1S.:!:!7

--DE

:Jl

DB JJI:zE~WlW DE

1!1:.'1

Aul11riza a eonlracf.ar eom o Sr. Barlholorneu Francisro dA
flonza r~ Si1Ya o ~~-~~·vil: o de 11avpgação cn tre Corurnbá e
Cuyubá,

!lO

O l'n·~id<•nl
rlf~ :v·-t~ôrdfl ('Otn

Estado de :\TafJo Gro.s~n.

.. da Ht.·publiea dos :E:-;tauos lTnido~ dl) Brasil.

a a ui oriza~:ãn com:d.anlc dn art. 83, numero
XXXY'I I L d:, lPi n. L :.'.IJ2, de fi de janeiro do cnrrcnl e anuo,
n Plll vbla d'l rPst.lltado da ('OlléUJTencia publica a que .:-e
pi'OI'Pden, em 17 Ue SCLClllbl'O ultimo, decretou:
~\rtigo unieo. Fira autorizada a celebração do couLraclo,
com o Sr. Ba.rLholomeu Francisco de Souza e Silva. vara o
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serviço de navegaf,;'.ão enlre C01;umbú c Cuyabá, no Estado de
J\latto Grosso, mediante as clausulas que com este baixam,
assignadas ,pelo ministro de Estado da Viação c Obras Publieas.
Hio de Janeiro, 31 de dezembro de HJ:21, 100" da IIHlcpemlencia e 33" da Republiea.
EPITACIO PESSÔA·

.T. Pires lJo lHo.

Clausulas a que se refere o decreto n. 15.22'1, desta data
I
O serviço tcri'i con1o séd~ a cidade de Corumbá, Esl ndo

de Matto Grosso.
li
O se!'viço dc· navegação constar:'í. da linha unica Corumbá
c Guyabú, corn 18 viagens redondas n.nnuaes. entre estas duas
cidade:; o e::.calas obríg:aturia3 por Santo Antonio, 1\lelgaço,
Cereadn nu Cas;;.:ange o Amolar.
Essa::; viagens f:Crão feita~ COIIl varUdas f~as, ficawio.
por(·m, c~slal)dc~eido qtH' ~;n obriga o l'onLractml!e a fnzer as
viagens ~~xtrn.onlinarias julgadas urccssarias Jwla Jnspcctnria
J<'edrral do NnvC'gação, segnudo o::; intPr·rs:-:;e:-; do eommereio, l' .. bem as~inL que al{~tH dos pudo~ de estala marcados
poderá o Governo de aecôrdo com o contracl.ante esJ abeleeer
outros, que mais convenham aos int.erm;ses gPra.es, supprí-

minrlo ou ;.;nh~l.iluindo os acirHa P:-iJH!Cil'icado:-;, sempre. porém, st:111 augnlf'nln dP d(•sprza pnra os cofres publicas.

1H
De accôrrlo com 0'3 dados eonhccidos Iiea fixado em 4H
milhas a extcnsãf) total llessa linha de navegação, estabelecendo-se posteriormente a distancia entre os diversos portos de escala para os effeitos contractuaes.
IV
11 ar·a rs;;r• Sf~rYíçn devr,m ns Yapores a nnqH:egar. r nw•
s~l'fín em nnn1rt'n ."ufl'it·irntr a .ittizo da InspPdnria FNle.r·nl
de Nav~g'n(:ãn, rli;-;p<)r do aecnn1rr10'dações para 12 passageiJ·o~. nn minimn. df' 1" rlaRsP. d(~ be-Hehes f' de alojanwnt.n para
25 passageiros, llu mínimo, de 3" classe, ~~apacidadc de carga.
d~ lO t ondmlns nn mini mo, marcha 'h oraria média minima de

oito milhas c set· providos de geladeiras. apparelhos de filtração l.le a~.um, Yrntilação e illumina~;:fio r1r'drica~, lmnheiros e
sanil a ria~ em Tn.1Picro suffiricn te.

2-iO
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Antes de encetado o serviÇo, os navios serão examinados
pela Inspcetoria ·Federal de Navegação, C· no caso de serem
aeceitos o cnnl.ract.ant.e entregará o documento de custo e o
certificado de eonsLrucção do navio á mesma Inspectoria.
Dos vapores que o contractante tenha de fazer construir
serão préviamentc submettidos os planos á approvação de
Governo.

v
O contractanfe onriga-se a montar e manter depositos em
todos os poPtos de escalas para receber as mercadorias des.embarcadas ou a embarcar, a não commerciar por sua conta ou
pur conta de outrem nos mercados comprehendidos na linha
de navegação, a não permiltir tambem que a trilpulaç.ão ~e ~e~s
navios commercie nesses mercados e a fazer a distribUI~·ao
equitaltiva da praça dos mesmos navios por todos que della se
queiram utilizar.
·

VI
O cunlractante nbriga-sf~ a imcmr o servico dP- navegal,:ãP
do prazo maximo d(• trinta dias, ca:ntadns da data d0 redo .contradu pdo Tribunal dn Contas, e não o fazendo
serú o contracto rescindido de pleno direito, por decreto do
Gü~. erno, snm d.ependeneia de intcrpellação judicial, c a caução
de 6:000$ dQ que trata a elausula XVIII revertorá a favor d9
Gr•verno.
~Jenlro
~)istro

VII

Os varporcs que sP inutilizarem no serviço ou se peràerem
por accidente serãq snbs.tituidos por outros quo satisfaçam as
eondiç.ões acima, dentro do prazo maximo de dezoito metes;
da f.poca do accidcnle até a substituição do 1navio inutilizad'o
nu perdido, poderá o serviço ser feito por navio tomado a freJe
e aeccito 1pola lnsp.cctoria Federal de Navegação.
VIII

Em qualquer tempo durante o prazo do conLracto, o Govm·no tcrú o direito do enmprar ou tomar a frete compulsfldamentc os vapores do contraetant<', ficando este obrigado a sub·:.tituir por outros, nas rondiçõPs c:xjgidas no eontracto, os assim desviados do ~;erviço,
A substituiçã) scrú feita desde logo por vapores fretados,
c. no ;maximo de ,Jrzoito mezcs, por vatpores comprados.
A cumpra ou fretamento nos casos previstos se.rão nffcctuu.dos mediante rn·(~vio accôrdo sobre o respedivo preço;
nos casos de força maior, porém, o Governo poderá lançm· mfw
dos Yaporos, indc.pendenlo de prévio accôrdo, sendo posteriormede regulada cntilo a indemnização.

IX
tlc

0;-; dias de sahida dos vapores, a demora delles nos portos

e~cala,

o prazo da viagem redonda serão organizados pelo

2él
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cc.nt.ractante, quer para a época da cheia quer para a de estia·
gem, o submettidos á aptp.rovação do Governo dentro do praz()
de trinta dias do registro do contracto.
X

Dentro desse mesmo prazo apresen!tará tambem o contractante á approvação do Governo as tabella·s detalhadas de fretes f' passagens, sobre as quaes, uma vez approvadas, gosarão
os Governo Federal e o do Estado de Matto Grosso do abat,imentc. de 15 o/o para todo e qualquer transtp.orte por elles requisitado e não previsto no con:tracto.
As tarifas serão postas em vigor logo depois de approvadas
c poderão ser revistas de dous em dous annos, a juizo dú Go'!t•rno.

XI

O contractante obriga-se a transportar gratuitamente em
seus vapores:
1 o, os funccionarios da fiscalização, quando em serviço;
2°, um empregado de cada uma das repartiç'ões do ~~or
reio, da Alfandega c do Fisco Estadual, quando em serviço, em
cada viag.em; ,
3°, as malas do Correio, sendo a conducção de ·terra para
oordo e vice-versa feita gratuitamenJte pelo contractante. que
se tllJriga a recebei-as uma hora antes da sahida do vapoi~ c a
entrrgal-as, no maximo, uma hora depois do .navio fundeado;
4°, os dinheiros nublicos, F'ederaes ou Estaduaes, O:l ob,jectos remettidos ao Museu Nacional e á ou pela Secre!taria de
ffstado da Viação e Obras Publicas;
5°, os objectos destinados ás exposições officiaes ou auxiliadas !pelo Governo F.ederal ou c os Estados;
6°, as semente:; "' mudas de plantas destinadas aos jardins
ou estabelecimentos publicas;
7°, animaes reproductores de raça pura, á •requisição dos
,Go,·erno Federal ou Estadual, não excedendo de dous em cada
viagem;
S<·, machinas agricolas e adubos chimicos á requisicãu dry
Gcverno .Federal ou Estadual, até duas toneladas do .peso por
~-E\gem;

9<>, um praltico do Governo, quando encarregado de verificar os canaes da 1in h a de navegat;;ão.
XII

O cuntractante obriga-se a ::tpresentar ao fiscal do Go-

w!nw, segundo os modelos que lhe forem apresentados a es-

tatística do movimento de .passagens e cargas, receiJta 'e despeza dos vapores, 1~or trimestres, e a fornecer todo e qualquer
ou.fl·o dado que lhe for requisitado pela Inspec'toria Federal
do Navegação.
XIII
Pm·a as despezas do fiscalizacão entrará o contractante
para 11 Thesouro Nacional ou para a Delegacia Fiscal no Estado de Matto Grosso, por scme.stre:l adeantadof3, com a quantia d<J 3:600$ annuaes.
·
-· Leia de 1g,u - Yol. VI

t6
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XIVi
Pela inobservancia das clausulas ào contracto, si não for
provada a causa de força maior, ficará o contractante sujeito
ás seguintes multas:
·
1u, de quantia igual ú imporlancia que teria de receber,
~i dejxar de fazer alguma viagem contractual;
2", de 200$ a 300$, si a viagem começada não for con·~ 111 ida, uaso em que lambem perderá a respectiva subvenção;
:-;i a viag·em porém fôr interrompida por motivo de força
maior, julgado assim pelo Governe, não lhe <Será imposta
multa nem deixará de rt>ccher a subvenção devida pelo numero
.,,, milhas navegada~. ealctllado pela derrota entre o ponto
inicial da viagem (' o logal' ondP sn tiver dado o impedimento;
3°, •k 50$ a J 00$, por 1n·azo de seis horas que exceder da
l10ra fixada para a partida do vapor; si esse prazo exceder de
~8 horas, sPm prévir1 autorização do Governo, a viagem--será
<~omddcrada eomo não rrila e applicada enl.ãu a lllulta prevista
no numero primeiro;
-1", de 50$ a. 1()0~. }wr dia de demora nas chegadas aos
purfos de escala;
5", d•~ 100$ a 200$, pela demora na entrega das malas postac~ ou máo aeondieionamento deltas, e 500$ no caso de extravio, além da responsabilidade da restituição dos valores
JJdlas contidos;
tio, de 100$ a 500$, pela infracção ou inobscrvancia de
{}Ual-quer clausula do contracto. para a qual não haja multa
esvecial.

Xf
O coniTaeto seni "'-'::;cindido, sem inlerpellação judicial ou
ímlcmnização alguma:
n) si houvPr intennp~;ão de viagens por IH'azo exc~dQ.ulc
dP DO dias;
b) no ca~o dt~ mullas repetidas por iufraet_:ão de uma
J1lf'Sillt'. clansnla eontracl.ual; antes da applieação dessa !penaJ itiade será o contractante devidamente avisado pela Inspectori:l. Federal d~ Navegação, ao impor-lhe esta, pela terceira vez,
o maximo da multa rcfPrentc :i elatisula repetidamente infri'n-

g·ida.

XVI
As nwlla:; ~cr·ão impostas vela In6pecloria Federal de
podendo dellas haver recurso, depois de satisfeitas, vara o Minister·io da Via.;ão P Obras Publicas, e deverão
~"\úvega~-ão,

pngas 110 Tllf.!Houro Nar~ional ou na Delegaeia Fiscal no
de Matlo C:t·os::;o, dt'nt.ro do prazo do 10 dias, a con1ar· da dala em que fôr entregue a guia de recolhimento, ou
dt~!'contada da quota de subvençao que o contractante tenha
de receber; os respectivos recibos deverão ser entregues, em
original ou pnblica-f6rma devidamente legalizada, á Inspectoria Federal de Navegação.
f;el'

E~tado
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XVII
O contractante poderá receber favores e cubvencaes do
Hoverno do Estado üe Matto Grof!S.O, sem prejuieQ da aubvenoAo e favore~ do Ooverno Fed&ral.
XVIII

o eontractantc, para a cxccu~ão do contracto, elevará
para 12:000$ a caucão de ü :000$ .i á recolhida ao Thesouro
Nacional, de accônlo com a clau~ula XXV do edital de cont!urencia de 16 de agosto ult~mo._
XIX
O e'-411lraol.anf.o obl'iga-sc a respeitar e a fazer respeitar
seus subordinados os I'egulamentos vigentes sobre na\regação e os que posteriormente forem estabelecidos pelo
(lovcl'no.
~·elos

XX
l~m rd.ribuieãu dos scrvic;os especificados receberá
o
contractante uma subvenção de 6:500$ por viagem redonda
obrigatoria contractual.
O J)agamento da subvenção será féito tHl Delegacia Fiscal rb 'I'hesouro Nacional no l~stado de Mat.to Grosso, mediante requerimento instruido com certificado da lnspecf.ol'ia. Federal .de Navegaçãq, no qual constará o numero de
milhas cffcctivamtmte navegadas.

XXI
O conLrael;4nLc o.briga-se a estabelecer f.rafcgo muf.uu
t:um as emprezas dH navegação qup servem o porto de Corumbá e bf-ml assim com a~ estradas de ferro que -venham te1~
~Aos portos servidos pela sua linha de navegação •. -

ltXII
O contracfo durará pelo prazo de cinoo annos, coutad(}
da- da f a do regisf.ro pelo 'l'ribnnal de Contas.
XXIII
J~:ru ea~n dP dP:;;int.elligencia de clausula cottb·aetual, eu ....
L,.r o Gove•·no e o contractante, será a questão submettida a
nl'bill·amento, segundo as formulas lcgaes.
Fica entendido, rporém, que as questões prévietas ou re~olvidtts em clau~ula~ contractua.es, como as de multas, relilCislio e ontrals, não ~e comprehendem na presente disposição.
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XXIV
. . A subvencão relativa ao seryico contr~ctado será paga
pelo oredito autorizado no n. XXXVIII do art. 83 da lei
n. 4. 242, de 5 de janeiro do corrente anno.

Rio.

Rio de Janeiro, 31 de dezembro de 1921. -

l>ECI\NfO N. 15.228 -

DE

31

J. Pires do.

DE DEZEMBlW DE

1 U21

Promove a realização do Seguntlo Congresso Americano
Expansão Economica e Ensino Commercial

de

O Presidente tia ltepubliea úos Estados Unidos do Brasil:

Considerando que, na conformidade de uma das resolut.:ões do Primeiro Congresso Americano de .Expansão Eco:wmica e Ensino Commercial, reunido em 1\iontevidéo, sob os
~~~uspicios do Gov0rno da Hepublica Oriental do Uruguay, de
~9 de janeiro a 8 de fevereiro de 1919, e em que o Brasil so
fez representar, ficou estabelecido que compete a cada .Congresso determinar o ponto em que o seguinte -se deve effectuar
e cabe ao Governo do paiz escolhido a respectiva convocação e
realização;
!Considerando que é de magna 1~onveniencia manter a
continuidade de uma obra como essa, de largo alcance internacional, destinada a estreitar firmemente as relações de perfeita amizade entre todos os paizes da America o a desenvolver
o auspicioso entrelaçamento dos seus reciprocas interessaR
economicos; e
Attendendo a que o alludido Primeiro Congresso desig'nou
a cidade do Rio de Janeiro para séàe do seguinte e que a
reunião deste, que a principio se pretendeu fixar para f4 de
,iulho de f 920, foi julgado preferível se promovesse, dado o
pequeno intervallo a YEmcer, na 1Spoca da commemoração do
ücntenario da Independencia: Politica do Brasil, resolve:
Art. 1. O Segundo Congresso Americano de Expansão
Economiea e Ensino Commercial se reunirá nesta Capital durante os dias 12 a 20 dn outubro de 1g22.
Art. 2. O Ministerio das Relações Exteriol'es convidará
os Governos das Nnções da Amcrica a participar do Congresso,
e o Ministerio da Agricultura, Industria c Commercio providenciará· sobre a organizaç.ão do mesmo e o que fôr necessal'io para a sua rcalizacão, nomeará os memhros ~componentes
da delegação brasileira e desip:Íwr:i o presidente e secretario
geral desta. aos quacs competirá dirigir os trabalhos preparatorios do Congresso c publicar os respectivos annacs.
Art." 3. A representação offi.cial de cada paiz estrangeiro
não deverá cxced~~r rlo cinco membros.
~ ·t .° Cada JMiz N'fll'(l.senlado officialmentc s6
terá um
voto, qualquer que seja o numero de membros da sua repre!enf.ação official.
0

0

0

ACTOS DO PODER EXECUTIVO

§ 2. • Poderão adherir .ao Congresso os institutos de ensino
commercial da .America e outras instituições americ~s cujos
fins sejam connexos com os obj ectivos do Congresso, desde
que concorram com trabalhos concernentes ao seu programma
official.
·
Art. 4.• As despezas com a organização e realiza.Qão do
Congresso correrão, no a.ctual exercício, por conta do art. 46,
verba 22•, consignação VII, da lei n. 4. 242, de 5 de janeiro
de i92i, e, no futuro, por conta da dota.ção que para esse fim
conceder o Congresso Nacional.
Rio çle Janeiro, 31 de dezembro de 1S,2i, 100° da Independencia e 33° da nepuhHca.
EPITACIO PESSÔA.

Sim6es Lope1.
A:eveikJ Marques.

DECfiETO N. H.i.229-

DE 31 DE DEZEMBRO DE 1921

Approva o regulamento para o Serviço 'de Veterinaria do
Exercito em tempo de paz
O Presidente da Republica. dos Estados Unidos do Brasil,
usando da autorização que lhe eonfere o n. XIII, do art. 23,
•la lei n. 4.242, de 5 de janeiro de Hl2J, resolve approvar o
regulamento para o .Serviço de Veterinarhi do Exercito em
tempo de paz, que com este baixa, assignado pelo Dr. João
Pandiá Calogeras, ministro de Estado da Guerra.
Rio de Janeiro, 31 de dezembro de i 92'1, 100° da Independencia e '33" da Republica.
EPITACIO PESBÔA.

João Pandiá Calogeras.

Regulamento para o Serviço de Veterinaria em tempo de paz
TITUI.O I

Organização do serviço
CAPITULO· I
OBJECTO DO SERVIÇO

t\rt. 1. O Servico de Veterinaria· do Exercito tem por
object0:
a) applicacão dos preceitos de hygiene á conservacão da
~;aude dos animaes e o tratamento dos animaes doentes;·
b) direcção do serviço de ferragem;
0
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c). fiscalização technica das acquisições ou vendas de ani-

maes;

d) inspecc;ão dos animaes de acougue e das carnes o conSflrvas destinadas á alimentação dos homens;
e) inspc.cção da forragem destinada á· alimentn\}ão âf1S
ammaes;
f) constituicão de depositos o conserva{:ão do material
\e I t'l'hmrio de mobiliza~iW,

CAPITULO II

1\rt. 2.• Provisoriamente, o Servi{!o de Velel'iw1ria é subordinado, quanto á parte geral e administraliva, :."t IJh•ectoria ·
de Saude ú'v.t Guerra, quo centraliza o serviro ~~ n sul 1au divi~ão (Ver o rt>gulamcnto para o l-irrvic:o de Saude rm tempo de

paz) .
Art. 3. 0 O chefe da DiYisão é ao mesmo tempo Jnspector
lie Veterina1'ia do Exerrito e, nrssc caracter. tem ampla inir_~iativa c autonomia rm tudo que conrerne á dir('ccão toc;hnica
Jo servico.
Art. 4. 0 Em cada Região ou Gircumscripção Militar, um
chefe do Se1•viço de Veterinarút é encarregado de pôr em pratica, sob a autoridade do commandante da região ou circumscript;ão, as ordens e directivas emanadas da Directoria da
~aude da ,Guerra ou Inspeí1toria de Yeterinaria.
eonforme o
a!aso; velar pelo estado sanitario dos animaes e n~segurnr o
.-;erviço no territorio respectivo.
Nlas regiões que são sédes de Divisão de Infantaria, os
ehefes do serviço da reg-ião o serão tamhcm da Divisão.
Art. 5. 0 Nos corpos de tropa e rstabe1ecimentos militare~.
a execução do SPrviço ~~ assegurada pot' um quadro de officiacs
1'ete1'inarios. 1argentos e cabos en{ennciros-t•etcrinarios e
sargentos, cabos e soldados (enadm·es, sob .a autoridade directa do chefe do corpo ou estabelecimento e a fiscalização
techniea do chrfe do servi(:o de Y0tcrinaria da. rrg;ifío ou divisão.
Art. u. O material do scrvi(:.o ele vet.erinaria, lanto de uso
corrente como de gnPrra, é acondieionado e consrrvado no
nP.posito de MatP.1•ial fetm·inario, situado no Distric4.o Federal
P destinado a prov(w pcriodicamenle todos os corpos de tropa
e estabelecimentos P rnrml flf ent perfeito estado u material de
mobilir.aeãn.
0

CAPITULO TII
PF.S80AI. Do SERVIÇO D~ \'RTERINARI.\

ArL 7. Os officiacs veterinarios do Exercito nctivo são
rerrutadns ~nt.re os diplomados da Escola de Veterinaria do
Exercito, nas condições previsf.a9 no rrspeetivo rPg'ulamento.,
Paragrapho unico. O recrutamento de offi('iaes da reser0

~\'a

do S('rviço de y_,~tf)rirul.~·ia é f1~ito d~ ~ct:Ordo com qs diSP.O""
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sf~~es que lhes con~erncm contidas nos regulamentos respectivos (Ver Regulamento para o Corpo de Offici;aes da Reserva
~ Regulamento para admissão nos quadros
dos Serviços de
Saude c Veterinaria da 2a classe da Reserva da 1• Linha)
Art. 8." Os sargPntos (' cabos enfermeiros-veterinarios
.são recrutados por concurso, nas condicões prcvistns pelo presente rPgulamento e em instrucções especiaes.
Art. 9." Os sargentos. cabos e soldados ferradores são reerutudos p.f'lo modo [H'f'Visfo na~ Jn~trucções para o Serviço de
F~rragem.

TITULO 11
Funccionamento do serviço

CAPITUID I
INAPJ\r.TOHT.\

no

RF.RYIÇo Dl~ VRTERINARL\

(I. ~. V.)

Art. 1o. A Ins pectoria do Serviço de Veterinarla, subordinada ao Ministro fla Guerra, por intermedio da Directoria
dA Saudc, tem por fim a direcção technica de todo o servico
ile w~terinaria do Exercif.o.
"
Sf'I':'t Pxercifla poe nm f.fmente-coronel vetcrinarto. auxi...,.
lindo por um assistente, eapitão ou 1" tenente veterinario. ·
1
At·t.. 1l . O inspect.or do Serviço de Veterinaria P. o chefe
ilo corpo de veterinarios e o principal responsavel pelo bom
funcc.ionamenfo do serviço.
:Além da~ aUribniçõe~ que lhe cabem eomn cbefe da ·4•
Dlvh;§o da Dirf'cforia iln ~a11d~ iln Guerra. .-·nmpefe-lhn
.

mai~:

n.) exercer a~ funcções ile consultor technico. relativa-.
men t.P a todos o~ .assumptos que interesse{~\ ao- serviço. oCQm
iniciativa para as proposta~ concernentes á orga.nização e fnncciona.mento rJo ~Prvir.o vet.erinario Pm tPmpo ile paz e de
gllf'rra:
b) flncnrrP~ar-~f' especialmente rJn Mtudo das
quesl.ões
rPfPrPnfP~ r. hygienP f]M animaes ·da tropa. prophylaxia aas
doencas epidemica~ f' thera.nPntica v~terinaria:
c) fiRcalizar direcf.a.ment.e o funccionamento do~ servico!ll
t.Pohnico~ e adminüdrativos dos· estabele~imentos veterinario!3
nirPPtamente subordinados á Directoria de Sand(', solicitanrlo
do Dirrctor :lS providencias necessarias;
fl) propôr. como r.hefe da 4• Divisão. as nomeaçõPs n
transferencía~ dos offir.iaeg veterinarios. de accôrdo eom a~
nMessidades ff'rhniea~ do servico: ht>m como as fio enfcrmeiJ·o~-Vf'ff'T'inario~ P f~r,.adorP~. quando f'Xigida~ pPlo ;;;rr•vi<,:o e
dP uma rPJ~ião para outra:
·
p) solicitar do Dirf'Ctor dA s;all.df> O forne.cimento.
pelo
Df>nosifo r.f'nfral rlP :\fatl'rial Vr>t.f?rinario. rio!'l nedirloc: orflinnri()q t' P-.,:tranrdinal'ios eras corpo::; f' PstabelRcimnntos:
f) attPnder P. provir]f'nriar .c:oht'P as partes do!=~ chefes militares relativas a faltas no serviço. dependentes de responsabiHdttd~ P.rofis.~ional do pes~ont; e providenciar par3. remo·vel"'
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qualquer obstaculo que se apresente na execução do serv:ico
technico;
g) dirigir a Seccão de Veterina1·ia da Revista da Directo.ria de Sa,ude.
·
Art. 12. O inspector do Serviço de Veterinaria .realizará
annualmente visitas de im;peccão, anm de conhecer o valor
;profissional do pessoal do .quadro e o estado sanitario gex:al
dos animaes da tropa.
Nessas visitas verificará:
a) condições hygienicas das ba,ias, enfermarias ou outro
qualquer logar, onde se encontrem animaes do Exercito;
b) capacidade das enfermarias para abriga.r doentes;
existencia de rornpartim('ntos (boxe.~) para tratamento de
anima,l solto;
c) execução das disposições regulamentares relativas ao
isolamento P sequestro do;;; animaes atacados ou suspeitos de
doenças c~ontagiosas e ú dr.sinfef'ção do loca.l por elles oceupado;
,
d) dia:gnosticos n mrthodos tlwrapeuticos empregados;
ri Pstado do ~material sanilario; provisões de medicamentos e objcctos de tratamento; providencias pa,ra assegurar a
conservação e evitar dPsvios clandestinos;
f) cuidados com os vrnrnos: precauções para evitar erros ou accidentcs;
a) est.ado e valor nutritivo dos generos e forragens; proredencia, ca,pacidade productora do local em q1w estacionam
as unidades;
hl matadouro local: condições de as~eio das mangueiras
e currars dP animaPs df' r6rt.r: exame da carne fresca. destinada ao rnnsumn diario P rlo material -de transporte Pmprrgndo:
1~) ·condições de execnr.;ão da ferragem; execução da,s pref."Cripções regulamrnfarrs. sô permittindo modificações por
necessirladP dr tratamPnto ou rorrecção, indicadas pelos veterinario~;

.i) ~gráo de insfrnrção trchnica dos frrrarlorrc:; c enfermriros-veterinarios:
k) condições rlÀ hygif'ne das ferraria,s e sua capaeidade
para o srrviço; rxisfrncia de fcrraduas de mobilização e reserva; /
.
l) escripturação dos livros. cadernos e mais papeis, de
accôrdo cnm ns rr~ulamentos:
m ~ aptidão profissional c instrucção technica dos veterinarios; mnrln porqnf' desernpPnham seus deveres; interrogatorins innividuars. Pxercicios praticos e reunião em conferencia, na qual o insprcfor rxnorá as observaçõrs de ordem
f,Pchnica que a insrwrção lhP t.rnha suggerido.
Art. 13. O insprctor communicará previamente a,n commandantP da Região ::t data dr sua visita e, por occasião desta
srrá nrompanharlo nrlo fiseal do corpo ou Psfa.beleciment~
qunndo prrcmTrr as drp['nrl0nrias orrupadas ou sob a acção
rlo srrviçn v0l rrinario .TNminafla a insprrção, o insppefor 0nviará ao dirf>ctor
rlr f.'~ndr f' ao rnmmamlnn! <' rla nrgião um relaforio da~ ohE~Prvar:õPs rolhirla~ no f;fiU dcr.ur::o.
,
fi.rt. 1 '1. Sob a dirl'ccão do inspector de Veterinaria do
Exl'rrif.n, qrr:'i ronstit.nidn, nma rommissão technica consul-
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tiva de assumptos da especialidade, da qual farão parte : o
director do ensino da Escola de Veterinaria do Exercito, o
professor de doenças contagiosas da. mesma eseola, um offiei·al vet.erinariu om serviço· no iDistricto . Federal, designado
pelo director de Saude, e um assist~nte do Instituto Oswaldo
Cruz, indicado pelo respectivo directot'.
CAPITULO 11
SERVIÇO VF.:TERTNt\nTO NAS REGIÕES E CIRCUMSCRIPÇÕES MlJ...ITARES

Art. 15. O Serviço de Veterinaria, em cada Região ou
Circumscripção :\lilitnr, é dirigido por um officia.l superior
veterinario. com a denominação de Chefe do Serviço de Vetcn'noria dá Reqião ou. Circurnsc1'ipção, nomeado pelo Ministro
da Guerra rnNliante proposta do inspector de Veterinar'ia, encaminhada. prlo diJ'ector de Saude, âpós entcnrtimento c.om o
commandantr rht Região.
O chefe do ~erviço é auxiliado por um 1° tenente vete.rinario, adjunto. e um sargento, auxiliar de eseripta.
Pnragrapho nnico. Nas 5•, 6• e 7• regiões, o ~ervieo é dirigido sómentc por um capitão ou subalterno veterinario,
com a denominação ele encarregado do serviço de veterinaria
da ·região.
Art.. 16. O chefe do serviço de veterinaria far. parte do
quartel-general do ·commandante da re.gião ou circumscTipção o a este directamente subordinado.
Na parte terhnica. é .subordinado ao inspector de veterinaria e chefe da 4• divisão da Directoria de Saude da Guerra, rlc quem 6 o representante regional e com quem se correRponde por intcrrnedio do commandante da região ou circnmscripção. Todavia, em casos de urgencia e mediante conhecimento do commandante da região, p6de entender-se directament.e com o inspector.
Corresponde-·se dirC'ctamente com os commandantes de
corpns e directnres de estabelecimentos militares da região,
c, por int.ermedio destes, com os veterinarios em servic<>, nos
mesmos corpo~ e estabeleciment.os, os quaes technicamente
Jhe ~ão subordinados.
Art. 17. Ao chefe do servi co de veterinaria da região
on circumscripção incumbe:
a) exercer accão fiscalizadora sobre o pessoal veterinario. observando sna capacidade, aptidão profissional e dedicação ao servi co;
b) visitar as installações veterinarias dos corpos e estabelecimentos, verificando o estado de hygiene das me-smas,
funccionamento das. enfermarias veterinarias, estado de conservação do material e aprovisionamento respectivo;
c) inspeccionar a escripturacão do servico e a instrucção
profi~sional do~ enfermeiros-veterinarios e ferradores;
rl) observar a. marcha do tratamento dos animaes na~
f'nf;.rmarias :rrg-imentaes, aconselhando quando julgar necessarw:
e) verificar se o regimen alimentar, prescripções pharrnacent.ieac:1, serviço de ferragem etc., obedecom aos preceito~
estabelecidos;
·
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{) propôr ao Commandante da Região, no caso de ex_plo-4
são de epizootia ou accumulo de doentes numa enfermaria, a
evacuação total ou parcial dos doentes para outra enfermaria
ou local n~colhido préviamente, nunca, porém, para a da
outro cor·,po e tenct.o sempre em vtsta a~ precauções para evi ..
t ar a propag·ação do mal; as evacuações em massa dependem
de autorização do Ministro da Gnerra;
a) propôr ao Commandante da llegião as
substituições
I rnworarias eA.igidas pelo serviço;
h) receber e examinar os pedidos periodicos ou e:xtraor~
ctinario~ de medicamentos e materiaL feitos pelos veterina..
l'ios dos eorpos e estabeleciment.os, e transmittil-os informa ...
dos, por via hierardlica, á 4a Divisão da Directoria de Saude;
i) centi·alizar l.odas as informacões nece5sarias aos es~
I udos da 2a Secção da refPrida Divisão;
j) enYiar annnalmentc á Divisão, por intermedio do Com ...
mandantr da Região. minncio~o relatm·io com os mappas es•
tatisticos de torto o movimento e as propostas rie medida~
JH'CPSsarias para o horn andamPnto do servico .
.-'\ rt.. iR. Todos ns rorpos e estabelecimentos da Região
clrvt>rã.o SN' Yisitados no minirnn duas vezes por anno. Nas
vis i tas. o GhPfP rio Serviço de V~terniaria será armnpanhaflo
pm· nm offi1·ial nesignacln prlo rhefe do rorpo ou esfal)e]P..0i ..
lllento. ah'rn dns n~tf>.rinarios. ahi em serviço.
Ar·l. Hl. 0:-; Enearre~ados do RPrvieo de Vetrrinaria das
5n, ()" n 7a JlPgiõPs. alr'm das a1 trihni~Õí'S de ehefPs do sr.rviço,
fP.1~m tarnbpm as dos vdrrinarios dos cor.po~ de tropa, devendo rlPrlt.rn dn territorio da Região c por ordem do respectivo
eommandanl (\ sP transpnl'f ar sc•m demora para a gnarni~.ão
onde seja nr·c·c ..,saria a ;:;na acr.ão. assumindo a direcção local
do serviço.
·
CAPITULO III
9F.nYTÇO YETEnT:"AHln ~nR COI\POS DE Tf\OP.\ E ERTXAET.Bf:IMEN ...
TOR MILlTAiliES

Pessnal
Art.. 20. Os officiaes vetrrinarios são distribuidoR

pelo~

rm'pos do I rnpa e estabelecimentos militares, de accôrdo com

o nmnnr·o df\ animar•s qnP devPm srr cuidactos o de mncto
fllll' rxi'lta sempre. :'t teRta do servico. um profi$sional.
~ 1. Nos regimentos de ravallaria e
artilharia e. de
modo g-eraL noR NH'pos e estabrlPcimentos qoe tiYerem mais
dr ?r>O solipN1e.o;;. o sPrvico ."-rr:í a ..;;;;pgnrarln por rlom:: officinr.s
vf'tflrinuri.OR. snnclo o mai~ grarlnarln. o velrrinario chefe.
l\as dflmai~ ltnidarlrs montadas ou que possuam solipedes,
o SflrYirn Sf'rá frif o por um official vcterinario.
~ :?.n 8f'mprP quo as r·Pspeet.ivaç: companhias rie m<'tra- ·
lhaíloras trnham n Jllli1H'rn drl soliprdrs l'egulamentar. o.;; r~
g-imPntos rio infantaria o batalhões de caóadore~ trrno. P.O
sPu P~:ladomaior, um official V(lterinario.
' Nn caso c.ont.rario, nm nfficial vPterinario. incluido no
qunrtPl-gPnrral da Brigada dn TnfantnJ'ia. SP. r>nrfiT'rflg-ará· de
fr!rlo n sPrV!11 f?. visifmHio a~ uniria~~ ~rmpr~ Qllf' fr\r tlN!e~~n ..
J'l(l P., 1)1) mtninw .• um~ v~:r. poT' qntnz~nn,.
0
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iArt. 21. Os officiaes veterinarios sito auxiliados no seu
serviço por sargentos e c.abos enfcrmciros-veterinarios, que
lhe~ são directamente subordinados.
, § Lo Os cabos enfermeiro.s-veterinarios são recratado~
por concurso, mediante instrucções organizadas pela lns'Pectoria de Veterinaria.
Os terceiros. ·sargentos enfermeiros-veterin$11os são escolhidoii entre os cabos. que tenham frequentado com apro\'eitamento o curso de enfermeiros da Escola de Vetermaria,
e, ~a falta de~tes, por concurso entre os cabo~ enfermeiro!o';voterinarios.
§ 2.0 Os terceiros sargentos
enfermeiros-veterniarios,
que tenham n~sse posto um anno de effeetivo servioo, o curso
respectivo da Escola de Veterinaria e nenhuma nota que os
desabone, <Serão promovidos a s~gundos sargentos enfermeirosvoterinarios.
As funccõ~s de segundos n f.(1rcefros sargentos vet~rina
rios "lftn irlenticas.
Attrilndr,tjc~

do pessoal

Art. ?2. O Snrviço dn Veterinaria nos corpoA de f.ropa

militares tem essencialmente por fim assegurar o bom estado de manutenção e saude dos animaes e
propnr·cion:H·-llws o!-'! cuidodo~ necessarios.
1\rl, ?:1. Ao YPI erinarin r.hcfe ineumhe:
a) zel:ll' pP-Ia. sanriP tio~ unim~w~ rfa unidade, condições hygionieas P Psf.a(lo de conserva(~ão das baia~, depositas de fn:·ragem e demais dependenr.ia~ do servi~o;
b) dirigir o serviço df' ferra~em:
'·) f1irig-ir a instrucção techniea ·dm; sargentos c cabos v~
·t('rinarios e dos ferradores.;
d) inRtpcccionar diariamenle a carne•. fresca destinada ;í.
H!inwnlat:ão da tJ·opa;
e) fazer parte das commíssões encarregadas da recepção
c!P r..nimaes n forragens;
f) wlar por todo o material de veterinario. e ferraria, pro·
vidrneinndo para quo esteja sempre limpo, completo e C"m
{·~tad{' da servir·
n) mantor f'm dia a cscri•pf.uração dos livros e regist~.1s
rNrtllnm{'ntares;
lt) fiscalizar rigorosamentt~ a guarda A acondicionamento
rll)i! pT·oductos pharmacenticos, especialmente os :toxicos;
i) enviar diariamente ao commandante do corpo, por intrt•mNlio rln fiscal, nma pm·te de se1•vico, da qua' constarão
n movimento dos animaeg da urnidadA (baixas e altas da enrm•maria. observacão, movimento da ferraria, etc) e as ocrnrrcmr-i&s ctas 24 horas.
Art. 24. Nos corpos ~ estabeler,imentos em que sirvam
dnus ou mais veterinarios, o veterinario chefe, responsavel
;wr1mt.e o com mandante pela execucão do serviço, tem comple'Lu autonomia para dis,tribuir o serviço entre elle mesmo
e O"~ ~f'n~ auxiliares.
Art. 2fl. O veterinario chefe tem, sob a autoridade do
cornmandante e fiscal d~ corpo. aos quaes 6 subot-dinado di ..
A r~tab~lecirnent.os
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rectamente, a autoridade disciplinar de commandante dé esquadrão:
o,} sobre os veterinarios auxiliares;
b) sobre os sargentos c cabos enfermeiros-veterinarios &
~ar~ento mestre ferrador;
c) sobre os ferradoree, àurante a9 horas ds servioo.
Art. 26 . Os veterinarios de um corpo de trQipa ou esta•
~elccimento podem ser incumbidos de assegurar simultaneamente o serviço de outros corpos ou estabelecimentos que dão
tenham profissiO'nal effectivo, mediante designação do chefe
dü s~rviço veterinario da Região ou Circumscripção.
Em casos de urgencia ou necessidades de mome!tto, é sufficü·nte um pedido directo ao commandante de quem dependa
o '\·eterinario.
Art. 27. A obrigação de prestar cuidados profissi<maes
a ttualquer animal de t.r()pa ou estabelecimento militar estend(;-SC tambem aos ánimaes por elles sustentados, ~mbora mo:twnl.anPamento f()ra do quartel.
Art. 2R. Na parte technica 'do serviço, os veterinarios
dos eorpos de tropa ou estabelecimentos militares dependem
d11 ehofe do Serviço de Veterinaria da Região ou Circumscripção, com o qual se entendem o recebem instrucções por intermedio do commandantc do corpo ou chefe do estabeleeimcnto. Enviam ao reft:>rido chefe:
1. Mensalmr,.nte. informação minuciosa sobre o estado CJa.nHarw dos animaes, hygiene, epizootias ou outros motivos
que 'r:erturbam o estado sanitario; pesquizas feitas para a
t1cscPberta elas causas que occasionaram o apparecimento d-1
üpiznotias c medidas tomadas para debelai-as; salubridade e
cr.ndicões climatologicas e topographicas locaes; estado
sanifarió dos rebanhos da viúnhançã; preparo o instrucção do·
pessoal de veierinaria e ferragem, etc.
·
2. Trimestralmente, •pedidos de material e medicamentos
ncccR~.arios á enfermaria vcterinaria regimental, visados pelo
fif'ca 1 e acompanhados dos mappas demonstrativos dos gastos
c do material inutilizado no serviço.
Art. 29. Ao sargento enfermeiro-veterinario cabe toda a
0~cripturação que se relacione com o serviço; a fiscalização
de. P.sseio nas dependencias da pharmacia e enfermaria veteri·:r.arias; manutenção da disciplina e bôa ordem; direçc;iio
dos curativos e da distribuição de medicamentos, como principal auxiliar dos vetcrinarios .
.Art. 30. Os cabos enfermeiros-veterinarios auxiliam o
SPrv!co de accôrdo com as ordens que receberem.
Art. 31. Os ferradores concorrerão no serviço como e!lfm'nwiros, auxiliando o tratamento diario dos animaes.
Art. 32. Havrr:l ~empre um cabo de dia á enfermaria
vef.ermaria; os cabo~ ferradores concorrerão com os cabos
Jnfer-meiros-vf'tcrinarios nessa escala de serviço.
Art. 2~. O serviço clP eavaliaria da enfermaria veterinaria e da limpeza diaria das diversas dependencias é feito
por homens fornecidos pela unidade; os ferradores não serão
rrnprcgados nesses servit::.os.
0

0
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Funccionamento do serviço
Art. 34. Diariamente e em hora fixada pelo comma1ndante
do corpo, o veterinario chefe visita os animaes doentes e fel.·idos. Para isso, em cada sub-unidade, o sargento de .serviço
reune todos os animaes que precisam de tratamento e os manda apresentar por um cabo, munido do caderno de visita.
: L veterinario regista no caderno os animaes que devem
baixar á enfermaria ou ficar em observação e quaesquer outras observações que interessem o commando.
Art. 35. Semanalmente, em dia e hora fixados pelo comm~nda,nte do corpo, o veterinario chefe ·ou seu auxiliar pas.,ará vi'sita .sanitaria geral em todos os ~mimacs, em pl'esença
d{'l commandante de cada sub-unidade ou official por elle
designado.
Art. 36. O. veterinario chefe, acompanhado pelo sargento
me.;tre-f:errador, passa frequentes revistas nos pés dos animaes, examinando e&pecialmente os recem-ferrados e as con·dicões de applicação da ferradura.
·
Art. 37. Compete-lhe julgar da opportunidade das tosas,
momento dos banhos, mudauca ode regimen alimentar dos a.ni:-t1.aes. apresentando ao commandante, por irrtermedio do fis.cai, as idicações necessarias ou emittindo parecer sobre prof.(;StaR dos commandantes de sub-unidades .. A tosa e marcaçá(; serão feitas ma ferraria, sob as vistas do veterínario.
Art. 38. Examina os cavallos chegados ao corpo, qualquer
que seja o motivo da entrada, inclusive os que voltam de destacamentos ou ~erviço externo. Na parte que· dá e nos recibo<!
que t.iver de p~o:;sar, assignala o estado dos animaes, procedentes dos depo~itos de remonta ou outra qualquer origem, e
rectifica, si necessario fôr, a resenha.
Art. 39. Quando o estado dos animaes tornar necessario.
o veterinario chefe apr~sentará, por escripto, a proposta dé
reforma ou troca de arma.
No caso de reforma, passará um attestado de saude, para
ser entregue ao comprador no acto da venda, certificando que
o anjmal não apresenta symptoma a1gum de molest.ia contagiosa.
§ 1. Os animaes reformados por qualquer: motivo serão
marcados com ferro quente, no lado esquerdo do pescoço,
com a lett.ra H, maiscula, afim de que não sejam apresentados novamente a, com missões de compras.
Art. ~o. Quando fôr julgado necessario, o chefe do Serviço Vnt<'rinario rla Região, de accôrdo com o director regional de Intendencia da Guerra, designará um veterinario de
C()rpn ou estabelecimento 11ara examinar n:o matadouro locai
os animaes que devem ser abatidos para consumo da tropa.
0

Molesfias

cont~giosas

Art.. .1:1. O veb;::--inario chefe deve trazer o commandanta
do corpo e o seu chefe technico immediato constantemente a0
correntP de tudo qne interessar á conservação dos animaes.
De·ve ~e informar constantemente do estado sanitario dos
rebanhos da região e, si apparecerem . molestias contagiosas
ou, por qualquer indicio, se preveja tal facto, propõe. logo as
medidas preventiva~ para preser.var os animaes da unidade.;
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Art. lt2. Si um ou mais animaes do corpo são atacados
pnr alguma t.lessas molestias ou apresentam mdieios de suspeieão, o veterinario chefe tomará e provocará a execução
das medidas necessarias · para evitar a contaminação de
outros.
Os locaes que até então occupavam nas baias, bem como
os local?'3 visinh(ls são interdictados e desinfectados, ficando
s0b a vigilancia do veterinario.
O isolamento e observação dos animaes suspeiJ.os perduram em quanto houver motivo, a juizo do veterinario.
Os veterinarios ~e guiarão rigorosamente pelas instnre(;ões cspeciaes sobre o assumpto.
Art.. 43. Não são designados, para tratar animae~ su~
poitos ou atacados de molestias contagiosas, homens portadores de feridas nas mãos ou rosto, nem se lhes permittirá
que faca.m o serviço descal~os. A' disposicão dos auxiliares
da enfermaria haverá sempre sabão e solucões antiseptica6,
para se lavarem todas as vezes que tocarem nos animaes.
Art. 44. E' formalment~ prohibido. ao~ encarregados dos
~erviços das baias, dprmir nos Jogares deRt.inado~ a animacs
doentes.
Art. 45. O chefe do Servico de Veterinaria da Região ou
Circumscr-ipção Militar é posto minuciosamente ao corrent~,
Jlor telegramma ou parte escripta semanal, conforme a gravidade do caso. das occurrencias relativas á m~lbora ou aggravação do estado sanitario, até a normalização c'Ompleta.
Sac1·i(icio de animaes

Art. 46. Quando por qualquer motivo, o vetcrinal'io
c.hefe julgar necessarin o saerlficio de um anjmal fará a communicação reflpectiva ao seu commandantc ou ehofc, qnc
convocará a commi:-~~ão permanente de remonta.
ParagraplJO uni co. Por cxcepção, ·o vet.erillario m:tnct:u•3.
~ael'ificar immediatamcnt~ os animam•; vict.ima~ de fracturas
nn af.acQdoR de hydrophobia. Nf1sses ca~os. a eommissão d•~
rl'nlflnfa ~e "hmnil'á, o ntais cedo po~sivel, para tomar cpnheeinwnto ,. julgar as razõeS' ue tal medida extl'cma .
.Art. -17. Quando um animal, doent.e ou ferido dnranft~
:l!~ m:1l'cllu~. ficar depnsitado em localidade, onde não· haja
tl'opa montada, (l aggravação do mal possa tornar nccessario
o mr~rificio, o c·hefe do Serviço do Veterinaria. da Região mandar<\. um velcl'inario da guarnição mais proxima para cxa··
minai-o.
8i o vet.erinario reconhecer a necessidade do sacrificic·.
mandará abater o ani.wa.l, sem reunião prévia ou posterior
da commis~ão permanente de remonta c dará conla do acto á
auforidad(' que o

dc~igni)U.

rcri{/coçào

dr~

ubilo e autopsia

A1·t . .\S. O velc~rfnarin chefe verifica a morte dos ani-

ma!!,~.
raso~.

indica a e:ttli-ia, identifica o caqaver e, em todos o~
p!·ocrrlc á autcps_ia.. l\cgista ~ causa da. mor~e ou ~a ...
crificio e faz o relat.orto da autopsia a que e obrigado, se,
gundo as instrucções especiaes • Quando, por excepção, nãq
iur· feita a autopsia, consigna o mo~fvo no relat.ori() ._
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CAPITULO IV
nEPOSI'f(l CENTHAI. DE MATEIUAL VETJmlNAHlO

Att. ~9. O Deposito Cenf1·(~l de Materi~r7. 'V_ete~·ina1·io t.em
pnr fim assegurar a todo o serviço de vetermarta do Exermto,
o fornecimento do matcr·ial necessario ao seu funcclonamcnto,
tanto na paz cmno ~m _campanh~. .
~
.
.
o deposito tcra. ,sede n_o .l~stncto F_ederal. e fiCa dtrectamcnte subordinado a 4a Divisao da Directorta do Saudc da
Oucna.
·
1 •
•·
Al'L. 50. o Deposito Central do Material Vetermarw ~c
regerá por instrucções organizadas pt•la lnspectoria de Vetel'lnaria e submct.tidas 1wlo direetor de Saude á approvaç~o tlu
Ministro da Guerra.
.
o seu pessoal comprchende: um major veterinario, chefe
(}o Deposito; mn primeiro tenente veterinario, adjunto; e nm
~eg·undo tenente contador~ almoxarife.
CAPITUL-O V
JJISPOHlÇÕES TRANSITORIAS

Art. 5f. ds artuacs vetcl'inarios do Exercito consUtukão
um IJUadl·o especial, incluído no que ora é organizado .pelo
presente decreto r. composto de 2 capitães, 34 primeiros tenentus o os segundfls tenentes actualmentc existentes.
)Paragrapho uni co. Os capitães do quadro especial não
concorrem para a promoção ao JlOSto de major. O majol'
uctualmente existente é tambem incluído no quadro especial.,
Art. 52. Os officiaes do quadro especial poderão ser
tl'ansferidos para o ordinario, sem perda de antiguidade, me ..
dianto frcquencia, com aproveitamento. uo Curso de ApC1'[ciçoamJenlo da l~seola. de V ctcrinaria do Exercito.
Para isso. n Minisfro da Guena, por proposta uo inspedor
<le Vetcrinaria. ('ncaminhada pelo dircctor do Raude, fixarú
nnnualmentc o m1mero do officiaes que podem frequentar o
Te ferido curso.
1. De possP da resoluç.ão do ministro. o inspector de Veterinaria. se dirigirá a cada official a partir do de posto mais
elevado e respeitada a ordem dE' graduação c antiguidade,
·
consultando si desejam ser matriculados.
2. As respostas. affinnativas ou negativas. serão publi<'adas em Boletim do Exercito, importando ·a recusa na permanencia definiti,·a do official no quadro especial.
3. O official, que, por occasião da consulta. comprovar
por inspecção de saude não poder nesse anno frequentar o
curso, tem direito a preferencia para a matricula no anno seg·u in te; sem. dirnito, porém. de resarcir prejuízos por promoções feitas, nrm de concorrer ao preenchimento das vagas que
se derem até o dia (inclusive) do seu ultimo exame.
·
4. Terminado o curso, os officiaes classificados com as
menções - Muito bem;, Bem, e Regular - serão transferido~
para. o quadro ordinario, na ordem de suas antiguidades; o5
demais pe.rmanecem no quadro especial.
·
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5. Os officiacs, que interromperem o curso por motivo
e os classificados - Insulficientes - poderão,
mediante requerimento, frequentar a Escola novamente, no
anno seguinte, o nas condições estipuladas no n. 3. Os requerimentos serão submettidos ao julgamento de uma commissão
composta do inspector de Vetcrina1 ia, director de Ensino e
commandante da Escola, cabendo ao ministro a resolução final
o definitiva.
Art. 53: As vagas dos postos, que se formn extinguindo
no quadro especial, a partir de ~2° tenente, serão preenchidas
por officiaes do quadro ordinario, até que, pela extincção
daquelle, fique o quadro de officiaes do Serviço de Veterinaria
com a sua constituição normalizada.
Art. 54 . Emquauto o quadro de Yeterinarios não possuir
o tenente-coronel c majores previstos, as funcçõcs de inspector de Veterinaria serão uesempenhadas por um coronel ou
tenente-coronel medico~ as de chefe de secção da -i• Divisão
àa Directoria uc Saude da Guerra c commandantc da Escola
de Veterinaria, por majores medicos.
A constituição normal do serviço se fará na seguinté or.dem: 1 o, Corpos de tropa o estabelecimentos militares.: 2°,
chefias de serviço 11as regiões: 3", Commando da Escola e secções da 4" Divisão da l.>ircctoria uc Saudc; 4°, Inspcctoria de
Vetcrinaria.
Art. 55. Até a completa constituição do quadro, as funeções previstas no presente regulamento, para determinados
postos, poderão ser uesompcnhadas por officiaes de posto inferior, com as rostrieç.õcs impostas pela dep.endencia dos car·
gos entre si .
de molestia

TITULO 111

Instrucção profissional

ESCOLA DB VETJ?IRINARIA DO EXERC/1'0
CAPITULO I
DA ESCOLA DE VETERINARIA E SEUS FINS

Art. 56. A Escola de

Veterinar'ia do Exercito tem por

fim preparar m.~dicos veterinarios militares.
Art. 57. O ensino ministrado na Escola

será theoricopratico, visando dai' aos alumnos o conhecimento preciso da
medicina veterinal"ia em geral, c mais particularmente, do que
interessa ao serviço militar, e ainda de quanto se relacione
com a 'hygicne, inspecção de carnes c conser·vas e arte de ferrador.
a) Para o fim de sor a pratica a mais proveitosa possível. existirão, annexos á ·Escola, um Hospital Veter'inario
(H. V. E.), uma Polyclinica, um Curso de Enfermeiros Veterinarios e outro do Ferradores.
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GAPITULQ U
DO PLANO DE ENSINO

Art. 58. O ensino da Escola será dividido em tres annos
e as ma terias distribuídas do seguinte modo:
1° armo - An.atomia veterinar'ia; ,physiologla comparada
do~ anili1aes donu~~ticos; histologia normal; parasitologia; e
exterior do cavallo c hippologia.
2° anno - Anatomia veterinaria (continuaÇão e fim), ana.tomia pathologica, therapeutica; pharmacologia, arte de for;mular c analyses; pathologia e clínica medicas; pathologia e
clüüca cirurgicas; zootechnia; e arte do ferr'ador.
3° anno - Hygiene e forragens; pathologia e clínica medicas; pathologia e clinica cirurgicas; microbiologia e doenças
contagiosas; ínspecção de carnes e conservas; serviço de ve,terinaria na paz e na guerra; legislação militàr (especialmen.te quanto aos serviços de saude e veterinaria) .
Art. 59. O ensino visará libertar as lições do excesso de
theoria e generalidades inuteis, devendo cada profesSQr se esforçar para que o alumnq aprenda do concreto para o abstracto, 'e por isso, os trabalhos praticos se farão do seguinte
)nodo:
.,;,i~:.• '.;~;~lilil
A anatomia veterinaria será ensinada directamente por
dissecções sobre o cadaver; a histologia, por meio de trabalhos no laboratorio, especialmente na pr'atica de diagnosticos
histologicos; a parasitologia, por pesquizas, ao microscopio,
do::; diversos parasitas; o c;xterior do cavallo e bippologia por
exercícios praticas in vivo;
Como cornpletamento do curso de pathologia medica e
cirurgica, ter'ão logar as lições de clinicas sobre os animaes
trazidos á consulta ou internados no Hospital; os trabalhos
praticas de pahrmacologia e therapeutica familiarizarão os
alumnos com a preparação dos diversos :Qroductos chimicos e
as analyses clinicas, sufficientes estas pa:r;-a permittir pesquisas nos hquidos organicos, etc.; as aulas praticas de forragens
consistirão na classificação e apreciação das differentes especies forragciras, especialmente as do Paiz; a microbiologia e
as doenças contagiosas serão acompanhadas, no laboratorio,
por' exames praticos, visando o diagriostico microbiologico, e
por inspecção e applicações correlativas; a inspecção de carnes
e cpnservas será completada por visitas a matadouros e frigoríficos, onde os alumnos aprenderão a julgar do valor dos
animacs destinados á alimentação, estejam elles de pé ou aha.tidos; a arte de fer'rador terá igualmente ensino pratico nas
installações do Curso de Ferradores e nas revistas semanaes
passadas em um effectivo determinado de animaes.
Art. 60. As cadeiras do Curso serão em numero de dez e
assim distribuídas :
ta. Pathologia medica e respectiva clínica. Arte do Ferrador. Hygiene e Forragens.
·
2a. Pathologia cirurgica e respectiva clínica. Inspecção de
ç.arnes e conservas.
Leil de 19.21 - Vol. VI
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3n. Microbiologia c doenças contagiosas.
,p.

Anatomia veterinaria.

r>•. Histologia normal. Anatomia

logia.

pathologica.

To rato·

6". Physiologia eomparada dos animaes domesticas.
7". J>arasitologia Zootechnia.
8". Therapeutica. Legislação militar c serviço veterina-

rio, na paz e na guerra.
9. • Exterior do cavallo. Hippologia.
·1 P. • Pharmacologia. Arte de formular. Toxicologia ..
Ann.lyses.
Art. 61 . Das 1" c 2" cadeiras, incumbir-se-hão o direetor dJ ensino e seu adjunto da 1\lissão Franceza; da 10•,
11m pharmaceutico militar, e das demais, vetorinarios ou
mcdic ~s militares. nomeados pelo ministro da Guerra, por
propos' a do dircctor de saude c indicação do inspector de
vetcrinaria.
Art.. 6.?. Os professores, durante sou exerci cio, não poderão ser distrahidos para outro qualquer serviç,o ou comrni:::Jão, ficando, portant.o, adstrictos exclusiYamente ao ensino da Escola.
Art. 63. As 1". 2n e lt• eadt~iras terão um profes~or
adjunto, para auxiliar o ensino das respectivas ma terias,
ai tendendo á extrnsãn c import.ancia de cada uma.
O curso, relativo á hygirmn e forragens ~erá lecc.ionado
velo adjunto da 1a cadeira sob a~ vistas do professor.
Art. 6 L A cada cadeira ficará adst.riCÍf) um alumno,
eom funcções do monitor, indicado pelo professor e disignado peJo diroctor do ensino, ,para o fim de auxiliar o preparo dos curso~ pralicos· e das collecções.
Art. 65. Pelo commandante da P região militar será
será designado um corpo montado, pro:ximo á escola, que
porá á disposição da mesma os cavallos necessarios c respectivos arreiamcntos, hem como o picadeiro, afim de que
og alumnos recebam instrucção de equitação. Os exercícios
ffwão Jogar duas vezes por semana, em dias c horas combinados entre o commandante do Corpo e o da escola.
Art. 66. üs alumnos civis, ·que ainda nãq tenham a
instrucção individual do soldado, receberão essa instrucção
num corpo de tropa, proximo á escola, designado tambem
pelo commandante da região, de accôrdo com o horario
combinado entre o commandante do corpo e o da eseola.
§ 1. o E' permittido aos alumnos receber a instrucção
em sociedade de tiro, a que pertençam.
§ 2. o Em caso algum será admittido a prestar os exames do curso da escola, o alumno que não o tiver da in~t.ruc
cão individual do soldado.
CAPITULO III
DAS 1\IATH.ICULAS
:Ar~.
~xercito

67. O ensino da escola é destinado ás praças Jo
e civis que quizerem se dedicar á profissão de medico-veterinario.
Art. 68. ~ara a matricula no curso de medicina veterinaria, os intetessados deverão fazer com que fleus· requeri ...
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mentos, dirigidos ao ministro da Guerra, tenliani na: Secreria da escola até o dia 30 de novembro de cada anno (data
após a quàl não serão enviados a destino) e venham instruidos com os seguintes documentos, que nio poderão sei~
substituídos por informações das autoridade_~ por; pnde
transitem.
a) attestado de boa conducta, o qual consistirá: para os _
civis, de folha corrida da policia civil; para os militares, no
attestadJ passado pelo commandante, sob cujas ordens estejam servindo;
b) certidão de idade provando ter mais de i 7 e menos
de 25 annos;
c) para os civis, caderneta de reservista ou documento
equivalente ou ainda certificado de alistamento voluntario
para o serviço militar, conforme o caso;
d) att.estado de vaccinação, praticada a menos de urn
anno;
e) apUdão physica, comprovada por Junta Militar de
Saude;
f) certificado de approvação nos seguintes exames preparatorios: portugucz, francez, arithmetica, algebra (at~
flquacã:) do 1° gráo), geometria, geogra.Phia, historia do
Brasil, physica e ehimica e historia natural.
Art. 69. Os exames de que trata a lettra f do artigo
precedente deverão ter sido prestados em estabelecimentos
secundarioEl officiaes m~ a ·elles equiparados ou naqulles em
que os exames sejam considerados validos pelo Conselho
Superior do Ensino.
a) Para a_ obtenç§.o do documel)to relativo 'á ·aptidão
physica, os candidatos civis ou militares serão submettidos
á inspeeção de saude logo que entreguem seus requerimentos nos corpos, regiões ou secretaria da escola.
Art. 70. -Depois de devii:lamente informado_s pelo commandante da· escola, os requerimentos que satisfizerem as
exigencias regulamentares, serão, ai<~ o dia 15 de dezembro.
enviad R ao ministro da Guerra, por inteqnedio do EstadoMaior ·o Exercito.
Art. 71. Os candidatos, obtida a l}ermissão do ministrr>,
prestarão na escola, durante a primeira quinzena de fevereiro, exame vestibular das s·eguintes ma terias: portuguez,
phy::;it ., chimica e historia natural.
Art. 72. O exame vestibular será feito segundo programmas organizados pelo commandante da Escola, de acctrdo com o Director do Ensino, e submetidos, por via hierarchica, · á approvaçã.o do Estado-Maior do Exercito.
Art. 73. Terminados os exames vestibulàres~ a secretaria da Escola faPá a classificação dos candidatos· !Pela ordem decrescente da somma dos grãos obtidos em cada materia do exame vestibular.
Art.. 7 4. O numero de vagas será fixado pelo Ministro·
da Guerra, sob proposta do commandante feita de accôrdo
com o Director do Ensino.
Art. 75. As requisições para matricula serão feitas pelo
commandante da Escola ao Chefe. do Departamento da
Guerra, obedecendo rigorosamente ao merecimento expresso
pela- classificação do exame vestibular.
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a) Em igualda~e. de condições, .o~ mili~res ter~ P~~
f('reucia sobre os CIVIS e, entre os mv1s, serao !Pl'efer1dos os
J'(•servistas; entre praças, civis ou reservistas, serão preferidos os de mais idade.
CAP I'l'ULO IV
DO llBHlODO Ll~CTIVO, AULAS E i<'REQUENCIA

Art. 76. O .veriodu leclivo será de nove mezes pur
BJ!no a cume~,;ar no primeiro dia util de março, sendo o
ncno' mez (novembro; .__ sl.inado aos exames finaes.
a) DurantJ os outros ires mezes, o serviço hospitalar e
da PoJyclinica serãu asseguradP~ pelos alumnos do . 2° e 3o
annos, divididos em turmas que trabalharão tP,Or penados do
tempo de férias.
Art. 77. A~ homs do~ trabalhos escolares ser.ão fixadas
pE:lo Direetor do Eni:-iiuo, de accõrdo com u commandante da
l!~scola.

Arl. 78. O programma pormenorizado do ensino será
organizado pelo professor de cada cadeira e approvado ,pelo
Direct.or do Ensino.
Art. 79. A frequcncm ús aulas e trabalhos pratico~ é
otrigatoria.
a) Ao alumno que, por motivo justificado, faltar no
mesmo dia a uma ou mais aulas ou trabalho:::; praticas se
marcará um ponto; si porém, a falta não for justificada, se
lhe marcarão tres pontos, além da penalidade discipHnar em
que por ventura incorrer.
Art. 80. A .i u sti fi cação das faltas se1~á fcila exclusivamente perante o commandante _da Escola.
a) Para esse fim as faltas ~erão annotadas na secretaria, pela caderneta de chamada a cargo do vrofcssor, que
tiiariamcnte a enviará ao secretario.
Art. 81. Logo que um alumno attin1a LrinLa .pontos, o
commandantc o desligará da Escola, fazendo as communicatões devidas ás autoridades competentes.
Art. 82. No fim dos mezes de maio c agosto, os alu-·
mnos serão examinados individualmente em cada cadeira.
pdo respectivo .professor, que dará a cada um o gráo mc-r~cido pelo aproveitamento demonstrado.
a) A média dos grãos, obtidos nessas sabbatinas semestraes, constituirá a média annual do alumno, a qual será tomada em consideração por oceasião dos exames finae~.
Art. 83. O alurnno cuja média annual f o e inferior a
tres, não poderá prestar exame da respectiva cadeira; si, vorém, a média annual, da maioria das cadeiras attingir, em
cada uma, a tres, o alumno perderá o anno o será desligado
até o anno lectivo seguinte, em que de novo cursará a Escola, si continuar nas condições exigidas para a matricula
na parte relativa ás lettras a, b, c, d e e, do art. H.
Art. 84. Os professores, terminadas as sabbatinas enviarão ao Director do Ensino b respectivo resultado 'para
que, depois de tornar conhecimento, o remetta ao Commandante para os fins regulamentares.
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CAPITULO V
DO!=! EXAMES FINAES

Art. 85. Os exames finaes constarão do seguinte:
.f" anno - Prm.'a escripta: Physiologia e parasitologia.
Prova oral: Physiologia, parasito)ogia\ hist.o.ogi'S. norm8il~,
~:1terior do cavallo. Prova pratica: Parasitologia, constante
da determinação de parasitas. ao microscopio; histologia
normal, com !])reparação e apreciação dos diagnosticas histologicos; exterior do cavallo. Prova pratico-oral: Anatomia
veterinaria, constante da dissecação de uma região e cansequente arguição. ·
2" anno - Prot'a esc1•ipta: Pathologia medica. pathologia cirurgica, therapeutica, zootechnia. Prova oral: Materia
do anno. excepto .anatomia veterinaria. PrmJa pratica: Clinica medica. clinica cirurgica. operações, therruneutica, anatomia pathologica. pharmacologia .. :analyses, toxicologia, arte
rlo ferrador. hygiene e zootechnia. Prova ·1n·atico-nra1: Anafqmi:t veterinaria. romo no 1" anno .
•1" anno - Prova escripto.: IPathologia medica. pathologia
o~rurgica: microbiologia P doenças cont.agio~as. Prova oral:
'J'odas a.-; cadeira8 do anno. Prova pratica: Clinicas medica e
cirurgia com diagnostico. tratamento medico cirnrgico. operações; microbiologia ~ doenças contagiosas, com execução. no
Jaboratorio. dos pontos prnt.icos do· programma; inspecção de
carnes e conservas, comdstindo Pm 11m laudo sobrf' a e;:;pecie
dnfla para exttme. ·
Arf . 86. Para todas as provas. serão sorteados nontos dados do programma ..um para cada turma de prova escripta e
-:..1m a para cada alnmno na~ demais provas.
:Art. 87. As bancas examinadoras serão organizadaB pelo
director do enc::ino. de accôrdo com o commandante, sendo cada uma composta fie tres professores.
a) O direct.or rlo ensino presidirá a banca de que faça
part.e e as demais serão presididas 11rlo prof,.,~sor mais gra-.
duado ou mãis antigo.
Art. 88. Ao presidente da banca compet.e:
a) providenciar sobre a collocacão dos alumnos convPnienl.cmente separadns, na ·prova escripta·
'
h1 rnbricar o papel distribnido aos ~lnmnos;
c) fnwl' sorl ear o pnnto das provas. depois de feita a cha.mada:
d' marcar. de accc"\rdo com os outros ex~minadores. o
tempo df" dnra~ão das provas, o qnal não excrderã na oral de
25 minu.tos e na escripta dl" tres horas. sendo na pratica de
cc'llformtdadf' com o nonto.
·
:A r f.. gq. A~ notas da~ nr~vas escripta. oral. pratica e
prabco-oral. ass1m como a médm annual. serão rxpressas em
grão~ dn zern a dez.
a) cada exa'!linador julg-::~r~. as provas r. sommando o~
g:ráos QlH' conferm a cada nma P. dividindo p0lo nnmf'ro de
provl'tc:: prPstadas, trrã sen gráo de exame;
.
b) :~~mmàdos OF~ ~ráoc:: rlados pelns PxaminadorP.s (uma
"Vez vertftcado que nenhuma prova parcial trm a média zern}'
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e dividida a somma por tres, se obterá o gr~o. d~ exame, ô
qual, acorescido do gráo <1:a. mé_9.ia annual e diVIdido PO!' dou~
exprimirá o gráo da hab1htaçao do alumno na materta exa
minada.
. .
, dA ple
Art. 90. As approvações serão : dtsttncçao! grao ~z;
-:
namente de nove a seis; simplesmente, de Cinco até tres,
abaixo de tres, haverá inhabilitação.
Art. 91. Será considerado inhabilitado o alumno que:
a) tiver média zero em qualquer prova;
.
b) faltar a qualquer prova de exame para que ten~a s_1qo
chamado, salvo se dentro das 2.1 horas após a falta se JUStificar perante o oommandante;
.
c) negar-se a prestar qualquer prova, depOis de ter com-parecido a exame;
d) utilizar--sn df' meios illioitos para confecção de qnal-·
que r prova .
. . . _
.
Art. 92; Si a JUShíwaçao, de que trata a almea b do ar-;
tigo precedente-:" fôr aceeita pelo cornmandan.te, o .alumno sera
enviado ao presidente da l?~mea, que providenCiará para a.
realização de nova prova.
.
Art. 93. Terminados os exames de uma c:uieJra, a commissão examinadora lavrarú, no livro especial, um termo que
será subscripto pelo secretario <Ja escola.
Art. 94. Na segunda quinzena de fevereiro de cada anno,
haverá exame para os alumnos que, ,por motivo de molestia
comprovada em jnspecQão de sande c sem ter 00mpletado
trinta nontos de falta. flPixcm fle presbl-os na primeira
~~poca. ·
Art. 95. O alumno a quem fallar uma cadeira para complP-tàr o anno, poderá pr-estar exame em segunda época.
Art. 96. Si o alumno fôr inhabilitado em mais de uma
cadeira, não poderá fazer exame em segunda época e terá de
repetir te das as cadeiras, prestando os respectivos exames.
Art. 97. Nenhum alumno poderá repetir um anno mais
de uma vez, sendo excluído, no fim do anno dr to1erancia, o
qno não tiver aprovritnmcnf o.
·CAPITULO VI
DA fXINCLURÃO DO CTJR80 F. PROMOÇÕES

Art. 98. Terminado o curso, os alnmnos approvados reeebem um diploma de medico-veterinario, o qual terá assi.gnaturas do inspector de Veterinaria. do commandante da escola
n do diplomado, habilitando este para o exercício da profissão
em qualquer ponto do territorio nacional.
Art. 99. Em seguida. o com mandante da escola remette
por via hierarchica, ao Ministro da Guerra, a rclacão do~
nlumnos qnc concluirnm satisfatoriamente o curso inclusive
o~ ci~is, afim de serem nomeados aspirantes a official 'Vete'f'HWrw.

Art. 100. Os_ aspirantes. serão ~isiribuid~s pelos corpos
de trnp~,. onrle fa"':ao t~m est~giO de sms mezes, sob m~ vistas de
Em offwwl vetermar10, e fmdo o estagio:
1°, os qve t~nharn sido alu~nos militares e os civis, Q'll'f)
declararem deseJar a permanencm no Exercito uns e outros
'
-'
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não tendo no curso a média das approvacões inferior a 5, serão nomeados segundos tenentes veterinarios;
2°, os demais, inclusive os civ_is nas condiQões do numero
anterior que 'não desejem permanecer no Exercito activo, serão excluídos com transferencia para a Reserva da i • linha e
promovidos a segundos tenentes vcterinarios da 2• classe da
mesma reserva.
§ 1. Q\Iando o numero de segundos tenentes de uma
turma, promovidos para o Exercito nctivo, fôr inferior a 20,
o Governo poderá completar esse numero com outros aspirantes da mesma turma, que o desejem, na ordem decrescente
da approvação, mediante informações favoraveis do commandante c veterinario chefe do corpo em que estagiaram,
e julgamento de uma cornmissão composta do inspector de
Vetc·rinaria, commandante da Escola e director do Ensino.
§ 2. A promoção para a reserva, de todos os aspirantev
que não ficarem no Exercito aetivo é obrigatoria.
§ 3. Nenhum offieinl veterinario da act.iva ou reserva
poderá pedir demissfio do posto sem que tenha seis anno_s
de official.
0

0

0

CAPITULO VII
Jl,\R PENAS DISCIPLINARES

Art. :101 • As penas correccionnes, que :p()dem ser applicadas aos alumnos pelo commandante, são:
a) repreherisão em particular:
b) reprehensão motivada em boletim escolar;
c) detenção até trinta dias;
d) prisão de trinta dias no estabelecimento, em corpo de
tropa ou fortaleza;
e) exclusão da Escola.
Art. 102. As penas das leUras c e d do artigo precedente, quando referentes a alumnos civis, serão substltuidos por
desligamento temporario. at.é trinta flias, com marcaçt\o de
um ponto de falta por dia.
Art. 103. Os professores podem, no recinto da aula e
por faltas commcttidas durante a .Hr,õo, ap11licar as seguintes
penas:
a) reprAhensão em particular;
b) reprehensão em presença dos alumnos;
c) retirada da aula, com marcação de um ponto por falta.
Art. 104. Qunnuo a falta commeUida merecer punição
maior, o jprofessor dará conhecimento por escripto ao commandante, para o que fôr de· justiça.
Art. 105. Aos empregados civis, sobre os quaes ~ão haja
disposições especiaes, o commandant~ é competente para administrativa e correccionalmente impor, de accôrdo com a
tal ta, as seguintes penas:
,a) reprehensão verbal ou e.m boletim escolar;
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b) multa de um a oito dias de gratificação ou de todo:
o vencimento;
c) suspensão até trinta dias, com perda de vencimento"·
Art. 106. O commandante da escola tem
competencia
para desligar qualquer alumno ou demittir emp.regado de
sua nomP.ação que commetV~r grave falta contra a diMiplina:
c a moralidade do estabelecimento.
a) Tem tambem competencia para suspender 9S empregados de nomeação d? Ministro da Guerra, a quem dará neste
caso, como no do desligamento de alumnos, parf.P motivada. encaminhada por via hi~rarchica.

CAPITULO VITI
Do DIREC'l'OR DO ENSINO

Art. f07. A rlireccão tr.chnica ela Escnla rle Veterinarià
do Exercito cahe ao vetPrinario mai~ graduado da missão milHar· franceza. quf' terá o titulo rlfl Direct.or do Ensino.
O director do emdno rntP.nrle-se direetamenlfí com o in~pector dr Veterinaria ~ohrc as questões de ensino e. quandej
nece~sario, com o Estnclo-Maior do Exercito. por intermedio
rl0 r.hefP da missfio militn.r franceza.
1
Art. 108. Ao di redor rlo em:;ino rompete:
1. snperintcnnPr (I fi srn liznr tonos os tra halhoi=l relati~
vos ao ensino. rPgulando. àr accôrdo com o cornmandrmte da
esroJa. a exeeur:ão do r>nsino t.hPorico e ·pratico:
2°. exPrrrr insnflc('í'io snbrr n rnmprimento dos program. . .
mn!' de ensino P da tahella rlr rli~trihuição no tPmpo escolar,
hAm rorno .<iOOt'P o.c.: exames;
.
3°, estabelPcer o nrogT'nmmn nnnual ifp rnsino. que será
ntr; fevflTPiro_ snhmr>Uino ao insnPr.tor rlP. Vrtrrinaria e. por
n~tr. ao director rlP Saml(' iln 011f'r~'n r r~o rhf'fr rlo ~c;f.ãdo1\hior do ~xercito:
4°. propor ao · Tnsnector rlr ';Tpf.erinaria as mPdidas que
5nl~rar conYf'llienfp:::.
nr~ra mnior
faeilinanr r rfficiencia do
ensino;
5•. scientifirnr o romm~mlianfp rla Esroln. nas occnrenr.ias nisciolinr~rrs havida~ com (I<; nlnmnoc; 011 rpntesquer outros militarPs on Pmnregaflos civis onP. POl' mnfivo rlr- serviro se aehem pm contarto rorr. os officia~s frnnCfl7rs desta-:rados na Escoln. afim rlr nnp ~rrnPllfl commanrlante nossa usar
ria sna antorirlane. tom:1nnn as nrnvidPnrias nPcrssarins;
Õ0 , cneaminll:->r. no rnmmn'llrlrmtf> na Rscolfl. :-~s requisirões rlP maf.Prinl •rlr Pnc::inn nltflrnr.rlo-as romn lhe parecer
mais ronveniente:
7°. cornmunirnr no rommann::mfP na F,.scola torlas ns de-'
fPrminacões rPlafivns (t instrnrrfin. afhr. rir qnr sP.larn trans-rriptas em boletim.
Art. 109. Tonos oc.: nrrlinos rlP. matflrial pnrn o Pnsino e
os lnhoratorios sPrfin Pnh'rQ'lH's pPhs nrofpsc::orpc:: no director;
c1o Pnsino, para os fins do n. 6 do artigo anterior.
0

•
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CAPITULO IX
DA ADMINISTRAÇÃO

Art. 11 O. O pessoal para a administração da Escola será o
seguinte:
a) um oommandante, offical superior veterinario;
b) um ~ecretario, offioial subalterno de administração;
c) um almoxarife, official contador;
d) um encarregado do Hospital Veterinario, official subalterno veterinario;
e) um desenhista;
f) um photographo;
g) sargentos auxiliares de escripta, em numere suffi ...
ciente para o servioo;
h) um porteiro, ex-sargento do Exercito;
i) um continuo, reservista do Exercito;
.i) doze serventes, reservistas do Exercito.
Art. H 1. O Commandante é a primeira ·autoridade disciplinar e administrativa da Escola, com as attribuições eonreridas aos commandantes de corpo de tropa, compativels
com o regimen escolar.
Cumpre-lhe mais:
1'", faoil ita r ao director do .ensino todos os elementaR
uecessarios aos trabalhos didacticos;
2°, designar, na falta ou impedimento de qualquer men:bro da administração,· quem deva substituil-o provisoriamente, fazendo a communicacão necessaria ao Inspector de VeteJ'inaria. quando a nomeação competir a autoridade superior;
3°, apresentar ao Inspeetor de Veterinaria, até 31 de janeiro, relatorio das occurrencias relàtivas á administrac:ão e
disciplina da Ascola A trabalhos do anno anterior, propondo
as medidas necessarias e juntando o orçamento das despAza~
para o novo anno escolar.
Art. 112. Ao ~ecretario incumbe:
i", preparar a concorrencia dtaria, de accôrdo com as
orden~ do commandante;
2°, estudar, preparar P, instruir. corr. os necessarios documentos P informações, os assumptos e papeis que devem
Rnbir ao conhecimento do commandante;
3°, f'SCJ'ever, registrar P archivar a correspondencia reservada e tra:uw em dia a escripturação rlo~ livros nece~sa
rios ao movimento escolar:
4", lançar no livro re-spectivo os termos de exames;
5•, preparar os elementos flUe rlrvem servir ite base ao
rPlatorio elo eommandant.e.
Art.
113. Ao almoxarifado competem n~ attribuicões
prescript.as para os contadores dos corpos de tropa, no :que
forem applicaveis ao regimen escolar.
114. O de~enhista e o photographo farão os serviços profissionaes que lhes forem determinados pelo Director do !Ensino, a quem são directamente suboroinados.
·
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:Art. f f5. Ao porteiro incumbe:
1. o, receber os papeis c requerimentos das partes e ex-·
pedir a correspohdencia, que lhe fôr entregue, para o que terá
·sob sua guarda os livros do protocollo;
2°, ter a guarda e fiscalização do asseio das salas de au-las e dependencias da secretaria; e a responsabilidade doa
moveis e material dessas dependencias.
Art. H6. O Hospital de Veteriaaria e a Polyclinica Vetcrinaria se regerão por instrucçt1es organizadas pelo Director do Ensino, de accôrdo com o commandante fia Escola,
e approvadas pelo Ministerio.
§ 1°, O encarregado do Hospital, subordinado ao Diretor do Ensino, é rcsponsavel pela exacta obscrvancia das ordens ~ commandante e eorrecta applicação dos tratamentos
prescriptos, hygiene e alimentação dos animaes internados.
~ 2. A Polyclinica ficarú a rargo do veterinario adjunto (h
Missão l\Iilitar I•'ranceza. ·
Art. 117. Com excepção dos serventes que serão de livro
nomeaç,ão do commandantc da Escola, todo o peflsoal RPrá nomeado pelo Ministro.
O commandante, por proposta do Inspector de VetE>einaria; o encarregado do Hospital, por proposta do commandante
da Escola, feita de accôrdo com o Dircetor do Ensino; o secretario, almoxarife e auxiliares de escripta, por designação da
autoridade competenb•; porteiro e continuo, por proposta do
commandante.
·
Art. 118. Para a percepção de fardamento, os jllumnos
militares ficarão addidos a um dos corpos da 1a Região Militar; quanto aos vencimentos a que tiverem direito, serão retirados mensalmente da Directoria de ContabilidadP da Gart~
l'a, pelo almo:xarife óa F.scola, rm folha especial.
0

CAPITULO X
DO

CUH80 DE APERFF.T('.OAMENTn DE VETERINARIOS E

SEUS

FINS

Art. 119. Destinado a completar os conhecimento'i dos
Officiaes Veterinarios do Exercito, especialmente no que concerne ao cavallo de guerra e á inspecção de carnes e consnrvas destinadas ao uso do Exercito na paz e na guerra, funecionará, na Escola de Vrt.Prinarin, um Curso de Aperfeiçoamento
de Veterinarios.
Art. 120. Os prograrnmas do ensino no Curso de Aperff~i
çoamcnto de Veterinario~, organizado~ pelos professores e approvado;, pelo Dit·cc(nl' dn rn~ino, obedecerão ao seguinte
plano:
a) pathologia cirurgica e exercícios praticos;
b) zootechnia especial dos equidcos; hygiene do cavai! o de
tropa;
c) doenças contagiosas; prophylaxia e respectiva regulamentação no Exercito; exerci cio~ de laboratorio;
d) inspecção de carnes e consen'as; parques de rebanhos
e matadouros de campanha; .
e) arte de ferrador: ferradura~ normaes e pathologicu!!1;
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f) therapeutica: principaes medicamentos em uso na .vcterinaria; modo de emprego;
g) pharmacologia; posologia; analyses;
h) legislação militar; serviço veterinario na paz e em
campanha.
,
Art. 121. O tempo lectivo terá a duração de seis mezc:;
em cada anno, tendo começo no primeiro dia util de Abril.
Art. 122. O numero de alumnos e as condições de matricula serão regula,dos em instrucções especiaes.
, Art. 123. Os officiaes designados serão mandados artdir
á Escola e ficarão durante o curso dispensados de toda e qualquer outra commissão ou serviço.,
'
Art. 124. A frequencia ás aulas e exercícios é obrigat:Jria para todos os officiaes matriculados.
a) ao alumno que faltar, no mesmo dia, a uma ou maii;
aulas ou exercícios, será marcado um ponto quando hoaver
justificativa acceita, a tres pontos, quando não justificada;
b) attingida a somma de quinze pontos, será o alumno
·rlesligado da Escola e mandado recolher a seu corpo.
Art. 125. No fim do curso os oficiaes prestarão um exame de aptidão perante uma commissão julgadora composta do
lnspector do Serviço de Veterinaria, como presidente, .e do
Director do Ensinn e professor de Pathologia cirurgica, como
membros.
Art_. 126. O exame se comporá:
a) de uma prova escripta, de dur~ção maxima de -1 horas, VPrsando sobre um ponto das ma terias ensinadas;
b) de uma prova oral de duração maxima de 50 minuto~
1
(20 minutos para preparação e 30 para exposição) vcrs::m-:1•)
sobre a resolução de uma questão tirada á sorte;
c) de uma prova pratica de dura{_,'.~o proporcional t'i importancia do ponto.
Art-. 127. Para effeito do julgamento das provas do
exame final, as differentes materias professadas terão os seguintes coefficientes:
Pathologia cirurgica e exercícios praticos. . . . . . . . . . • . . . . 5
Zootechnia e hygiene ...·..•.................. ·-· . . . • . . . . 3
Inspecção de carnes e conservas. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3
'Arto de f~rrador. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3
Therapeut1ca . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . 2
Pharmacologia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2
Prova escripta, qualquer quo se.ia a materia..... . . . . . . . 3
Art. 128. Terminados os exames, a com missão dará a
cada alumno uma nota do aptidão, expressa pelas mencõc:--; ilfttilo bem, para os alumnos que tiverem a média finàl ele R
a 10; Bwrn, para ns de rnl~dias ô e 7; Regular, para os dn
média 5. Abaixo de cinco. o almnno será considerai(:ro
Insuf'ficiente.
§ 1." O rP<:nlfa:(ln final sPr<í pnlllicado em Boletim do
F,xercito.
~ :!.
A enmmi!-'sãn vndt'r:í propnr para sPr citado. com
Tn<'n('fin honrosa. nn ref,~rili'l holctiní. o alumno mais distincto
da turma, si a sua média for, no mínimo, 9; e para essa menção, com o premio de viagf'm de estudo a nm paiz estrangeirn, si 1 O a m(íd ia obtida.
0
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CAPITULO XI
DO CURSO PRÃTICO DE ENFERMEIROB-VETERINARIO~

Art. 129. O Curso Pratico de Enfermeiros-Veterinarioe
frrn por fim formar profissionaes capazes de desempenhar as
f1mcç.ões de sargento e cab10 enfermeiro-veterinario nos corpos de tropa <' Pstabeleeimnnt.os militares, aptos, além disso,
para prrstar os prinwiros soccorros aos animaes feridos ou
doentes nos corpos e estabelPcimentos em que não sirvam
nff'ií'iars vef.erinarios.
Art. J30. O mini~tro da Guerra fixará annualm.ente o
tnmwro dP praç.as qne frequrntarão o eurso, .c;endo estas escolhidas nntrf' O!' actuans s:n~wntos e cabm~ vetPrinarios dos
corpos P ont.ras praças qnP qui:r,f'rflll1 nn fivPrf'm manifesta
"' •encü.o para a profissão.
Párn.graplm nnir•t•. Os r.andir!rtns. PXrP.pfuactos os actnaes
snri!Pil1 ns f' rahPs vnl f'l'inarin~. drtYrrãln satisfazer ás condicões exigidas para os alnmnos do Curso de Ferradores.
Art. 13:1. A duração do curso ser-á de tres mezes e o com~1arecimento á escola obrigatorio; os alumnos, qne não pertence.rPm á 1n Região Militar. fir.arão addidos a nm dos corpos desta.
"1
A rf. 1::l2. Para n fim dl" Vf'rificar n frf'((tlencia dos
nlmnnos. o r.rH'nn. a qtw nf'rfPcer nn Pst.ivrr arldido. entregará
a r~ula 11m rlrllns um nadPl'lHl 1"111 flUe o cnr.arrega-do do hosnif n1 consi1xnnr:'í n fll'Psrnça. com a hora de e.nt.ra.da c sabida.
O fisr.al rln rnrrw. nm· Sllfl Vf'Z. lançar~ nn rarlrrno a justifiracão:.si lwtt\·Pr. da falta dr presenca.
·Pn moraphn nr1 ir o. Cinrn faltas nãn jus I i ficarias ou dez
.i 11~~1 ificadas nrrnrr·l'l :1m a exrlnsão do alnmno.
Ar'!. l::l::!. Oc: nlnmnos do finr';n IPrntico rlf' EnfrrmefrosVetrrinarins fir.nm rlln·nnl r n curso á difmosie·fio rln escola e
concorrem. na ~seala dn srn•viço do ·hospital, corno auxiliares
rJ,.; nlmnno~: dP nwflirina Vf'ff'rinarin. no scrYiçn rlP <lia.
:\rt. 1RL A.indam rsf.ps alnmnos nos curatiYos dos anirnaPs in f ''''n~rlos f' assisfrm f' auxiliam. todos os trabalhos
tnf'{lieos-rirHrf.X'iros rln HMpifal VPt.erinarin P Polyclinica, .diT·igir1a prlos ri"snPrli\·ns f'llraiTP!fnrlos a instrncr:11n pratica
lflH' ,flf'\'f'm rrceber.
Ar1. 13~r"). No fim do curso, os alnrnnos approvados reePlwm 11111 Certificado d(' Aptidão, 'Pa!'lsado pelo cornrnandantc
da Psrnln. df' :w~cirrln com n rPsn11 ndn .rla nrt.a rrc:pect.iJVa .
.A ri. 1:1r,. A partir dP 1 rln sc1mnbrn rlr Hl22. para a
1" np~·ifin. ~' 1 rln .inllro cln 19'2::l. para as rlPmais. ns rommandanf.rs dP rnrpoç; 1111 rhofrs df' Pstabolecimentns só poderão
promovor~ o cabo r sargfmto enferrneiro-vetorinario, praças
nne t0nhnm o rPc:Jwetivn CPrt.ificndo rlf' ApUdão. 1\11Psmo antes
(Jr~ç;sas fb!as. a ohri!!n~fío vignrn. si n rnrpo .i:í fiYPI' pra~.a~
nn.-< rnnrli~õcs exigidas.
'' rf. l :1'i. Cnmn rnrrlifb 0-qwr.in.J. os ~orpoc: P rqfabclecinwn f 11s tla ! " Hrg-iiln Pnvindin :í 'Escoln dP VPlf'J'inaria, das
A {t~ 11 horas. a pnrtir dr ·I rlf' marco. os sPus sargentos c
rahns vf'ferinarin!', pnret fn~0r n rnr~o prntir,n. srm prejuízo do
srrvif'n rln rnrpn nr1 f'''-dabC'lerim,~ntn. qnP s0r:'í pnr Plles asser~rJr·arln rl0pnis da" 13 horM.
1
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CAPITULO XII
DO CUHSO DE l"EBHADORES

Art. 138. O Cur:5o de Ferradores tcn1 por fim preparar
:profissionáes vara o Quadro de Ferradores do Exercito.
Art. 139. 'O cur~o funccionará em um dos pavilhões .da
escola subordinado ao commandantc, no que concerne á adminisfração e disciplina e ao dircctor do ensino, em tudo que
se referir á instruccão.
:Será dirigido pelo mestre-ferrador da Missão 'Militar
Franccza, que terá como adjunto, um cabo ferradon:, com
·
o curso respectivo.
. Art.. 140. Para a matricula, o candidato deverá ::;atisfazer
a:5 seguinlcs condições:
a) ter mais de 18 c menos de ::2{J annos;
b) saber ler e escrever;
c) l.er seis mezes de serviço e a inslrucç.ão indi.tv it.lual do
suldado bem como a instrucç,ão equestrc sufficiente;
d) fazer declaraç-ão escripta de que se engajará por dou:-~
armos no nlinimo, depois de terminar o curso com aproveitamento;
e) ter aptidão physiea necessaria ao officio, comprovada
por inspecção de saude.
Art. 141. O curso terá a duração de um anno, sendo os
alumnos r·enovados, por metade de seis em seis mezes, a 1 de
marc;o e a t de setembro.
4-rt. 142. A frequencia no curso é obrigatoria.
a) ao alumno que faltar no mesmo dia a UD1 ou mais
trabalhos do curso sem causa justificada, se marcarão tre.s
pontos, além da pena disciplinar em que tenha incorrido; si
a falta fôr justificada, se marcará apenas um ponto.
Art. 143. Será excluído do curso e desligado da Escola
o alumno que:
a) completar trinta r.ontos de falta;
b) não se mostrar apto para o mistér, no fim do primeiro
semestre.
Art. 144. O ensino da arte de ferrador comprethenderá.
duas partes distinctas, que se completarão, e será eminentemente pratico:
/a parte - Da forja e dos processo.s de forjar.- Familiarizará ·OS alumnos com o nome e o, emprego dos instrumentos
e do material d~ forja, conservação desse material, confecção
e conservação dos diversos instrumentos, aquecimento e tempera de aço e metaes a ·empregar, seu fabrico e, por fim, fafricução propriamm1tc dita da ferradura em suas differentes
modalidades .
.2,. po.rte - Noções elementares de anotomia dos membros
dos animaes, 'llém das do exterior do cavallo: ensino, ·ao
alumno, de cawo julgar do porte do animal e remediar os
defeitos. A applicação da ferradura será dividida em duas
partes: a) ferraduras para animaes normaes; b) ferraduras
para animaes anormaes e doentes.
Além ~esses estudos -e, tendo em consideração que o ferrador tem muitas vezes, em campanha, de .prestar os primei-
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!l'os soccorros aos. animaes feridos, os alumnos participarão,
devidamente, escalados como ajudantes de enfermeiro, do serviço hospitalar.
Art. 14.5. Além das lições praticas feitas pelo MestreFerrador ou seu adjunto, os alumnos se exercitarão nos differentcs gcneros de trabalho de forja e ferraduras, .de aooôrdo
com o programma organiz:.tdo por aquelle e approvado pelo
Director do ensino. Nestes exercícios os alumnos deverão ter.
calma e se a,iudarão mutuamente conforme os princípios ensinados, devendo evitar toda c qualquer manifestação de má.
,·ontade.
a) Qualquer inobservancia dos principias basicos estabeJccidos nara essas pratil~as, se1;á punida de accôrdo com a gra' idade do mal aeusalio.
Art. Hô. Para a perJeiLa regularidade do ensino pratico a E::;cola será eneancgada dos cuidados de ferragem de
certo numero de animnes de tropa (50 approximadamente) de
uma unidade proxima.
·
Art. 147. Alf;m destes :.mimaes, poderão ser ferrados de
outl'as mtidades e partieularcs, mas, em numero restricto,
vm·a que não haja vcrtnrba~·ão n~t marcha do ensino.
Art. J 18. A dura('flü do trabalho diario será de oito bo ..
ra~: das 7 ás 11 ~oras e das 12 ás 16 horas.
Art.. 1~9. Na entrada de cada tempo o adjunto fará a
charnadn, de eu,jo resultado o Mestre-Ferrador dará diariamente eonltecirncnlo ao commandantc.
Art. 150. i\s ft>rradnras applicadas pela Ferraria da Escola, mesmo al; de que trata o art. 8°, serão indemnizadas de
accôrdo rom a tullclla submctti<..h pelo eommandante por via
hierarchica. á approvaç.ão do Ministro.
Art. H;t; No fim do segundo semestre os alumno~ serão
examinados por uma bauea exarninadora composta dos pro-fes:-:Jorcs de pathologia medica e cirurgica e outro, que seja
YC((~rinario, indicado pelo Director do Ensino.
Art. 152. Os alnmnos examinados serão classificados por
ot·uem decre!Sl:Õntc de mcrccirncnto, resultante da média arithf•nJdiea do grúo do Pxame ü do grão de ml~dia annual dado
lJCio .MPstre-Ferrador.
Art.. 1!l:l. Os alumnos que forem approvados no exame
final n~ceht'ão nm certificado de curso e serão enviados a seus
eorp(IS onde exercerão as funcções de ferradores, concorrendo
para as pr·omoç·õe~ de accórdo eom as instrucções para o Serviço d~ Fcrmg,~m nns Corpos de Tropa e Estabelecimentos
Milit.arcs.
Paragraplto unieo. Os alunmos approvados - plenamente
- ~êrão promovidos a cabos ferradores, independentemente
de vaga, e ficarão ng:gTegados aos seus corpos para serem incluidos na primeira que se der, si antes não o forem em outra
1.midadc.
Art. 154. O Minislro da Guerra fixará annualmente o
nmru~ro de alumnos do Curso de Ferradores, os quaeJ s·erão ·
addidos a um corpo proximo á :F~scola ..
Os alumnos do curso de ferradores terão os vencimentos
de soldados ferradores.
Rio de Janeiro, 31 de dezembro de 1921. - João Pandid

Calogera8.
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Inspector de Veterinaria do Exercito
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Assistente ...•....••... ~ . . . . . . • . . . . . . • . . . . . . • . • .
Chefes de secção da 4' Divisão da

. . • . . •••

1 .•..

Adjuntos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . .
2
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4' Regiões e ta e 2a. Circumscripções.......... .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
6 •. . .
Adjuntos do serviço. . . . . .. . . . .. . . . •
. •. • . . . .
Encarregados do serviço das 5', 6a e
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3
Chefe do Deposito Central de Material Veterinario. . . . . . . . . . . . . .. . . ...
1 •...
Adjunto ...........................•.•...•..•...
Dfrector da Escola de Veterfnaria. . . • .•.
1 .••.
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11 regimentos de infantaria ... '· .... .
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5
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1
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3 grupos de artilharia a cavallo .•.. I • • • • . •.. • • • •
2 grupos de artilharia de montanha 1 • • • • • ••• . • . .
Engenharia :
5 batalhões de engenharia. . • . . . . . . • . . . • . . . . . . .
2 esquadrões de transmissões . . . . . . . . . • . . . . . . .
Saude :
6 formações sanitarias divisionarias · . • • • . . . • . . . .
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Escola de Estado-Maior. . . • . . . . . . • . . . • . . . . • . . . .
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Observações
1.0 ·Este quadro é o de primeira urgencia, tendo em vista as
unidades organizadas do. Exercito.
2. o Dos postos a preencher serão sempre deduzid_os os capitães,
primeiros e segundos tenentes do Quadro Especial, que ainda
existirem.
3. o As funcções attribuidas aos primeirosie segundos tenentes
competem indistinctamente a officiaes de um ou outro posto.
Rio de janeiro, 31 de dezembro de 1921.- João Pandiá Calo-

geras.

QUADRU

DE

DISTRIBUIÇÃO

UB

ENFERMElROS-VE'fBI\lNARlOS

NOS

Col\POH E ES'fABELECIMENTOS

Jlegimento de ca-vallada, regi11umtu uu grupo indepenât:;nte de artilha1•ia - Um sargento enfermeiro-veterinario e
iantns eabos cnfenneiro1::l-veterinarios quantos o:; esquadrõe~
o ubaterias; todos incluídos uo estado-menor.
Batalhão de en.genhat·ia - Um sargento c um. cabo en~
.!'enneiros-veterinal'ios, no estado-menor.
Regimento de infantaria e batalhão de caçadm·es - Um
sargento e Llous eabos cnfci·mciros-veterinarios, na compa,...
nhi~ ou pelotão extranumerarios. Si o regimento ou batalhão
llftü tiver a companhia de metralhadoras organizada, o pesso:JJ se reduz a um sargento e um cabo enfermeiros-veterinario~ (sem official); si a companhia, por qualquct· motivo, estaeionar em guarnição differcnte ou tiver administracão seIJarada. respectivo é assegurado por um 2° tenente veterina.:.·iu e um cabo enfermeiro-veterinario.
Deposito de renwnta - Um sargento e Ulll cabo enfertll(' iros-vetei'inarios.
!tscola Militm· e Escola de ApeJ·{eiçoamento de Officiacs
·- Ur 11 sar'g·ento e uous cabos enfermeiros-veterinarios.
Ontra8 escolas e Colleoios Militares - Um cabo enfermeiro-vetcrnario; e mais um sargento enfermeiro-veterinario
quando o estabeleeimento não tiver official veterinario.
'
Rio de Janeiro, 31 de dezembro de 1921. - Joãu Pandiá
Caloge1'as.

DECHE'l'O

N:·

15.230 --

DE

31

DE DEZEMBRO DE

Approya o regularnentG Tlara o Sorvico
em tempo de paz

1921

ae Saude do Exercito

O Presidente da Repnblica dos Estados Unidos do Brasil

usan~D da autorização que Ih~ confere o n. XIII do art·. 23:
da lei n. 1. 24.2, de 5 de janeiro de 1921, resolve approvar o
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regulamento para o Serviço de Saude do Exercito ~m tempo
de paz, que com este baixa, assignado pelo Dr. João Pandiá
Calogeras, ministro de Estado d..~. Guerra.
Rio de Janeiro, 31 de dezembro de 1921. 100° da Independencia ~ 33° da Republica.
EPITACIO PE~SÔA~I

Jo.ão ~andid Caloger_as,.i

Regula.m.ento para. o Serviço de Saude e111
tem.po de paz
'fiTULO 1
Organização do Serviço
CAPITULO I
OBJECTO DO SERVIÇO

Art. 1. 0 O Serviço de Saude do Exercito tem por objecto:
a) -a applicação dos preceitos de hygiene á cons-ervação
da saude da tropa c o tratamento dos militares doentes e
feridos;
b) a preparação dos officiaes e homens de tropa
do
Corpo de :Saude para o dcsepenho de suas ifunccões em
tempo de guerra;
c) a constituição de depositas e conservação de material
sanitario de toda natureza, _destinado á mobilização.
CÀPITULO li
SITUAÇÃO DOS OFFICIAES DO CORPO DE

SAUDE

NA

lliERAR.iCHJA

GERAL

Prccedencia e suúotdinação -

Relaçõe s dose1·viço

Art. 2." Os officiaes do Corpo de Saude te em, na hierarchia geral, a situação exacta que. lhes é conferida pela gra...
duação no que respeita ás precedencias, honras, direitos e
deveres geraes dos officiaes.
Os offieiaes do Corpo de Saude usam as mesmas insígnias
e teem as meswas dr.nominacõe~ m:litares dos outros officiaes, da mesma graduação, das differentes armas e serviços.,
§ 1. Os quadros componentes do Corpo de Saude sãot
differenciados por distinctivos particulares a cada quadro.,
§ 2. Em caso algum, os officiaes do Corpo de Saude,
que teem suas funcções bem definidas,\ podem ex-ercer o di.Leis de 1'1921:-- .Yol. rvr
fS
0

0
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reito do commando geral que saia_ de suas attribuições profissionaas. Este preceito é absoluto e applica-s-e aos casos e.ll)
que, accidental e moment~nea..ment~ estes officiaes venham a
ficar sob as ordens militares de um official de tropa de posto
inferior ao seu.
§ 3. Teem, entretanto, os mesmos direitos e os mesmos
deveres de autoridaf]e e disciplina, que os officiaes de sua
graduação, sobre todos os officiaes e praças do serviço de
saude e bem assim sobre· os officiaes e praças, em geral, postos
provisoriamente á sua disposição pelo Commando com um
fim bem definido, por exemplo: doentes em tratamento em
enfermaria ou hospital, doentes que se apresentam á visita
medica, homens qne se apresentam á inspecção de Sl\p.de,
guarda militar de hospital ou formação sanitaria de tempo de
guerra.
§ 4. Os officiaes em tratamento em um estabelecimentosanitario teem, qualquer que seja sua graduação, o dever militar de obedecer ao regulamento desse estabelecimento.
0

0

Situuçilo respectiva dos o{{iciacs das diversas categorias

Art. 3. Nos corpos de tropa:
Os officmes e praças encarregados do serviço sanitario de
um corpo de tropa recebem, dircctamente, ordens do medicochefe do serviço e, por inlermedio deste, do commandante e
fiscal; em caso de fraccionamento do corpo de tropa, o commandante do destacamento tem a me·sma autoridade, para
com o pessoal sanifm\io, que o do corpo.
Art. 4. No·s Hospitaes:
A direcção de todos os estabelecimentos, em que ha doentes em tratamento, pertence sempre a um medico, o mais
graduado dos que serYem no estabelecimento. ·Sob sua direcção
funccionam, parallolamente, os diversos serviços medico·s,
pha.rmac2uticos, odontologieos; rm cada serviço, o funccionari.o dcpendn de seu chefe technico directo e, por intermedio
deste, todos estão subordinados á direcção do estabelecimento.
Art. 5. Nos La]:)oi·atorios de Bacteriologia, Depositas de
Material Sanitario:
A direcção p~rtence sempre a um medico.
Art. 6. Nos Lab01·atorios de Pharmacia e Chimica:
A dirccção pel'teneo sempre a um pharmaceutico.
0

0

0

0

Relações de serviço ou com:mando

Arl.. 7. Do maior ao monot· posto de sua hierarchia, os
nfficiaes do Corpo de Sande não constituem sómente pessoa)
de execução, limitado aos enidados a dar aos doentes e applicação de regras hygioniras á tropa; são, f.ambem, os conselheiros technicos do commando para tudo que concerne ao recrutamento do Exercito, conservação dos effectivos, educação
physica, preparação do Serviço de Saude para ~ guerra, formação do reservas sanitarias.
0
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§ 1. São responsav~is, para com o command~,. por to'das as medidas sobre taes assumptos, no ql1e respmt~ a ·seus
respectivos serviços; cabe-lhes estabelecer um programma de
melhoramentos a introduzir no serviço e submettel-o ao commando; devem mesmo, em casos de urgencia, tomar as providencias indispensaveis, assumindo a responsabilidade, e fazer, em seguida, as communicações deviqas a seus chefes militares e technicos.
Sua acção deve sempre ·ser tão completa quanto pos·sivel;
nunca, entretanto, póde ser exercida sem a approvaãço e fiscalização do commando.
§ 2. Todo official do Corpo de Saude, qualquer que seja
seu posto ou funcção, está sob a dependencia directa:
a) de um chefe militar, do qual recebe ordens militares
e a quem deve sempre .traz.er ao corrente de tudo que concorne ao Serviço de Sa;ude;
b) de um chefe technir-o do Serviço de Saude, de quem
recebe ordens e ao qual +nforma, por intermedio de seu chefe
militar, sobre a execução do Serviço de Saude, unkameute sob
o ponto de vista technico.
· § 3. Todas as relações de ·serviço e corresp.ondencia of~
cial devem .seguir a . via hierarchica, isto 1é, os officiaes d-O
Corpo de Saude farão suas communicações, ~esmo as vcrbaes, e endereçarão a correspondencia official a seu chefe de
serviço; este as transmitti:rá ao chefe militar; c.ommandante de
corpo, si se trata de um corpo de tropa; commandantc militl:lr de quem depende directamente, si se trata de um hospital ou outro est.ahelecimento sanit.ario.
Deste modo a correspondencia se encaminhará até seu
destinatario pela via mixta do commando e da autoridade technica; a mesma via é seguida para as relações de serviço
ehtre os chefe do Serviço de Saude e seus subordinados.
Bsta via hifwarchica, indispensavel para trazer o commando e a autoridade technica ao corrente de tudo o que lhes
interessa, tem o inconveni0nte, em certos casos, de tornar
muito longo o caminho que seguirão as ordens e pedidos urgentes; nestes casos particulare's, a correspondencia technica
entre os officiaes do Corpo de Saude será estabelecida em
dliaS vias: uma .será remettida directamente á autoridade technica, unicamente por intcrmedio do chefe militar directo,
outra seguirá a via hierarchica normal.

.

0

0

0
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CAPITULO III
ELEMENTOS Dffi EXECUÇÃO

Art. e,o O !Serviço de Saude do Exercito é impulsionado
peal direcção- central, Directoria de Saude da Guerra, á qual
compete a organizaç,ão e preparação de tudo que concerne ao
pessoal, material c problemas technicos do Serviço de Saude,
em tempo de paz e em tempo de guerra.
Cabe, além disso, á Directoria de Saude da Guerra dar,
a todo o pessoal do Corpo de Saude, as dire'Ctivas geraes e
r~solver, em ultima instancia, todas as questões graves e importantes que interessem á Saude do Exercito.
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Art.. 9. 0 Em cada região ou circumscripção militar existe
um chefe do Serviço de Saude, sob a autoridade do commandante da região ou circums.cripção, encarregado de pôr em
pratica as directivas emanadas da Directoria de Saude da
Guerra, manter o bom estado sanitario da tropa e assegurar,
P serviço no territorio da região.
·
Art. 1'0. Os chefes do Serviço de Saude das· regiões são·
seeundado's, em cada guarnição, por medicos que, sem prejuízo de suas funcções proprias, exercem a Chefia do Se.1•viço
de Saudc da Gttantição, sob a autoridade do commandante da
mesma.
Art. H. Nos corpos de tropa, fortalezas e estabelecimentos militares, a execução do Serviço de Saude é assegurada por um quadro de medicas, enfermeiros e padi.oleiros, constituindo uma Fonnração Sanitaria Regimental, sob a autoridade directa do chefe elo corpo ou estabelecimento e fiscalização technica dos chefes do Serviço de Saudo de Guarnição e
Região.
Art. 12. Em ·cada Divisão de Infantaria e nas sédes das
1" c 2" Circumscripcõcs· Militares, funcciona uma Formação
Sanito.ria Divisionaria, centro de recrutamento e instrucção
para enfermeiros, padioleiros, conductores, artífices, etc., destinados ás formações sanitarias da Divisão, em tempo de
guerra, incumbindo-lhes, ainda, a execução de medidas de
prophylaxia nas guarnições da Divisão. Constituem, além
disso, eventualmente, um orgão sanitario para acompanha:r;
as expedições no interior do territorio nacional.
Art. 13. Os doentes e feridos do Exercito, cujo estado
de saude não permftte sejam conservados nas Enfermarias
Reairnentaes, são tratados nos Hospitaes Militares (Hospital
Contrai do Exercito, Hospitaes de 1a, 2a e 3a classes) e Enferma1'ias-Hnspitaes, de onde podem ser transferidos para os
De1wsitos de Convalescentes~ Sanatorios, Estações HydroMiner·aes ou Balnearias.
Art. 14. Além do tratamento hospitalar, tratamentos
ambnlatorios e medidas de prophylaxia re-conhecidas necessarias, são realizados, na Capital Federal, por uma Estação
de Assistencia e P1·ophyla.r,ia, onde funcciona um serviço permanente destinado aos militares e suas famílias.
Art. 15. O material do Serviço de Saude, tanto o de
uso corrente ·como o de guerra, é acondicionado e conservado
nos Depositos de Material SanitaJ'io situados no territori~
nacional.
Taes depositas são destinados a provêr periodicamente,
em material, todos os Serviços Sanitarios do Exercito ·e manter em perfei·to estado o material de guerra que deverá ser
tlisLribuido aos supraditos serviços em caso de mobilização.
Art. 16. Os medicamentos, peças de curativos e utensílios de pharmaeia, necessarios aos serviços sanitarios do
Exercito, são fornecidos pelo Laboratm·io Chimico Pharma~
ceutico Militar, que abastece directamente os supracitados
1
serviços do material de tempo de paz c envia aos Depositos de
Material Sanitario os medicamentos, curativos ·e accessorios
de pharmacia destinados a constituir a provisão de- campanha.
Art. i 7. .Os exames, pesquizas e pericias relativos á
bacteriologia, anatomia, pathologia e biologia clinica são praticadps no Labm·atorio fllilita1• de Bacteriologia.
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Art. !8. A. disseminação das forcas militares nacionaes
e a immensa extensão· do territorio necessitam activa e permanente inspeéção dos serviços sanitarios, tanto sob o ponto
de vista da prophylaxia das doenças epidemicas e tratamento
dos doentes, como da instruccão e preparação para a guerra.
Esta funcção é assegurada por Inspectores do Se1•viço de
Saude, delegados do Director de Saude da Guerra e munidos
de plenos poderes.
Art. 19. Os medicos e pharmaoeuticos·, ao entrar para o
Exercito, teem ne0;essidade de adaptação ás funeoões militares, que lhes será dada por um estagio na Escola de Applicaçâo do Ser'I)ÍÇo de Saude.
Esta mesma escola é utilizada para o aferfeiçoarnento de
de rnedicos e pharrnaceuticos militare& que tenham attingido
seis annos de exercic.io e dá, .aos que d desejarem, facilidades
para fazer urna especialidade á sua escolha.
CAPITULO IV
PESSOAL DO CORPO DE t=fAUDE

Art. 20 Os officiaes que concorrem para a cxe·cuçüo do
Serviço de Saude em tempo de paz, são:
a) os medicos e pharrnaceuticos do Exercito activo, cujos
quadros são fixados pelo Governo, se.gundo as necessidades e
os effectivos dos corpos o estabelecimentos do Excrcp.o
Nacional;
b) officiaes encarregados das funcções de gestão o contabilidade administrativa, nas formacões e estabelecimentos
do Serviço de Saude, que formam um quadro composto e recrutado de accôrdo com as disposicõet particulares
Art. 21. O pessoal subalterno tio Serviço de Saude em
tempo de paz se compõe :
a) dos enfermeiros e padioleiros militares, cujos quadro-s
são previstos nos differentes ·capítulos· deste Regulamento;
b) dos auxiliares de escripta e contabilidade, artifices o
conductores em serviço nos diversos estabelecimentos e
formações sanitarias;
c) do pes·soal ·civil ligado, permanente ou temporariamente, ao S'erviço de Saude
o

o

o

RECRUTAMENTO DOS OFFICIAES

:Art. 2·2. Os· medico·s e . pharmaceuticos do Exer-cito
activo, são recrutados entre ·medicas e pharmaeeuticos diplomados pelas fa·culdades officipes ou officialmente' reconhecidas, após concurso seguido de estagio na Escola de Applicação do !Serviço de Saude,.de accôrdo com as disposic;õPs
contidas no •capitulo correspondente á Escola.
§ 1. O recrutaménto dos officiaes encarregado~ ela~
:funcções administrativ~s nos estabelecimentos do Servi(io rlo
Saude será objecto do regulamento especial.
§ 2. Os officiaes da reserva do Servi co de Saude são
recrutados de aceôrdo •com as disposições que lhes concornem
eontidas nos regulamentos que tratam f1a constituirão o
instrucção. das reservas do E-,çercito.
0
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RECRUTAMENTO DOS HOMENS UE TROPA

Art. 23. Os enfermeiros dos Col'po.s de trbpa, estabeler:.imehtos militares e Formações Sanitariás Divisiotiarias são
recrutados por meio de concurM, nas ·condições previstas
pelo presente rPgulamento e pelo l'egtilámento pará q Ser-viço
nos Corpos de Tropa.
·
§ 1. o Os padioleiros, auxiliares de escriptá; Nmdtictoi'es,
artifices das :For-mações Sanitarias e dot3 Estabelecimentos do
Serviço de Saude são recrutados entre sorteados.
Devem ser robustos e saber ler e escrever.
Levar-se-á em conta, quanto possível, a aptidão prdfissional.
·
§ 2. 0 Os musicos dos corpos constituem padioleiro.s auxiliares e recebem instnwção de padiolciro durante seu serviço.
§ 3. O recrutamento de enfe:·meiros e . padioleiroe dos
hospit.aes militares é object.o dl' disposições especiaes contidas
no presente Regulamento.
0

CARGOS R FUNCÇÕES

Art. 24. Os officiaes r praç.aos do Corpo de Saude são
dist.ribuidos nos cargos e ftmcçõe.;;, cuja enumeração se segue,
segundo quadros ddrrminados pela autoridade competente e
de accôrdo com os effectivos fixadoos:
Directoria de Sandc da G~JCrra;
Chefias do Se!'viço dn Saude das Regiões e Circumscrinções Militares;
Escola de Applicaçfio do SM·viQo de Saude~
Hospital Central do ]à\:ercito;
Hospitaes Militares d~ 1", 2n c 3a clasBes, Sanatorios, Depositos de Convalescentes;
Enfermarias-hospitaes;
Deposito Central de Material Sanitari.o:
Depositas Regionaes de Material Sartitario;
Est.ação de IA.ssisfencia e Prophyla:x:ia:
J_,aboratorio Militar de Bacteriologia;
J_,aboratorio Chimico Pharmaceutico Militar;
Institutos de ensino militar;
Fabricas e Arsenaes;
Formações Sanita rias !D'iviosionarias;
Corpos de Tropa;
Estabelecimentos e serviç_Qs diversos.
TITULO li

Funccionamento do serviço

CAPITULO I
DIHECTORIA DR SAUDE DA GUERRA (D. S. G.)

Art. 25. L-\: Direcfnria de Saude da Guerra, subordinada
di reei a mente ao Ministro da rturrra, terr, por fim a direcção
geral de todo o sel'viço de saude do Excrc>ito e, provisoriamente, a direcção admini~trativa do Serviço de veterinaria.j
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Art. 26. rA! Directoria de Saude compõe-se do gabinete e
i4 divisões
A P e 2• divisões tra_tam das questões relaHv"s â execução dó sérvico de sttt.tde na pttrte ad:rilinistrattva: K a• divisão, d•J estudo dae questões techrticfls relativas ao serviçó de
Bàude; à 4• _divisão, de todas as questõM relativas áo serviÇo
vetcrihai'io.
A 1a e 2• divisões são subdivididas em duas. secÇ()~s, eada
uma; a a• tfivlsflo, em tres secções; e â 4' dlvisão, em duas
secções.
õ

GABINETE

Art. 27. Ao gabinete do director compete centralizar
todo o serviço admjnistrativo da repartição, tendo' a seu cargo:
a) o protocollo, recepção, tegisto e expediç§.o .da corresj)ondencia oifficial;
b) o expediente, despachos do director, transmissão de
ordens, escripturação e o boletim da directoria;
c) a bihliotheca, o archivo e a publicaçãó da Revista da
Dire.ctoria de Saude da Guerra.
PRIMEIRJA DIVISÃO
ORGANIZAÇÃO E FUNCc'JONAMENTO DO
SERVIÇO . DE
TEMPO DE PAZ

s.AJOD:ti:

EM

PRIMEIRA SECÇÃO

Pessoal
Art. 28. 'A ra tSeccão tem a seu cargo ás questões relativas á situação, classificação e tra.nsferencia do pessoal do
corpo de Raude; recrutamento e instrucoão do pessoal sanitario; escolas do tServiQo de saude.
Compete-the €lspecialmente:
a) a organização da8 escalas para cln.ssificações e transferencias dor::; officia~s do corpo de sa,ude e enfermeiro~ militnre8;
b) or~anizacão dos quadros de distribuição .dos ofticiaes
do corpo de sa11de e Pnfermeiros militare~ pelas dive:rt;as comrhiBsões e t1nidades rle tropa; .
c) remesRa ao Estado-Maior Jo Exeteito, para bas~ do
1)ro.fecto annnal de !fixação de forças, dos quadrOIS do pessoal
do serviço de sà:ude;
d) recf'her as :-~nresrntacõrs dos officiâes e enfermeiros,
para o qnf' haverá Jivrm:; esT)e~iaeR;
P) estnrlo da~ quflsfJíes relativa~ ao re(~rnt.amertto dos officiars rlo nn~rlro rlr snnflp P enfRrmeiros militares:
f' pc:tndo nas nnr>c:fõps relativas _r.. instrhcci'i.o rlos offif'.;af's. l"nfPrmPiros militarrs e per::;soal das tormacrJies san1fnri~s rrl!irnet1htrs P ifivh:donatias: -F.scola de Applica~iin do
8~rvico de Snllde; instrum~1lo. e recrutamento de especialistas
pata os hosnitaes e laboratorios:
tl) registro do compromisso dos offiéiae sd.o serviço dP.
r:aude;
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h)' manter em dia os assentamentos dos of.ficiaes do ser.v;co de saude;
i) propor as aggregaÇiõ'es, reversões .e reformas, de accôrdo com a legislacão em vigor;
j) enviar ao Departamento da Guerra as alterações dos
officiaes e praças que devam ser publicadas no Boletim e
Almanak;
k) extrahir as fés de officio, quando forem precisos taes
do-cumentos para fins 'previstos nas leis e regulamentos em
vigor;
l) informar e encaminhar os papeis relativos ao pessoal
dos quadros de saude, que _tenham de transitar pela directoria.
2() SECÇÃO

Material

Art. 29·. A 2" seccão tem a seu cargo as questões conCf'rnentes ao material para. o scrviç(\ de saude .do Exercito;
á organização, funccionanwnto c inspecção dos serviços dé
saude em tempo de paz.
Com,pete-lhe especialmente:
I) ..Quanto ao material:
a)·~ estudo dos assumptos relativos ao aprovisionamento
e distribuição do material para os serviços de saude do exercito de tempo de paz, organizando uma nomenclatura e tabella,s e escolhendo os fypos re:gulamcnfarcs para cada unidade de material;
b) o estudo e informações sobre os JP·edidos d~ fornecin!entos de material para os differentes serviços de saude,
afim de serem despachados pelo director.
c) o registro das quantidades de material &"tistentes nos
deposito~ c distribuidn nP.los ~erviço~ de saudr. fsicalizando
c.s consumos de accôrlflo com as tabellas;
d) a organização da estatística annual de todo movimento de material, de modo a conhecer as exigencias nos depc,sitos para o serviço commum e reserva de guerra.
'li) Quanto á organiímção e funccionamento dos servicos
ele saude:
a) o estudo das questões concernentes :á organizacã:o e
funccionamento do serviço de saude, nas grandes e pequenas unidades de tropa, estabelecimentos militares e sanita ..
rios;
b) o registro da hospitalização militar: numero de lhospitaes, leitos, movimento de doentes, numero de enfermarias
em funccionamento; questões relativas ás admissõe se altas
dos doentes;
c) registr(} daR estatísticas de analyses e trabalhos realizados nos laboratorios do serviço de saude e das receitas
nvladas nas pharmacias militares.
'Iill) 'Quanto á9 Insi_P.ecções, compete á sec·ção coiUgir
dados que facilitem as dos diversos serviços de saude nas
n~gi,ões e est.ahelecimentos militares, registrando as obser:vuçtõJN; c informações colhidas nos relatorios enviados pelos
inflpectore~.
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BERVIÇC) DE SAUDE EM CAMPANHA

1• SECÇÃO

Pessoal e mobilização
Art. ~o. A i a secção estuda as questões relativas ao
pessoal sanitario e suas resevras para o serviço de guerra, á
rnobiilzacão do pessoal das sociedades da Cruz Vermelha e outras de assistencia aos f.eridos de guerra .
.Compete-lhe especialmente:
a) a preparação da mobilização do pessoal sanitario do
Exercito activo e das reservas, de accôrdo com as directivas e
instruccões do Esta:do-·Maior do Exercito;
b) a organizaoão de relações dos profissionaes militares
d& activa e das reservas, de accôrdo com as aptidões especiaes de cada um, reveladas e· reconhecidas nas diversas especialidades, para a sua conveniente utilização em caso de
guerra;
c) a organização de relações de profissionaes civis que
não pertenc.em á reserva e que, em caso de mobilização, possam ser aproveitados de accôrdo com as suas aptidô'es especiaes;
d) a centralização de informações sobre a organização e
pessoal ,profissional das sociedades da ·Cruz Vermelha e outras de assistencia a feridos de guerra, mantendo com ellas
relações constantes para conhecer a instrucçã'O do respectivo pessoal e prevêr sua distribuição precisa para o caso
de guerra.
Art. 31. A secção estuda tambem todas as q'liestões concernentes á instrucção e preparação .para guerra do pessoal
do Exercito activo, suas reservas e do das sociedades civis
d.~ soccorros aos feridos de guerra.
§ 1. Estuda o desenvolvimento a dar, sob o ponto de
vista do funccionamento dos orgãos sanitarios; aos themas
geraes estabelecidos pelo Estado-IMaior para o Exercito.
§ 2. o Examina a resolução desses themas, fazendo-lhes
a crítica, que será dada a conhecer aos executantes, e envia
ar. Estado-Maior do Exercito as conclusões sobre as falhas
e necessidades do serviço.
Art. 32. Finalmente compete ainda á seccão proyidenciar sobre o meio de augmenta:r a contrucção do numero de
reservistas enfermeiros e padioleiros il)ara os serviços de campanha, fiRca!izando a instrurção dos reservistas sanitarios.
0

2n SEOÇÃO

.Material do sm·viço de saude em campanha- For'mlações
Sanitarias
Art. 33. Estuda as questões relativas ao material do
de saude em campnha, organização ·em material das
formações c estabelecimentos .sanitarios de campanha e das so-

~Serviço
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ciedades civis de soccorros aos feridos de guerra e mobilização
do respectivo material.
Compete-lhe especialmente:
a} a organização das tabellas do material para as formações sanitarias de campanha, de a()côrdo com a nomenclatura
geral do material para o servi(~O de saude em campanha;
b) estudo da organizaç.ão o funccionamento do serviço de
saude em campanha;
·
c) mànter em dia os mappas · de existencias e faltas de
todo o material sanitario de campanha, em deposito e distribuído, bem como, ·das providencias tomadas para supprir as
faltas;
d) colher dados sohrr os recursos materiaes das sociedades da Cruz Vermelha e outras de assistencia aos feridos
de guerra, estabelecendo o modo de utilizai-os;
e) orgânizar a csl atistica dos recursos sanitarios civis
existentes no Paiz e estabelecer de accôrdo com o Estado-Maior
uo Exercito, os planos minuciosos da slia utilização;
'
f) o ~studo dsa linhas ,de (~orhmunicações terrestres, marítimas e fluvtaes c ·do respectivo material, no que se relaciortl:l.
com a evacuação de feridos e doentes e abastecimento de mat.erial para o serviço de sande em campanha; estabelecimento,
em collaburação cotn o Estado-Maior do Exercito, de planos
mínuciosos para a utilização dos meios de transportes sartltarios
em campanha;
iJ) estudo dos pontos ·mais adequados para o estabel~ci
mento da hospitalização de campanha e das medidas necessarias para Q 'seu fnnccionatnento immediato em tempo da
guerra; sempre em collabot'a~'ilo com o Estado-Maior do Exer...;.
cito.
3" DIVISÃO
Serviços fechnicos

Ai't. 3.f. A 3a Divisã.u estuda as qüestões f.echnicas relativas Uos Merviços medico, pharmaceutico e odontologico do
Exercito e; bem assim, cabe-lhe a iniciativa dà proposta (Je medidas capazes de melhorar c aperfeiçoar os ·serviços technicos
em qualquer ramo de suas especialidades.
§ 1 . o As secções da Divisão funccfonarão também como
orgão éortsultivo, emittindo pareceres sobre todas as questões
technicas de sua eompetencia, que forem solicitadas pelo governo, Estado-Maior do Exercito, serviços de saude e (l>,_tfras
repartições militares.
§ 2. o 5studa tambem os assumptos concernentes ás con~
diçõrs de aptidão physica para .a serviço militar e questões
technicas sobre in~pér~ções de sa.ude, tratando cada serção da
parte que lhe compPfe c em collahoração intima umas com outras, por intcrmrdio dos respectivos chefes.
§ 3. o A Divisão forTiecrrá á Junta Superior de Saude e
demais juntas de inspe~ção de saude os elementos d ~· orde~
teohnica que lhe forem solif'itados para orientação do criteriO
a adoptar em snas dccisõe~.
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la SECÇÃO
Medicina -

Hygiene -

Pharrnacia

Art. 35. A 1a Secção trata das questões technicas referentes á medicina e suas especialidades, dermato-venereologia,
medicina legal militar, bacteriologia, hygiene, pharmacia, chimica e bromatologia.
·
Compete-lhe especialmente:
a) o estudo das questões technicas do ú'ominio da pathologia medica e suas especialidades, processos therapeuticos e
sua utilização no Exercito;
b) estudo das medidas de toda natureza concernentes á
hygiene individual e collectiva, na tropa e estabelecimentos militares, em marcha e estacionamento;
.·
c) colher dados, pelo registo medico de aquartelamento,
sobre as installações e condiçõ·es hygienicas das enfermarias
regimentaes, · quarteis, hospitaes e estabelecimento~ mlitares;
d) estudo das questões de hygiene dos quarteis, hospitaes
e es.belecimentos militares, estabelecendo ~s regras que devem
ser observadas nas construcções e installações dos respectivos
edifícios, de accôrdo com o clima e as diversas regiões do Paiz;
,
e) estudo das questões referentes aos thermo-reguladores
. .
do corpo humano;
·
f) estudos de prophylaxia, comprehendendo às medidas
J)rophylaticas de applicação teinporaria e permanente, para a
·
protecção da saude d J soldadv~
g) centralizar e estudar os relatorios sobre trabalhos da
prophylaxia realizados pelas respectivas commissões ou medicos dos diversos serviços, registrando-os por unidade, estabelecimento, guarnição e região;
h) organizar ·O estudo epidemiologico de todas as guarnições e regiões militares;
i) estudo das desinfecções e seus meios de applicação em
.
tempo de paz e de guerra;
.i) recolher, por intermedio da 3• Secção, os resultados
das diversas vaccinações praticadas Ii·o E~et'leito.
Ari. 36. A secção compilará todos os dados relativos ás
condições topographicas, climatologicas oú de qualquer outra
o~dem que, em cada região militar, possam influir sobre a hy-'giene e saude dos homens, quer no serviço de guarnição, quer
em campanha.
,
Art. 37. Praticará estudos semelhantes sobre questões
t,echnicas de baot.eriologia, medicina legal Iililitàr, pharmacia.
chimica, falsificações e bromatologia.
2" SECÇÃO

Ciru.roia geral e especialidades cirurgicas

Art. 38. A' 2a seeção cabe o estudo das questões technicas' concernentes á cirurgia geral e especialidades cirurgicas,
ophtalmo-oto-r>hino-laryngologia, vias urinarias, odontologia,
radiologia P ph~Tsiotherapia, tudo de inodo semelhante ao da
t• secção desta flivisão, nã0 sé- para o tempo de paz como
pai·a 'l de campanha.
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E'statistica sanitaria do Exercito
Art. 39. A 3• secção trata do estudo das questões refel'cntes á estati~tica sanitaria do Exercito, cabendo-lhe especialmente:
a) organização de nomenclatura nosographica e inst:r:ucções minuciosas para o estabelecimento da estatística mediCa
do Exercito;
b) org·anização do archivo de estatistica, onde serão conservados os documentos correspondentes a dous annos, os
quaes passarão depois para o archivo da directoria;
t:) pubicaçãn nnnual da estatística sanitaria do Exercito.
4• DIVISÃO
SERVIÇO DE VETERINARIA

Art. 40. A dirccção do serviço de veterinaria, em quanto
permanecer subordinada á do serviço de sau.de, constituirá a
4• Divisão da Directoria de Saude da Guerra, dividida em
duas secções.
Art. 41. O chefP- da divisão é ao mesmo tempo inspector
de Veterinaria do Exercito e, nesse caracter, tem ampla autonomia quanto á direcção technica do serviço. (Ver Regulamento para o Serviço de Veterinaria em tempo de paz.)

Sm·viço rcfe1·ina1'in em tempo de paz
:\ri. -12. A ta secção f.rata. de todas as qursfões concr.rnenfrs ao pessoal, material. assumptos technicos e funcionaJm·nto d1~ serviço veterinario em tempo de pàz, de modc> analogo ao cstabelt.'eimrnt.o ne~tn regulamento para o serviço de

.saude.

2• SECÇÃO

Serviço veter·inm·io ern campanha
Art.. 43; A 2" secção trata de todas as que'st.ões concernentes á mobilização do :pessoal, do material, preparação para
a guerra e funccionamento do serviço de veterinaria em campanha, de modo analog·o an prrscripfo, neste regulamento,
para o serviço de ~mude.

Junta SUJJe1'ior de Saude
AT't. 44. A .Junta Superior de Saudc é constituída por
cinco membros, oficiaes superiores m·edicos, em serviço na
Capital Frd0rnl. ~endo 11rP~idida pelo mais ant.igo ou graduado
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e ·servindo de secretario o membro mais moderno ou menos
t;raduado.
.
...
d
elo
§ 1.0 Os membos da Junta Superior s~o nomea os P
<lirect.or de Saude, tendo em vista o aproveltamento de especialistas para os casos particulares.
§ 2. A Junta Superior funccionará normalmente no H~s
l)ital Central do Exercito e reunir-sc-ha, quando necessarto,
llOI' ordem do director de Saude.
ArL 45. Cabe á junta:
a) inspeccionar, em grão de recurso, os militares inspeccionados pelas juntas ordinarias·;
b) decidir as duvidas ou divergencias suscitadas entre as
juntas militares de saude, nos seus resp·ectivos pareceres;
c) inspeccionar os aggregados por motivos de molestia,
quando terminarem o anno de aggre~ação, ~eclarando se. estão
ou não aptos para reverter ao serviço acbvo do ExerCito.
Art. 46. As decisões da Junta Superior de Saude são definitivas.
Art. 47. O archivo da Junta. Superior será conservado
ptlo chefe da 3" dviisão e considerado archivo secreto.
0

Junta Militar de Saude da Di1·e'Ctm·ia de Saude
Art. 48. A Junta Militar de Saude da Directoria é con-

~;tit.uida

por um oficial superior medico, como presdiente, e
mais dous medicos, em serviço na Capital Federal; funcciona
na -~éde da dlrcctoria, subordinada ao director de Saude da
Guerra.
Art. 49. Esta junta inspecciona:
a) os officiaes e pracas que, servindo na Capital Federal,
não pertençam á 1a Região Militar;
· b) os officiaes e pracas que estiverem em tratamento no
.
Hospital Central do E~ercito;
_ t J vs ?fficiaes _e praç·as, provenientes de outras guarnicoes, que tiverem cte ser submettidos a nova inspecção de
l'aude:
Pessoal da

dire~toria

Art. 50. O pessoal da directoria é o seguinte:
21l Secção:

D!rector de Saude da Guerra, general medico;
a.JUdante de ordens do Director, um primeiro tenente,
medwo, ao mesmo tempo auxiliar (lo gabinete·
c) chefe do gabinete, coronel ou tenente~oronel medico.
d) os officiaes e praças em transito.
a)
.b)

1• DIVISÃO
1• Secção:

d) um chefe, coronel ou tenente-coronel medico,
igualmente da Divisão;
c) um adjunto, capitão medico;

chefe

281)
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2" Secção:
f) um chefe, ma,ior medieo;
n)

um adjunto, eapitão pharmaceutico.
~"

JHVISÃO

ta SerfãO:
h) um chefe, coronel ou t enente~coronel medico, chefe
igualmente da Divisão;
i) 11m adjunto; capitão mcd i co.
2" Secção:
j) um chefe, major medico;
k) dous adjuntos: um enpit ão medico e um rapitão pharmaceu Li<~o.
:~~~

DIVISÃO

1n Secçãc:
l) um clw f e, coronel ou U•ncnle-coroncl 111edico, chefe
\gualnwntc da Divisão;
rn) üous adjuntos: um capitão medico e um capitão p'harmaccutico.
2" Scc~_;ão:
n) um c!Jefc, ma.íor merlico;
o) um adjunto, 1 apitfío medico.
3" Scccão:
p) um chefe. majoi' ll1rclico;
q) um adjunto, capitão medko.
Quando o ehefn da di\·isão fOr' cirurgião, rahe-lhn a chefia
da 2" sect;ão c não a. da 1", rjtle lt~r::í então, por ehefl', um
major medico.
ia Secção:
r) um d1efe, triH'llle--l·m·uu<•l veLcrinario, ao mesmo tempo
chPfc da Divisão;
s) um adjunto. e~ pi Ião ou 1o tPnente vetcrjnar·io.
2a Secção:
t) um chefe, m:-tjor veterinario;
u) um adjunto, cap-itão ou 1o tenente veterinario.
Paragrapho unico. Alt;m do pessoal technif·o, terá mais a
Directoria:
a) um almoxarife, ofticial contador;
lJ) um archivjsta. offieial rdnrmado;
c) sargnntos auxiliares dP cseripta C'lll numero sufficiente;
d) um porteiro:
e) dow; continuo:--;
f) sPis ~;nrventi'S .
.\T1 !llfll'lÇOl:S DO PESSOAL

Do Direclo1· de Saude
Art.. 5J . O Dirnctor dn ~:mdc da Guerra. directamente
subordinf!xln ao l\Hni~tro da <1nPIT'a, é o chefe do Conpo de
Saudc r: o pril\lcipal r·r::-:pons'aYrl pelo bom funcoionamento do
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~.erviç.o

sanitario do Ji!xercito, na Directoria, reparticões, estabelecimentos militares e unidades de tropa.
Art. 52. Exerce acção de commando sobre o pessoal da
))irectoria e estabelecimentos que lhe Rão directamente subordinado&.
Corresponde-se directamente com o Ministro, o Chefe do
Estado-Maior do Exercito, os Directores dos Serviços e Commandantes de Regiões e Circumscripções Militares, e, por via
hiera!·chica, com os chefes de repartições e estabelecimentos e
~ommandantes de grandes e pequenas unidades,
sobre assumptos e exp·edicnte relacionados com a Directoria ou com o
serviço de saude.
.
Art. 53. Em easos de epidemias ou de calamidade publica, que affectem a saude c a vida da tropa, o Director de
Saude agirá em nome do l\1 inistro, com plenos podeers de
acção, relativamente a to.dns as providencias urgentes que forem nrcessarias para debellar o mal, fazenqo, p-osteriormente,
as communicações devidas :ís autoridades competentes e pre~nchendo as demais formalidades administrativas.
Art.. 5·L Compete ao Director de Saude:
1) dirigir os trabalhos da Directoria, velando pela fiel
(Jbservancia das leis, reg~lamentos e ordens em vigor, co.o.cernentes ao serviço de saude rlo Exercito, bem como pela disciplina do pessoal da Direetoria e ~stabf'lecimentos della dependentes;
2) fiscalizar, directamnnte o hmccionamento dos serviços
technicos, administrativos 0 economicos dos estabelecimentos
e repartições directamente subordinados á DirectDria, tomando
as providencias neeessarias e solicitando do Ministro da
Guerra as que não forem de sua alçada;
3 J velar pelo bom funcconamento do serviço de saude
de todo o Exercito e instrucção sanitaria ministrada nas unidades de tropa, hospitaes. estabelecimentos de saude, Escola
de Applicação do Sen·iço de Saude, etc., organizando themas
para ~orem desenvolvidos vrllos chefes de serviço de saude das
Hegttles o fazendo a erit.iea dos que lhe forem enviados já re~olvJdos;

.1) propor ao ministro a adopção das medidas neces·sarias
para melhorar as condições da saude e hygiene do soldado e
as dos serviços;
5) prestar ao ministro esclarecimentos sobre todos os assumptos sanitarios do Exercito e aconselhar medidas sobre as
condições hygienicas dos quarteis e estabelecimentos militares, exist.entes ou por constr·uir, e as das guarnições;
6) propôr ao ministro as nomeações e transferencias nos
0ffic:iaes medicos, pharmaceuticos, dentistas, para os divenos
ervir:os nos corpos. hospitaPs, estabelecimentos sanitarios, ~>s
tabelecimentos militares e de ensino f~ outras commissões, dn
~wcôrdo com as necessidades t.echn.icas de cada serviço;
7) distribuir os officiars, em ex·ercicio na directoria, pelo
gabinete c divisões, transferindo-os de um para outro serviço,
cc:nfnrme a aptidão e&pecial de cada um;
,
8) nomear as commissões necessadas para o estudo rle
que;;;iões da alçada da directoria, podendo requisitar do ministro nffieiaes que não sirvam sob sua jurisqiccão;
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9) dar exercício numa das secções da directoria, ou

UIJS

es: abelecimentos .subordinados, aos Jofficiaes addidos á dir·ectoria ·
10) ·transferir os enfermeiros de um para outro hospH.ll.
í~nnforme as necessidades do serviço, e provor ao ministro as
nomeações c promoções, de accôrdo com as disposições em
·v'igl•l';
11) exercer a !policia militar, de accôrdo com os regu!a-

nv.:nlos disciplinar c processual criminal miJitar, sobre o pesRoal milita1· ou civil, em exercícios na directoria ou estabele- .
cimentos directamente subordinados;
·i 2) solicitar directamente ao chefe do Estado-Maior do
Exorcito, dircctorias, departamentos e repartições ciVIS, e.
prr via hierarchica, das demais repartições e estabelecimentOi
militares, as informações, dados ou documentos necessarios,
tnformando 'igualmente a estas autoridades o que por ellas
fôr solicitado, a bem do serviço publico;
13) estudar a natureza e origem das doenças infecciosas
e parasitarias reinantes na tropa, providenciando sobre o estabelecimento de prophylaxia permanente, para o que se en!entler{t. com as auto6dades competentes, solicitando do ministro as medidas, cuja adopção escaparem á sua alçada;
~ 4) satisfazer as requisições que lhe forerr1 feitas pelas
autoridades militares competentes, trelat~vamente á,s nec~s
~~idades dos res1pectivos serviços de saude;
15) autorizar n fornecimento, pelo Deposito Central de
.Mr.terial Sanitario, tios pedidos ordinarios e extraordinarios
para os diversos serviços c, mediante prévia antorização do
r.tmi~.tro, dos extraorclinarios relativos a material •não constante das respectivas tabellas;
16) dar parecer ~obre qualquer trabalho scientit"ico apresentado pelos officiaes do Corpo de .Saude, autorizando a publicaç.ão ua Revisf.a da Directoria dos que merecerem tal distineção, c propondn a adopção das indicacões aconselhadas,
que sejam vantajosas ú hygicnc ou ao serviço, eabr-ndo-lhe a
fiscalização, sob os poutos de vista technico e militar, das
publicações feitas na Revista;
17) examinar os papeis que tenham de subir a despacho
do ministro, emittinr1o seu parecer, quando julgar necessario; dar parecer ou informar qualquer assumpto de serviço .
tcchnico que lhe for· proposto pelas autoridades militares;
18) informar ao ministro do resultado das commissões
c.c;peciaes desempenhadas pelos officiaes do Corpo de Saude,
voe designação sua;
19) organizar, na medida do possível, os mnseus de bygienc, anatomia pathnlogica, cirurgia de guerra, etc., fomentando o sen desenvolvimento;
~O) pl'nvidcnciar sobre a compra de livros e assignatura
d•~ revistas scien Ufica~. para maior desenvolvimento da bibliofhcea da Dirccf.oria; compra de apparelhos, instrumentos
f! mais objectos utcis aos servicos da reparLicão, dentro da·
verba que lhe é de~t.inada;
21) organizar o orçamento das despezas a realizar com as
experiencias e estudos a cargo da Directoria, apresentando-o
ao ministro da Guerra;
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22) rubrical' o:- pedidos dos chefes do gabinete e uas die ahtorizar o respectivo fornecimento;
23) rnbricat· ns livn}s de escripturação, putlemlo delegar
tal attribuição aos chefes das divisõe8;
:! í) mandar pas:;ar ecl'tidõc1', quando requel'idas com n
declaração do fim a ·que se destinam c desde que não haJa
ineonven i ente ew despachai-as;
25) antoriza:r, mediante requerimento e recibo, a rcst.JI.uir;ão de documentos apt·esenlados pelos candidatos inscn-ptos para os concursos de admissão na Escola de Applicacão
do ~erviço uc 'Saneie;
26) remelter á Dircctorin de Contabilidade da Gnerra as
fnlhn~ do vencimentos do pessoal da Directoria:
27) publiear em bolct.im ag ordens de serviço que_ devam
cheg-ar an conhccimrn1o da Dirl"ctoria e estabelf'cimentos subordinados;
2H) dar romprnmt~~n aos officiacs
nomeados pnrn. o
Corpo de Saude, na pre.~ença dos demais officiacs da Direcl o ria r de arcôrdo com a~ disposições em vigor;
2V) a ti Pnder c pt·ovidenciar sobre a::; queixas nn parl.cs
rio~ elwfes mtltarns sohrP- falta~ no ~crviço, rl~pend~ntf·~ de
rcc::,wnsahilidad!' profi::;tonal do pe~soal, propondo ao minisl.t•n
a~ suhsUf.ui(;ÕPs nccessarias, a bem do servi~.:o; providencHll'
junfo ás :mloridades cnmpet.ent~~ ~obre qualquer ob~taculn
que s~ apresente na execução do serviro tcchnico, por pal'ltl
do.;: rPspecUvus profissionae~;
:JO) concodet· tlisppnsas drt serviço ao pt•ssoal milifar e
Pivil da DirectOJ·ia ,. as ft'·t·ias r·PgulnnH'ntarcs, de acdlrdo eom
as disposições em vigor;
:JJ) to mal'. pm·t~~ nos Lrahal h os da Commissão dt~ Promo~·õ('s. rclatiYos ás I•romoc.~ÕI'S no Cm·po de Saudc;
32) ordenar as iuspecçõPs de saudc pelas Juntas Supc.
I·io1• de Saudc n Ordinaria da Dit'f'Ctnria de Sattdl", solicitada~
IH~ las autol'idades c' tlllpf•l "'11 p:-;, dP arctJI·do ('Oill as disvosicõP~
em vigor;
·
a:n rr•nwf U~1· ao rnin i:-:1 1·o o ''"laforio annual do movimento
da J'r•ptu·Ução ~~ r•stalteletiJtH'lltos subordinados e demais serYiços do saudn do Exerci to, cm1signando as principaes necessidadns de cada -qm n pl'opondo as medidas que a pratica e
o progt'('SSO da stif'neia acnniowlharem para mellwria do serviço.
Do l'hr{f' do aabinctr.

visõe~

;\ri,. ~)5.

Inemnbe-IIH•:

l) dirig·ir os ser\:j,~ns do Gabinetr, rcntralizando todo o
ll·almlho administrativo· da Dirretoria;
21 conferir e authent.icar as cllpias c assignar n~ certidõr:t
q1 w fo1·em passadas, por despacho do dircctor;
3) J•cceber c distrilmir pelas Divisões a correspondencin,
llcvidamcntc protocollada, conforme a natureza o o objecto de
cada documento, cxecpt.o os de caracter rcserYtHio ou secreto~
especialmente dirigidos an dirr.ctor;
·~' organiz.ar c fiscalizar toda a escriptul'ação, ~<.wviços dr)
profoeollo, regJsft·o o archiYo e os relativos ás alterações ocporridas com o pessoal da Directoria;
.~eis dQ 1921- V.91._, ,yr
1~
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5) prohibir informações de qualquer natureza a pessoafl
estranhas, salvo ol'dem cxtJressa do director;
.
.
G) organizar os pedidos de artigos de expediente, provi·
flenciando sobre a encmlr.rnaç-ãu Llc minutas, holctins, avisos e
oHieios da repart.ir;ão:
'
7) redigir o holet.iw da Dirccloria c todos os paveis e
despachos officians, que dependem da assignatura do director;
8) fiscalizar os scrviGOS da Bihliotheca;
H) dirigir os lrabaJh(),c; da p~!blicação da Revista da Di1·cclm itt de 8twd~. o asseio n hygicnc dos locaes da Directoria-;
1O) fisealizar o~ scrvi1;ns do Gabinete c port.aria c o ponto
~lo~ ~_~mpr·pgados eivis. !Pvando ao conhecimento do dircctor a.~

faltas e lt·mL.;grt'SS•Jt'S \'Pl'il'il'adnc;:
11) apresenlar o !'XfH'dirmte :í assignatnra de director e
peovidPneiar para que nfío haja dr'mora nas informações dos
p;:t fWÍ~·i · qllC transitam JW)a Dil'l'l~f OI' ia.
Art. Gli. Os auxiliares dn nahinetc executarão os trabalhos qw' lhc:-5 forr·tn di:-~trih11itlos pelo chefe, cabendo-lhes tamlwuJ co!ligit' dados pat·a o i'l~latnl'io do Llircclor.
/\r· L 57. O aj11danf f' df' m·dpns do diroctor, a este. direel:tnHmtn suborrlinadu. <'· lamlwm auxiliar do gabinete, cabcntitJ-1 h o mais:
1) acumpanhat• o úirPctol' nos diversos serviços a seu
cargo. Pxeeutando os trabalhos quo elle lhe determinar;
2) at.tcnrler. na Di!'l'l'loria, :'is vcssoas que procurarem·
fallnr ao dircctor.

Dos chefes dos dwisúes

Ar!. 58. A11:.; ehefes das DiYisÕL'S incumbe:
1) dirigir os SPl'\'iços das snas Divisões, devemlo ter a
itlieiativa dos ~~~;tmlos, da m·gnnização dos dados ~~ documentos
inrlispcnsavcis á l'(~aliz:u:~o dos trabalhos de sua emnpetencia:
:2) manttw c~m dia o l'nspeetivo expediente, despachando
pat·a as scevões os papeis f'. assumptos que reclamam parecer u
estudo das mcsmns, deYPnclo ter um livro de vrotocollo para
l'f~gislo das nntrarlus P sahidas dos papeis;
;}) sol i citar dirnetarncnl e dos chefes das llemais DiviRt1c•s os dados e inforrn::u;õcs. que forem necessarios ao estudo
o J'nsolução das qnPsllícs de sua eompetencia;
-i) ~olicitar. por intermedio rJo 'lirector de Sande, as mfm·mai_,'Õl's c dado-; 'flJe dqJcnclcm de rcparf.il_,'ão on estabelecimento estranho á J)il'ndol'ia:
!) ) submettrr á a.s~i,gnntura ou eonsnHa do direclor todos
os trahalhns l'f~alizatltls nas srcrõcs de cada Divisão:
G)
eonfPr·ir P au tlwntira1~ as ced.idões c cópias de docu!nentos perteneenle~ ás DiYisõcs n apresei?-tar, até 31 de janeiro ao chefe do Galnncte os dados necessarws a eonfecção do
rclatorio annual do di redor.
n.us t'hl'/l's tios secções
. ~\d.. i) H. Ac!s ehefes das secções compete dirigir, incumhnu.lo-se dellcs Juntam ente com seus auxiliares, os estudos e
.trabalhos affectos á respectiva secçãQ e di~riminados Jleste
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regulamento, tendo a iniciativa para o maior <tesen~olviment:J
technico da secção e acquisição dos recursos ute1s ao bom
desempenho de suas funcçõcs.
Dos adjuntos das secções

Art. 60. Os adjuntos das ~ecções exeçu tarão com zelo e
uiscrcção OS trabalhos que lhes forem confiados pelos chefes
I

Do contador
Art~ 61. O official contador, directamente subordinado
ao chefe do Gabinete, exerce, na Directoria, funcções analoga~
ás dos contadores dns• Corpos, cumprindo-lhe especialmente:
1) organizar e assignar as folhas de pagamento do pessoal da Directoria, que serão verificadas pelo official a quem
competirem as funcções de fiscal administrativo, entregando
ao chefe do Gabinete a nota, visada pelo fiscal, úo numerario
recebido para ser publicada no boletim;
2) receber das repartições )competentes o dinheiro pertencento á directoria;
3) effectuar todos os pagamentos, não só de vencimentos
da pessoal. como t.ambem os das despezas da directoria;
4) organizar e ter em dia o mappa-carga de material da.
directoria.

Dos auxiliares de escripta
Art. 62. Os auxiliares de escripta executarão, com zelo
e discreção, os trabalhos que lhes forem confiados pelos chefes e auxiliares das respectivas secções e divisões. ·
Art. 63. São distribuídos .pelo gabinete e pelas divisões,
conforme as necessidades do sel'vico e por propostas do chefe
üo gabinete ao direcfor.
.
Art. 61:. A. o archivista, directamente subordinado ao
chefe do gabinete, cabe conservar, em ordem e asseio, o archivo geral da directoria e a bibliotheca.
Do porteiro. continuas e sm·ventes

Art.. 65. O porteiro. que é o chefe dos empregados da
:vortaria, fica subordinado ao chefe do gabinete, incumbindo-lhe:
1) dirigir e fiscalizar os trabalhos de limpeza e asseio das
dependencias da directoria, trazendo em perfeito estado de
conservação os moveis e objectos sob sua guarda e os da sua
carga, organizando as respectivas relações e ficando responsavel pelos extravios;
·
2) abrir e fechar as dependencias da directoria nas horas
regulamentares ou que lhe forem determinadas;
·
3) rceber e expedir, com o maior cuidado, a correspon-dencia da rlirectoria, lançando os despachos no livro da porta,
true fica Poh sua guarda, e conservando sigillo sobre os assumpt.os de serviço, de que tiver conhecimento, no desempenho ele sua funccão;
·
·

ACTOS DO PODER. :E:XE:CU'l'tVO
lt) fiscalizar os serviços dos continuas ~ serventes, par-:f icipando immediatament~ ao chefe do ~bmete, as faltas e

transgressões disciplinares de seus subordmados;
5) cumprir e faz.er cumprir fielmente as ordens que reeC'bcr ·do gabinete e da directoria;
.
'
G) mantf'r a policia nas ante-salas, de modo a ~v1tar qual-qucl' irregularidadP, reeurr~ndo, quando desobedecido, ao cheio do gabinete;
7) prohibü· o ingresso dn pessoas estranhas nas sala~ de
l 1 aballw on dependencias do edifício, salvo ordt>m superiOr.
Arl. 6G. Aos continuas compete:
1) auxiliar o pol'leiro n transmittir os recados ou orden~,
que forem dados:
·
,2) attPnder ao chamado dos officiiles P funccionarios,
cumprir as suas orflrns. em nhjecto de servico, avisai-os
quando proenraflo~, eonduzir e t'ntre.gar os papeis dentro da
re.particão.
Art. 67. O mais antigo ·dos contínuos substituirá o portci1·o em seus impedimentos transitorios.
Art. 68. Os ~erv~ntes são encarregados de t.odo o serviço c Jimpeza o quaesquer outros que lhes sejam ordenados,
i' oi icitando do I! Jrteiro os recursos necessarios para o cumprimento de SeUF> df'Vf'J'f'~ ·;\ df'VendO lambem auxiliar O SerViÇO dos contJpno~.
Conselho fldrni1âsf1'afívo

Art. 69. Sua organizacã.o o funccionamento serão reguladoR pelas di~posiçõPs do regulamento em vigor, pura a administração dos corpos de tropa.

Nomcar;ôes;, roncw·sos e su'fistitUI:{!ÕCS
A~ t.
nffieiae~.

i O. O rlirnctor ~~ nomeado por decreto e os demais
pnl' por I a ria d.d .Ministro, mediante proposta do

dircctor.
Pamgntphn 1mieo . .\ dm;ignação da flivisãn ou secção
nmle ficam servindo os officiaes nom~ados para a Directo'ria
de Saude, ~~ feila pelo cHrcctor.
Ar!,. 7 J. Os sarg-entos auxiliares de escripta são nomeados para n. rlirPrtoi'ia pelo chefe do Departamento da Guerra
J_o(H' solicita1;ã.o do direetor de saude.
'
IParagraplto nnjco. O archivista é nomC'ado pt•lo Ministro,
rnr proposta rln rhreetot' dP saude.
Art.. 72. 0 porh~irn. cs rontinuos c os serventes são nommtdos pP)o rhrrctor.
Art ·. 73. O dirr~et~r ~; snhs~ituido em seus impedimentos
pP~o offi~ml que lhe f•.n· 1mm0dmtamente inferior em hierar('hm ry11.h!ar, salvo dcSitrnação especial do Governo; os chefes
das dJv1sor~. pnJo ehefe dP secção mais graduado da divisão·
~~~ e.he.fes de ser~ãn. pf'lo adju!lto mais graduado de sua secção:
'·•:aragrapl~o Uf!IC~.. Quanto as outra~ substituicões, o direc_~or providrnrmJ ,,, de accOrdo com as convenieneias do ser...

:VJÇO.:
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tmSTITUIÇÕES, VENCIMENTOS E PERDAS, A QUE ESTÃO SUJEITOS
O~

EMPREGADOS CIVIS, TEMPO DE SEP.VIÇO, PENAS
NARES, I"ÉlllAS, LICENÇAS E APOSENTADORIAS

DISCIPLH

Art.. 7 4. Regularão estes assumptos, no que tiverem ap~
11licação á directoria, as disposições estabelecidas nos respl~
t.Uvo:::. r.apitulos do regulamPnto (\a Secretaria da Guerra.

Art. 75. A' direct.oria ficam directamente subordinado~
estabelecimentos sanitarios seguintes:
Hospital Central do Exerdtn. Laborat.orio Chimioo Phar~
maceutico Militar. Laboratol'io :Militar de Bacteriologia. Deposito Cenlrul de :'\lnff'I'ial Saniinrio r E~ro1a dr Appliea~ão do
SPrYico de Sande.
~út. 'i G. Todas as disposições do R~gulamento da ~er,ro
taria da Guf'rra sobre M empregado:-- rivi~ sftn applicadn~ aos
de igual ('atf':-roria 1la Dirf.'cioria, no qnr se eoa.rittnnr com a
natm'1~za de sua organizarão.
!
Art. 71. A e~wript.uraçfio da Dirrcloria é feita (lc_accôrdo com O=-> mnrlPl08 vigentr~s P os qnc forrm organiza.dos
para os serviços especiaes de prophylaxia, est.atistica, qu::trli'OS
rle mobilização, etc .. em in~trnrl]i3es especiacs, propostas pelo
director e aporovadas pelo ministro.
Art. 78. O~ offir~iacs do Corpo de ~~ude são nflmeado•
ou transferirlns para as diversas commissõe~ nos corpos d~
tropa. hospitacs, estabelecimentos militares, dr. .. pnr porf.aria
do ministro ou drr.reto, conformf' os regnlamrntos. mas s('mpre por proposta do dirrctor de Saudr.
Paragrapho nnko. Os commandantes das Regiões, sómente nos casos de necessidado urgPntr. por falta rvrmt.ual de
profissionaes, podem transferil-os dent.rn das resp,~etivas Rf~
giões, provisoriamente. de uma para ont.ra commh;~ão. aM quA
seja normalizado o srrvfço, far.f'ndo disto sciente o direr.t.or.
de Saude.
O!:~

Art. 79. As attribuicõr~ conferidas á extincta fi• Divisão
do Depa.rt&ment.o do Pessoal da Guerra passam para a 1& Divieilo da Directoria de gaude da G'nerra (ta· Reccão), qm~ rocebPrá o T'eSpPctivo nrchivo.
. Art. 80. Os aetuaes primeiroF~. sPgundo~ P Vwceirn~ offictaes pertencentes ao quadro dos funccionarios civis da Directoria., são conservado~ P respeitados os rU.reitos adquiridos.
As .suas vagas ~nrão prePnchirlas por sar~ento~ auxiliare:.;
de escr1pta.
Art. 81. 'Emqnanto o Ouadro de VPt.~rinarJos não pn~5\nir o tPnPntr-.rornnrl r maâorP~ prrvisto~. as funcçõps de
chP:.fe ela 4• Divi~iio da. DirPrtoria p inspE>r.t.nr de Veterina,ria
l'~rao desempenhadas por um .coronel ou tenentP.-corone1 medlc?; a~ dP che:fe de secçã.o e commandante rla Escola de VP,lermarta, por ma .fores medi·cos ~

,.,
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Art. s2·. O director do saude mandará organizar instrucções, pormenorizando o funccionamento dos serviços. da Directoria, repartições e estabelecimentos sanitarios, as, quaes
entrarão em vigor depois de approvadas pelo Ministro da
Guerra.
·
CAPITULO II
j\ERVIÇlJ DE SAUDF. NAS REGIÕES E CIRCUMSCRIPÇÕES MIUTÀRES

Attribttições geraes
Art. 83. ;Q Sel'viço de Saude, em cada Região ou Circum...
scripção Militar, é diri.gido por um official superior do quadro medico do Corpo de Saude ·com a denominação de chefe
do Serviço de Saude da Região ou ·Circumscripção Militar.
Este official é nomeado pelo Ministro da Guerra, por .proposta do dirPctor rle 8aude da Guerra
apó~ entendimento
entre e:.1tt' ultimo f~ o eommandante da Região.

e

Subordinaçtlo
Art. 84. O chefe tio Serviço de Saude fa.z parte do Quarf.el-GPtu'ral do commandante da Região ou Circum~cripção
Militar, ao qual é direetamente subordinado.
Sob o ponto de vista tPchnico, é subordinado ao director
de Saudo da Guerra, de .quem é o representa.nte regional e
corno tal eneanegado de assegurar a .conservação da saude da
tropa c o tratamento flos dof'nte~ e feridos em todos os corpos, sf'rviços 1• i'sfa.hPlceimrntos militares da Região ou Cireumseripçno.
Cm>tcspm1dencia

Art. S!'l. Corresponde-s~ directamente com o commandanfc da Jlcgião on r.ircnmsrripção, a quem dá informações
sohre as epidemias nn factos importantes, relativos ao Serviço
de Snndc. c propõP as medinas que jnl:ga.r necessarla~ para a
eonsnrvnrfio no horn rstado ::;anitario da tropa c exPcucão do
sprvir,o. ·
Corresponfle-sr com o director de Saudc da Guerra, por
intr>rmedio do commandahte da Região ou Circumscripção.
Todavia .. Pm ensos dr urgcncia. aue se relacionem com· a saude
puhHcn. ou da fropn, pódo cntrndcr-se dircctamP.nte com o direct.or dr Saudc da Gnrrrn por telegramma, devendo, entretanto. dar r.onhccimrnto dP sru ar.to ao commandanto da Região ou Circnmscripção. Rrrlige. em seguida um relatorio
circumstanciado, indicando as providencias tomadas e por tomar. EstP rela.lorio é estabelecido em duas vias, das quaes
urna ô dirigida ao eommandantc da Região e a outra enviada
dirrctamentc ao rlirector ne Saude da Guerra.
Corresponde-sP rnm M mrdicos chefes de corpos e esta.helr>rimento::;. por in f 0rmrdio dos rf'spectivos commandantfls
on rlircrtorf'S.
Corresnondr'·-Sr flir·oef[lmrnfc cn-m os dirref.orcs do~ hospit~li'~ rnllitn!'(';; rla Hf';_dfio nil ~r.ircnmscripção P com o ehefp,
da fnrmação snnitnria divl:Jinn~wi~!. fJUC llH' ":ÍO flirrrhmrnto
Rt:bonlinarln~.

~CTOS
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Pessoal

Art. 86. Para a execução do serviço, o cfiefe do Serv!co
de Saude tem sob suas ordens um pessoal composto, em prmdpio, de um rrtedico, capitão ou subalterno, adjunto:;. de sargentoR IHira o~ trabalhos de contabilidade ou secretaria e soldados ·auxiliares (Pm numero variavel).
ACÇ~O SOBRE O PESSOAL DE SAUDE DA REGIÃO

A.uto1'idadc -

Poder disciplinm·

Art. 87. O chefe do Serviço ·de Saude tem autorid~de completa sobre o pessoal sanitario do Quartel-General, !lss1m como
o do~ hospitacs militares, estabelecimentos do Serviço de Saude c formação sanita ria divisionaria.
.
T('m autoridade techniea sobre os med1cos dos corpo~ da
tropa n Pstabelecinwntm-:, cuJo serviço fiscaliza permanente·mente.
Para o pessoal que não está directamente sob suas ordens.
pede, em caso de faltas technicas, a~ punições necessarias ao
commandante da região ou circumscripção.
Trans(erencias

Art. 88. Propõe ao commandante da região a designaçii{)
de officiaes do SerYiço de Rande da região para assegurar os
segnintes serviçof;:
.
a) Servico dn guarnicão.
Cuidados a dar aos officiaes
sem corpo de· tropa c suas 'famílias, militares em transito. empregados militares e respectivas famílias, operarios civis dos
estabelecimentos militares;
b) juntas militares de samle P juntas especiaes para inspecção de conscript.os;
c) substituiçõns t.emporarias devidas a casos de urgencia
ou motivos importantes nos diversos serviços medicos, pharmaceuticos ou odontologicos da região.
As transferencias assim feitas serão communicadas. com
brevidade, ao director de Saude da Guerra e essa commun!cação será acompanhada de pPdido de designação do titular definitivo.
·
Art. A9. Em caso de insufficiencia do pessoal medico,
pharmacentico on ndministrat.ivo, dirige os pedidos neces~m
rios ao director de Rande da Guerra, por intermedio do commandante da .região. Estes pedidos, si as circumstancias o
exigem, serão feitos por telegramma, directamente, e cünfirmados immediatamcnt.c por officio, sendo este enviado por
via hierarchica.
·
Relações de a,lterações
Art. 90. Envia trimestralmente ao direetor de Saude da
Gucr·ra. por int.ermrdio do cornmandante rlâ região, as· relações de. alter:!çÕPs dos officincs do Corpo de Saude sob sua~
Çlrdens. ~as supradit.as relações serão assignaladas todas as
mformaçoes, que possam influir sobre a promoção do pessoal,

ACTOR DO
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Art... 91'. o chefe do Serviço de Saude 'é sempre õuvido
na concessão de licenças, féria~ ou dispensas do serviço, dos
medicos ou pharma-ceuticos.
Recebe notlficaçâo, por intermedio do commandante da
regUio, das punições desciplinares que lhes forem infligidas,
b~m como dos pedidos de demiss~o do ser':iço do Exerr.ito o

pt·opostas para mudança d:)

~na

Bituar;ão m1hf,ar.

Art. 92. Qnandn sobrevier ltm r.aso circnrgiro de gravidade, em que o paciente s~ja intransportavel, e haja pedido
tP.legra'l}hioo ·rlo mectico interPssado, n cllefe .cto Servico dfll
Snttde f'nvJnrá ao loeal um opr1·ador. ~rns a,iudanffls lflrhnicm;
p, n rnnff'rinl julg·arJo nern<l"l·a1'1o P:lt·n u. intorvrnf;iiu •.
Pessoal an;niliar

Art. !J3. 'flem. ~cmp1·" rm dia, o qundro cln:-: enfor•müiro~.
padioleil·os (' eonductore~ ~anilario~ da n,,gi:1n (\ provo~n a;;
trnnsferPtwins nPr.PsRm'i::t~. IPnmdn 1'111 cnnfn n :1pfidiln f' i.u~t l'tJCr,ão Jlf'Ofb:-;iflll<ll dfl~ ltc tfllf'll~.

At'f.. tH. O elieft' do Servir.o de 8attdn é posto ao corrrnte, por inlernwdio do commnndantc da região. das informnç{)r,r;~ fornecida~ pela ~amle Publica
~
autoridade<:; cilvi~.
~ohl'e o fls!ado sanitario rla~ popnlaç.õf'\~ P suas npidemins.
necehe .fln~ mcdions dCis cnr•r1os P estahelnf'imentos. por
via hierarchica, as l)artPs w·.riodir.a~ 011 PXtrnordinarias so1Jt·c
n o~l.arto ro~nnif.hrfo. hy#!h•tw. i.m~b·trrção dos Pnferrnf\h'oR e pa-·
rlioltlir·ns. \':lc('inaoiic•s " n•v:w~fnai]Õfl$. f~pidPnJiú~ ntt nnr~n0:1:-<
dr' f:'nidemias.
Pa.rn estas lllt.fma~, a parte póílf' ser JH'N'.odida de tHn te•

l<'grnmma flnviado dit·MtnnwnfP.

'Arf. 95. A' primf'lira manifPsl ação de Ppirlemla. o rhrff'

~m·vi~ó de 8aude sol i cita do commandante da Região as
ordem~ e pt'ovldP-nefa~ nece~snria~ para se tr•an~portar immecti:tfamrnte á localidade, onde e11a snrgln. afim rJr nssrgnrnr o~

dn

mrin~

·dP eohefe1' a doença.
EnYia dirrcfamfmf e no direcfor de Snudo na Gnerrn. por
frlPqJ•amma, a~ pl'imniras informaçõ~Cs ctne recolher sobre a
epidf'mía e as medidas postas rm pratica para combatel-a.
Este telegramma é sPguido. lngo quP fm· no~sivel. de um
relat.orio minucioso. precisando :l sitnação snnit.aria, os rrieio~
em'Prf'gado~ para rlf~bellar n mal. o qne ainda resf.a a fazer e
pPdido dos l'f'etn·sns' nccessario~. O J'elat.nr·in (~ J'Nligido mn
rlnas vln~: uma •para o cnmmandanle da rf'goião e ou{J·a l'('met ....
.t.ida àjrectamcnf e no dir·rrtnr· d,, tSande da Guena •

ACTOS DO PODER EXECUTIVO"

. rA$ mesmas disposições serão observadas toda vez que

alguma. modificação importante ou algnm. facto particular ·de
natureza· a interessar o díreetor de Saude da Guerr.a venha a
vrodu?.ir-se no cur·so da epirtemia.
Casos pallwlogicos g1·aves
Art. 96. O chefe do Serviço de Saude é informado do
todos. os casos pathologicos graves ou insolitos que os dire ...
ctorús dos hospitaes julguem dever lhe communtcar. Se lhe
é pad ·do, ajuda-os com seus conselhos sobre o tratamento
dos doentes ou PI'ovoca conferencias medieas· com el~pc
eHlll~fa~.

Huaicne -

Visitas im.p'revistas

Art.. 97. O chefe do Serviço de Saude ·é encarregadc
~spccialmento de estudar a hygiene geral das differentes localidades da Região, que gejam paradas de cot·pos. Para es~o
fim. é autorizado a visitar inopinadament.P., tantas vezes
quantas julgar necessarias, as enfermaris-regimentaes, enfm·mariaR-hospitaes militalíe& e o~ ... diff'erentes estabelecimentos do Serviço dP- Sande. As obrigações que lhe incum·
bem ser·ão enumeradas em instrucrões especiaes.
At·t. 98. As observações feitas no curso destas visitas
serão incluídas no relatorio annual que o chefe do Servic~~
de Saurte envia ao director de Saudn da Guerra, ao mnsmo
tempo que a estati~tica annnal.
lTfsitn dos qttm•tefs

Art. !l9.

Nos eorpos rtn f.ropa, .o chr.fp flo Srrvico do

o~ nquartellamento~· sómente sob
o ponto d ~
''f~f:a c:fa hyigiPnfl•. HMehP. ~pa'Itl :es:sc fim, instrucções ~b
cnmmandante da RegH'io: os chefe~ de corpos são prevenido':.
poi· via hi•~rarchlca. dfl sua chegada. E' acompanhado, em su1

SattdP. visita

visita, pelo fiscal. os medieos e os officincs designados Jlelo
ehpfe do corpo.
Verifica tambem o fnnccionamtmto das Pnfermarins regim~ntaM e o est.ado do conservação do material. inclusive
as provisões de matrwia1 rte saude para mobilização.
Observa n grtio de instrucção dos· .f'nfrrmriros e padio]f"iros da formal)1'ío ~anitnrin rr.gimental.
MalPr1~al

elo Sei•uiço de Saude dns

Cm•J>n.~

de T1·opa

Art. 100. Recebe e examina o~ pedidos periodicos ou
oxtraordinariol'l de medicamentos e material que lhe são envifJ-dos neloi4 merlico~ chefes dos servicos, por intermedio do~
r.ommandante;;: dn~ corpos, ~ OR informa. e tran~miftA ao diredor· dA Rattde da Guerra.
l"isilrt fln,;: ln:~fifutos dP r.nsfn.o e estab~lecimfm.fos m.ilitm·cs

Art. 101. Alguns institutos de ensino ou estahelecimen-

t.o~ mi1itares. situarlos no t.erritorio de uma
cum~rripção militar, dependem directamcnte

região ou cirdo ministro da

!!98
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Guerra ou de outra autoridade e têm relâtivã lndéjiend~n
c;a para com os commandantes das regiões.
,
O mesmo não se póde dar. sob o ponto de vista sanitario, P.or que taes estabelecimentos evidentemente participam do estado sanitario do territorio da região e podem, em
caso d0 epidemia, constituir um foco de contagio que não
deve, sJm graves inconvenientes, escapar á accão prophylatica de conjunto posta em execução pelo chefe do Serviço
de Saude da Hegião.
·
Em consequencia, a ·este cabe visitar os estabelecimentos
e institutos militares de ensino dependentes, directamente,
do .Ministerio da Guerra, ou de autoridades outras ,e situados no terr-itorio da Região. Estas visi.tas, de ordem exclusivamente t.echnica, sã.o feitas com o assentimento do commandante da região e os directores de taes estabelecimentos
sãn dellas prevenidos por essa autoridade.
Elias devem dar logar a um relatorio especial dirigido
no commandanto da região, que o transmit.te, com suas obRervações pessoaes, :í dirrr,ção competente do Ministerio da
Guerra.

Hospitaes
Art. 102. O -chefe do Serviç.o· de Saude visita os hospit.nes militares da região todas as v.ezes que o serviço o exigir
e pelo menos uma ver. por anno. Sua acção se estende sobre
todas 1-; minucias do sorvit;o: organização, hygiene, serviço
pbal'maccutico, distribuição e emprego do pessoal, di-rec•;ão,
po1Lia, aprovisionamento. conservação e substituição do
material em serviço ou em deposito. Só intervem no . tratamento medico on ciru['gieo dado aos doentes quando sohcüado
prlo medico assistente. Certifica-se, entretanto. da competfmcia e devotamento com que são cuidados os doentes e em_
caso do falta grave, dcvidarnento averiguada, ohsorva ao merlico interrss:1do, elo modo qnr Julgar mais ntiL e provoca, se
nr(~ossario. sna transfcrcncia.
Art. 103. Envia ao director de Saude da Guerra, no dia
15 de cada mez, uma lista nominal dos doentes com mais de
t.rcs mezes rle estadia ininterrupta nos bospitaes, com as informações medicas concernentes a cada um. prognosticas e
da til. provavel da alta.
Art.. 10,L Recebe e examina os ·pedidos periodicos e extraordinarios de medicamentos e material que lhe enviam os
directores dos hospHaes militares, informa-os. modifica se
nen ~sario. c f.ransmitte ao direct.or de Saudr da Guerra.
Alien.ados rniUtares
Art. :105. Visita o.c; nsvlos de alienados onde estej,~ inl('rnados militar('S. Nessa visita crrttfiCa-Sf' se são tratados
ro~wenirntcmen.l e. Desde que o~ diagnosticas <las affeccões estP.Jam estabelecidos, pi·'O\'oea as providencias att.inentes á in~P.C?Gão dos i~ternadns, com o fim de lhe ser dada a decisão
mthtar e mediCo-legal que convier.
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Salub·ridade das Construcções Milit4res
Art.. 106. Recebe do Chefe do Serviço de Engenharia da
Região communicacão dos projectos de ponst:rucção e melhoramentos das enfermarias regimentaes e estabelecimentos sanitar•ios.
Transmitte ao Director de Saude da Guerra uma cópia do.
projecto, acompanhada de seu parecer, quando 'houver discordancia entre este parecer e o do .Serviço de· Engenharia.
Recebe, igualmente, cópias dos relator'ios, actas ou pareceres ·da~ conferencias ou commissões, -das quaes tenha feito
parte nm offieial do Corpo de Saude. Elle os devolve, com
sen par~rer, ao Chefe do Serviço de Engenharia da Regiij.r).

Cruz Vermelha
Art. 107. l\lantern relações constantes com os representantes reg-ionaes da Ct·'uz Vermelha, afim de preparar, desde o
tempo de paz, a collahoração, em tempo de guerra, desta organização com o Serviço de Saude.
O que for estabelecido. a esse respeito, será, por elle, suhmet.tido á approvação do Director de Saude da Guerra.

Documentos periodicos e exh·aordinarios
Art. 108. R·ecebe mappas, partes de ~erviços c relator i os
perio,dicos ou evontmws dos corpos e estabelecimentos, sobre a
exccucão do serviço e movimento de doentes e feridos. Estabelece a estàtistica :;;anit.aria da Região, baseada nesses documentos, e a envia ao Director de Saude da Guerra, cada mez,
acompanhada de minucioso r'elatorio, com as observações techniras ou scientificas que clla suggerir.
Uma estatística annual é tambem enviada ao Director de
Saude da Guerra, a1·-ompanhada de informação exaeta e completa sobre o funcrionamento do Serviço de Saúde da Região,
prineipalment.o o· hospilal e o dos corpos de tropa.
Art. 109. O Chefe do Serviço de Saude da Região envia
ao Estado-Maior do Exercito, por' via hierarchica, cópia do parecpr da junta de saude a que sejam submettidos officiaes
diplomados de Estado-Maior, com suas observações a respeito.
Arl. 110. Providencia para que lhe sejam regularmente
enviadas as certidões ele registro dos obitos que occorr'erem
entre as praças c encaminha-as, por via hierar__chica, á Circumscripção de Recrutamento a que pertencerem, para a baixa
nos registos e communicação ás familias.

lnsh·ucção profissional
Art. 1 H. Dirige a instrucção profissional de todo o pessoal, technico e auxH i ar, sob suas ordens. Com esse fim:
a) Organiza, em todas as guarnições, conferenciaS! ~cien
tificas, nwnsaes, sobl'e assumptos que interessam o Servico de
Saude (hygiene, merlicina, cirurgia, especiali-dades): pede a inserção no boletim regional, dos assumptos que julg·ar importantes;

300

ÃCTOS DO PODER EXECUTIV~

b)' Transmittc aos officiaes do Cor,po de Saude da Re..,.·
gião thcmas a resolvm· sobre tactica sanitaria c execução do
~crviço de Saudc em Campanha, de accôrdo com as disposições
previstas a esse respeito, c rcmette ás autoridades de onda
emanaram os llH~ma~ a~ resaluções çara sofferew a competen..j
te critica;
c) Fiscalizar, frequentemente, a instruccão ministrada aos
enfermeiros, padioleiros e conductores na Formação Sanitaria
Divisionaria:, e a do pessoal das Formações Regimentaes nQ
curso de suas visitas aos corpo.s de tropa;
d) Organiza, de accôrdo com as instruccõrs da Directo~
ria, r~ursos especiaPs para nffidaes de Regerva
p,·epa1·nr.·r(o da mobilização

Art. 112. {) Cht'f(~ do 8rrviço de Saude centraliza todas
as informações l' rstudos rln alr;alia rla 2 11 Divisfln da Diroctoria
dr• Raudc da 1lluerra.
Os doenmrntos quP rncebr, dos m~dicos ehefes das guarnições, (' verifica Cltidados::nnertt.e. bem como os que, pessoalmente, rrcolhe, são por cllo re~·i :;trados e transmittidos ao Di.:.
reclor de Saude da GtinlTa. acompanhados de todos os pormeJlOI'CS COtllplnnwnl art•s. SUSC'I'fll iVf'ÍS dt' i.ll{P!'CSSC OU do facilifalj
o trabalho.
'I'ae~ docum~ntos, con fidt"nriaes. devem srr expedidos po~
jntrrmer1in do C:onJTll:mdrmlt' da Rc~Hio.
Junta Jfilifa1· de SaudP-

Art. 11~. O Chf'f~ do ServiQo de Saude preside á Junta
rle saude da TINril'ío. scndn ~~~~ demais membros por elle indicados.
Jlnfr'1'inJ })11m dr>sin(ecr;i'io

Art. ll4. Ellr rrgnla a utilização do material para a desinfecção nos quartois e estabelecimentos militares da Região·,provocanrlo junto ao Commandante da Rigião as medidas neressnrins no~ ca~os 1le insnff'iri1•ncia de recmrsos mntr.riaos.
CAPITULO III
SERVIÇO DE SAUDE NAS GUARNIÇÕES

Attrilw i('(JP.S

(JPmr>s

dn rlwfe dn serviço de sande das
nições

oua'f~

.Art.. 115. Em fnda g-narnH~ao de um ou mai~ rorn.os de
tropa. o MPdico-Chrfe da Enfermaria-Hospit.al ou o Director
rlo Hospital 1\lilitnr. ~e~undo o ca'3o, exrcP-, soh a autoridade do CommandantP da Guarniçiio, as funecõe~ de Chefe do Servi<}o de Saudc da mesma.
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Subm·dinação

Art. 116. O Cht'f'r do Sl!l'Vi~o d«~ ~audc da Guarnicàll, no
qne eoncerne ás func«:ões do serviço de guarni~ã~), é diJ·ect~ ·
ment~ subordinado ao Commandante da Guarmcao e, tJchmcamf'tltP. an Chefe do Serviço de Saude da Região ou Circumscripçãn :Militar.
Art. 1 n. Na S(;de da Região Oll Circnmscripãco 1\hlitar,
a !unoção de Chefe do Serviço de Saude da Guarnição é exercida pelo proprio Chefe do Rérviço de 1Saude da Região.
Em caso de ausem~ia. ou indi'S·ponibilidade, o Chefe do
Serviço r1e haude rtP- 11ma guarnicão é substituído, em suas
funcções, pelo llledico mais graduado nella em serviço.
Al't. 11R. O Chefp dn Serviço de Saude da Guarni~:ão (~,
essenciahnente, um agente cent.ralizador de todas as informaçôos de ordem ,sanita!'ia, provindas. não só dos medicosehcfc:-:; Llos corpos de tropa, como das autoridades civis.
I~' n drlc8·nrto, na ;.;uarnição, do Chefe do Sen iço de 8audc
da Rrgiãn.
'HtÍa acção se cxrrce no sentido de coordenar c melhodizar n rxeençfln do ::;('r'viço, de utilizar, da melhor maneira, o
pe~soal r fiscalizar ..:;na instrucção technica.
E' pre•'isn. entrei nnf u. qne a aetão pessoal do Chefe do
Sf'rviç~) dfl Saudc da Guarnição se exerça de modo tal que não
impeça a iniciatiya dns mcdicos chefes de corpos de tropa e
dircrtores de est.abekcimcmtos sanitarios.
As fnncçõr~ de Chefe do Serviço de Saude das Guarniç•jes são exercidas s1~1T1 prejui7.o das obriga~ões inhcrentes
ás outra<:; funcções q11e tenha tal c.hefc.
Relações r·mn os aufntidmles civis encm·reyadas de hyyiene

publica
.. \rt. 1 ÜL Nas guarnições onde existem essas autoridades, n Chofe do Servico_ de Saude da Guarnição póde tomar
padc ~~ dar ~cu 'pan•,·cr nas deliberações dos representantes
da Saud.e Publica.
Para as quu não possuam taes autoridades, se entende,
nn que l'espcita ás que.slões de hygiene publica, com o chefe
do exeeut.ivo municipal.
Desse modo ~c JtJ:mb~m ao corrente do esl,ado sanilario e
da llygiene da POlmlação Ci\·il e informa, por sua vez, á autoridade civil compet.•·ntc snhre as mcslllas (JUestões no meio
militar.

Art. 120. O chefe dn Sl'rviçv de saude da guarnicão recebe
da autoridade civil, por int.~rmedio do commandante da guarnição. todas as informações concernentes ás epidemias da po....;
pulacão civil.
ne,;ebe d«··~ mc<licns dos corpus de tropa. <lirectamente,
uma via das. partes ou relatorios que elles dirigem a seus
chefes de corpo, relativgs ás manifestações, epidemieas sobre..;
;vindas nas case~q's ~u es_tabelecimentos tnilitares;'IJ
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Por intermedio dos commandantes da guarnição e eor.pos,
chama a attenção dos medicos-chefes das unidades sobre os
perigos de contagio que ameaçam as tropas e as medidas· prophyl~cticas a tomar para evitai-os .. Si julga necessario oo.m1 por
rounica ao chefe do serviço de saude da região e peae,
intermedio do commandante da guarni'Çiâ.o, os recursos que
lhe faltem para realizar semelhante medida.
Art. 121. Quando houver, em caso de epidemia, necessidade de applicação de medidas pro:pby lacticas de urgencia, o
chefe do ser~iço .de. saude da guarnição as submette immediatamente ~o commandante da guarnição e fiscaliza ·pessoalmente a execução. Taes medidas são communicadas ao chefe
.(lo .serviço de :saude ·da região, a quem serão pedidos, si houve rnecessidade, recursos complementares.
Hygiente e fiscalização sanitaria
Art. 122. O chefe do serviço de saude da guarnição póde,
por ordem do comrnandante da guarni-ç,ão, proceder a visitas
minuciosas dos quart.ei~ e suas enfermariâs.
Póde, igualmente, se julgar necessario, provocar esta ()rdem. Nessas visitas é acompanhado pelo medico-chefe do corpo de tropa.
Communica, eventualmente, ao chefe do serviço de saude da região as suas observações pessoaes sobre o estado sanitario e a hygiene da guarnição e .as medidas propbylaoticas
postas em pratica. ~m caso de urgencia, · taes informações são
enviadas directamente e por telegramma.

Serviços a confiar aos medicos militares

Art. 123. Quando a designação dos med~cos militares, neoessarios para assegurar os diversos serviços da guarnição,
não tiver sido feita pelo commandante da região, cabe ao commandante da guarnição fazel-a, mediante pfoposta do chefe
do servi~ de saude da guarnição.
Esses !S.erviços são 1os seg~Uiintes:
a) assistencia medica aos officiaes sem corpo de tropa e
aos empregados militares e, bem assjm ás pessoas de suas famílias presentes na localidade;
· b) assistencia medic.a aos empregados civis dos es~belecimentos militares;
·
c) assistenci-a medica aos militares em transito, licenciados, convalescentes;
d) serviços nas juntas militares de saude da guarnição.
Serviço de dia nos ho.spitaes

A.rt. f24. QQando houver necessidade de estabelecer um
serviço permanente, no hospit.al militar ou enfermari-a-hospital, e não dis·ponham estes de cinco medicos, no mínimo, para
tal serviço, os tenentes dos corpos de tropa (e, caso exista.Di,
C)S aspirantes· a official d~ corpo de saude) são designados,
PQ.~ f3se~ pàr~ ~QUCQ!'rer; na _exec~çãQ' desse seryiçQ du..;
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rante .~ noite. ~sse desi~ao~<>.. ~~ .feitai:J)G~ co~an~te da
suarn.~, med1a11te proposta do. chefe\ do·· sef'V10() .d~n:saude
da

gu~D,ição ...

Serv"iço medico e3Jterno ~as guarnições
Art. 125, E' instituído o serviço medico externo, para o
qual são designados, por escala, todos ~s medicos subordfnãdos dos corpos de- tropa; figuram nessa escala os aspiran~a a
pfficial medico do cor-po de saude, si existirem.
Os tenentes· medicos e aspirante~ a offioial do corpo de
saude que servirem no hospital ·entram nessa ~soala quando
não tiverem de fazer o serviço de dia, permanente, no hosJP·ital.
.
O serviço externo, que, ·.segundo as circumstancias, póde
ser por escala diaria ou semanal~ consiste na assistencia medica .prestada durahte os exercici()s de tiro, exercícios em geral, banhos colléntiv.os c outros exercícios militares conectivos executados fóra da guarnição.
Direção technica
Art. 126. O chefe do servioo de saude da guarniofi,o é
o conselheiro technico permanente dos medicos da güarnioJ.o.
Elle os reune. tantas vezes quantas julgar necessarias e
quando não haja prejuízo para o serviço, em conferencias
onde serão estudadas questões technic~s do serviço de saude
em· tempo de paz e em campanha, casos olinicõs ouínedicolegaes interessantes e outr-os. Avisa-os; !pOr intermedio do
comrnandante de corpo, dos dias em que serão. pratJ..cadas.
operações no hospital e sua natureza. Nos··casos de tntervenéão de urgencia, conv<>ca-os ·directamente e dá soienoia aos
commandantes de ccrpos.

Licenças concedidas a medicos da guarnição
'Art. 127. ·Salvo o c~o de extrema urgehcia, os depidos de
'icença e dispensas de serviço dos. medicos da guarnição são
submettidos ao commandante da guarni9ão, :o qual pede o parecer do Chefe do Serviço de Saude da Guarnição, ·sobre a conveniencia de concedel-as .
. Informações á 2à Divisão da Directoria de Saude da Guerra
Art. 128. O Chefe do Serviço de Saude da Guarnição
centraliza, nos limites de sua zona de acção, todas. as inforn:ac;ões que interessem os trabalhos da 2• Divisão da Dirootoria
de Saude da Guerra, para o fim da preparação do serviÇo de
tSaude para a guerra. Taes inform~ões são, cuidadosamente,
por elle tegistradas, .e uma via é endereçada, por intermedio
do Commandante da Guarnição, ao. Chefe do Serviço de 8aude
da Região.
·
Estàtistica sanitaria da Guarnição
Art. 129. O Chefe do Serviço de Saude da Guarnição
recebe, na data fixada, as estatísticas mensàes e annuaes dos
corpos e estabelecimento-s da.. Guarnição .e ;às transmitte .aQ
;Chefe dQ Sezyj_cq d~ Sà!!d~ dll Aesllº. . · ·
· · · --
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Baseado nas informações dos corpos de tropà e nas- quê
pessoalmente fizer, estabelece uma estatística annual d-e guarnição, na qual serão relatados todos os factos prinoípaes eoncernentes 1á hygiene e epidemiologia, as medidas torr.adas e
seus resultados, emfim, as necessidades a satisfazer.
Junta, JJ'J ilitar de Saude de Gua1'nição

Art. 130. O Chefe do Servico de Saude da. Guarnição
preside ás Juntas Militares de ·Saude que funccionem na Guarnição, para os casos correntes.
CAPITULO IV
SEHVIÇO DE 81\UDE _N,\S FORTALEZAR E ESfABELECil\IENTOe
.MILITARES

Portes c Fm·lalezas

Art. 131. O serviço •de saudo nos forte~ e fortalezas funccionará de accõrdo com as mesmas prescripçõcs estabelecida~
para o dos corpos do tropa..
Art. 132. A formação sanitaria J'E'gimcnl.al dos fortes e
Jnrfalczas não terá padioleiroH.
Art. 133. O medico fiscalizarii, com o 1naximo cuidado,
na.s casamatas, o arejamento tlas dcpendencias destinadas á
permanencia do E<oldado, procurando remover todas as condições hygienicas defeituosas, dependentes da natureza da conslnwcão do~ fort.cs.
Art. 134. Em rnlacão ;í. insl.rucção ,sanitaria do pessoal
do serviço de saude c do pessoal da tropa, o medico cuidará,
com maior desenvolvimento, do modo. especial de ser prestado
o primeiro soccorro aos feridos de combate nesse fortes .e aos
asphyxiados por submersão ou gazes.
Art. 135. Os fortes ou fortalez-as situados long·e de uma
guarnicão terão ('fifcrmaria-hospital.
Estabelecimentos "rnilitares

Ar I. j :3(). n ser\" i(~-~~ de :::atHI(• nn.s nslabeleeimcnto~ m ilitat·es de emdno, fabricas. arsenaes e out.ros funccionará de
accôrclo com as prescripcões ~stabelecidas para o dos corpos de
tropa, no que lhes fôr adaptave1 {' conforme pres~riP1}Ões, espceiaes, constantes dos rcEpPefhM regulamentos e instruc~õe~
cspcciaes.

.\1-t. 1:r;. O funccionatnênto

do .8ervit;o de Saude no~
de tropa é reg·ido pelas prescripoôes especiaes contidas
no Regulamento para o Serviço Intel'no dos Corpos e pel~
pisposicõe~ que se seguem~
Porpo~
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~Art. 138. O pessoal e mate:r1al neoesserios pa11a a ex~-~
cução do Serviço de Saude em cada corpo de tropa constituem, .quanto ao commando e instruct;ão1 uma unidade distincta: a "Formação Sanitaria Regimental'.

Objecto do serviço

Art. 1.39. O Serviço de ~s·aude nos corpos de tropa comprehende:
a) a visita medica diaria, as visitas sanitarias geraes
(passadas periodic.alllente) e a visita da incorporação;
b) a applicaçãn dos preceitos de hygiene e prophylaxia
á ~audc das tropas;
.
c) a assisteneia aos doentes da enfermaria regimental,
a fie urgencia nos casos graves, a assistcncia en: domicilio aos
militares c suas famílias;
d) a assistencia medica durante manobras e exercícios
feitos pela tropa fóra do quartel;
e) a instrucção technica do p~ssoal da Formação Sanitaria Regimental, de accôrdo com as prcscripções contidas no
R, I. Q. 'f. e nos manuaes e instrurcões especiaes; .
f) a constitui~ão das reservas de enfermeiros, padioleiros
e conductores, perfeitamente instruidos para o servico de campanha.
Pessoal de -execução

tai

Art. 140. O pessoal da Formação :Sanitaria Regimencompm:ta segundo dous lypos:
1) typo A, para os regimentos de infantaria e artilharia:

(>

1 medico-chefe, capitão .•.••..• ) 3 ffi .
2 mcdicos, subalternos ...•..... )
o ctaes. · · • · •
Total:
1 2° sargento enferm,eiro ..••...• )
enfermeiros .•
3 cabos enfermeiros ............ ) 4
d' •
5 anspeçadas padioleiros •...... )
15 soldados padioleiros •........ ) 20 pa to 1etro .•..

3 officiaes
24 praças

2) typo B, para os regimentos de cavallaria, batalhões de caçadores e engenharia e grupos independentes:
1 medico-chefe, capitão ou 1°
tenente ...•.••...••...•. , l 2 officiaes ••..••
1 medico, subalterno ...• , •.... .J
1 3° sargehto enfermeiro ... , .... )
enfermeiros .•
1 cabo enfermeiro ......•..•..•• ) 2

Total:
2 officiaes
lO praças

padioleiros .•
2 anspeçadas padioleiros •.•...• )
6 soldados padioleiros ....•.... ) 8
~ 1. o O pessoal subalterno da Formação Sanitaria Regimental é recrutado da maneira seguinte:
.
a) os soldados, no contingente annual, por occasião da
mcnrporação;
20
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b) os anspeçadas, pelo Commandante ,no fim do periodq
'de instrucção e por proposta do medico-chefe;
c) os graduados, sargentos e cabos por concurso.

A escolha dos soldados, no contingente annual, pertence
ao medi·co-chefe do serviço. Será feita entr~ os homem~ que
saibam ler e cscrevPl' eorrectamonte e que tenham aptidão
physica adeqt.mda ao )wnpso serviço de padiolr.iros.
§ 2. o O pessoal da Formação Sanitaria Regimental, colJncado sob a autoridade directa à() meàico-chefe, depende,
nn que concerne á subs1stencia, ao fardamento e ao soldo, do
estado-menor do corpo de tropa.
.
§ 3. o Esse pessoal recebe a instrucção individual do sol(!ado com os outros eonseriptos p. presta, ao mesmo tempo, seu
cnncurso aqs serviços ua enfermaria regimental, de hygiene
n propbylaxia.
Terminada a jnsf.t·ueçfío individual cnmecai'á a sanilaria
especial, qun snrá dada pPlos mcdieos do corpo ·~ aperfei(;oada, eventuahncnV•, por estagio em hospital militar, enfermaria-llOSI1ilal ou na Formaç[lo Divisionaria.
Art. 141. Caso um eorpo de tropa possua, permanente
ou temporariamente, um destacamento fóra de sua guarnição
>rineipal, um mediro :--upplementar é designado para elle e
hc assegura o serviço de sande, com '(WSsol subalterno proporcionado ã importancia da Ira·cção d~stacada.
Art. f,i2. Evcntualmcntr, c em caso dr necessidade, o
J)(~8soal da Forma\:,ão Sanilaria Hcgimcntnl IJóde
srr reforçado:
a) por mcdieos ~tnxiliarcs, aspirantes a nfficial c offi·
l'iaes estagiarias, da ncscrYa;
b) por enfermeiros c padiolciros auxiliares, eonstituidos
pelos musicas.

I

,\l'TOH.lD.\DE

J~

HESPONS.\DILILAD.t:! Do 1\fEDI:Cil-CHEFE Dll SEilVIÇô

Art. H3. O 1\IPdieo-Chefc tem. sob a autoridade do Commandante dp Corpo, an qual é subordinado, acção administrativa c disciplinar CfWlplcta sobre todo o pessoal permanente
olt trmporario, que eon~titue a Formação Sanitaria :R.egimental.
.Assegura o serviço sanitario do corpo, ,geeundado pelos
llWcliCos co1locados soh suas ordf'ns. e ,>, o unico responsaveJ,
var·a eom o Commandante ·do corpo, 'POr ~ua execução.
No concf~rnentn ú 1mrtc tcclmica do JServi<,;o. depende do
C!H':fn flo_ SPrYieo de Saudc da Guarnição e do Chefe do Scr,·reu de ';:!aucle da Il.egifln nn Circum~cripção Mililar.
·
DCd::ru:s Dr'S ::\Il:DIC•.!S SUBORDINADOS AO l\IEDICO-CHEFE DICOS J5.E r.JERVIÇO

ME-

~"-rt. 144. Taes medico~. e bem assim () medico-chefe. deYcr·ao, por CS('a}a .c du~rnte 21 horas, não se affastar do quart('! !lU de sua J'('Sidencu~, sem fazer conhecer o loo-ar onde porln!'ao ser rncontrado·s. de dia ou ~l. noite, em caso de accidente •.
O nome, o endereço c todos os informes necessarios, sobre ~
N
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medico de serviço, figuram na enfermaria, aâfixados em logru~
visível e no alojamento do official de dia.
·
§ 'L" Quando não houver, normal ou accidentalme~te,
senão um medico, este propõe ao Commandante do corpo ou
destacamento que estatua as disposições necessarias para asse. gurar esse serviço.
§ 2." Um dos medicos do corpo, ·designado para o «serviço externo:. assisto ás marchas e exercícios de tiro de batalhão ou regin1ento. Se os exercícios são effectuados por unidades menores, é conveniente que p serviço de saude esteja
presente, .sempre que fô:r ·possivel.
O medico-chefe designa o medico para o serviço externo,
,segundo as ordens do commandante do corpo, e lhe fornece o
pessoal auxiliar e material necessarios.
§ 3." O ·serviço externo póde ser feito por um medico
auxiliar (aspirante a official), quando o corpo o possuir.
,~ 4. Os serviços de dia e externo podem ser feitos, nas
guarnições de mais de um corpo de tropa, por escala e sob
a direecão do Chefe do Serviço de Sande da Guarnição, após
entendimento entre os commandantcs de corpos e o da Guarnição.
0

FUNCCIONAMEN'l'O DO SERVIÇO

Art. 145. O mrdico-chcfc, assistido de seus medicas
subordinados, á. chegada dos recrutas, engajados, rcengajados
e voluntarios, passa-lhes a visita de incorporação.
§ 1." A virsita de incorporação tem por fim permitt.ir ao
medico-chefe conhecer, com minucia, a constitmção physica
dos recrutas, seguir nHeriormente, com conhecimento de causa,
os progressos do seu treinamento ou scicntificar-sc de sua
defieiencia no decorri' r deste treinamento.
§ 2.0 A visita é feita na enfermaria regimental c deve
ser completa visar torlos os orgãos, todas as funeções, observar todos os defeitos. natnraes ou adquiridos. As pericia~ delicadas, concernentes a or.gãos dos sentidos, estado mental.
exames radiologicos. etc., ·são completados, sem parda do
tempo, no hospital mais proximo. São também enviados ao
hospital os casos litigiosos qne necessitem uma observação
prolongada.
§ 3." Aquelles que, no fim de cmrto tempo, com ou ~em
observação no hospital, tenham parecido incapazes, physicamente, para continuar a desempenhar as obrigações militares,
serão enviados a uma .Junta Militar de Saude, afim de serem
oxcluidos, temporaria nu definitivamente, do Exercito.
§ 4. 0 As informa~ões fornecidas pela Junta de Saude e
as observações do medico-chefe, feitas durante a visita, sã~
consignadas no Regü;t.ro do Incorporação, com todos os informes sobre o esta:do civil. medidas anthropometricas. vaecinações, vaPiola, estado physico (robustcl, f aras ou outra::; particularidades).
Ne·ssc mesmo rcgisto serão mencionadas exact.amenfe, a~F'
doenças ou accirlcntcs qne sobrevierem durante a estada na
caserna. as datas das haixas e altas da enfermaria ou hospital, os certificados do origem e apparclhos protheticos fornecidos (dentaduras, fundas hcrniarias c outros), n::; :pesos
succcs:;:;iyos rPgislarlos durante o tempo do serviço, , ~fim, a
cl:;1ta e o mndo de obtcn1:ãn da baixa do Exercito.
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ACCLJMAQÁO DOS RECRUTAS

Art. 146. Finda a incorporação, cabe ao medico-chefe
propôr ao commandante de corpo todas as medidas que pare-,
çam vantajosas para facilitar a a6climação dos recrutas e habitual-os progressivamente ás fadigas inherentes ao serviço
rrJlitar.
·
'raes medidas visam especialmente:
a) os homens cuja constit'uicão, por causas a pesquizar.
não api'eMnta a força c o vigor necessarios para se adapta-:rem ao serviço geral;
b) os recrutas que, em virtude de suas occupações 5edentarias anteriores, são mais sujeitos á fadiga;
c) os homens, attingidos de enfermidades ligeiras compatíveis com o serviço que necessitam de treinamento menos
rapido.
·
Paragrapho uni co. O papel do medico-chefe, no que
respeita á acclimação e ao treinamento physico dos recrutas,
é pormenorizado em instrucções especiaes.
VISITAS SANITARIAS

Art. 147. Todos os homens, sem excepção, comprehenri.idos os grnduados, são sujeitos mensalmente a uma visita
sanitaria, qne pcrmitte aos medicas verificar o asseio corporal, pesqnizar as doenças cutaneas e venereas, doenças' ou
affecções como febres eruptivas, diphteria em começo e outras, as tuberculoses latentes, o estado dos doentes.
'
§ 1. Egta visita é feita na enfermaria e deve ter carar-ter estrictamente individual. sob pena de incitar os homens
a della se esquivarem e não preencher seus fins.
§ 2. O medico-chefe ou um de seus auxiliares medicas
examina, antes da partida, os homens que obtenham licença
ou permissão, superior a dons dias, afim de evitar a sahida
ele homens com incubações de doenças ou j,á indispostos. O
medico declara no documento de licença ou permissão, que o
interessado não apresenta nenhum symptoma de doença, ou,
si se trata de uma licença por doença, . a menção de que a
affer.ção ou doença não é ou não é mais contagiosa.
§ 3. Os permissionarios, pelas mesmas razões de prophylaxia, se apresentam ,ao medico do corpo quando regressam, -\erminada a licença, permissão ou toda outra causa de
ausencht superior a quatro dias.
0

0

0

VACCINAÇÃO E REVACCINAÇÃO

Art.. 148. O medico-chefe pratica em todos os soldados
&s vaccinações on rr,vaccinações anti-variolica e anti-typhica,
de accôrdo com as disposições em vigor. (V. instruccões, a
respeito.)
Em caso de epidemia de varíola, revaccina todos os homens que teriham tido as inoculações an,.teriores, praticadas
no GOrpo, negativas.
.
_
Paragrapho uni co. Os resultados dess,as vaccmaçoes ou
revaccinações são consignados no registo de incorporacão e
na caderneta militar.
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PROPltYLAXIA DAS DOENQAS VENEilEAS

Art. 14·9. O medico-chefe faz um registo especial s·ecreto, de todos os syphiliticos do corpo, de modo ·a exercer
sobre elles fiscalização continua e ássegurar-lhes tratamento
periodico, sufficientemente prolongado para ser efficaz. No
que coneerne á prophylaxia das doenças venereas, o medicochefe a fará segundo as instruccões em vigor sobre o assurnpto.
Paragrapho unico. Além disso, o medico-chefe deve fazer uma série de conferencias, cada anno e logo após a incortporação, ás praças sobre o modo de desenvolvimento das
doenças venereas, seus perigos para o individuo e para. a especie, o tratamento e, principalmente, a prop.~ylaxia.
PROPHYLAXIA DAS YERMINOSES

Art. 150. O medico-chefe, desde a chegada dos recrutas
ao corpo, deve providenciar para que sejam examinados nJ
tocante ás verminoses, instituindo o tratamento para aquelles
cujos exames forem positivos. Tal prophylaxia será feita de
accôrdo com as instrncções especiaes sobre o assumpto.
PROPIIYLAXIA DO ALCOOLISMO

Art. 151. O medico regimental tem tambem a mtssao de
lutar contra o alcoolismo. Gom esse fim, envida esforços para
que só sejam usadas nos quarteis, campos e terrenos de manobras bebidas· sem alcool ou bebidas fermentadas não prohibidas.
Paragrapho uni co. Para esclarecer os soldados sobre o
perigo do abuso do alcool, fóra do quartel, o medico fará,
juntamente c_om os officiaes, uma campanha anti-alcoolica.
Essa campanha será iniciada na mesma época que a antiv·enerea.
VIGILANCIA DO ESTADO, DE SAUDE DOS SARGENTOS

Art. 152. Os· sargentos, que servem maior tempo que
as ontras praças, são objecto de vigilancia sanitaria especial
que tem por fim a observação · rigorosa de seu estado physico e a descober1a precoce das affeocões que possam eventualmente apresentar. Os resultados dessa vigilancia são inscripto~. cada anno, no registo de incorporação.
OBSERVAÇÃO DO E§TÀDO MENTAL

Art. 153. O command::mte faz apres·entar ao medicochefe os homem; cujo estado mental tenha parecie\o suspeito
(debilidade intellectual ou perturbações physicas por nevrose,
degcn0ração hereditaria ou adquirida e outras).
Esta inscripção se a·pplica principalmente aos homens
que eommcUem act.os repetidos de indisciplina c a punição
ordinaria tenha parecido impotente para corrigir, aos jovens
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soldados inadaptaveis e, emfim, aos homens autores de
delictos que- possam acarretar penaldades severas. Uma· obscrvaçao minuciosa, por ai ienista, será feita em todos _os
casos desta natureza.
OONFERENCIAS DE HYGih'NE AOS OFFICIAES, SARGENTOS
E SOLDADOS

Art. 154. O medico-chefe, ou seus auxiliares medicos, fa ...
zem, aos officiaes, sargentos c homens de tropa, conferencias
sobre as regras de hygiene geral e prophylaxia adaptadas á
vida militar em tempo de par. e em campanha.
FISCALIZAÇÃO

HYGIENICA · DO

QUARTF.L

a) Dependrmcin.s dn qua1·tel

Art. 155. O medico-chefe fiscaliza e visita, sob o ponto
de vista h);gienico, todas as dependencias do .quartel. Os commandantes de unidades devem facilitar o desempenho desta
parte da missão do 1~1cdieo. O medico assignala ao cornmandante do corpo os defeitos materiacs ou negligencia na conservação verificados e bem assim os meios de remedial-os. Combaterá especialmrnto: a accumulação, tanto soh o ponto de
vista do volttmP, como da snperficie; o ar confinado, remo-·
<liando-o por ventilação apropriada; a infecção, fazendo observar rigorosamente o asseio dos assoalhos, escarradeiras, latrinas e a conservação em bom Pstado dos esgotos.
Paragrapho uni co. I~nvia, annualmente, ao com mandante
do corpo um relatorio contendo as propostas de melhoria a
introduzir nas dcpendencias do quartel.
Para esse fim, é necessario que o medico-chefe possua
um exemplar da planta do quartel, com seus annexos e as di··
versas canalizações que o servem.
b)

Alimentação

Art. 156. O medico-chefe exerce fiscalização sobre to.
dos os generos e comestíveis utilizados nas unidades (pão
carne, legumes, conservas, e outros, avariados, venenosos o~
contaminados); nesse mister, age como perito official.
§ 1. Visita frequentemente as cozinhas para lhes observar a limpeza, o modo de prrparar os alimentos, a conservação
dos utensílios.
§ 2. Nas guarnições em que não existir vcterinario cabe
aos medicos dos 9orpos proceder a investigações sobre á· origem do ga_do destmado a fornecer carne para a tropa; examinar os ammaes em pé e depois de ·abatidos a rejeitar completamente o fornecimento quando forem encontradas lesões
de tuberculose ganglionar e visceral ou localizada nos muscnlos ou ossos .
. § 3.o Os medicos dos corpos de tropa teem autoridade para
retirar, de todos os gen~ros fornecidos á tropa, amostras em
prl:'senç>a do fornecedor ou sen representante, afim de veri0
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ficar ou fazer verificar as fraudes ou falsificações que possam apresentar taes generos.
Os exames serão pedidos ao laboratorio militar, ('.aso
exista na guarnição e, em falta deste, ao laboratorio civil mais
proximo, mediante pedido que será trans~ittido,. ~or intermedia do comrnandante do corpo, á autoridade CIVIl competente.
§ 4. 0 Quando nos laboratorios fôr verificada uma frfmde.
as amostras utilizadas são remettidas á autoridade civil competente para os fins judiciarios. ·
§ 5. 0 O ·medico-chefe fiscaliza, ainda, a agua fornecida á
tropa, procurando conhecrr sua origem, detalhes de canalização c distribuição.
Provoca mensalmente providencias attinentes á analyse da
agua c so põe ao corrente de todas as mudanças que possam
alterar ·o seu rcgimen.
Fiscaliza a conservacão e o bom funccionamenfo do-; filtros ou esterelizadores qi_IC possua o quartel.
Provoca a collocação, em pontos onde possa ser recolhida,
para bebida, agna não potavel, de cartazes contendo prühihição fOJ'mal de sr'r ul.ilizarln, romo alimento, Sl'lllPIIJUllte :,gnn.
c) Epidernia.<: -

DPsiu{f't?Çtics

Art. 157. O mcdico-clwfP, no rrgistro .mNlico dP aqua!'l0com a plant.a do quortcl, a nwnção de . todas as Ppidrmias nPilc sobrcvindas, com as datas,
origem, importancia c localização. Rsta ultima indicação ser·;.'t
mencionada dP modo preciso, afim de facilitar as pesquizas
etiologicas e dirigir os esforços de desinfecção. Logo quB
uma doença epidemica surja, o medico previne o seu commandantc o os <'hcfes do S~rviço de Saude da Guarnição r da Região ..
Procura se informar immediatamente da origem da doença e dos primeiros attingidos afim de assegurar o isolamento
immediato, enviando-os com toda a. urgencia ao hospital.
§ 1.0 Nas unidades contaminadas a. visita medica será,
com o mesmo fim, passada duas vezes ao dia. Será feito o
isolamento, tão completo quanto possível, dos homem! sãos
que pertençam á fracção de tropa invadida.
§ 2. 0 A vigilancia sanitaria sobre os homens que obtive. rem licença ou permissão, quando sahirem ou regressarem
será redobrada, principalmente se o meio civil estiver tambem contaminado.
Neste ultimo caso, as localidades contaminadas, asignaladas pela autoridade civil, poderão Sf~r int.crdictas -aos licenciados p~do commando.
.
§ 3. 0 O medico-chefe assignala ao commandante do corpo
a necessidade das operações de desinfecção e . modo de execução. Elle proprio as fiscaliza, quer se trate das dependencins
do quartel, quer de roupas de cama, colchões, cobertores. fardamentos ou outros objectos. Os meios para assegurar a des..
infecção são pedidos ao chefe do Serviço de Saude da região.
Todo o vestuario de uw, quando tiver de ser novamente
u~ilizado, deve passar por desinfecção,, ·
lamento~ pos~nw .. junlamPnlc
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FISCALIZAÇÃO HYGIENICA FÓRA DO QUARTEL

(Marchas, acantonamentos, acampamentos, bivaques, campos
de inst1·ucção, polygonos e linhas de tiro)
Art. 158. No verão o medico-chefe provoca do comman..;;
dante do corpo as medidas tendentes a evitar a insolação durante as marchas.
•
§ Lo Toda localidade prevista para estacionamento de
tropa, durante as manobras, será objecto de investigação, sob
o ponto de vista hygienico, feita por um dos medicos, o qual
deve, antecipadamente, occupar a localidade. Essa investigação comprehende:
a) informações fornecidas pelas autoridades administrativas sobre a existoncia eventual de casos de doenças contagiosas e o numero de obitos:
b) investigações pessoaos, de ordem technica, visando a
hygiene geral da localidade, a natureza das doenças observadas, etc.
Na que respeita ~os campos de instruc<;>ão c manobras,
polygonos e linhas de tiro, o medico-chefe collabora no estudo
das condições hygicnica de installação e ,fornece, annualmente.
informações sobre as melhorias, a serem introduzidas, que interessem á hygienc. bem como sobre as epidemias que poderiam soffrcr as tropas durante sua estada em tacs campos .
.1\SSISTENCIA MEDICA AOS DOENTES E F'ERIDOS

Art. 15 g. O medico-chefe e seus subordinados pregtam
gratuitos a todos os militares do corpo e bem assim
aos membros de suas famílias que com elles, militares. habitarem e tiverem direito·
Art. 160· Quando um official int.errnmpe o gervico por
motivo de doença, prnvine seu chefe directo, o qual, por sua
vez. commnnirm ao nonnnandantr do corpn. E"f.? ·Jeterm~na
qo medico-chefe que examine o doente e lhe communique si
ct doença tem gravidade e qual a durucão provavel. t~i o com'llandante do corpo jnlg-ar necessario saber. no interesse do
1:\Prviço, si a indisponibilidade rte um official ·é de natnreza a
rliminuir sna aptidão para as funcções que exrrce, determina
'lo medico chefe que forneça. para esse fim, um certf.ficado
•nedico. O cortificadc:- será tran~mittido pessoalmente a!l com ...
mandante on romeltiflo em corJ'espondencia reservada.
~ J ."
Os sar!r,~ntos, alojados fóra do quartel. que interrompem o scrvico por mofivo de dornça, previnem ao s-eu
~hofe rlirocto e Jh~ fazem saber se podem ou não oomparrr.rr
li visita medica no qnartcl- Neste ultimo caso. o medico~he,fe, prevenido pela autoridade competente, os faz visHa1
~m domicilioApós a visita, a resolução tomada pelo medico
fobservação. baixa á enfermaria ou hospital) é immripta no
llvro de visita e o commandante da unidade informado nã!\ c:;t)
(}r.ssD. soh11~ão, como do todas as informações de natureza a
1

~crvicos

~sclarecel-o.

§ 2.0

Os officiaes e aspirantes doentes poderão ser tr11.
tados em suas rcsid~ncias.
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Entretanto, em virtude do parecer do medico ou nos
:previstos nos regulamentos, o commandante :póde faze!os baixar ao hospital
Nestas mesmas condições, o coinmandante póde fazer
~aixar á erufermaria regimental ou ao hospital os sargentos
doentes que alojam fóra do quartel.
§ 3.0 Si a indisponibilidade dos ofiiciaes ou aspirante5,
tratados em domicilio, excede a duração de dispensa de ser·viço que um commandante de cor.po é autorizado, pelos regu~amentos, a conceder aos seus subordinad(}s, elles sã() submetiidos á inspecçã~J de f)aude pela junta local-.
~asos

VISITA MEDICA DIARIA

Art. 161· O medico-chefe visita, todos os dias e em hora
designada pelo commandante do corpo, os homens de tropa
doentes.
§ Lo A visita é feita nos .alojamentos para os doentes
impossibilitados de deixar o leito e s·e dirigir á .enfermaria
e, para todos os outros, na sala, especialmente destinada a este
fim, nas depêndencias da enfermaria regimental.
§ 2.
O medic~l deve acolher os doentes com doçura c
benevolencín, para lhes inspirar ·confiança. Toda vez que
houver uma suspeita, o medico deve pesquizar, com attenção,
as doenças latentes ou larvadas (anemia symptomatica da tuberculose, do paludismo, das verminoses; pleurisias de começo
insidioso; diarrhéas especificas; prodomos de febres eruptivas, e out.ras).
. § 3·
O medico registra no livro de visita medica, pal'a
cada homem, todas as informações que possam interessar f'l
com mando·
O livro de visl! a se!'lá submettido diariamente ao fiscaL
§ ,L.. As Roln<::õe~ ·qna pódem ser adoptadas para cala
doente, durante a visita medica diaria, são as seguintes:
a) tratamentG na quartel (com ou sem isenção parcial
do servi~.o) para os casos de indisposições ligeiras, que sú Jlf'cessitam pequeno:; cuidados em horas fixas;
o) observaco 11a enfermaria, para os casos em que nenhum symptoma permitte fazer um diagnos\..ico immediat•)
(deste numero são us casos em que os indivíduos são suspeitos
ctc simnlação). A duração da observação é, em principio, de
dons dias; easo haja necessidade póde ser prolongada.
81! apó:, a Jbserva<;;ão, n.Bnhum indicio de doença surge.
o medico declara o homem «apto para fazer, actualmente, o
serviço». A autoridade competente poderá, então, punir •J
interessado como julgar conveniente- IE:ssa puniÇão, entretanto, não serú ap•plieada senão após um prazo de 15 dias, devido á ~ventualidadr~ s·empre possível de uma affeeção latente
de começo insidioso;
c) tratamento na enfermaria, para as a:ffecções benign:1s,
que necessitam, porém, de cuiJados medico-cirurgicos;
d) convalescença, na enfermaria, para os homens que ottiverem alta· do hosnital em estado que necessite um período
de repouso antes da volta ao serviço;
0
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e) baixa ao hospital, para todas a~; aff.eeçõe~ contagiosas.
graves ott necessitando de cuidados assíduos que não podem
ger dado!! na enfermaria.
§ 5. Quando as exigooeias do serviço não se oppuzerem, o commandante do cor!)O póde, mediante prnp.Jst:l dn me·
dico-che;fc, fixar dias e horas mi1 que os homens ~ão autorizados a pedir conselhos medicas sem que ~ejam :r.~t~riptos '10
livro de visitas.
§ 6. o A remessa do doentes ao hospital é normalmente
feita no mesmo dia. Poderá ser prcscripta na vcspera, para o
dia seg·uintc, quando tal prazo fôr necessario, em virtude ·da
distanciá on insufficiencia de meios de transporte. Quando
as circumstancias o cxig·irrm (epidemias ou casos pathologicos
de caracter pari icular), o dirertm· do hospital srrá avisado,
com presteza.
.
Si o doente ou ferido está em estado grave, se tem perturbações nwntacs on er·iscs nervosas, é acompanhado por um
dos mecticos do corpo, que da!'á informações aos do hospital
c presl a o sou concurso, si houver necessidade, ao medico de
dia, para os primniro·s cuidados a dar ao doente.
Ncs~~s casos, uma communicação circumstanciada é igualnwnt.e enviada pelo medico-chefe do corpo ao dircctor do hospital. Este a transmitte ao medico assistente.
§ 7. o Durante a visita medica diaria são, obrigatoriamente, apresentados ao medico-chefe todos os homens que
obtiveram lic~mça ou prrmissão para se ausentar e os que
rrgressaram; os homens que obl,ivrram alta do hospital, para
os quaes ellc prescrrvo ou não ronvalescPnça na enfermaria;
os homenf-l proposto~ para ferradores, corneteiros ou mm:jicos
f', em g:nral, para todas as occupações que exijam aptidão especial (cyclistas, telegraphista, signaleiros, monitores de instrncção physica e out.r·as). O medico dá parecer sobr~ a aptidão quc ~prrsontam Pssr,;; homens para PxercPr f ars fnncções.
0

DEVERES

ADMINIS'I'R:\TIVOS DOR 1-IEDTCOS DOS

CORPOS DE TROPA

Art. 1G2. Esses deveres são os seguintes:
a) Decretos pt:Wa com o romrnandante de corpo
§ 1. o O nwdico-chefe envia, diariamente, ao commandanto do corpo por intermedio do fiscal, uma parte sobro o
serviço, da qual consta o mappa do movimento dos doentes da
unidade em tratamento no ~wspital, na enf.ermaria regimentaL no quartel e em domicilio, e uma communicação summaria sobre o 0stado c necessidades ~anitarias do corpo e casos
particulares qne possam interessãr.
Esta parte será apresentada ao mesmo tempo que o livro
de visitas.
§ 2. o. Dá no commandantc do corpo, sempre que ,julg-ar 1wcrssario. parocPr, cscript.o on verbal, sohre a execução
d:is prescripçõPs hygirniras nas differentes dependncias do
qnart.el.
Encarrf'ga-sc da parte medica dos certificados de origem
ctr. f('rimentos ou flocw;a~ fornecidos aos militares do corpo.,
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b) Deveres 1Jm•a com os
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chefes tcchnicoB

Art. 163 .. O medico-chefe do corpo informa seus chef.es
technicos (chefes dos Serviços de Saude da Guarnição e da'
Região) de todas as modificações sobrevindas no estado sanitario do corpo e, bem assim, do começo de toda manifestação
epidemica, causas provaveis e medidas postas em execução
para combatel-as.
§ 1 . o Informa-os do movimento dos doentes, enviando,
todos os 15 dias, uma parte com o mappa numerico, assigna·lando as observações que lhe tenham suggerido a inspecção de
generos alimentícios distribuídos á tropa.
Mrnsalmente, envia ás mesmas autoridades o mappa no~o
logreo mensal do corpo e do consumo de material ..
§ 2. o Quando o medico-chofe do corpo redigir relatorios
excepcionaes sobre o estado sanitario da unidade, deve fazel-os
em duas vias: uma é transmittida directamente, pelo commandant.c do corpo, ao chefe do Serviço de Saude da Região; a
oul.ra, por via hierarchica, ao commandante da região.
§ 3. o A correspondencia com os chefes do Serviço de
Sande da Guarnição e da Região passa, em principio, pelo eommandante do corvo.
Comtudo, em casos urgentes (irrupção de epidemia, pedido
11rgentc de desinfectantes, medicamentos, etc.), os medicoschefes do corpo podem, excepcionalmente, corresponder-se diroct.amente com essas autoridades, sem pas~ar pelo commàn·danto.
Nrsse caso, a corrrspondencia trocada é communicnda ao
rommandante do corpo o mais depressa possível.
c)

lJf''Vcrcs para cmn os

rnedicos sulJm•dinado.ç

Art. 164. O medico-chefe, responsavel perante o commandante do corpo pela execução do serviço sanitario, tem
toda a autoridade para distribuir o serviço entre elle mesmo
c seus mcdicoA subordinados. Estabelece-se exactamente as
funcções que cabem a cada um dos medicos subordinados, assegura-se de que são perfeitamente conhec~rlas por elles e fiscaliza a execução.

d) Direito de punir
Art.. 165. O medico-Cihefe tem, para com o pessoal que
lhe é sub01~dinado, os direitos de pumção de commandante de
companJ1.ia, observando as mesmas regras. estabelecidas para
este, na applicação das penas. Tem os mesmos direitos para
com os militares em tratamento na enfermaria. Previne o!=!
corrimandantcs da;:; nnidades interessadas das punições que tenha infligido ou pede as que escapem á sua alçada.
ENFERMARIAS REGIMENTAES

Ar L 106. As enfermarias regimentaes são instituídas:
1°, para o tratamento dos militares attingidos de doenças
ligriras, cuja natureza não acarrete a baixa ao hospital);
~·. para o tratamento preventivo de certas doenças (pnludi:-:mo, doenças yenerras, verminoses o outras);
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3°) Para Teceber e dar pequenos cuidados aos militares
convalescentes que obtiverem alta do hospital, até que estejam em condicões de retomar o serviço ou seguir o regimen ·
alimentar' ordinario;
4°:: Para a preservação da saude da unidade, vii;to permittir isolar ~mmediatamente todo homem portador de affecção ou doença mal caracterizadao
5o·1 Para os trabalhos periodicos executados pelo ServiÇo
de Saude: visitas de incorpor'ação. vaccinações, pesagens, conferencias ao pessoal da ;Formação Sanitaria Regimental.
Paragrapho uni co. As dependencias da enfermaria regimental devem eomprehender salas para alojamento e refeitorio do pessoal de serviço da For'mação Sanitaria Regimental; o pessoal que não estiver de serviço se alojará na dependencia do quartel que lhe fôr especialmente destinada.
DIS'PRIBUIDA JHS ENFERMARIAS R:EGIMENTAES

An. 167. Em principio, cada corpo de tropa possue uma
enf ~rrnaria reginvmtal.
·rodo destacamento, composto de batalhã.o de infantaria
ou dous esquadr'ões, isolado em uma guarnição, deve possuir,
igu:J.lmente, enfermaria regimental.
Quando, para os destacamentos de ·effectivo menor ou
para baterias ou cotnpanhias isoladas, não fôr possível estabelecer uma enfermaria regimental (este caso só pó de ser encarado nas guarnições em que existem out.r•as tropas), taes destacamentos enviam 'le.!lS doentes a uma enfermaria regimental
vizinha, designada pelo Cnnunandante da Região. por proposta do Chefe do Serviço de Saude da Região. As enfermarias que os receberem inscreverão taes doentes sob rubr'ica
especial, annexada para esse fim, ao registo dos docntc.'3 da
enfermaria.
NUMERO DE LEITOS

Art. 168. O numéro de leitos de uma enfermaria regi..
mental é fixado, em pr'incipio (quer para os doentes, :quer
para o:s convalescentes), em dous por cento do effectivo normal da tropa a quo a enfermaria é destinada.
Essa fixação só póde ser modificada pelo Ministro da
Guerra, mediante proposta do Commandante do corpo, devidamente informada.
DEPENDENCIAS
~rt. 169. A enfermaria regimental deve ser ínstallada,
sempre que seja possível, em pavilão especial, isolado, rode~tdo d~ jardim, contíguo ao pateo do quartel. No jardim 6
conveniente haver nrn abriso coberLo, com bancos e assentos
·
de r·epou!':o,
IQ.s pavimentos de todas as dependencias da enfermaria
devem pcrmittir que sejam faci:imentc lavados e desinfectaóos;
as par'edes aerão pmtadas a oleo e os angulos arredondados.
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a)" Dependencias do serviço geral. Devem comprehender,
em principio:
- Sala de espera. Servindo para os homens que vêm á
visit.a medica e os trabalhos methodicos do serviço de saude.
- Sala de visita medica. Contígua á precedente e onde
os doent~ devem ser examinados individualmente (mobiliada
com prateleiras, para os documentos sanitarios, armario par'a
instrumentos, balança: craveira, leito de exame, lavabo).
- Sala de ·curativos. Provida de apparel'hos de esterilização, armaria para mater'ial de curativos, mesa de curativos,
supporte para soluções antisepticas) •
. - Gabinete do medico. Serve tambem de pequeno labo ...
ratorio e tem o armaria para toxicos, que deverá ser fechado
com chave.
- Posto prophylactico. 'Munido de todo o material para
a pr'ophytaxia anti-vencrea e ;>Ossuindo, affixadas de modo visível, as instrucções precisas, concernentes a esse assumpto.
- Dep\Jsito de mediéamentos. Com armariaS' para medi~
camentos e utensílios diversos.
·
- Banheiros.
- Vestiario dos Joentes. Com numero de armarios igual
ao de leitos.
- Deposito do material corrente.
- ~uarto do sar'gento-enfermeiro.
- Quarto para feridos. Com accesso facil para recebete prestar os cuidados de urgencias a um homem victima de
accidente, antes de ser trans'Portado ao ·hospital.
- Refeitorio. Servindo, ao mesmo tempo, de sala de leitura e de r'eunião.
- Instállações sani tarias.
- Quarto de despejo.
b) Dependencias reservadas aos doentes. Sala para o~
d0entcs e feridos, quarto para tratamento de sargentos e, sem..
pre que fôr possível, quarto de isolamento (não communi ...
cando eom as demais dependencias rAservadas aos doentes)
par'3. os que estiverem sendo observados, atttngidos de doen-ças mal caracterizadas.
c) Dependencias t'eservadas aos enfermeiros. Comprehendem: dormitorw~ para o pessoal <te serviço, la'\Tabo, sala
para S2CCar roupas e sala de reunião.
Quando não estiver de serviço, o pessoal da Fotmaçãó SanH.aria Regimental (excepto o sargento-enfermeiro) é alojado
em dependencias especiaes, no quartel.
d) Dependencias par'a desinfecções. Sempre que fôr possível', existirão dependencias completamente separadas para
as desinfecções. Taes dependencias comprehendem: sala para
obje.ctos infectados, sala de desinfecção e sala dos objectos
desinfectados. A sala para objectos infectados dará am~esso
para o palco do quartrl; a dos objeetos desinfectados para o
jardim da enfermaria. A desinfecção será feita por meio do
formal ou, quando possivel, por estufa a vapor (principalmente na~ guarnições afastadas de hospital militar importante). Ao
lado das dependencias. para desinfecções, existirão um forno
para incinerar lixo e curativos usados, e um lavadouro de
agna corrente. O ma teria I da enfermaria regimental é especia,Iizado e não póde ser d'estinado a outro uso. Se o numero
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de leitos fôr augmentado temporariamente, por decisão do
Ministro da G'uerra, os fornecimentos supplementares são tiràdos dos recursos do corpo e do novo restituídos, quando
voltar o estado normal.
PESSOAL

Deve1'es c attribuições
Art. 170. O medico-chefe dirige e fiscaliza, sob a a.uto-o
ridade do commandante do corpo, tudo que concerne ao funccionamento e volicia da enfermaria. Redige um regimento
interno, que é submctt.ido ú approvação do commandante,
a.utos de ser affixado na enfermaria.
Tom autoridade, não só sobre o pessoal da enfermaria,
como sobre as praças em tratamento ou em convalescença. na
enfermaria e a.s .que estacionem nas salas de esp·era e vislt~,.
O medico-chefe é responsavel, para com as .autoridades competentes, por todo o material da enfermaria e aprovisionamento do serviço de Saudc em ca,mpanha.
~ 1. o Tem os seguint._çs deveres:
1 ( Faz parte das commissões encarregadas de projectar
novas installações ou modificações de dependencias da enfermaria.
2) Dirige n. instrueção tcchnica do pessoal da Formação
Sanitaria Regimental.
3) Fiscaliza rigorosamente o acondicionamento 4~ ·guarda
dos productos pharmaceut.ieos toxicos: Devem estes ser .fechados a .chave e tra.zcre1h rotulos regulamentares que os
distingam facilmente.
Na enfermaria nenhuma garrafa propria para vinho ou
a:gua, mineral deverá ser empregada pa.ra conter outras substnncias que não essas.
§ !'2'. o Os medicas subordinados concorrem para a exe ..
cução do serviço na enfermaria, segundo as instrueçõcs que
lhes dá o medico-chefe.
Dentre elles, o mais graduado ou mais antigo de posto
substitue o medico-chefe, em todas as attribuições, em caso
ue licença ou doençn.
.
§ 3. o O medico destacado dirige a enfermaria do desta ..
ca,mento. Tem, para com o eomrnandant(, do destacamento,
os mesmos dP-vercs c attribuiçõcs que o meàico-chefc para
eom o rommandante do corpo. Corrcsponde-se com o medicoclwfc, por int.crmedio do commandant.o do destacamento.
§ .f." Ao sargento-enfermeiro eabe toda a cscripturação
que se relacione com o serviço mcdieo c administra.<:ão da cnf.ermarb, Gt:a!"da a chave do armario que c.ontém os medicamentos ordüz.m·ios e as so!uçõe~ i.o:dca~, diluida~, para os
curativos communs. Não pódc fornecer medicamento algum
sem orde.m formal do medico. Compete-lhe a fiscalização do
asseio dos homens c limpeza das dopcndencias da, enfermaria,
da consf'I'Yação dos utcnSilios, manter a disciplina c boa or-dPm em todas as depcndcncias da f'nfermaria. Preside ús
disf.ribuiçõcs de mcdica,mentos c alimentos aos doentes. E' o
monitor g:-~ral para a instrucção do pessoal da Formação Sa-
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nitaria Regimental. Nos destacam~ntos, as funccões de sar.....
gento-enfermeiro poderão ser exercidas por um ca.bo.
§ 5. o Os cabos-enfermeiros são empregados, por designação do medico-'chefe, em assistcncia aos doentes, preparação
de tisanas e banhos, manutenção do asseio das dependencia.s
da enfermaria e utensilios, nas marchas, manobras, exercícios
de tiro, banhos conectivos e outros mistéres. Quer á noite,
quer de diá, ha sempre presente na enfermaria um cabo-ent·ermeiro. Cabe-lhe administrar aos doentes, nas horas :pre-scriptas, os remedios, e communicar ao sargento-enfermeiro
os casos fortuitos ou insolltos.
·
§ 6. o Os padioleiros regimentaes, fóra das horas de tnstrucção, são utilizados como auxiliares l:los cabos-enfermel ..
ros, segundo instrucções do medico-chefe. 'Recebem, para
esse firn, instrueção de enfermeiros re:gimentaes .e contribuem
para o servic~ del dia.
F.xEr:UÇÃO DO SERVIÇO

Art. 171. a) Admis3ão do3 do~ntei - 'I'lio -:;6mente a~
praçag são admittidas na enfermaria tegimental. A baixa é
concedida, em principio, na visita medica. Em ca.so de Ull'•
g~neia, o medico, chamado a ver um doente fóra da visita,
p6de, se jul:gar neces.sario. fazel-o baixar á enfermaria. Durante a. suá estada na enfermaria, os doentes não conservam
os uniformes de instrucção·; estes são desinfectados, se ha necessida.de, c, em seguida. guardados no vestiario. O medicochefe deve entenrler~se com o commandante de corpo para
que sejam dados ú enfermaria vestuarios proprios· para servir
aos doentes quando baixados;
b) V-isita aos doentes (la enfermaria- A visita ser,á, feita
diariamente, pela manhã, e renovada, á tarde, se houver neccgsidnde. As prescripções de medicamentos são feitas para
todo o dia e exeeutadas pelo sargento-enfermeiro. iO medicochefe assiste á administração de medicamentos que apresen·
tom algum perigo ou, se isso não fôr possível, dá instrucçõcs
p~ecisas, afim de que nenhum erro se possa produzlr.
_Quando houver doentes que neces-sitem de medicação especial .quo não possa ser feita cou1 os ·recursos da tabella em
vigor, o medico fará as receitas respectivas em uma méSma
folha de papel, as quaes serão aviadas n~ pharmacia militar
da rrspcctiva guarni(;ão.
Um cabo-cnfci·meiro. logo após a visita medica, Ievant' á
pharmacia da .guarnição o receituario .que não possa ser
aviado I) a_ cnfprma.ri3: regim.ental; após a parada, irá buscar
as alteraçoes no hospital e, a tarde, conduztrá para esRe estahr"lec.imento as praças quo tiverem baixa.do e de lã trará as
que t.ivcrAm obt.ido alta.
c) Alimentação dos doentes da enfermaria - Finda a
visit.a. o sargento-enfermeiro organiza o mappa do movimento
do dia~ de accôrdo com o modele» regulamentar, para constar
da parte do medino, e far. o pedido das dietaR, que deverá ser
entregue á autoridade competente, depois de visado pelo fiscal.
Quanto ao rcgimen dietetico. o medico, oyvido o commandante, estabelecerá uma tabella apropriada para os ca-

320

AOTOS DO PODEH EXECUTIVO

sos especiaes; para os outros casos consisti r á clle na ração
habitual dos soldados, toda ou em parte.
d) Cuidados de asseio a dar aos doentes - A fiscalização
dos cuidados de asseio tomados pelos doentes que se podem
levantar cabe ao sargento-enfermeiro, que providencia tamhem para que taes cuidados sejam dados aos doentes impossibilitados de se locornover. Um barbeiro assegura, regularmente, os cuidados da barba e cabellos aos doentes da enfermaria
c)

Limpeza e conse1·vação das dependencias da enfer-

O medico-chefe fiscaliza, rigorosamente, a limpez21
e hygiene de todas as dependencias da enfermaria. Os pavimentos, impermeabilizados, dcYem permittir a lavagem com
agua corrente. A varredura a secco é severamente interdicta.
Si, excepcionalmente, as paredes das salas de visita medica
e de doentes não forem pitadas a oleo, serão caiadas, pelo
menos, duas vezes por anno. Os colchões, travesseiros e cobertores são batidos e expostos ao sol duas vezes por semana
e desinfectados todas as vezes que for necessarie.
A limpeza e hygiene da enfermaria farão obj,ecto de regimento interno, estabelecido o assignado pelo medico-chefe.
Cabe a execução de tacs servicos aos padioleiros regimentaes, dirigidos pelos cabos-enfermeiros e fiscalizados pelo
sargento.
f) .Policia. da enfrrma1'ia Os doentes da enfermaria
estão sob a autoridade immediata do medico-chefe c do sargent.n-enfermeiro.
Este ultimo deve se oppor a toda communicação clandestina dos doentes com o exterior, á entrada, na enfermaria, de
bebidas, comestíveis c medicamentos- não · permittidos. Impede que os doentes se dirijam para as outras dependencias
do quartel. Quando se der uma evasão, elle a communica
immediatamenfc an official de dia e ao medico-chefe. Quando um militar, em tratamento na enfermaria, soffrnr punição,
esta não será ·effectivada emqnanfo não obtiver alta.
u) Altas da r.nferma1'ia O medico. na visita matinal,
prescreve as alfas, fHH' curact'T>s on transferidos para o hospital, aos doentes quo o~.Liverem em- condições de obtel-as. A
sabida desses doentes só se dará á tarde, após o jantar. Nos
casos de transfcroncia on baixa clirecta de doentes ao hospital, conff:I'me as eircumslancias, o medico pôde fazel-ns entrar nesse estabelecimento com nrgcncia, sem esperar a hora
prescripta no período acima.
Antes da sahida elos doentes, o sargento-enfermeiro vel'ifica. cnidadosàmrnte, o cst.acln das roupas c objectos que
lhes foram confiados.
h) Obitos nccm'1'1·dns no COJ'1JO - Quando occorrer um
obito no quartel, na enfermaria nu fóra, será verificado pelo
medico-chefe.
As fn,·malirladrs reJa I ivns an C;';tadn civil cahcm ao commando. O cnmmandanLo elo enrpo previne, por telegramma,
á familia. O cada ver ~~ recebido em ·deposito, no hospital mi-1 it.ar ou eP.fcrmaria-hosn_ital da guarnição, devendo o directnr desse estabelecimento enviar ao chefe do serviço de
saude da região uma certidão do registo do obito: Si o cadaver
não póde ser depositado no hospital, cabe ao commandante
do, corpo cnvJar a certidão de 9~jto, por via hierarchica,. ao
chefe do serviço de saude da reg1uo. Nos casos de morte v10maria -
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lenta, procede-se de accôrdo ·com as disposições em vigor.

Em todos os casos, o medico-chefe do serviço endereça. uma

parte circumstanciada, sobre as causas do obilo, aos chefes
do serviço de saude da guarnição ou região.
DES.PEZAS NORMAES

E EXTRAOR,DINARIAS DA ENFERMARIA

Art. ,f72. Nenhuma despeza, normal ou accidental, póde
ser determinada pelo medico-chefe do serviço, o qual nã~
dispõe, para is-so, de fun~os.
As despezas normaes e extraordinarias são determinadas
pelos seguintes orgãos:
·
·
.
a) Conselho Administrativo do corpo: alimentação dos
doentes e convalescentes; illumínação da enfermaria; assucar pnra hebidas hygir.nicas; material de copa, limpeí':a e conservação; lavagem de roupa; mobiliai'Ío da enfermaria; material de expediente e registo;
b) Serviço de Saude ('Laboralorio Chimico Pharmaceutico, Deposito de Material Sanitario) : medicamento$, utensílios de pharmacia, ·reactivos, objectos c accessorios de curativos.
ADMINISTRAÇÃO DA ENFEHMARIA HEGIMENTAL

Art. 173. O ~conselho Administrativo do corno gere a enfermaria regimental.
O medico-chefe do serviço é agenh~ do ConsPlho.
§ 1." .O material c os medicamentos, de qne são providas as enfermarias rcgiment.acs, serão ohjccto ~~~~ Iwmenr-latura especial, approvada pelo ministro da Guerra e anncxa
ao presente regulamento.
O medico-chde do serviço é responsavel ru~la eonset1Vaçãn do material. Assig-nala ao Conselho .\dminisLr·aLivo t.oda:-5
as dcl.eriorações qtte s1~ produzirem.
As reparações são executadas pelos cuidados dos corpo:~
ou serviços competentes.
o~
objectos inserviveis são assignalados. Lrimeslralmcnt.c, em mappa, organizado pelo rncdico-chcfc ~~ enviado an
chde dn ser'viço de sande da região.
J~ara a dBsearga do matol'ial inser·vivel pr·o,~cder·-sc-IJ::t
de aerllnlo com o regulammJf.o de administração.
~ 2." O material da Ji'ormação Ranitaria Rcgillwnlal é inscr·ipl.o em nm registo especial, esr-ript.ur·ado sempre em dia.
pelos cuidados do medico-chefe. O r(mnvament.o do matertal
é assegurado por' pecli~ios trimcstraes., dirigidos, na segunda
quinzcua rln segundo IlH~í': de cada t.r'imosf.t·e, por via hierar, ehiea: ao J .. aboratorio ·Chitnico Pharmaccutico lHilitar, para
os medicamentos. enrat i vos. l'üacf.ivos. utensílios e accessorios
df~ pharmacia; aus Depositos de Material Sanital'io, para os
instrumentos de cirurgia, material sanitario e accc~;sorios. Est.es pedidos são feitos em tr·ns vias, na Ol·dem .Ua nomenclatura precitada c nclles são assignaladas, ao mesmn tempo quo
as . quntidades pedidas, as exi:.;Lentcs. As minucias concernentes
ao estabelecituento dos pedidos f~ recepção do material são an ...
nexadas á nomeuelatura do Jtlater'ial. ;Os pedidos extraordina·teis de •1921- Vol. VI
21

322

ACTUS DU PODEll EXECUTl VU

rios são feitos do wesmo modo, mas, para cada objeoto pedjdo,
deve ser minucio::;amente justificada a necessidade.
§ 3. 0 Quanto ao material do Serviço ue Baude em campanha, destinado ú instrucção, deve ·ser mantido em perfeito
·estado de conservação e examinado frequentemente pelo medico-chefe. .Para esse, o pedido será acompanhado de uma
parte sobre as causas que motivaram a detedoracão.
§ 4. As substancias que, no material de guerra, são susceptiveis de deterioração, serão usadas no serviço normal, an..,
tes ·de oxp.iraclo o prazo eru que ellas sejam julgadas inserviveis. Serão substituídas, no material pl"ecitado, mediante
mn pedidn periodico ou extraprdinario.
0

LiVHns JH ENFEHMARIA REGIMENTAL

Art. 1 i: í. · Nas enfermarias regimentaes cabe ao medico ..
chefe a (~:;:cri ut u1·atfío dus seguintes livros c registos:

0

ficgisto

rn~dico

de aquartelamento;
medico de incorporação (tendo annexad(),
vaoci11ações c rov:H'l' inar;õcs, obitos, reformas c baixas por
doençaf-l);
3 .. ) Livro de visita med1ea;
-1") LiYrn de partes;
S LiHo de entradas c sabidas de doentes tratados na
enfermaria (tendo, ;umcxo, o registo da estatística};
64-) Livro de earga e descai'ga do material sanitario, ordinario c de mobilização;
io) HegisLo dr~ eiHTC9pondencia.
l"l

~")

nc~isto

)

IJIBL!I)TllEU.\ D.\ ENFEftMAR!A REGIMENTAL

At·t. t7fí. A
thec~

rufer-lllal'ia
flUe cnmpl'i'llende:

regimental {H)S'me uma biblio ..

Os rcgularncnlLlS sobre o scrvico de saudc, sobre o~ ser-·
viços gcracs dos cor'pos de tt'opa;
A nomcncl:üura dn m:-~1 rl'ial dn scrvirn rlc :;:;audc em ll~'
nns corpos de tropa:
As iustrucçüe~' P doc1nnentns relntiv0~ á ~stntistica sanitaria uo Excrcrtn (rlncnmentns geraes e documentos concernentes ao corpo~~ ;
O JPgi~lo-llH~di1·o de aquarfdallltnto;
Os dm'u lllCIJ!os enviados da gua!'ltiçfto e da Hrgião, relativos ao fmweionamcnto loeal do Rerviço
Saude;
Os rng 1!lanH•Jll o:; P l otl(ls os tloeum(•ntos ·coneernentes a
instrucr;ão- dos m1 l'r-J'Inci r·ns c padiolciros regimentaes, e ou-

de

tros.
INISTHL!CÇÕES

'l'FCHNIC.\

DOS

'.~E•;I~l

ENFE~MEIH.OS

E

P.\DIOLEIROS

ENTAES

Art. 1'76. A inslrueção teclmica dos enfermeiros ·e pa ..
dioleiros. quo compõem a Formação SanHaria Regimental, é
feita de accôrdo com os DrOg!·ammas em vigor.
1
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CAPITULO VI

FORMAÇõES

SANITARIAS

DIVISIONARIAS

DISPOSIÇÕES GERA~I

Objecto do serfJiço

ArL. 17i. Em pri1ieipio, cada Divisão de Infantaria dispi..ic de uma l<'ormação Sanitaria Divisionaria, sob a alta autoridade do Commandanto da Ttegião ou Circumscripção, por
intermedio do Cite! e do Servi co de Saude da Região ou Cii1,
cunJserip<;ão :Militar .
.h:sse orgão tem lJOL' fim a instruccão, em tempo de paz,
dos llomens do tropa dt :;tinuclus a ser,' em tempo de guerra,
enfermeir'os, padiolciros c coJJdlldores nas \Formações Sam.tarias da Divisão.
Constituir-se-lla, dest'arLe, uma reserva avta pal''a. as
funcções .que descmpenhal''á em campanha.
§ 1o. Compete, tambem, á Formação Sanita ria Di visionaria assegurar a prophylaxia das doenças · epidcmicaSJ tw.~
guarnições militares da Hegião ou Circumscripção.
§ 2. A formação Sanitaria Divisiona!'ia constitue, pur
seu pessoal e material, um orgão de exercícios e manobras do
Serviço de Saude para a instrucção dos medicos do quadro
aetivo e de reserva.
0

Recrutamento do e{/ectivo

Art. 178. O effectivo da Formação Sanitat·ia Divisionnria 6 recrutado entre os jovens soldados fornecidos pelos
contingentes ani1uaes de eonscriptos e por voluntariado c engajamento.
O Chefe do Serviço de Saude da Uegião indicará, no momento da inspecçiio ele incorporação dos conscriptos ou voluntarios, ao ::::ierviço de Estado-Maior da Região, os homens
a designar para a Formação Sanitaria Divisionaria, levando
em conta as necessidades ass1gnaiadas nos quadros e aptidões
profissionaes.
Além dos artífice~ e especialista~ designados nos quadros,
serão incorporado~ na F'ormação Sanitaria Divisionaria: os
enfermeiros de proJissüu, empregados da Saude Publica, empregados de pharmaeia !' drogaria, alguns electricistas e cuti-leiros.
Todos os homen~ designados deYem saber ler e escrever u
não ter soffrido cowlemnação.
§ 1. Os alistamentos vohmtarios são feitos na Formação
Sanitaria Divisionaria, de accõrdo com as disposições em vigor.
Os voluntarios e engajados, ao fim de um anno, pelo
menos, de serviço na Formação, podem, por meio de t.ransferencia, ser encarregados de funr.ções analogas no.s Hospitacs
Militares c vice-versa, de modo que os quadros subalternos do
serviç-o de saude estejam sempre aptos a desempenhar todos
.os encargos que lhes possam caber.
0
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§ ~.o Os homens uest.inados
~~scripta serão escolhidos, no fim

ao emprego de auxiliares de
do período de instrucção militar, na Formação, segundo os resultados de um exame de
aptidão profissional, qtw eomprchenderá:
a) prova de eallig:raphia;
b) prova de orthogTaphia, redaccão e conLabilidade.
A classificação dos auxiliares de eseripta, é feita por uma
commissão, nomeada pelo medico Chefe, da Formação Sanitaria Divisionaria e por Pile presidida.
01'(Jftnização '~a.'\ Fvrull».:ões Sanilarias /Jivisionarias

I i!l. ~\:-; li'orll1ili'Õns Sanitarias DiYisionarias ~üo rm
dp Sl'iS: I". :!". ;~a· p- !(' I>ivisõt~S dr• lnfanf ar ia e 1n o zu
Circurnscrivções ~IilitarPs.
A st''dc das Forma~~ut•:-; ó Jixada peio Ministro da Guerra.
Serú, em principio. na lllf'sma lnealidadP em quP (~stiver o
Hospital Militar 111ai~ iwpoJ'Ütlll.r• do feni(qr·io da Dh·isilo (ou
Aet.

JIUTilf'l'O

Cir·0umsel'ipc;ão).
·Cada Formação ~anitaria nivisionaria eonstihH· uJua unidade distincta, não só qmmtu {t administração, I'Pmo quanto ao

Cmmnando.
A gradua(;ãn P lt if•rarellia das pl'aças são n~ Hte::-nms do:;
Corpos de tropa.
Paragrapho Ulli<'o. O df1•eLivo de ealla ForJllatão SanitaI'Üt

DivisionaJ•ia ''·

l'lll

pl'iJH~ipio. o qw~ se st~gw·. jwdPndo, on-

fTdantn. snr modif'imvlo 1wlo
t'UinstaJ\1' ias partícula 1·ns:

~lini!-:lLro

da

UucrTa,

dr-

em

a) -~ offit'itws:

1 1\fedieo-c.ltnfl'. capitão nwdieo.
I CIH~I'c do Dt"-d,a,~aJIH'IIto dn Gt'UJIU d1~ Padiqll'it·w;

:~ioual'io.

l.l'll~'llt!"-Jnf'dii~O.
I Cltdo do J)(~st:wa!IH'III.o dP Allllmlanc ia,

Divi-

1°

I''

TL•rwntc-

mP-dieo.
1 ~" TPnPllll' conladr)J'.
lJ) f lo 8arg-rnLn. hahililadtJ para inslt·uelor d" tropa.
c) rí s(•gu nd;1s s:u·i!·en I os :
'2 Furrieis (llm pal'a eada Uf~staeameltf.o).
1 l 1:nfrrnwiru (para o df~slal:alllnllto .tJn Allllmlaucía).
2 Comlucfores (tllll Jl<li'H l'ada deshteamcul.o).
(.~)

:~ Tl•t·,~~·irus ~~ar'gi'Jdos:

'!. ~Paioll'iro~

vü;iollario).
1
t:)

( DeslacaJueuto do <Jrupo de Pauioh~iros Di-

IGnfl'rllll~iro--v,~L~·rirJal"ill

(V1~s(nealllf2Hio

do <.l. P. D.),

l? eaho:-;:

2 FtJJTinis (um pam rada d~·sf.aeumnul.o).
2 r•:nfel'lll!~ü·o::; (pal'i! o De:;taeameutu Ih~ Autlwlaunia).
-i- Padiultdros (para o Drtil.aeaJUento do (:. I'. D.).
:J Conduetorr·s. c:~ pal'a o O. Jl. D. e J para a Atubulant:ia).
1 l•'enadur (f.Jara o G. P. D.).
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f) 88 soldados e anspeçadas:
t1 Auxiliares de escripta · (2 para cada desta.camenf.ú) .
~3 Artífices (F'erreiro, Carpinteiro, Selleiro, Destacamento

do G. P. D.) .
.10 Enfermeiros (Destacamento .de Ambulancia) .
JÜ Padioleiros (Destacnment.ó do G. P. D.), sendo oitn
anspecadas.
·
:! Uornrteiros (DcstacamrnLo do G. P. D.).
;w. Conductore.s ( 18 para o G. P. D., e oito para a Am-htllaneia), sendo quatro anspeçadas.
2 Motoristas (Destacanwnto do G. P. D.) •
.?. l<'i'I'radorrs (DPstacamento do ({. P. D.) ,
P1·om.nr:ão do Jlr>ssnal.

Art. JRH. A promoção dos homens de lrop.a da Formação
RanitaJ'Üt Divisionaria. serú f1xclusivamente por concurso, nas
me:-nnas condições P srl'.mndo as nJf'smas rnrlffalidades dos f~Or
pos rl1~ troriJ.
PUNC!f:ION. \.\TE!\: 'fO

nn

REllVIÇO

Art.. LR1. Cada Fm·macão Sa.nitaria Divif.:donaria se f~om
piie tll' 11111 DesLacanwnfo d1; Grupo tle Padiol!dJ•os ((:. P. D.)
c dn um D1~stacamrnto dn Ambulancia.
O JH'S~oal dt~ l~ada nm dl'ste~ des1af':llllPJJios ~~ sufficiPni.P..
em caso dn nnf~f~ssidadP, para assegurar o sprviço sauitario d1~
renf.agnarda dn unm cohnnnn. Pm opr~raçõr>s no inf.I•J'iOJ' do
.Pn iz, sem que sej:a prHI'iso recorrer a uma mobilização parei ai.
P:tJ'agTapho uni~:''. O DnsLacament.o do (1il'Upo de PadloJeiros Divisionario a:-.sPgura a prophylaxia das (foenças npi·I1Pmir.as o PXNmta todas as op(~rações de saiwamcnto 1wenssarias
':Í. prt'~i'J'Yaaiio da smtdP dns lropa~ nas gnal'lliçõrs.

A ti J''ilill ü·iJc>s do mPrlicn-che(e da Frwmoção Sanitat·ia
Dh•üdrmm·ia
.\J'I. I ~t?. o medico-chnfe da Fm·mncão 8anitaria DivisionPrin trm tod.1s as attT·ihnições conf~t·ida~ a um eommand:wi P dP I'O!'po dr f.ronn prlos rPgnJarnenf•.l"' e•n vigor.
L•q::'JHlr dirfldnm ~nte do cliefP f)c ~~rv•.:,., de Saurln da
HPg_;fio f'. 1'nm <'J!e, eorrnspondc-se, snm iHf.e,·rrudial"io.
J•nhl ira 'rrn JJnlnt.irn diario.
~ 1." Por inLm'mcdio do fisrnl (m~fliro mai!~ antigo) e
do eont.ndor. dirigr e fi.~('n!iza o que S(l ~egw• ~~ dfl qne lhe caliP.
in I rir·a J·(•spon~abilidadf':
.~
a) inst.ruet;~ão militm· c fnchn'ca dos recrutaR da Formação Ranitaria Divisional'Ía;
'
h) n~~flio P conl;Prvação ria~ dependenrias do aquart.eJa-

mAnt.o:
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c) conservação do matel'ial e dos aprovisionamentos;
d) alimentação doe;; homens de tropa;
e) traballws de hygiene e prophylaxia realizados pelo

Destacamento do Grupo de Padioleiros Divisionario.
§ 2. o Assegura, pessoalmente e sem intermediaria, a escripturação elos rcgistr·os do pessoal da Formação e do livro de
punições.

Attribuições dns medicos-chefes de destacamentos
Art. 183. Os medico.s-cnef~s dos Destacamentos do Grupo de Padioleiros Diyisionario c de Ambulancia exereem as
suas funcçõrs respectivas. soh a autoridade do medico-chef9
da Formação Sanit:u·ia Divisionaria c segundo o programma
de instrucção estabelecido por rste ultimo.
São responsavcis. para cnm o medico-chefe da Formação,
pm· seu Destacmnentn. nn que eoncernc á instrucção, pohcia
e disciplina, hem assim pela conservação do material de instrueç.fio dos rrspeetivos Destacamentos.
Tecm, sobre o pessoal. a mesma autoridade conferida pelos
rngulamentos aos commandantrs de pelotões.
O mais rmtig·n dos chefes de Destacamento exercerá as•
funrções rTc fiseal de1 Fol'mação Sanitaria Divi.sionaria, ao
qual cabe auxiHar o n;crlico-c•hefe da Formação, principalnwnt.e np qne ronccrne á r·edaccão do boletim. instrucção mili .,
ta r· c teehniea do'; J tomens. rsr~llas dr~ serviço de dia.
A ftr1:buiçrjes do offirial contador

Art. 184. O offieia.I contador assegura. sob a autoridade
e fiscalização do medico-~hefe da Forma~ão e do fiscal, o serviço de administração da Form~çã.o, de accôrdo com os regu ...
1nnwntos militar·rs em vigor.
Incnmlw-lhn. particular·mento:
a) a responsahHidadc, para com o medico-chefe da Formação, pela conservação do material destinarlo á instrucção e
commum aos dous Df'SkH'arnentos. P., caso possua a Formação,
dn aprovisionnmr>nfn clr campanha;
b) fiscalizar a boa qnaliclndc. prrparnr:fío e distribuição
dos genrros alimrnticios;
c) nsscgnrar n limpf'zn n rnnsrrrar.·ão chs Jependencias
qo.w não são d0sf in:1dns cxclu"iYnmrnt" a um rlos dous Destnc:nnentos.
Fac h ineirns silo postos á sm1 rlisposirão, pelo fiscal. para
a execução dcsfn servi co. Os hnmrms parn fnchina estão escol h idos entre ns solrlarJos r'n.ia insfrn~Ç~fl terhnic:t 1S menos
sobrrcarrcgada (rondndores, etc.);
d) cnc:uTcgar-:::;r rh instrncção administrativa do pt~S
soal. clnc:: dous Destnr~Plf'nt.os, f'~pecializado nas fnncções do
flllTiris P auxiliarrc; dr csrripfa. srgmF1n prngTamm:t fix:do
peJo medico-cltrfn r dr' nrcrirdo rom o rmpregn dP ternr·n estabcclrido pnloc; chefes dr DPsfar~mnfos r· n.,nprov:tdo llf'lo merlirn-rhrfP da Fnrmaç.iio.
·
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Instrucção do r•essoal da Formação Sanitar_ia Divisionm·ra
Art. 185. A instrurção comprehende duas partes: a insf.rucç.ão militar c a instrucçã-o technica e profissional •.

linstrucção militar
§ 1 . o A irtstrurção militar dada aos homens de tropa dà
Formar:.ão Sanitaria Divi~ionaria é limitada á instrncção indiYiflnal do soldado.
E' dada, sob a fiscali~ação do fiscal, pelo 1° sargento da
Formação.
Sua duração é de seis semana9. E' continuada durante o
anno por cx:ercicics militares, que terão Jogar duas vezes por
~rmana, c:;oh a dil·rcl'fío do mesmo graduado.

Instrurr:rin

technú~n

profissional

~ 2. o fjomr\a lngo qnr finaliza a instrncção militar.
Levando rm ronta n nrofisRão. a ranaridade ou aptidão e,
em rrrta medida. o desidrratmn, o medico-c•hef.e da Formação
S::mit:wb Divisionnria clrsigna, nominativamente, os homens a
instruir pa!'a cada nm dos empl'egos prPvistos, isto é:
a) fnrrieis (~ ntniliarcs de rsrripta rr.ontabilidade, cscriptm·a0fío, rtr.. ) ;
l1) nrtifkr1s: !?Plleiro. carpint.rirn
fPrreiro. electricista.
m::P1 iptllndm'-r:H1iogr apho. r€'paraflor dn material de cirurgia;
r) <'nfnrmeiros: onfermriros de visita, enfermeiros de
turmas r,irnrgicas, RervrntPs df' laboratorios, ajudantes rte
pharmnrias. srrvrnff'R pnr·a trabalhos de limpeza;
d) padioleiros;
e) eonductores.
A instruc~::ão P. dada r.onformr- o programma approvado
pela Directoria dr Snnde da Gu1wra e segundo desenvolvimento
pr·ogresRivo e~tabclrciflo pelo mrdico-chefe.
A instr·m·('flo romprf't1endP nma partr commum, dada a
t.odoR ns hnmcns da Fnrmnçã.o, e uma parte especial ou pura··
mrnt.r ff'r.hniea. nnrl icular a carta emprego.
1o. Instrnrção rn11nnmm. neve ser dirigida eom o maior
cuidado r1 será dada a tono~ os homens da formação. aualqu.'r
que seja a sua esprcialhação durante todo o anno. Fórma a
base da preparar:.ão para o serviço de guerra.
Pnrmenorizarh 0111 nwnuaes especinrs. essa instrucção
trata rk sc~nintr:
a) 1organ.ização g'f'ral le funccionamento do Se~rvi~~o de
SrmdP, na paz c em campanha;
7J) cnidados a dar aos doenf.es r feridos;
~) noçõrR rrlaf ivas :'i~ manohrns csperiaes do S0rvi~~o r\ c
Saude;
o
Tnstrucçfio rsp0cial. Alternando com a precrv1ent:~
esta instrncção comprchf'ndr, SPgnndo a rsnccializaçfl.o respectiva dos homens:
a) contabilidade r1 r.Rrripturação dos registros do SPrvi.7.o
de Saneie, em tempo rln paz e em. eampanha;
b) nomenclatura. ronscrvaPão n rnparacão das õiversas
cat,egorias do materinl rio ~f'l'Yir,n de Sancle; ·'
C)
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c) livros fln visita e T'ncnituario, pedidos; hygiene hospitalar; asnpsia r. ant.isepsi a; pequena cirurgia; r1!rativos; dNliinfecçõt~s, pm·ifira~õns d(• agna de behida. sm'vtço de plmr-

mar.ia;

.

manobras de padiolas, do carrinho porta-padwla. da
artola. lihnra. yiat.nra r. trem; sanitarios; armar r. desarmar
harracaR do Rm·viço do Rande; primeiros soccorros no campo
do Jmtalha:
e) pat·d os condnetores, al~m de sua instrucção Pspecial.
in!-;trueção 1.ãn complnf,a quanto possivcl fle padioleiros auxiJiarf's.
As partes desta insf.rucçfio que não possam ser rlada~ na
Formaçfi.o Ranit.ar·ia Divisionaria sel-o-hão no Hm;pital Milit.ar
visinho. ond0 os homens farão um estagio. r-uja thll'flt,~ão sm·á
fixada pP!o mcdiro-chPfP da Formação.
Taes Psf.agio~ snriin ft•it.os principalnwnf.n JH'Ios r>nfm•mr>irn~~ encaT·rpgafios :
ai da dp.-;i nf~·cção P p~f.Prilizaçfío (fmweionamP.nf.o dns estufns n outros apparPlJH1S) :
7J) dP :uniliar o sprviço nn s:J,la rlo oprrar,õns:
(') dn :mxiJiar o snrYico na pharmacia:
d) rln Jogar· de PnfPrmPirn de visita (um r,prf.o numr>ro
df'sf,f'fl lJ lt.in1n~ prat.irnr:í. Pm massngnns P ph~rsiot.hm·apia:
r\ do nmm·n'!.n rlt• S~>rvnrüt•;'; df' lnborat.nrio dP hndr>rinJogia.
· ·
Os ltnmPn~ qtJP f'Xf'I'('('Jll a profissão hahif.ual dl' rnfernlf'ii'OS nos qnr· nrrmifPsfm·pm apt.idfí.o particnlm· pa1·a f"•sfr• PTnprrgo, maxinw rlentrf1 os r'Jrg-ajados. srrão dPsignados para f·flt.agios mais prnlongaclos no Hospital Milit.nr. rom o fim dP. SE'
apnrfeit;>narPm na (f'('.lmira dos rninadns a dar aos donnfrs
(rlof'ntes r• sor.corTos dP nrgPncia).
~erfto sn,iPit.os, no fim dm;te f'l.St.agio. a um f'~arrw, drpoi.s
do qual. rn~;o sr.,iam apprnyarfos. ohtrrão n fit.nlo dP py•imnit'O
pnfPrmPiro n fnrfín 'lllla insígnia r>sprcinl.
d)

flrarluarins

§ :1." O posl,o de 1" sargrm t.o ser:'t occupado por sargento
trnnsfm·ülo rll' mn corpo ·rln t.ropa, portador de certificafio de
apf idfío para cornmawlar pt~loti'io ou. pelo n1enns, rlerl~rado
apto para nxrrcCJ' as funeções rio insfructor.
·
As pt·omo0Õf'S a segnnrlos e lercr.iros sargt•nf.n~ ~pr·fí.o fRita~, sl!C~P~siyamnnf.P, aplls roncurso, ctmfornH' os J'ogulamenf.os f'Tll vir.rm· no~ c·or'fHI~ dt~ tropa P sPgnndo 11111 prcigr·atnma,
rnmpnsl.n dP pr·n,:as tJrpm·irns r~ pr·nf.ira~. twganir.ndo pPia Di-J'r•t•!.nria rl0 F::md0 da GtH•rr·n. para r~rln f'Spnr,jalidadP.
Os rnJw.s drr Fm·madio Ranif:ll'ia Divisionaria ~nrão n~cn
llridos r•nt.r·n ns anspPr.:Úlas n solrlnrlos qnA tenham feito um
t•xa!IH'. rnnfnJ·nw 1 •c: Í'i'g"ttlamnnfns nm vfgor nos rorpos dP
tropa n sr'gllrHh 11111 JII'OgTamma. JHlT'a cada PSJJP('.iali(lfldf\, esr.nhP!f'ridn prln flil'PI~rm·in rln Ranrlr' da nnf'rr·a.
Pat·a os an~JH'eadas prorN)t'J'-sr-ha rl0 arr·or·do rnrn ~~:::;
di~:pnsiçõr••; rm ''igtn· p~n·a nc; corpos dn tropa.
P:1ra ns pn.<.;(n.;; rlt• rahos f' rln sarg-enf ns-rnfPrmPiro~ :'o
t~ont•,wr·r•riill ns lromnns fJlH' tenham fr'ifn n p,qf.ngin par!'! 1i1'i7Jif'Í''n enf~'l'l!lr'il·o rnnr surePsso.
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instrucçtio especial dos cozinheiro,(/ e ajudantes de cozinllei1·o
§ -1. Dentre os recrutas inscriptos pàra o cmpreg·o de
enfermeiros, trabalhos de I impcza e outros, serão designados,
cafla anno, qnatr·o ltomens para receber a instrucção especial
de cozinheiro e ajudante de cozinheiro.
Taes homens serão escolhidos, sempre que possível, enf.l'C os qnn f.enham excrr,ido na Yicla civil a profissã.o de cozinheiro.
i
Farão estagio de tres mezes no Hospital Militar c, no fim
desse [)eriodo, os que tenham demonstrado aptidão para o emprego, prolongarão o estagio por mais tres mezes; se tiverem
angment.arlo as suas habilitações. serão classificados eomo pri ·
mrtros coz1nhei1'os.
Os qnn nã.o obt.ivPJ'om essa classificação serão ajndant.l's
de f'Ozinha.
Essa insf.rucção especial tem por fim formar, para o tempo de g·uprra, homens de t.ropa do Serviço de Saudc capazes de
assegurar, c'onvPnient.emente, a preparação de alimentos para
os doentes e feridos n serem destacados nas Formações Sanitar·jas em campanha.
Se, r"Utre o~ homens com a instrucção de cozinheiros, houvm· engajados, poderão eHtes. no fim do estagio, ser emprP-ga ..
dM como, cozinheiros nos hospit.aes militares.
0

E:r.Prcicio.(/ e manobras
Art. 1Rõ. A formação sanita ria divisionaria executa n~
cxrroir.ios sr>guintcs:
a) exercícios isolados do Serviço de Sautle;
lJ) manobJ:m; d·P guarnição, nom tropa;
c) g1·andcs manobras.
§ L" Os cxf'rCicios isolados do Serviço de Saudc terão logal' desde que a instr1wção teclmica e. profissional dos honums
o permUta c segundo uma progress:'í.n paralleJa a est.a instrnecão.
Os exPreif~ios são executados, no começo, por· fra'Cçõe~
dos desUwanwnl.os (.-~xerf~icins dn padiolas, a1·mar e desarmar
barraca-;, {'Ondm~ção dn viaturas e outros); em seguida por
destaeanwnl n~ sPparados . (exenicios, fóra do quartel do Destacamenf.o. rln Corpo de Padioloims Divisionarios e do Destacamento de Amhulancia); emfiln, o medico-ehefe organümrá
exereicios exteriores dP toda a Formação, ns dons desfaeanwnl.os manobrando em ligação .
. . ~ 2. A. For'Jliação Sanifal'ia Divisionaria execnta cxNc_,wrns _e-:_pccmes (•nm as Forlllações Sanitarias R.ogimenlar>s da
bnarnrran n com a tropa necessaria para J'Calizal-os.
'T~c~ PXf'rcieios são rlctPrminados ppJo Commanrlanl.e da
Gn::trnH.:_a,~ .. Pnr rropl ,stn dn mNlif·o-r.hnfc da Formação ~an itar·ra f>JVISJOnarm. fpi I a por in f f'I'InPrlio do CllPfc dn ..;::91'\'Í('.Il
de Sande da Região.
.
•
~ 3." Por. or.casiiin das grandPs manobras, c
conforme
sua_rmpnrf.ancJa.· Formaoões Sanifaria-; Divisionarias fum~cio
nar·an. ele arcôrrlo com a.., <iisno~if•õns nsf.abel('Pidas rwln Cnmmnndo P pronost.as pPio Servico de Saude.
. ~ .L" Nn Capital Ff'flf'J'ar: n Formação Smlitaria Divi~wnarra ser:'i po~fa :~ di'1posiçãn da Escola de Applicaq.go do
0
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Serviço de Saude para todos os exercícios, manobras e demonstrações de material destinados á instrucção dos alumnos.
O medico-chefe dessa Formação será auxiliar do instructor de 'Serviço de Saude em Campanha, da Escola de Applicação do Serviço de .Saude.
§ 5.0 Os medicas · das Formações Sanitaria.s Divisionarias participam dos trabalhos de resolução de themas de ta ..
ctica sanitarias, extrahidos dos themas geraes dados peJo Estado-Maior do Exercito e da Região.
Serviço de p1·ophylaxia e desinfecção

Art. fí87. Quando, em uma guarnição situada no territorio da Divisão, o estado sanit.ario da· tropa exigir medidas
de prophy}axia e desinfp,cção, o 0hefe do Serviço de Saude da
Regiã.o envia an local o JW'~snnl n material ambulante necesRario.
Se houver necessidade de pesquizas bacteriologicas, o
possoal e material cspPdalizados são fornecidos polo Hospital
Militar e dirigido·s pelo baet.eriologist.a do hospital. O pessoal
compr'ehenderá, tanf.o qnanf n pnsc:;ivel. os hop1ens de trGpa da
Formação Sanit.aria Diviqionar·ia que fazem estagio no labornt.orio do hospitrtl.
Os trabalhos de de:;:infecção propriamente ditos, feitos
em eonsequeneia das pesrruizas bacteriologicas, são praticados pelo pessoal e com n material especializados da FormaçãiJ
Sanif.aria Divisionaria. snh a chefia do chefe do Destacamento
do nrupo de Pfldinlüii'OS Divisionario.
A direcfjão geral dos Irabalhos de prophylaxía cabe ao
bacteriologista, durante n Iempo em que estiver presente no
local. Se o bacteriologista deixar a guarnicão, antes de terminarem os trabalhos fie drsinfecção. esta é dirigida pelo
Chefe do Destacamento rlo Gr1111n de Padiol~iros Divisionario.
Sernir;o da Gum·niçüo

Art. i·BB. O prssoal da Formação Sanif.aria Divisionaria toma parte, elo mesmo modo que o dos corpos de tropa,
no serviço mcdicr da gnnrnicãn. s~gundo escala estabelecida
peJI) Chefe do Serviço rio :S,nnrlo da Guarnição.
MA'J'RRlAI.

Nnmrmclnfurn summnrin do matm'ial da Ji'ormação

Art. 189. A Formação Snnif.aria Divisi·onaria é provida
do material m~cessario para o sPrviço corrente. nara exercicios e manobras c para a parf.o da in!=if.rucção do pe~:;soal que
devo ser dada com sens proprios recmrsos.
Esse maf.Ewial firm a cargo rln offi.eial c.onfaclnr e Rob a
vigilancia c respnnsahilirlade ·no medico-chefe.
O material f'lSpPci:ll.mp,nfP clf'sfinado á insfrncção,
aos
rxrrcinios o snrviçans r,orrPntes sP rompõe de 24 viaturas:
a) para o Destacanwnfo rln lirnpn rlP ·radioleiros Divisionario~ iR viaf.nrns. sondo:
4 viaturas para ferirlos.
2 viatura~ pnrn rn.rrinhns pnda-padiolas,
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2 viaturas de material sanitario,
2 viaturàs de material de abrigo;
1 viatura para bagagens,
1 carro-cosinha,
2 viaturas automoveis para feridos,
1 viatura de desinfecção (material de desinfecção c~ desi nseet ização) ,
1 estufa a vapor, locomovel.
Estas viaturas necessitam de 36 animdés de tracção.
b) para o destacamento de Ambulancia 6 viaturas,
sendo:
2 viaturas para o material medico.
1 viatura para o material de abrigo,
1 viatura de material para leitos,
l viatura de hagagens,
1 viatura dP material de cosinha.
Esta~ viafurn:-; nccessit am de J 4 animaf'S de t.raet;ão.
A Formação Sanitaria Divisionaria tem mais 6 ~mima~s
rle sella c 6 carglll'iros .
.~\ubstituiçãn do material
Art. 190. O material consumido ou deteriorado será
subsli lu ido por meio de pedidos trimestraes dirigidos, segtmdo os casos, ao DPposito Central on Depositas RegionaPs do
Material Sanitario.
Esses pedidos são encaminhados por via hierarchica e
devem sempre ser a·companhado~ de JnsUficação m1nuclo5a
das perdas, avarias nu outras causas qne nrcessitem a substituição pedida.

Disposições diversas
·l~Jnfermaria

da Formação

Ar f. f. !H. Para todos os pormenores de serviço, não men ...
cionados no presente capitulo, o funecionamento da Formacão S:1nitaria Diyic;ionaria se faz segundo as mesmas disposições consignada~ para o sel'viço de sande ·nos corpos de
tl'opa.

.

Em particular. a dcpcndencia prevista para a enfP-rmaria, e cnJa importancia f- proporcionada ao effectivo normal
rla unidade, é analnga e fnncciona rle accôrdo com os :orecei1os
contidos no capitnlo que trata do servico de sande nos cor~
noc: de tropa.
n,-,cumenlos

Arf. Hl2. Al6m dos documentos periodicos que .forner.em
os medicos-chefes nos r,orpos de tropa, o medir-o-chefe na
Formar.ão 'Sanitaria Divisionaria dirige ao chefe do Servir,o
de Saude da Regi fio os seguintes:
a) o mappa semannl onrlf' ·são consignados o effed.ivo
presente ou ausente. os factos principaes sobrevindo~ ntt
semana (transferf'tJr.ias: prrmissões, movh:nentos diversos);
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b) relat.orio mensal, comprehendcmdo
tres partes: P.
mappa no~ologico f\ f\Sf.af.isf.ico da Formação; \2~, instrncção do
prssoal; 3n, trabalhos realizados, de prophylaxia;
c) perlido lrimesfrnl r]p material acompanhado da justi.firar;ão;
tl) rclatorio geral annnal, compreJhendendo tres partes:
1'\ mappa nosologicn c csf.atistico annual da unidade: 2 .., inRf.ruc~.:ão do pessoal, obser'vações geraes e desiderat.a a satis:.._
:f:lzfH'; :1 8 , trabalhos rPalizadns de pro'Phylaxia.
O~ rclat.orios annnaeg e pedidos f.rimest.raes são remctl.tdos até n dia 5 do mf'z scguinU~. O rclatorio a.mmal ~ re.
motl.idn ·na ntPsma data qnP a r~sfal isf.ira ann 1111 dos corpos de

f.ropa.
Os J'('latm·ios nwn:;;:w-;

annnaes são enviados em logar
mrnS:lf'S e annnaes do~
r.or·pos de t.rnpn.
,
Devf'm ron!Pr·. f~nf.J·pfnnln, ~~~ mesmo~ fJilluh·oR ~ inormaIJÕP'i qw~ p-;frs 1111 into.~.

dos rnappas

P

nosolngierl...: ~~ l'~talist icns

TJO~PI'l'\E~

l)us Ttusp i/ flf:'S

Art. l!):J.

oS

MILI'l'MlF.A

f'

Sf'U s

ho~pilaP-S militarr~

{in.~

são destinados ao

tra~

famenl.o dos o.ffici:ws P ~wa1;as do Exm'citn. at.t.ingidoR fie
doença~ ou ferimenl.ns, rp11~ 11ão possam ser' l.mf.a.dn~ nas en~
ff•r·Htarias rAgimentaes.
Art· 1'\M- Snrã.o 1amlwm l.rat ndns, no~ htwpit.ae~ militares, ílH milil.arns tlll as:..:.nnwlhadnc.:, pert.encen~.es aos diversos
f'erviços dn urna g-u:uni~fío. hPm rnmo o~ ftmccionarins r.ivi~
do l\finüdP-río i!:\ GiH~rr·~

:\rL uF·Y. o~ hosnil:ws militares ;;;I' divinem mn: Hos ...
·pital Cenlr·nl do Ex<~rcito: hospitaPs de 1", ~a e 3a classes (-\
enferrnaria:...:--ltnspilat>s; dt• dr-:linn l'sprri:tl: :;;analorios mililar·l~s; t]Ppositn.~ rir• ronvales<•r•nfr...:: hospifars rlf' istdanH'nfo:
lro ....:pifaps tlr> aguas JJtirwr·:H•...: I' r•:...:f,:·w:õPs halnnnr·.iaE-:.
Pnragr;~pho ltnien.
:\ f'fnssi.firarão rln~ hospilan~ mililar'rs dr-prndP da. r.nrw tnilif<lr' PJTJ qne cslão Joc·alizados o a
cnJa lr·opa psf ftn ad:'.d r· ir! os: a~sim. hnvcr<i:
nm «liospif::ll Ct>lllr·al dn F:xni~citn>> (H. r:. E.l. nn Cnpil ai Frdrrai, ads!Ticln a l.ndn o Exr'J·rito:
,IJ1n.spilaP'1 dP 1n rla'1SP on rtiv;~i:)nario~, na~ .~,)f)ps de commnn(lo dP nivi::;ões do jE_'\t'J'cifn. arh·d rirto .. .: 11 frnpa da divi~ãü
e rPspPrt i v as regiõP~;
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IIospitaes de 2• classe ou regionaes, nas guarn icões séde~

de commando de região ou circumscri.pção militar, adstrictos
a. cada região ou circumscripção;
' Hospitaes de 3• classe ou de guarnição, nas guarnições
em que houver parada effccliva de :nais de um corpo do
tropa;
"' ,. I
Enfermarias-hospitaes na:;; guarniç·ões de um só eorpo
de tropa, devendo hospitalizar _nã.o só os doentes dessa unidade .que deveriam sC'J' tratarlns na t'nfermaria regilmmt.al
respectiva, como os qne sô pôrlem ser tratados em hospital •.
Art. 1 9G. Os sanatorios militares serão creados espe...
cialmentf~ para o tratamento rtos militares doentes que neces-o
silarem de mudança de clima nu de cnra de ar; os dep.ositos
de convalescentes. para os q1w, sahindo eurados dos hospitacs, não puderem log-o enl r·ar em servi~~.o ad ivo e necessitarem. por algum tempo, fJe repouso c cuidado~ hygienicos.
PamgTaplrn nnien. Wnn principio rlever{J existi1· nrn deposito rfp ennvaiPsePntPs rrn carla rPgião militar on divisão

de ExrreHnArl· 107. Os lwspitar-~ rir isolamrnto srl'iio temporario!1,
crcarlos cspceialmenf0 na!=; ncr.asiões ür epidemias, de accôrdo ·
a~ nP.M~i'idadc.~

dec.orrPnt('s da intensidarf, do mal.
Os hnspi Iaes de Aguas MinPrar•s sel'i'i.o crcarlns
Jnnl o ús fonlt•s de aguas mineear's e uesl.inam-se ao traLamen(,
dos militares julgado~ precisados de uso daqucllas ag:uas.
:l,·arag'l'aplto nnieo. O traf amento drsscs doent.es podr~r·i'i
ser' feit:~ nos ·('sf.alJ.elccimcntos particulares que exploram a~
diYorsas fonl.es de aguas, por contractos celebrados pelo MiHisl Prio da Guerra com os respectivos proprirtarios.
Al'l. 1H!l. As csl.açõcs balnearias serão err~adas em ponl.os
do lit.lnr·al. eom o fim de fratar, pelos banhos de mar, os mil il a1·cs dPhil itarln~, IH·cessitadns de estimular o or·ganismr~,
os convalesccnt.es, ele., podendo o Governo celebrar·. com os
os!ahPlr~eimrmtos Jmrticulares, contractos analngos aos prc-·
visf.os para os ltospil aes de aguas mineraes.
A I' f.. :ZOO. As enff'rmarias l'l'gimcntaes, q11e são nma rkJH'rHIPneia. rlc lodos o.-; rmrpns de tropa, destinadas a tr·alar· !lS
!'a~os de incli~posicões ligeira~, não .pcrtt>ncern ú categoria do;:;
hn~pil aP~ n1ilitarr·s; a sua adminü;tração é rcgirfa pelas resper~f inls ·Ull idades, embora a execução de seus serviços seja moldat1a pl'lrl presente regulamento. no que lhes f1)1· adaptavcl.
~ 1. o
Nas fol'lalezas, estabdeeinwntos dt) OIJsino, fabricas. a1·senae~, ri c., haverá cnfennarias da eaf egoria das reg·,_
mt'ntaes.
§ ::!." Os corpos de tropa, isolado::; em uma t:llarnição. nfh
fe•·ãn enfermaria regimental.
"'
:\1'1.. 20 I . As enfermarias- hospitaes serão 1nsta1Ja..dus em
edifieio complelanwnf c separado do quar-tel () serão do fadas
dl' ree11:·sns pruprios para lwspilalizar· os milil.:.u·es da nnidade, al'fl'clados de q11alqmw doença.
§ J ." As rnfrmnar·ias-hospitaeB pertencei li á categoria
do:~ hospilaes militares e funccionarão de accônlo com as dispusÍ\:Ões deste regulamento ,no que lhes fôr adapt.avel.
~ ::!." O ~;eu ·f:onsPlho Administrativo serú eunslituido pelo
uimJico-eiJefP, sc,ts auxiliart~s (•. o pharmaccuf.ieo.
AI' L ::!02. As eufcrmarias-hospitaes terão dotação orcamcnlaria especial.
c.nm

,\1'1· l !JS.
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Organização dos hospitaes
Art. 203. O serviço aos hospitaes será dividido em duas
secções: technica e administrativa.

Secção technica
Art.. 204. A secção technica comprehende (\ serviço ~s
sencialmente profissiOital e se divide em duas outras secções:
medica e eirurgica, as qnaes lerão o numero de enfermarias
necossario ao tratamento dos doentes, na proporção do effectivo da tropa a que deverão servir, e devidamente preparadas com todo o conforto hygienico.
§ 1. Além das. enfermarias, haverá mais, em todos os
hospitaes, para os serviços profissionaes: um posto medico;
ur arsenal cirurgiéo. eom salas para operações, curativos e
esle"Plizaçuo; gabinete odontologico; pharmacia. com s<·cção
do chimica; dPpositos ele nwdicamen[os; biblinLheca.
~ 2. Nos hospitaes C(•JtLral c de f• c 2• classes, haverá
gabiiietes de pllysiothcrapia. odontologia, microscopia clinicá,
merlico-legal, os quaes serão installados rle accôrdo com o:5
recur·s. 1s dos respecti vus Conselhos Administrativos.
Art. 205. Além das enfermarias de clínica medica e cirurgica, os hospitaes deverão ter outras, especiaes, para syphililicos e venereos, doentes da pelle, orht.almologia, otorhino-laryngologia, obsprvação de doenças mentaes e outra
qua1qner doenc.a, desde qtH' disponham de recursos e locaes
apropriados.
§ f.c Em todos os ltospilttf':~ dc\.f!rão existir enfermaria~
separadas para tratamenot dos officiaes, sargentos e presos,
n pam isolamento ele doonr:as epidomicas o contagiosas.
§ 2.° Cada enfermaria l.1•rá no maximo ~O 11~i tos, dispondo de todos os ulensilio~ n moveis apropriados a cada uma,
incltisive para as roupas do uso dos doenf cs, rr•mPclins e o necossarin pam a visita ntedit~a.
~ 3. Nos hospiLaes dt~\ er·á haver sempre urna enfel·maria de resfwva, dnsf inatla a. receber os doentes de outra qw'l
tiver. por qualqnnr motivo, de soffrer desinfecção, pintura,
l'C}).~I'OS, etc.
§ !i. Alt~m da.s ctcrrndrmcias ncccssarias para o funccionardenf.c' dos sorvi~os aeima discriminados, havcrtt mais ac·comm•,daçõcs destinada;;; á diredoria, medico (' pharmaceutico de dia, secretana.. portaria, almoxarifado, cozinha, Clespensa, corpo de gnardn. arrecadaeão gorai da roupa e uten
silios que ainda não estiverem em uso, desinfecção de roupa,
refeitrrio;.; da guarda, sorvnntes c enfermeiros, etc.
§ 5. Haver:t tamhnm lmHt sala para necropsias e um
riceroterio.
§ 6. Os hospitaes militares, além das dependencias especiaes para a installação dos serviços acima mencionados,
poderã..J ter mais as scgunitcs, conforme seus recursos e necessidades: pavilhão especial com o competente arsenal cirurgico e· salas para operações asepticas e septicas, para cura. tivos. et~.: ga'binetcs para n vicc-directnr e chefes de clinica;
portaria com saias para ns trabalho~ e dependencias para o
0

0

0

0

0

0
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alojamento do respectivo pessoal; dependenoias para officinas
de carpinteiro, marceneiro, empalhador, garage e trabalhos
accessorios; lavanderia mecanica com os ap:parelhos necessarios, á qual será annexado um deposito de roupas, destinadas
ao uso das enfermarias; pavilhões para alojamento das irmtb
<lo caridade, enfermeiros e serventes.
Secção administrativa
Art. 206. A secção administrativa dos hospitaes comprehende: a secretaria, o almoxarifado e a portaria.
Art. 207. O almoxarifado comprehende todos os serviços
concernentes á administração economica do hospital, arrecadação e guarda material, generos, roupas, utensílios, fardamento, etc.
Art: 208. A portaria comprehende o servioo de entrada
e sahida de doentes, empregados, visitantes, etc., e pQlicia
do portão.
PESSOAL

Art. 209. O pessoal para os serviços technicos
segundn a caicsorü.t destes, será o seguinte:

pitac~..

du~'

hos-

Hospital Central
1)

um director, coronel medico;

2) um vice-dircçt.or, tenente-coronel mf'dico;
3) dois chefes de clinica, um de clinica medica, ou I t·'·'
do clínica cirurgica, majores medicos;
4) um chefe do pavilhão de isolamento, major medico;
á)' um chefe do serviço de physiotherapia, ma'jor ou

medico;
um encarregado da pharmacia, offichl superior pltarnmceutico;
·7) para .chefes e auxiliares dos serviços clinieos das en
fermarias, Lautos capif fies c subalternos medicos, quanl os Jnl'em necessarios;
.
8) dous denti8tas para o serviço de odontologla;
9) dons capitães ou primeiros tenentes medicos para auxiliares do serviço de physiotherapia e um especialissta para
hydrothcrapia c maçagens;
,
1·0) quatro pharmaoeuticos militares, para auxiUarem o
serviço pharmaceutico, e dous officiaes de pharmacia (pharm&ccuticos diplomados ou praticos) ;
11) pessoal auxiliar, enfermeiros de 1•, 2• e 3• classes,
em numero sufficienf.o, conforme as necessidades do hospital.
c~pitão

6)

llospitaes de 1.. classe

12) um director, tenente-coronel medico;
13) um vice-dircctor, major medico;
14) dous chefes de clinica, capitães;
15) capitães e subalternos médicos para chefes o amri-··
liares das enfermarias e diversos scrvicos.. em numero correspondnte ás necessidades;
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16) um encanegatlu da pharmacia, capitão plúirmaCl·utico·
17) primeiro tenentes pharmaceuticos, _para p.uxpiares
tio serviço pharmaceutico, em numero correspondente as necessidades;
.
18). um dentista, para e!tearregado do gabmele udontoIogico;

.

19) pessoal auxiliar, assim distribuído: um eii;fermeiro-

m6r com a graduação de sargento-ajudante; enfermmros de 1•,
~· e 3~ cla~~os, em numf~ro correspondente ás necessidades do
hospital.
'
Hospflaes de 2a t'lasse
20) nm direeLor. ma,jor medico;

21) dous chefes de clinica, capitães medicos;
:!.;!) capitãe-; uu subalternos med.icos, para eltr·!Ps orr au:xil iar·e~. c]p eüfermarias e ~erviços teclinicos. em Ill.lmer·tl varm,.,.1, tlr~pl'nd•'ndn dac; ~~~~~···nttar·ias e outros :::urvi(·oc; flq lw~piutl;
-~~l) ! ! 111 I'IH'a•·r·P!.:Hdtl
da pharmacia. 1':.1p i I ãn plntrma-

ceur írn:

'2í) ~rriJall.ernn~-;, plrannareutieos, em
mtmcr·n Yariavel.
r.n;·n auxiliar·f•s dn serví(:n pha1·mae,~utwo;
25) um dPnf isl.a ~'nrarrngado do gabinde odnnLolog·íco;
2G) pessoal auxiliar: um cnfrrmeiro-mól', cnm graduaçft.o rir sargento-ajudante; nnfcrmeiros de i", 2" •. 3~ dassc~. em
nr1mrrn conr~pond(mt.(~ ás neccssidarlcs do servi(:.o.
llnsJJÍfaes de ,'J" classe

:!7)

11111

dirertnr. ma.ínr medico;

~!-$) t•apiffip~: •lll ~:flhalf,~l·noc; lllPtlic.n'-'. t'IH'al·,···~ado~
r 11 ff'l'lrl<ll'lHS I' S('I'VÍ·ÇOS r í'('.flll i1·n~. Clll 11111111'!'0 d('j)f'lldPilf.l'
fli'Cf·~-.: idnc!t'-:' dn :.;" 1'\' if'll:

2!l) um r.apifUo ··phal'rnael'td.ico,

macia;

da:::~

das

encaTTf'g·allo da plmr-

30) um 1" nn 2" I PJH'llll' pharmaceul.ico. :wxil ia r da pharrnaria;
:Jt) um t'lll'ar·r·f'~~adn dn f!<tbiw•fp odontnlo:-:,ico;
3?! rwssoal a11xil in1·: um enfcl'rnciro-môr, enfcl'meirn tlu
1' cla~;c;e; l'llfPI·mriros df' ~" f' 3• elasscs, rm nmnPro variavel.
.'\ 1'1. 21 o., .\s PTJfnrJna~ius-hospitaes, que SIWVI'Ul a 11m
rt'l rnrpo ffn t rnpa, srwl'in dirigidas pelo medico dn un itlade e
ft~rfífl "!!' !~hal'm~ccntivo, alr'm do pt•ssnal ~tllxi!iar da f'nr·maçao ~apr,ar·;n :·t•g-mt~'n~al da tmiuadP .
.~ d. .211. Com nxcrp(:ão do rlirect.nr (' viee-direet.or do
T;Tosp1l nl ~~~·n rral. do Excrt~if.o, os di r·eetores e vi1·e-dir·Petores
nn..;; drm.ais hn:<;Pl r ar~ n .os chnfm:; de elinica terão a sen cargo
v ma enJ t•rmarm nu gabmcl.1~ d1• servi1.;o trclmico.
T/l;,qJilol eenlml do l'::r:crcitn
~~·ndaria

1) 11!11 ~~·~~rPf;tr·ln. ol'!'idal flp administ.raçfín:
, ..• :'). Oif:'~, .sar~;·l'l.llns. a~r:dliar·es d1• ns!~rJpfa. d11s quaP:' nm
sr' . t rncarJ bt-~t~]o d,t hJ~li~)f.heca n ;l.!TlJlVIsfa I' onf m, prol.oCil!J<.;fa ,. uu:nlwr da lnhJwtheca.
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Para o almoxarifado
3) um almo:xarife, 1o tenente contador;
·~) um auxiliar, 2° tenente eontaclor;
5) quat.ro ~argentos contadores;
ü) uma z.elaclora da arrecadacão geral, irmã de cari--

dade;

7) d,uas zeladoras da despensa, irmãs de caridade;
8) uma zeladora da eosinha, irmã de caridade.

Parn a pol'taria
!J) um _porteiro;
10) um ajudante de porteiro;
11) um roupeiro do fardamenlo ·tio::; doentes.

Pal'a

11

pa\·ilhão de operações

l2j

lllll

conservador úo arsenal cirurgico, enfermeiro de

13)

lllll

eufPl'meirn du ar:::;emtl cirurgico, enferme.irc• du

ia classe;

2. clas:;c.

Para o gabinete de phyt:iiothcràpia
f.í) UIH clectricista, qu cservirá tamlJem para os demai::
serviços de for~.a e luz do hospital;
.
15) um 'ajudante de Plcctricista, !IUe ~crá tambem phoLographo.

Para a lavanderia mechanica
1ü) uma zeladora, irmã de cal'idado;
17) um machinista;
18) um foguista.
Para úivel'sot:i :::;ervii,{OS
1U) il'mãs de caridade, em numero sufficiente, sendo uma
superiora e as demais zeladoras das enfermarias e diverso:;
serviços;
I.
20) um cozinheiro chefe;
21)' Ull1 a,iudante de cozinheil'O;
22) um jardineiro;
23) um motorista para viatura de transporte de doentes;
21) nm ajudante de motorista;
25) um barbeiro;
26) um cocheiro;
27) dom; carroceiros;
28) srrn'ntes em numero correspondente ás necessidades
do hospital. s1~w1u trcs para cada enfermaria, oito pa.diolei-

ros, etc.

Leb

d.~

1.001 ~ Vot. VI
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IIOSPI'l'AEi::i DE

P

CLASSg

Secretaria
29 J tt·es sargentos auxiliares de escripta.
Al nw.ra1'ifado
30) um almoxal'Úe. 1 o tenente contador;
31) unt auxiliar, S<Írgento contador.

Pm·Laria
32)·uw pol'tei1·o.

Dit'&rsos

~c,·viços

3:-3) um cleetrieü;ta;
:~,; 1 IJIIJ motorista. pal'a a ,·ialnJ·a. dn I r·ansrHH'I.<· d•~ dot~ntf.•.-;,
llllt cozinheiro:
:w1 un1 ajudantP d1' euziniJeiro:
:37) seJ·venles l'tll num<To enrrespondunlc

:lfí)

lhJ

;i:;

IH'.f.t\i:\:-Jid<teles

hospital.
IIOSPITAES

DE ia CL.\SSE

Secretaria
38) dous sarge11tos auxiliares de escripta.

Almo.'Y:m·ifado
39) um almoxarifl'. 2° tenente contador;
'tO)

um auxili:llr. .sa.r'gento contador.

Pm·taria
'• I)

11111

porteiro.
Diversos serviços

42) um electricista:
lt3) um motorista, para a viatura de tran~porle de

oo-

rmtes:
44) um cozinheiro:
45) um ajudante de cozinheiro;
46) Sf'rventes em numero variavel, correspondente á9 ne~
cPssidades do serviço do hospital.
IIOSPITAES DE

3a

CLASSE

17: nm :-;arf!rmto anxiliar de escripta:

'18)

lllll

almoxa1·iff\ 2o tcnentC' contadoJ':

.'lU) um auxiliar. sargPnto contador:
!'>O) 11111 cozinheiro:
·

f>'l) 11m ajlldante de cozinheiro;
G:!) serventes rm munero var·iavel. confneme as necessi-

dades do hospital.

Art. 212. As enfermarias-hospitaes das guarnições de
um só corpo je tropa terão o seguinte pessoal. para o servtco
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administrativo: um sargento auxiliar de escripta; um sargento
contador, um cozinheiro e o pessoal da formação sanitaria
regimental.
.
·
Art. 213. O Sanatorio Militar, depositos de convalescentes e hospitaes de isolamento terão pesso~l technico e admivi8trativo conforme a.s necessidades dos respectivos. serviços.,
NOMEAÇÕES

Art. 214. Os airectores, dice-directores, chefes de cliniea c demais officiaes para o serviço technico dos hospitaes
e enfermarias serão nomeados por portaria do ministro d&
Guerra, mediante proposta do director de Saude.
Art. 215. O porteiro, o ajudante do porteiro, o teeilnico-especialista· de maçagens e hydrotherapia, o electricista,
o machin ista das lavanderias, os officiaes da pharmacia e os
contínuos serão nomeados por portaria do ministro da Guerra,
mediante proposta do director do hospital, encaminhada, pelas
eanaes competentes, para a Directoria de Saude da Guerra ..
Paragrapho unico. As nomeações do porteiro, do ajudante do porteiro, dos contínuos c serventes, serão regulada<;
pelas disposições em vigor.
Art. 216. Os er_nvregados civis: roupeiro, ajudante de
electriCist:J, motorista. ajudante de motorista, foguista, cosinheiro, cocheiro, jardineiro, carroceiro, barbeiro e servente
serão nomeados por portaria do director do hospital.
Art. 217. As nomeações dos empregados dos hospitaes
serão reguladas por instrucções espcciaes approvadas pelo ministro da Guerra.
Art. 218. Os enfermeiros dos hospitaes militares constituem um uni co quadro de enfermeiros militares.
A distribuiç,ão nmr.erica será feita conforme as necessidade" do serviço, por proposta do director de Saude da Gnr~ra
ao ministro; as cla~si fi rações c transferencia nelo re(erido
dircctor.
Paragrapho uni co. Annualmente e tendo em vista as necessidades do serviço, será fixado pelo ministro, media:1te
proposta do . director de Saude, o numero de enfermeiros de
cada hospital.
Art. 219. Os enfermeiros serão divididos em tres elas..
ses, com as seguintes graduações:
Enfermeiros de 1n classe - Primeiros sargentos;
Enfermeiros dr 2a classe - Segundos sargentos;
Enfermeiros de 3:t classe - Terceiros sargentos.
Art. 220. Além dos enfermeiros que estabelece o artigo
anterior. haverá, em cacla hospital, um enfermeiro-mór; os do
H. C. E. e dos hospita~'s de primeira e segunda classes trrão
a graduação de sargento-ajudante; os dos hospitaes de 3a rlasso
serão enfermeiro~ de 1• classe.
Art. 221. A entrada para o quadro de enfermeiros será
no posto dn rnfPrmeiro de 3a classe. mediante concurso, realizado no H. C. E., e nos hospitaes de 1" classe. obedecendo-se
rigorosamente á ordem da classificação final dos candidatos.,
Paragrapbo unico. Em igualdade de condicões, terão pre~
f~rem~ia os enfermeiros. em serviço oú. r~servistas, das forma ...
~s sanitaria.s diviSiouatias e regitneb~.
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Art. !:!22. As nomcarões de cnfermciro-mór do H. C. E.
c enfermeiros de 1 a (~ 2:l classes serão por promoção dos (la
classe írnemdiatamcntc inferior, na proporção de dous terços
por merccimcnlo e um 1erpo por antiguidade.
§ 1. o A antiguidade a attcndcr fS a da nomeaçao para o
quadro de enfermeiros, adoptando-se, em igualrlactc ctc datas, a
ordem da inclusão naqtwllo quadro.
l
§ 2. o São condições dr mcr<'cimento:
a) espírito de disciplina. bi)a conducta 'militar. e civil;
b) nitida compr(>~hsnão dos deveres, compctenCia, zêlo, de.dicação c assidnidadP uo serviço;
c) serviços de guerra e cahal desempenho de commissões
importantns pP.la sua naluTcza;
.
. .
d) gráo dr. npprova1.~ao nn r.oncursn Pm que fOI hablhN

taclo.

Ar L ::'2~L O:;; 1'11 l'ermPit·os do quauro são subordinados á
Directoria de Saucln da (itH'tTa, sendo compdencia desta repartição a Pscripf.nnH:ílo dos assPntamuill(IS c todo~ os assumptos a f'llPs relativos.
Art. 22L O;:; 1mfr>rmPiros militare~: :servirão pQlo prazo
de dous ::mnos, podendo oh! l'l' r~ng:ajamcntos. nwdiante requerimento, por prazos sncccssivos dn dons annos, aft~ aos 44 annos
de idade. desde que satisfa\~am ús condições dt' hôa conductn,
tudo a juizo do rlil'('Clor dP Samir da Guerra.
ArL 225. Os t>nfm·n1riros militares pod<'rão ser trans-·
f-eridos de um J)ara unLro l!ospifal. a prdidn o11 por rxig·encia
elo serviro.
Art: 22(). Os Pufcrnh~iros ·do H. C. E .. nom~ados em
virtud(' do deerf'to n. 8.lin, d<· 3J dP març·o Llr 1911, gosarão
rlas vantngm1s que lllrs for:nn concedidas, ficando os nomea(Jos postcriormon(<' stJ,kilos ús disposições da nont rrgulamen·f ação do quadro d<' <'nfPrmc i1·os militares.
Art. 227. Os '~nfcrmciJ'os I cem todas as rcp;alias ínhr.renf.cg aos s0.us poslos. com t.nd0s ns rlireftos respectivos, estando,
tamhmn. snjC'it.os :í.~ nw~>~nas p•malidades applieave1s aos sargrntos de frnna. r!nnl T'O dr~s disposit;:iirs do l'egulamcnl o disciplinar r do Codigo Prnal 1\Tilitar.
Art.. 228. O conctirso para a admissão 110 quadro de en:fcrmciros será l'(~gnlarlo por instrucções cspeCiaes, organizad3s pela Dircc!m•Ja :J,~ SandP da. Gnena n approvadas pelo
minisf.ro da Guerra.
Art.. 220. o~ J'nnceinnarios " <'mpreg~uos ·eivis dos hospit.aes, cujos cargns pas:;;am a srt· dPsPmpnnhados por militares,
.~rrã.o mantidos f'm ~na~ ftlll('I)ÕPs. drn'lldn a~ vagas serem:
prrcnchirlas prlns mílilarP.:.:. confn!·nw a di~·:crimina~:ão feita
JJPlo prPsnnln rngulamf'tlfo.
Art.. 230. A f'~:ses funccionarios, c <'mprcgados civis serão garant.iclos t nrlos ns r1 irc'itos adnuiridos n eonfcridos por
lei, .sendo-lhe-; anplicaYPis toflas n." dispo::;i('ôrs rt'gnlamentares
concerncntrs ao~ d0 raf.f'f!Oria cotTe~pondrnlf' da Srel'nl.twia da
11ncrra.
Sf;BSTI'fTIÇÔE~

ArL 2~i. Os dirPc!m'f'~ do Hosnital Central do Exercito e dos hospitaes de J& cht~Rc serão substit.nirlos em seue
impedimento~, prlo v1ce-direotor; este, pelo chefe de clfnica
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mais antigu em po8to; o chefe de clinica( pelo ch~fe de ~nfe~
maria ou gabinete da secção, que lhe seg~1r em hierarchia militar; o chefe do serviço do physiotherapm e o e!lcarre~ado da
pharmacia, pelo auxiliar respectivo que lhe fôr 1mmed1ato em
~Jicrarchin militar.
.
.
Quanto ás. outras subsfitnições. cy dirccl.or provtdencmrá,
dr.• accordo eom os interesses do serviÇO.
.
.
Art. 232. Nos hospitacs de 2" e 3" classes, o d1r~c~or
será substituído, em seus impedimentos, pelo chefe de chm~a
·mais antig~• em posto, providenciando-se, para outras substllnif_'õrs, dn acrordo com a hierarchia militar.
NfTRIBlTIÇõES E DEVERES DO PESSOAL
A'l'TRIBUIÇ.ÕES E DlWERES DO PESSOAL TECHNlCO

Do Direct-01·

Art. 233. O director é o principal rosponsavel pelo bom
fnnccionanwnto do serviço tochnico; administrativo e hy.,p;ien i co do hospital e pela exacta ohs~rvancia ~os regulam~n
tos, ordens gcraes do Exercito e especmes relativas ao serviÇO
do sandc P a" prcs~riptas por este reg-ulamento.
Art. 234. O director do H. C. E., P, subordinado direcl!lmento ao direr.to1' do SaudP. da Gnrrra e os dos hospitaes
de 1", 2a o 3" classes aos respectivos chefes do serviç.o de saude
rçgionaes, _com os qnaes se corrcspondem sobre assumptos
technicos, adn1inigtrativos e discipllnares.
Art. 235. O dircctor do hospital mi1itar poderá se corí'esponder dirretamente com as autoridades militares e civis
em r.asos Pspcciacs que nã.o dependam propriamente da intervenção da autoridade militar superior, como nas providencias
a tomar para funeracs o perícias mf~dico-tcgaes, deve11.do, posteriormP.nf.e. !cvm' t:lP~ casos ao conhecimento do chefe do serYiPo fln s::wdc l'G~?.iomtl.
Art. 236. ó rhrcr-t.or do hosvital tmn todos os deveres
g·craos n attribuiçõl's administrativas e disciplinares de commandante d~ C'1rno de tropa em relação a todo o pessoal, militar ou civil. submett.ido á sua dirücção e aos militares ~m
trat:1me-:1f<\ de posto inferior ao seu. O director de enfermaria-ho~pital tem os deveres geraes e attribuições administl'ativas e diseiplinares (!e commandantP. de companhia.
Arf. 237. Incumlw-lhe mais:
1) Im;peccionar diariamente, como entender conveniente
f n(hs os trah~lhos administrativos c ter.hnicos, providenciand~
sohri} qualq:1er inegularidade que observar ou sobre as mouifiEaçõ"s Qtrü Julgar llCCPSSario adopf~r, para qualquer oxceuçao ao ~·prvtf'O.
2'. C~ddar <"SpPcialmente das precaul;'ões a serem tomadas
contn a. m:np~r:.:·:1r.~fío dn doenças tl'ansmissiveis. em tratamento
n•l hn~plf a1; mformar-se do estado dos doentes graves, visitandt?-o... Prn f:H't~-; lPitos, quan.do julgar opof)rtlJno. e providrncmT: em rel.açao ao8 que esbyerem em perigo de vida, para
que se.1am avisadas, sempre que fôr possível, qg unidades a
ou e nert.llncerem e as respectivas familias .•
·
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3 \; Ter sempre em vista ê. êvent.ualidade de uma ·epidemiJ, esforçando-se para que o hospital esteja devidamente
.appa:relhado para enfrentai-a.
', .
4)
Mandar proceder com urgencia ás diversas perwíM
medico-leg·acs nos doentes baixados ao hospital, que se tot~
nem necessarias para acautelar interesses da justiçâ militar
ou futuros direitos dos proprios doentes; mandando inscrever,
em livro especial, os resultados dessas 'pericias e remettendo á
autoridade competente os autos respectivos, para conveniente
processo.
5) Providenciar junto ús autoridades competente~ I? ara
que sejam submet.tidos á ·inspecção de saude, pelas respectivas
juntas, os militares em tratamento no hospital, que forem reconhecidos incapazes definitivamente para o serviço militar ou
necessitem de mudança de clirria, convalescença em sanato"'
rios, csta~ões balnParias on de aguas mincraes: e os qtte forem julgados incapazes temporariamente e desPjarem tratar-se
fóra do hospital.
6)
Providenciar sobre a transferencia immediata do~
doentcg, qtH', nm conferencia medica, forem julgados precisar
urgentcrnenff' dessa mP•Iida, fazendo as devidas communicações.
7) Inspeccionar o aproveitamento de todo o pessoal technico, devendo l'ennir quinzenalm~nte para eonferencia, em
dia quo designar, todos os chefes e auxiliares do serviço tAchnico, inclusive os internos, afim de tratar de questões scientificas referentes á medicina militar e, particularmente, á clJnica do hospital, pratica e applicação dos regulamentos militares, etc., devendo estas conferfmcias ser registradas em livro
de actas e cabendo ao dirertor· fazer a critica dos trabalhos
apresentados em eada uma.
8) Praticar ou mand:u· pratiear necropsias e outros trabalhos anatomicos de imprescindível necessidad0 para o interes~e da sciencia e eselarecimento de diagnostico. devendo ser
registrado, em livl'o proprio. n resultado da.s neeropsias, sempre precedido da ohscn'a~fi.o clínica, t.udo ronnmmkando á
autoridafie competent.e.
·
9)
Communicar á autoridade technica e militar competente o apparAcimento ou frequencia de doenças capazes de
produzirem enfraquecimentos, debilidade do organismQ dos
soldados, para que sejam tomadas as necessarias providencias quanto á descoberta da causa de semelhantes mal~s.
10) Reinetter á autoridade competente, no fim de cada
mez e anno, o mappa nosologico dos doentes tratados nesses
períodos. acompanhado das considerações .~cientificas indispensaveis ao esclarecimento da etiologia e prophylaxia das
doenças transmissíveis; e annualmente, o mappa do instrumental cirurgico e um relatorio circumstanciado sobre a administração a seu cargo, indicando as principaes necessidades
relativas á hygiene e serviços hospitalares e as providencias
que .iulgar opportunas.
11) Organizar o hora rio para a visitação dos doentes por
-p-essoas estranhas ao estabelecimento, o qual será dado á
publicidade, depois de approvado pela autoridade militar competente.
12) Providenciar nDs casos omissos, conforme o seu cri-
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t.erio e disposições regulamcnt.arPs rPlat i vas a rasos analogo".
no que fôr adaptavel ao hospital.
13) Dar mensalmente ao chefe do serviço technico, a due
estiver directamente subordinado, uma parte relativa á hygiene e principaes alterações do serviço e pessoal do 'hospital,
consignando o movimento dos doentes durante esse periodo,
devendo esta parte, Pm tempo de epidemia, ser dada em períodos mais curtos e, eonforme as circumstancias, até mesmo
diariamente.
14. Impôr penas aos empregados civis por meio de multas
de um a oito dias do ordenado pa.ra as trangressões leves; de
15 dias, um mez e mesmo demissão do cargo, si a falta assim
o exigir, procedendo neste ultimo caso, quando se tratar de um
empregado civil de nnmeacão do ministro, de accôrdo r,om ns
disposi(:õrs Pm vigor.
Do vice-director

Art. 238. O vice-rlirector dos hospitaes é o fiscal administrativo c do pessoal. o auxiliar immedíato e substituto do
director, a quem servn de intermediaria na transmissão de
ordens. cuja execução fiscalizará; as suas ordens são sempre
em nome do Diredor. ~~oin.o demonstração patente da unidadP
de direcção.
ArL 239. Além das attribuições e deveres gera os ~ios
fiscaes de corpo de tropa, cabe-lhe mais:
1) Fiscalizar diaria e minuciosamente todos os serviços
e dcpendencias do estabelecimento, providenciando para que
os serviços se executem de accôrdo com o hora rio estabelecido
e os regulamentos em vigor, bem como sobrP, qualquer irregularidade ou alteração 0-ncontrada.
2) Examinar, com o medico de dia e o almoxarife, a qualidade e quantidade dos generos alimenticios por occasião do
seu recebimento. tomando as providencias que ,iulgar conveniC'ntf~s sobre faltas ou irregularidades.
3) Mandar affixar na secretaria, portaria e sala do medico de dia, uma relação da residencia ·de todos os officiaes P
funccionarios do hospital, effeetivos e addidos, e bem assim.
nas diversas deppndencias e enferrnari.as, quadros com aR
attribuições e. drveres do pessoal, destinados ao respectivo
serviço.
At't. 240. Nos 'hospitaes de 2a e 3" classes, o Director
accumulará as suas funcc,Qes com as attribuições conferidas ao
vi e-dirrr.tor dos de 1a classe.
Dos chefes df? clinicá.

Art. 2'd. Nos hospitaes de 1a e 2a classes haverá dous
chefes de clinica. um da secção medica e outro da sec-ção cirurgica.
Art. 242. Os chefes de clínica superintendarão o serviç9
tachnico e _administrativo d~s .enfermari~s e demai~ serviços
da, respectiva secção ficando-lhes direct;J.mente subordinados
os encarregados das respectivas enfermarias ou Mrviç.os.
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Art. 213. CompL~lP, a~1s dtdPs de clínica:
1) Visitar diariamc·Iüe todas as enfermaria~ rle sua secção,
aeompanhando a visita medica de uma dell~s.
.
2) 1\:consf:!ihar aos facultativos respectivos
as I!Iedid~s
julgadas eonvenicntcs para o bom and~mento do serviço clinico. boa ordPm c hygwnn da Pnfermarm, hem e01~10 a convenieucia .de confprf:mrin~• para os easos dP imporfanc1a c rcspon"abilidade.
3) Designar os modieos que deverão fazer parte das conferencias clinicas solicitadas pelos encarregados das enfermarias para os doentes graves ou que .necessitarem inspecção
uelas Juntas Militarf's de Sande; da conferencia fará parte o
~nedico requisitante, reunindô-se todos sob a presidencia do
c~hcfe de clínica e lavrando...:..~r, na pap·eleta, o 11arcfwr que será
P.ssignado por t.odos .
.J) Fiscalizm· o serviço do cscripturaç·ão das papeletas. e
dos livros de rpgü;f n das observações clinicas, entradas e saiudas dos doentes n rPecituario, providenciando sobre quale}lwr
1 ~"J'Pgnlaridade e11conl rada.
!J) Verificar o~ mappas das dietas relativas ús enferma!'ius dP sua srcção, confrontando-os com as pnpdetas f' livro."i
ti(' entradas P sahidas.
li) Visar os pedidos feitos pelos clínicos c encarregados
•le outros S('l'VÍ(iOS. JWrtcncentPs á secção. os quaes serão submcttidos ao dirrcl.ol'. cll'pois dP nvcrigunda a JH~eeHsidadc dos
nhjcetos pediDos.
7) Reunir diarianwntc, após as visitas mcdi1~as c demais
serviços, o~ facultati\·os da sPcção, afim de tomar conhecimrnt.o df• todas as fWCUlTcneias tcchnicas w administrativas o
solicitar do dirretor as provid0neias nrcrssarias principalnwntc nos srguintes casos:
a) doenças rf'vrsf.idas dr rararf.f'r gravP. (Jtlfl ponham em
r-isco a vida dos .rJocntPs:
b) ~cmpro .q'uc affluircm doentrs em numero consideravr~i. nom ~ympfomas qnr façam reeciar n di'Sf'nvolvimrnt.o tfr;
dnrnças Ppidemieas ou contagiosas;
c) srnmrc quo tiver de praticar alguma opcraç.üo impor~antc. pri 1 leipalmr'llte nos rasos dr duvida sobre n sua precisa
indiNlção mt discordancia de opiniões entre o f'linieo asRistentP
;• os sr,us eoliNnts ouvidos em ronferr.ncia.
8) Communicar ao dir0elor os rasos dn doenças graves
que lwuver nas eufrrmarias da secção c os que exig-irem cuidados osprciaes. solicitando-llw as providencias nrí't'ssarias, sendo do tudo scicntificado o mcdieo de dia.
9) Transff'rir os rloenfes ele uma enfermaria para outra.
quando solicitado nelM rr~necf iYos c1inicos. ronformr a natureza elas domwas nn l)PcrssirladP ele tmt.amcn tos cspeciars, bem
como dcf.crminar a ida do.'-: doenfPs aos diversos gabinctrs de
Pspncialicf!'lde~ Plnr1ica.::. nos casos jul~adf)S necessarios.
1·0') Or.~:ranizar mf'nsalml'nh" n nmppa nosolngoico do todas
as enfermarias da ri'."JWnf i\ a :-;r'cr;fín, para con frrção do mapp:\
gPral do hospital.
11.) t'Ehviar annualmrnte ao directnr um relatorio dos
!=lcrviços tcchnicns da .secção, no qnal far:'í. as ronsiderar,ôe~
.:.;ciPntifirns qno .inlgar opport.unas.
·
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i'::~·) Pruvidem·iaT juuto ao medico da ·enfermaria todas
as vezes que verificar um tratamento mal dirigido ou contraindicado, que cnm]H'ontPttn a yida do dentr, som pretende~
irnpôr doutrinas ou sysl •·mas medicos; havendo discordancia
entre a sua opinião c a do medico· da enfermaria, designar!
uma conferencia !lledica para decidir do cai'o, cujo parecer
~erá log-o levado ao conhrcimento do director.
13\- Velar parn que não sejam retidos no ho~pital os militaros cuja cnr·a psteja completa e lhrs pcrmitta voltar ás
suas ttnidades, informando-se cuidadosament~ do medico da
enfermat ia sobre aquelles cujo estado obrigue a demora prolongada nv hos•pilal, afim de mrmsatmcnfe informar o direef.or das caubas dessas demoraR.
t -1) Fisca!izay· os livros de carga e descarga do material
ilas respectivas enfermarias, de que são rasponsaveis as irmãs
•Ir raridade zeladoras ou os enfermeiros.
J 5) .Fiscalizar a instrucção tcchnica dada pelos chefes
!las enfermarias aos soldados das Formações Sanitarias Regimcntac~ o Divisionaria:'\, vindos para cst.ag-iog de apPrfrit;namento no hospital.
Art- ~ 1-1. O r.hpf~ rir> clínica cirurgka. al1~m dessas aJ-i.rilmiçõcs gPraes. f.nrá mais as seguintes:
1) Dirigir o servi('o. do pavilhão on sala d(l; operações,
fendo sob sua re~ponsabilidade a carga rto instrumental ciJ'III'gicn, apparnlho." r accnssorios alli existente:;.
~) Determinar os dias certos para as interv:ençõcs cirurgi~as cummuns f' ter sempre o serviço prcoparado para attender, rm qualquer momento, ús operações de urgencia.
3)
Verificar o aproveitamento dos mrdicos da secção,
proviflcnriando do melhor modo para que se cxercit.Pm na
'Pratwa rla::; intcrvPnr,ões oprrawria~, applicação de enraliv~s
l' apparelhos c forlos os misteres da clínica cirurgica1) Tnspcccional' o instrumental de cirurgia, a cargo dn~
enf<'rmarias soh a responsabilidade dos respectivos r.linicos,
(' n dPst.inado ao Posto Mrdico e ao serviço do medico de dia,
sob a. rcs.ponsabilidade do cnf.ermoiro-mór.
ri)
Ter o maior Puirlado •para qur não seja ntilhmdo Qfljecto algum d~.~ ar·o:;f'rJ:\.) ~ir·nrgtru, ~~m ::'1. rlevHt~. nut-t,rltaçrht o
dor,umonfo legal.
Art. 215. Os ehrfes de elinica vi:;;ítarão as enfermarias
das suas secções, füra das horas do expediente. sempre que
·houver doentl"~ f{T':1V~"~ ·E' ~ndn~ :ü~ V1'7.f'~ fJllP. n julgarm ron~

wmient.e.

Arf. 2·16. Os cltcfe~ ri c enfermaria são subordinado~ dirrctanwntn aos chcl'rs de clínica das respectivas secções, com
Cf!ll"m se entrndrm sobre f odas as questões technicas, adrnini~tral.ivas (~ di~eiplinares da enfermaria·
§ 1.n 'São ('lllCn rTcgados do tratamen Lo dos doentes e rcspon~avPis pflln bom funcrionamP-nto de fodo n serviço hv-1-!'iPnr.~ n rlisciplina da enfermaria.
· ' •
§ 2.
Os chefes das enfermarias, de clinicas espccme~
,poderão ser officirw~ superiores, de reconhecida compctenci:l
0

na.

e~pecialid:v'P·
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Art. 247.

manas:

Comprf·"

csr"r·.~alrnr.nt.P

aos chefes das enfer-

1) Fazer diariamente as vis1t~s aos doentes da enferma··
ria, scr1rlo os de estado grave visi~.at:.\.._,s novamente a qualqu~r
hora dtt r! ia nn da no i te, conformr. J.S uecessidadeg, registran-~
do~ nas papeleta<-~ rle cada doente, as dietas e todas as pr~"'
scripçõbs mrdicas.
2) Dar aos enfermeiros. Irmãs zeladoras e internos
a'!'t
instrncções nocessarias pará o convelüen•.e tratamento dos
doentes, fiscalizando diariamente a sua execução, bem con\r;
n de todos os serviços da enfermaria·
3) Cc11mnnnicar, ·por oscripto, ao chefe de clinica. os caso~
graves qne se apresentem na enfe~marta e os que exigem emdados es•p,~riaes, afim de f'Crem levados ao conhecimento do
medico de dia, bem como aqnelles em que a vida do doente
corra IH'rigo, para s0.rr'm prevenidos, telegraphicamente, o~
corpos n rptl"' JH'l'l f"'tlCPtn r• as familias, sempre qufl. ,for poM~ivPf.

4) Ex<tminar detidamente todo doente ent.rado, registtaPdo s('rnprc a nbsrrvação clínica e a marcha da doença no liv.:-o
de observaç.ões. onrle lançará o diagnostico, logo que esteja
firmado, o tyual s6 srr:í escript() na papelet~ d() doente, 'Puroccasião da alta.
5) RcqtJisitar todos os exames propecleuticos c~peciaes n~
r,essarins ao r:::;rlarPcimonto do diagnostico.
6) E~cl'ipt.urar (.)1! fazer escript.urar pelo interno ou en ·
ferrnen·o, ntj livro do entradas e sahidas dos doentes, as !)rescripr,õPs diet.eticas diarias.
7) Transcrever por extenso no Hvro do receitnarir, t.oda!!l
as fórmulaõ registradas nas papeletas dos doentes~ bem cen~o
a~ pr~~r-rir·r.ões rnr~ a c:r,a nppPr:-~r.fín, n~w~nd() o livro ser
l(l::;o I"í'lllf'Llirlo á piJanuacw.
8) Cm!ÍPrir. e em seguida rubricar, o mappa d.t.ario das
dietas organizacto pelas irmãs zeladoras (onde as honvcr; ou
enfermeiros, dr arcôrdo com as papeleta~ do8 doente~. afim
de ser cnv1ado ao alrnnxarifarlo.
!l) E1i:aminar as mcdicarõcs prescriptas
f~ ycr·ificar si
estão sf"'ndo arlnünistradas de accôrdo com as suas ind!cações.
10) As::~istir com frequencía á distribuição das dJetas aos
doentes, observando o sett preparo e providenciaudn ~nhrfl.
qualquer irrrgu1aridade que encontrar11 i Rocplisiiar, na papelnta, conferencia nwclü~a para os
doentes, expondo ~om dar~.za (\s motivos uos casos seguintes:
doenças de natureza insidiosa ou grave, diagnostico duvidoso,
doenças mentaes. necessidade de transferencia de hospital
para mudança do clima, tratamento fóra do hospital, tratament.o especial ern estações balnearias ou de aguas ~ineraes,
casos incuravcis que motivem baixa ou reforma, emfim, para
todos os casos en: que hon ver necessidade de inspecção pelas
Juntas -Militares de Saudc.
12) Solicitar do chefe de clínica a transferencia dos
doentes para outra enfermaria, conforme a natureza da doen<1~ ou a necessidade de tratamento especial; a ida dos do~ntes
aos gabinetes de espec~al istas, para os tratamentos respectivos..
·
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. . iâ) Dar alta aos restabelecidos, aos que tiverem de ser
transferidos ou licenciados por ordem superior e aos falleci. dos, declarando na papeleta e nos respectivos livros de observação clinica e de entradaR e sahidas, o motivo da alta, datando e assignando.
14) Indicar, na papeleta, afim de serem transcriptas no
!boletim de alta, a~ informações que, em determinados casos,
devem ser levadas ao conhecin:ento do medico do corpo.
i5) :tlêquisit:tr a transferencia da praça para o Depoêito de Convalescentes nos casos em que houver necessidade
de longa convalescença.
i6) Requisitar a transferoncia dos doentes para enfermarias ou hospitaes de destino especial, nos casos de doença~
transmissivei~ ou mnntaes e nos em que a pratica tenha demonstrado a utilidade dessa providencia.
_
17) Communicar ao chefe de clínica respectivo todas as
oircumstancias graves que se apresentem na enfermaria, e notadamente as que despertem suspeitas de epidemias ou frequencia de estados de debilidade e outros, apparecidos em
militares vindos da n:esma procedencia e cujas causas locaes
precizem ser pesquizacla~. para que se tomem as providencias
necessarias .
. 8)
Requisitar a necropsia, quando for indispensavel
para o esclarecimento de diagnostico duvidoso, e nella tomar
parte.
19) Requisitar em tempo a111 perícias medico-legaes, nos
casos em qur haja necessidade de s~ acautelar os interesses
da justiç.a militar ou futuros direitos dos proprios doentes.
20) Verificat· com attenção e frequentemente a carga
do instrvmental, material sanitario e todo·s os artigos da enfermaria e trl-a esrriptnrada em condições de servir para
conferencia.
21) Degignar, nas papeletas, quaes os doentes que precizam de passeios hygienicos no pateo interno ou jardim do
hospital, afim de srr· scientifi011do o medido de dia.
22) Organizar men8almente o mappa nosologico dos do-entes tratados na enfermaria e enviai-o ao chefe de clínica,
com as considerações scientificas que forem opportunas.
23) Coommunirar mensalmente ao chefe de clínica os
nomes dos doente~, cujo eRtado exige tratamento prolongad6
na enfermaria, requisitando 1 de t.res em tres mezes, un:a con!ferencia medica para os doentes obrigados a permanencia
prolongada no hospital.
24) Submetter ao chefe de qlinica as propostas para
preenchimento dos Jogares 'da enfermaria e, bem assim, das
transferonéias do pessoal em serviço, que julgar necessarias.
25) Inspoccionar diariamente todas as dependencias das
.enfermarias. afim de verificar si estão sendo observadas as
determinações regulamentares, relativas á boa ordem, disciplina e hygiene. providenciando ou requisitando providencias,
sempre que encont.rar qualquer falta ou irregularidade.
26) Punir o pessoal em serviço na enfermaria e os doentes, levando en: conta o seu estado, de accôrdo com a competenoia para appliçação de penas disciplinares, conferida
aos oommandantes de companhia.
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27) Fazer os curativos c todas as applicações que não
possam ou não 'rtcvam ser executadas pelos internos e enfermeiros.
28) Providenciar para que seja assegurado aos doentes
o direito de receber soecorros moracs do culto religioso que
professem; niio consentindo, porém, que a celebração· dos officios relig-iosos seja realizada no recinto da enfermaria.
29)
Mandar affixar na enfermaria, para' conhecimentrt
dos doentes. quadros c1mtrndo inst.rucções ampliativa& das
prescripções relativas á policia interna, 'ttisciplina e hygiene
da enfermaria, consignando tambem o modo n:ais pratico de
ser as~cgurado aos doentes os direitos aos officios de sua religião.
30) Da1· aos soldarlos das Formações Sanitarias Regimentaes c Divisionarias, em estagio. o complf'mento da in~trucrão f cchnira qtw fJT'f'(•.izam.

no

rhr(t~

dn Sf'J''rirn r/r> p/,Ysfnfhernpin.

Art.. '24R. O rhcfe dn sf'rviço de pllysiotherapia f'nt.fmdP-sc com o di redor. por intcrmmlio do vicc-director.
Art. ~.'J.fl. Ao rhcfn rln g-ahinrtc rlc phy::;int.herapia comnele:
1) Su pcrintnnrlrr todos m; s~r-viços , de photo-elcctromocano-hydrotherapin o radiolog-ia, velando pela completa e
perfeita exrcu~·ãp dos trabalhos t.r.ehnicos, hoa ordem. assei(}
n conscrvaçã0 do material e npparclho~ c rcspcr.tivos gabiJ

nete~.
2)

Distribuir os auxiliare~ rr.cdicos peJo~ differentes
serviços de accôrdo com suas aptidões espcciaes. inr.umbindo·
~e pcssoalmcnt.r da cxccuçfin rlc nma das partr.s da e.;;pecialirlade.
3) Inspcccionar diariamente todas as dependencias e installações do sPrviço, esf0rçando-se por qun esteja apparelhado para satisfazbJ• as J'Pqnisiçõr.s fr.if.as Pm funcção dos
fins a que se destina.
-~)
Solicitar do director as providencias necessarias so-bre faltas ou irrcgnlaridarlos, requisitando os reparos, substit.uiçõcs ou acqni:-;içõe~ de appareJho~ o qnacsqurr outros r~rnrsos.
·
r,o, organizar o Iwrario para o funccionamenf.o dos diYersng c;crviços a seu cargo. o qnal será suhmettido á approvaçfto do dircetnr. nC'lle eslahoJPcendo dias certos para os
doentes rxfernn.c; de mflrln n não srrem prrjudieado;; os internados do hospital;
·
Ô
insprccion:-tr a I'SCripturação do livro matricula dos
doentes. dü n•gisfrn da freqw•neia e anplicaçõPs tPehnicas e
1 lo de ~~arga e descarg:1 do instrumental
c material sob sua
0

,

respf;nsahil idndt'. crlJ1 fornw os mndf'los adont.arlos:
'i exf rahir trinwsf raJmenfo mappas demonstJ·at.ivos dos
TeSp('etivns registros rlf'S~('s livros. afim rlo ser0m entregues
0

,

director, flise.riminando, sepnradamentc. por mez e por
serviço, o movimento dos doentes int.ernos e externos, tratados ou examinados durante o trimestre;
s•, apresentar ao director os rladoR necessarios para a

~o
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confecção do relatorio annual, relativos ao movimento e principaes necessidades do respectivo serviço;
9°, matricular no serviço sómente os doentes externos
que se apresentem com ordem do director, evitando qualquer
abuso quanto ao .tratamento de pessoas que não te em direito
a esses serviços;
10. organizar instrucções especiaes, regulando os pormenores para o funccionamento dos diversos serviços, as
qnaes ~erão affixadas nos diversos gabinetes, depois de approvadas pelo direct.or.
Dos au:cilim'cs do se1'viço de physiotherapia
Art. 250. Aos auxiliares deste serviço incumbe:
1o, executar todos os trabalhos technicos rclativoR ú
parte da. especialidade, que lhes fôr designada pelo chefe ,]o
serviço, bem como a escripturação respectiva:
2°, fazer as applica(;ões nos doentes que Jhe forem designados, obedecendo ás indicações dos medi.cos assistentes, n~
quaPs devem ser especificadas por escripto, visto como a este~
pertenee a respon~abilidade do resultado do tratamt:!nto, salvo
contra indicação;
3°, fazer· as applicacões de accôrdo com as sua-; propria~
indicações, nos ca~os em que os doentes nã.n tragam nenhuma outra, por csrripto, dos seus clinicas assistentes.
Art. 251. Ao technico especialista da secção de hydrotherapia e mn.çagens compete comparecer diariamente ao gabinete, incumbindo-se dos 3crviços concernentes a essas especialidades e executando as applica(:ões, de accôrdo com a~
instruccões do medico encarregado do servir:o de physiothorapia ou seus auxiliares.

no

r•ncm·reaado da 2Jhm·maeia

At'L 252. O encarregado da pharmacia é o re~pon~a
pelo serviço pharmaceutico do hospital, ~ob a. autoridade
do dircetor, com quem se entende por intermedio do vi,~c·
dircctor.
Art. 253. Compete-lhe especialmente:
1°, dirigir todos os os trabalhos da pharmacia e fiscalizar
o serviço de seus suboràinaclos, sendo respon.:mvcl pelo bom
funccionamento do serviço c acondicionamento e eonscrvação
dos medicamentos, drogas c utensilios da carga e hem as:'iim
pelo asseio e boa ordem em todas as dependerwias rla pharmacia;
2°, fiscalizar minuciosamente t.odos os serviços tcchnicot=:
c administrativos drr pharmacia, principalmente no que conccrnc á preparação do rcccituario, providenciando para qw~
as formulas ~eiam cuidadosamente rotuladas c aviadas com
pontualidade. bem como quanto ao que se refere à~ anatysrr.
chimicas;
•
a•, ter sempre a pharrnacia provida de drogas c medicamentos necessar10s e do material. especial da pharmacm,
para poder ser aviado, com promptidão, o receituario e exeVP.!

350

AC'l'OS DO PODER EXECUTIVO

cutadas as analyses chimicas, fazendo para isso os pedil:ios
com regularidade c em quantidade sufficiente para attender,
ás necessidades do serviço e tendo em vista o movimento hospitalar e o receituarío da guarnição;
·l", ter ~ob sua guarda os atcaloides e outras snbstancias
toxicas. pelas quncs ficará responsavel em sua ausencia o
JllJannaceutico de dia;
5°, requisitar, por vales, do almoxarifado os artigos que
forem precisos para o .set'viço, substituindo-os no fim do tnez
pnr um pedido geral;
6", fazer os pedidos de medicamentos (do H. C. E.,
quiEzenalmcntt~ e dos outros, trimestralmente), os. quaes, depois de visados pelo vice-director, serão rubricados pelo director; c bem a.~.-:im pedidos extranumerarios, que deverão
ser· justificados;
'7°, fazer parto da r.ommissão de abertura e t>xame de
tod~)s. ns mcdieamcntosr e material especial de pharmacia
l'll ~.radt•s, prnc0d1•ndn-~c rln aceôrdo com as disposições em
vigor;
~o, (<'r. pat·a a rcspeetiva escripturação, além do livrCI
de earga e desearga de medicamentos e demais artig·os, um
'lllf ru. para pedidos tr·mwstrac~, conforme os modelos adaptados;
~)", par·ticipat· por es1·ríptu e com urgencia. a•J dírector,
no easo do L. C. P. M. deixar de fornecer algum artigo 0.1
forneeel-o em desaccordo com o pedido.
10. con:ierir· as pre.scripções aviadas com o receituario das
enfermarias c examinar a confecção e acondicionamento, antes de serem entregues ao enfermeiro, fazendo corrigir qualqLwr irregularidade encontrada, o que se ralizará na presenoa
do profissional que se incumbiu da manipulação;
H, dm: ao vice-director os e.,sclarecimentos para a escala
de serviço de dia, mandando affixar uma cópia na pharmacia
c outra no posto medico, depois de approvada .pelo director;
12, communicar a falta de comparecimento ao serviço de
qualquer dos seus auxiliares, sobre os quaes tem acção disciplinar, bem como qualquer occmTcncia ou irregularidade que
11ão dependa de sna solução;
13, não· perrniUir na pharmacia o ingresso de pessoas
ü:::f nmhas, rrineipalmente, nas salas de manipulação e de chim iea;
1 t,, não consentir que os serventes sejam incumbidos de
qualquer trabalho de manipulação, nem mesmo aviamento de
medicamentos já confeccionados;
15, ter sempre em dia a escripturação da pharmacia;
16, levar ao conhecimento do director qualquer falta, no
preenchimento de formalidades regulamentares, observada nos
livros do receituario ou relativamente a ·questões suscitadas
sobre dosagem de· medicamentos c que não foram convenientemente accordadas com os respectivos clínicos;
J 7, remeti er, por intermedio do dircctor, á Directoria de
kaudc da Guena, no principio de cada anno, o mappa de carga
o desrarga dos medicamentos e utrnsilios da pharmacia, existentes. recebidos e conferidos no anno anterior. tudo extrahido
do respectivo livrn, sendo este mappa conferido e rubricado.
pelo directcr;
1H, enviar annualmente ao director os dados necessarios
para. o relatorio ·dessa autoridade;
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19, não inutilizar os medicamentos e .demais artigos em
máo estado, sem que sejam preenchidas as formalidades em
vigor.
Art. 25 4. O encarregado da pparmacia dirigirá e fiscalizará todas as analyses chimicas de medicamentos, ·aguas 1le
bebida, ensaios sobre substancias alimentares, analyses· parciaes, t.oxieologicas, etc., que . forem mandados. praticar pela
secção dê chimica da pharmacia, por ordem do director, e destinados ao 8ervico dO hospital e da guâtnição.
Art, 255. Nos ~sos de substituição defnitiva do encarregado da pharmacia, será encerrada a escripturação, depois
de conveniente balanço, datado e assignado por âmbos· o antigo e o novo encarregado - e rubricado pelo director.
Paragrapho uni co. O pharmaceutico, que recebe a pharmacia, abrirá novo mappa, consignando na primeira casa d1_.,
carga: «Recebido do meu antecéssor~.
At't. 256. .Aos pharmaceuticos auxiliares compete:
t, executar todos os trabalhos de manipulação das pre:-'L~r·ipçtJ.es pharmaceuticas dos receituarios das enfermarias e
da guarnição, analyses, etc., conforme a distribuição feita pelo
encancg1.do da .pharmacia, sendo auxiliados nos serviços de
vequmm responsabilidaçle, pelos officiaes de pharmacia;
2, concorrer a todos os serviços de escala que lhes comvet.irem, de accôrdo com as disposições deste regulamento;
:J, não perrqittir que os serventes se incumbam de qualquer trabalho de manipulação, nem mesmo de entrega de medicamenlos off'icinaes;.
5, entender-se co mo encarregado da pharmacia sobre
qualquer duvida que tiverem no desempenho de seus devereg
profissionaes e administrativos;
5, declarar por escripto, embaixo do receituario das enfermarias, quando deixar de aviar qualquer fórmula pharmacentica, por falta de algum medicamento, datando e assi::;-nando; ·quando se tratar de receituario da guarnição, procederão do mesmo modo na receita ,devolvendo-a si esta contiver apenas a .fórmula não despachada, e, no caso contrario,
farão a declaração em papel separado, que remetterão á pessoa
interessada, ficando a receita na pharmaGia como documento
da descarga dos medicamentos que :Corem fornecidos;
6, não alterar de fórma alguma qualquer fórmula prescripta qner quanto á dosagem, quando lhe parecer exaggerada,
quer quanto á substituição do medciàmento prescripto, quando não houver na pharmacia, devendo submetter o facto immediatament.e á consideração do encarregado da pharmacia, e,
directam13nte, ao clinico que a tiver reecitado;
7, dar conhecimento ao chefe da clin·ica a que porl encer
a enfermaria, na anscncia rJa(JUP1lcs. e quando o chnfe de clínica não puder rnsolver o -ca:-;n, comm1mical-o ao dircctor:
8, participar ao medico de dia, que resolverá segundo 'J
seu criterio, assumindo a responsabilidade da providencia tomada, no caso de ausencia das autoridades mencionadas nus
numerLs anteriores; nesta ultima hypothese, um e outro farão consignar o facto na parte diaria do serviço e .no livro
de receituário, para· scieneia do clinico a,utor da receita e do·'
director e, quando a occurr~ncfa se der com um phàrmaceutico
que não fôr o de dia,, dará con'hec'imento a este, para refereno!a na parte diaria do servico.
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du yabinete dl' or!ulllulo!J\ia

Art. 257 O encarregado c o auxiliar do gabinete de o.d~n
tologia são subordinados directamente ao chefe de chn!ca
eirut·gica, com quem se ent,mdcrão sobre todas as questoes
teclmicas, administrativas e disciplinares do gabinete.
Art. 258. 1\o encarregado do gabinete incumbe:
1, superintender totlo o i:iürviço technico do gabinete, ~e
laudo pela boa ordem, asseio e conservação de todo o mstrumcntal e material existentes, levando ao conhecimento do
ehefc de cliniea eirurgiea qualquer falta ou irregularidade
observada no scr·vico;
.
2, executar os respr~cüvos trabalhos prufis~ionaes no~
doentes qo hospital, attcndendo tambem aos officiaes,
!f>'rac;:as, empregados dvis do Ministcrio da GueÍ'ra, em serviço na guarnic:.ão, n ús pessoas de suas famil ias com dir~ito
a esse set·viço, ludo dn accõnlo com o regulamento em v1gnr
vara u :-;ervieo odontologico do Exercito;
:J, J'('gis(J·ar t'lll lh·r·(t proprio a observa(.;ão elinica e o
'!iagramma da bot~ea dn Lodos us dO~\ntes matriculados, consignando os tJ·auallw~ exceul.adus; oscript.urar n livr·o ue frequencia dos c! i entes e o de earga e desearga do instrumen-·
.f nl e material do gabinete;
4. ter srb sua rcspunsabilidaue a earga uu iodo u iu~trumental, •;tpparellws n material do gabinete. enviando an~·
nnalmentc ao din~clor, p(~ios tramitrs lega~~:-:, o res,pectivu
Jld.tppa;
5°, cnviat· mcusalnwute wn mappa du movünentu eliIl~eo diario eom a estaf.isLica dos trabalho::; realizados; e, annualmentc, o movimento geral dn .gabinete durante esse pe-·
J indo ~~ os dados IH'ccssarios para o relatorio do director;
6", 'IH'ovitlew·iar para que o gabinete esteja sempre arJ ·
parelhado para atteud1•r an serviço clinico, fazendo, em épo·~as regulares, os vedidns do material e medicamentos neccl:>::;arios, de aeeôrdo emn as tabellafi do regulamento em vigor
para o :·wrvi1;o odontologico do Exercito, e Rolicilando a sub~I.Huição do que esliver inutilizado.
·
7°, orgauizar o horario para o scrvic.o clinico, discrimimmdu homs separadas ~vara o serviço interno do hospital e
C:\ terno da guarnição, o qual será affixado no gabinete, para
ecnhecirnento dns interessado~. depois de approvado pelo dircctor;
8°, organizar insl.rneções para o funccionameuto do servi«;:o, as quaes. depois dr~ approvadas pelo direclor, serão affifixadas no gabinete.
Art.. 259. Ao auxiliar do gabinete odoutologico compete
auxiliar l.odo o seevi(;o. de at.:cônlo com o encarregado do
gabinete, cabendo-lhe no mínimo, um perido de quatro horas para. o serviço dinico. sendo, na auscncia do encarre.gado, responsavf'l por todo o ftmccionamento do gabinete.
Do.<? infei·nos

Arf. 26'(1. I\u Hnspital Central e nos de 1" c 2" classes,
sPI'iio ac!miftidns como internos, mediante concurso, alnmnos

dn eurso de medicina. das facnldades officiaes ou officialmente reconhecidas, con":t.ituindo duas classes: os effect~vos
~

os

extra-numerario~.
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Paragrapho uuicn. lOs internos serão alunmos tlo 5o e
os diverso.'-'
~crviço:-; do lwspifal. c terão honras de aspirant(\. a official
medico.
A1·t . .:!61. Av:.; iutcr·nos eompete:
to, acomganhar a visita medica do chefe da enlermaria
pat'a que Jor designado~ examinando os doentes, antes da vil:'i1a, para prestai' ao clinico as nccessarias informações;
2'\ auxiliar o l'linico da enfermaria em toda~ as phascs
uo fratamento dos doentes, velando pelos que estiverem em
f!SLaLlo grave e pelo~ operados,. anuotaúdo todas as altera.,;õcs
' hsl'rvadas para qut~ sejam levadas ao conhecimento do eli:ujco;
:Jo, informa1· ao medico de dia, na ausencia do elinieo lia.
eMfcl'maria, qualquer alteração no estado dos doentes c (f!HJ
exija immediata inlt•rvcw,;ão medica;
4". incumbir-se da escrivturação das ohse!'Va<,;õm-; clinieas dos doentes, dos quadros l.hcrmogTa.phicos, e f e., f.udo dtl
atcôrdo com as in~ f rucções do chefe da enfermaria;
G", fi~calizar o ser·viço dos enfermeiros e auxiliat· o üliJJico em tudo que se premie {t hygicnc c .policia da enfernmria.
Ar I . 262. Os internos cxtra-numerarws auxiliarão o
snTi•;o clinico do IJOspital c substituirão os cffectivos em
seus impedimentos, cabendo-lhes, nestas condiçôes, todas as
,·antagens destes.
f'' annos, destinados a auxiliar t.echnicamente

Dos

enf~!1'rttcii'OS

.:!6~L Üí; cn fprmciros sãn auxil iarns dos rnearrega
das enfermaria~ c serviços clínicos, a que estão directamente subordinados, cabendo-lhes, em vista de sua pel'lnanencia l'ffoctiva no hospital. a observancia ininLerrupta das
ordens relativas ao tratamento dos doentes, á sua hygienc e
disci.plina da enfermaria.

.\ri..

Ú1.1s

Do en{ermcú·o-múr
Art. 261. Cumpre-lhe especialmente:
1)
Dirigir os demais enfermeiros c vct·ificar ~i cumlH'l'lll oxactamentc os seus deveres.
2) Assistir semp1·c que possa, ás visitas nas cnfermarías
em. que l.wuvcJ· doentes graves c. á distribuição das' dietas na
cozmha, mdagando dos doPrltes SI houve falta ou troca de alim~utos na occasião da entrega, afim de providenciar a resIJI~Ito..

,

a) • . 0J'ganiz:~r
enft~nneu·os de

as escal.as para o . se!'viço de plantão dos
ao hospital ou paviihocs e serventes de vigilaneia uoeturna c t·onda das enfermarias, as quacs serão suhmct.tidas á approva~·ãq do vicc-director.
. t,) ApreRentar an medico dl:' dia, depois das visitas medtcas. n mappa do Jno,·imeJJto das enfermarias, com a deelaração do numero de leitos vagos em cada uma.
5) . Pf~rcorr~r (~Olli frequcncia as enfermarias,' afim de
prover as .ncec:5st~ades dos doentes, veeificando as distribuiçõmc
de remedws c dietas c a execução dos curativos, levando ao
Leis de Hl21'-.Vol. VI·
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eunllecimento do cliuit:u ou <lu medico ôe uia as irregularique observar.
6) Zelar pelo asseio e boa ordem de todo o estabel.eCImento, communicando ao vicc-director qualquer Irregularidade quo encontrar.
7) Passar, depois 'de fechado o hospita_I, 1:evis~ geral,
afim de verificar si estão presentes no estabelecimento todos
os funccionarios subalternos não licenciados e a postos o~ enfermeiros de dia e os serventes de plantão nocturno.
8) Communicar immcdiatamente ao medil'o ·de dia qualquer occurrencia que se der no hospital.
Art. 265. Nos hospitaes onde não houver irmãs de caridade, caberão mais ao enfermeiro-mór os seguintes devere~·.
1)
rtcecbel' do almoxarife a roupa e utensílios necessal'ios ao serviço das enfermarias, passaudo de tudo recibo, e entregar-lhe as roupas .i:i servidas ou inutilizadas. para serem
substituídas }JOr outras lavadas ou t>IIl bom e::;tado.
2) Entreg·ar aos enfermeiros as roupas on utem!ilios necessarios ás e11fermariab, devendo ter um livru l'Ubricado pelo
director para lançamento não só das roupas n ub,iedus recebidos de accordo com o numero precedente. como tarnlJem do
que fôr entregue aos enfermeiros, do qncw exis·irá recibo, que
será passado no mesmo livro.
3) Orgva i1.ar ~~ assiguar o mappa geral d~!~ Llieta8, (modele aclopta..:to,, .:;egunJu t~=' r)at·.;m~~.:') Ja.~ cnfcrmarms, o qual
será conferido pelo al moxarife c rubricado peJo direetor, sendo
o almoxarif,~ e u cufermeiro-múr responsaveis pul' qualquer
engano relativo :í qualidade, quantidade ou numero das dietas.
Art. 266. Nos hospitacs onde não houver porteiro, o
enfermeiro-rnór accumulr.rá suas funcções com as desse funr:cionario, cabendo-lhe todas as attribuições e de\'er·es que são
conferidos no presente regulamento ao serviço de portaria.
Art. 267. O enfermeiro-mór será responsavel pelo extravio de objectos a seu cargo e pelas faltas comrnet.tidas pelos
subordmados, si dellas não der logo parte.
~ades

Dus enfermeiros das enfermarias

Art. 268. Todos os enfermeiros são subordinados ao enfermeiro-mó-r c M das enfermarias directamente aos respectivos clínicos; á irmã zeladora c aos internos, clles tambem teem
subordinação.
Art . .269. Cumpre-N1es:
1) Receber e aecommodar eonvenientemente os doentes
entrados para a enfermaria, fornecendo-lhes immediatamente
1·oupa do hospital, e ~.rrecadflndo na mesma occasião o fardamento pra ser ~nfregue ao roupeiro ou a auem suas vezes
fizer.
·
2) Arrecadar tambem qualquer importancla em dinheiro
ou valores de outra especie, que por ventura não o tenham
sido na portaria, afim de serem entregues ao almoxarife me...
diante recibo, sendo tudo escnpturado na papeleta do dÓente.
3) A:companhar os clínicos. por occasião das visitas, executando fielmente as suas ordens e instrucções relativas ao
tratamm~to dos d~entcs, limpeza e policia das enfermarias,
commumcando á Irmã zeladora, ao chefe da enfermaria e,
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11a su;1 aust~twia, ao medico de dia e ao enfermeiro-mól", quai-

ttucr

iLTcgularülacü~

ou falta, observada no serviço ..
UrganiL.ar, apô8 a visita, o mappa do movimento da
1·espectivu el)fel·mat·ü.t pura entregai-o ao eufermeiro-mór.
51 Tomar a-; seguintes
providencia~, quando falleccr
qttalqucr claente: prevemr 1mmediatamente, ao medico de dia
e ao porteiro, ao qual serão entregues as papeletas para os
devidas declamçõe~; mandar remover o cada ver para o necroterio e, depois disto, fazer retirar a roupa de cama, paara ser
Iavad:t. c o evlehão e traves:setros para serem passados pela
e.st.ufa.
.
6; Fazer recolher as rou11as que tenham servido aos doentes de doenças contagiosas, que tenham fallecido ou sido
trausfcrido~. afim ue serem desinfcctadas e, depois, lavadas.,
7o, Jaze!' iueiourar os colchões e travesseiros em logar
cuuvenienlc, assignanclo a irmã zeladora uma guia, por ella
t·edigiua e visada pelo cliuico da enfermaria, para que o dlL'cctor solil'ite a llescarga; este documento, assim legalizado,
:-wrá levado i1umed i:uueiJI e ao secretario, ahrn de ser lavrado
,, f.t·t·mo '-''~:3pcctivP 11a esct·ipturação do almoxarife;
So, impedir que os doentes recebam de fóra, ou das pe8-0ua::; que o~ visit;H'Clll, qualquer alimento, frueta ou doce, desde
que não haja expretl:3a permissão, consignada na respectiva papeleta, velo dinico da cn fermaria, sendo o enfermeiro e o:i
doentes responsah i i izados pela transgressão desta disposição;
U0 , in1ormar, por escripto, ao porteiro, os nomes dos doentes; cujo estado permittir visita·ção de pessoas estranhas, de
aeeôrdo com a ordem do clinico da enfermaria;
10, mantei· a maior vigilancia durante as horas destinanadas á visitação dos doentes, impedindo que sejam perturbados o silencio e a urdem no r~cinto da enfermaria, levando á
presença do medico dn dia qualquer pessoa que ~e portar inconvenioritenwnte. d~ modo desrespeitoso ou . attentatorio á
moral.
Art. !~70. Nn~j hospitaes, em que não nouver irmãs de
caridade, os enfermeiros terão mais a seu cargo as attribuições
das irmãs zeladora~; das enfermarias, consignadas no presente
regulamento: devendo o enfermeiro-mór desempenhar as re-··
f.erentes á irmã superiora.
Art. '271. Os enfermeiros são inseparaveis das enfermarias, não se podendo ausentar para a.s refeições ou outro
motivo, sem que Hquc em seu Jogar a irmã zeladora ou o ajudante de enfermeiro.
·
Art. 272. Os ajudantes de enfermeiros auxiliarão aos
enfermeiros em suas obrigações e terão todos os seus deveres e
attribui':'.ões, quanclrJ f)r~rvirem sózinhos em uma enfermaria.
4)

'n., ::nfenneiro do arsetwl círurgico e sala de operações
Art .. 273. No H. C. E., o enfermeiro do arsenal cirurgico e s:· ia (le UJH' r·açiJe~ fiea :mbordinado directamente ao
ehcfe ~lo rlinica cirnrgica, ao conservador do arsenal cirurgioo
e ao enfermeiro-mór; nos demais hospitaes, elle será o conservador do arsenal cirurgico e sala de operações, cabendo-I•he as
attribuições e os deveres deste funccionario.
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Art., 2·H •. Incumbe-lhe:
i 0 , uuxUiar totlos os serviços de operações, cur~tivos, ·e
r·stPrilizaçõcs que se dfectuarcm nas salas de. opcraçoes e cs~
terilização;
.
.
2o, auxiliae u ron~en·auor do arsenal c1rurgwo, de ac~
côrdo cOIJl. as insf.ruccões que recl'lwr· do chefe de clinica cirurgiea, bem COillO na escl'ipLuração do livro respe~tivo de carga
e descal'ga do material e instrumental c do registro das operações;
~, .. , {iJ·gémizar, ue aect)ruo com as inst.rueyões que rece- .
bcr. as rcláções mensacs dos referidos serviços, afim de serem
:::ut;.mcttidas á eonsiderat;ãu do director.
lJv sr:.n·etario

Al't. :~7G. O ~eel'd.m·iu, inHnedial.uuwuto st!liOJ;dinado ao
uireetur, Sllj)l'l'intem.le e fisealiza Lodos o~ trabalho:; da secret.ur~a. IJl'Opondo ao dirt~dor as providencias que lhe pare~,;:nn mais collH'IJientes para a boa marcha e regularidade dos
~~~rv i 1;0~ dtJ t'!'itl' ipturat;ii.o •.

C•.uuprc-lhe:
1", distribuil·, dil'igil' P fi~caJizar o:5 serviço::; a cargo da
~jtcrdaria. unmtemlo n ot·tkm e a regularidade ueccssarias;
~v, Jisealizar.· a pseripturação
das demais depcndeucias
do huspitnl. enl Pndcndo-~e pessoalmente com os respectivos
encarregado:'; on chef('S suhre qualquer citgano ou irrcgularidadn rucontrado!S n h'vnndo ao ç.ouhecimcuto do director os
ca~u;-; (}'1t:' rir J)('HdHm dt~ solução desta autoridade;
3°, preparar os d•~spachos da corrcspondeneia recebida,
dr. accôrdo eom as indieações do •lireetor, c organizar as minuta~

dos offieios c informarücs;
.in, rever todo o expediente diario, ante:-' de snbmcltcl-u á
asP.ignatm·a do director;
fi 0 , pt•opôr ao direelol' a distri~uição dos auxiliares tio
~~~:•~t·tpl::. da se,~rcfaria, de at·t·úrd" com a"l couv•_micncias do ser-·
;\-·iço;
H0 , C'lllfJOl;~íll', I~Ill llOIIle do tlirector, o:: fnrtCCiOll:ll'ÍliS O
CillJn·egatlos, quando isto lhe fôr ordenado;

7'', dar pm· t>scripto ~~ af'signar quaesqur.r informações
forem autorizada~ pelo dircctur. bem l'(lTllO assignar as
r~ert idões va:::;sadas r~m dl'Lude tln despacho da;.; auLoridade:-3
rompc11tesl es. !"('lido tudo visado pelo director do hospital;
80, rnln·i<'a!' os pedidos de artigos de cxpl'dieute para a
scrrdaria ,. dt•nwi~ dt'IH'JH!eneia~ do hospital, fiHralizando a
:-ua di~fr_íhuiç-ãt':
qtw

!!'', prPsL.ar lod11s o~ P:o;{ hwt~r.imentos e informa~~ões quo

!he fClrnn >nlicifados pr·la;; :111loridade:~ ~" fllJtcrionarios dfl cat.Pgorü~ dn hospif.:IJ, ~Hí fnrn·~ct·ndn dados nn informações a
pn:~qafí t'::·d.rnnhns pnr nrd,·m do dirN~tor:
10, pruvidcm:iar par~ que !:'eja m~ntido puJ.' todos os
f'mpregados da scer('ta.ria n mai~ rif:·oroso sigillo na. eot'l'cspon4lcncia offir.ial relativa a tJUP~tút's de ~"·~g:redo Jllt~dien fiU ou-tras que affPdf'm legitiJ11o~ int.cr,.~ses do.s partPs nu 1!0 !'er,Yiço.
.
1 i) Colher os elementos para os trabalho~ d•! estatística
de tudos o~ serviços t.cdmicoE> e administrativos do hospital,
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organizar os dados para o boletim, .submettendo-os á ap·reciação do director.
12) Forneeer ao director o~ Plemento~ necessarios pa1~a a
eonfecção do relatorio .anrmal'.
13) Verificar, diariamente, o ponto dos funccionarios
<~ivis e empri'gados c snbmctt.el-os em seguida ao encerramento
·por parte do director.
H.) Responder, perante o director. pela di~ciplina, orderp
e regularidade do serviço a seu cargo, levando ao seu oonhccinwnto qualquer falta commettida por seus !'lubordinados.
sob pena de se tornar o prin~ipal r~sponsavel pr1as conseqnrneias das infrac~õcs.
Hi) Conferir c assignar a:;; altas, a.ntrs de submctlel-as ú
t'Onsideração do medico de dia, providenciando p-ara que essN~
rlocnmen.tos eontcnham t.odos os esclarecimentos necrssarios :í
escripturação do offir,ial ou. prn,ça nas sua~ unidactes ou cstahclrnimcntos.
1'6) Gonferie n authent.icar as cópias de dorumPnt.rE~ c
t•P.rt.idões passadas na secretaria.
-17. Dirigir a escripturnção das cadernetas dos offieiaPS
t>m servi~.:o no hospital e organizar as relaÇõeR de alterações
dos mesmos para sPrrm enviadas f.rimest.ralmcnte á repartição
~ompetent.e.

tR) 01·gnniznr os prot.oiollos rlo oxprdiente. do hospital e

vs dados nf'f\f'SS:lJ'ios ao rf'laforio nnnnal.

Do m·chivistn ,. bibliotht?cnrin
Art. 27G. Um dos auxiliares de escript.n ·. da secrPtaria
será o nrchiyj~ta- i' hihliot.hf'r.ario, compet.inrlo-lhf' nP~t.ns fnncr,.ões:
1) Conservar em boa ordPm, soh sua guar(J:l. n imrnediata
responsabilidade, todoH o::~ livros .. dorumento~ rxi~fr'lllPs un
archivo e na biblioUwea.
2) Organizar o catalogo dos livros e documentos, disci'immando estes ultimos segundo a procedencia, dn modo n podrr
snf.isfazer promptarncnte qualquer pedido.
3) Fornecer a f.odo o estabelecimento os livros e documrntos e mais impressos necessarios á. escripturação geral,
assim romo os art.igos de <'xpdciente, para o qur :fará os pf'r.lidos nl"cessarios, de accôrdo com 3s tabrllas ~m vigor-.
t,) 'Üuidnr da COTISP!'Va<,:ãO dos livrog e documentos fia. hihJiot.heca e do nrchivo, solieitando as providencias nP-cessaria~
para evitar qnalquf'r deterioração ou extravio.
Art. 277. O arrhivist.a-hihliot!hecario t.erá um Rf'l'VPntP
para anxilial-o no scrvir;o.

Dos au;rilio.r"s de cscripta

Art. 278. Aos auxiliare~ de escripta cumpre exrcut.ar
fielmente todos os trabalhos que lhes forem designados pelo
secretario, sendo responsavel pela sua exactidão e correcção.
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Dos

t~ontinun.~

Art. 279. Os continnoH da directoria e da secretaria se
incumbirão ela fiscalização da limpeza e asseio d~s dependeneias, moveis ê utensílios e da vigilancia do servtço dos ser:ventes, durante as horas do exp~diente, cumprindo as demais
determinações que lhes forem f~Itas. _
Para~rapho uni co. Os contmuos nao concorrerão na escala da vigiJaneia nocturna.

no

almrum•ifr

Art. :280. O almoxariff' f\ o auxiliar do .ctirector e do vicPclirector, ·rm tudo o f!UP fôr r.oncernente á administração e economia do hospital. f;endn o llfinripal re'3ponsavel pela arrecadação e hon guarda dns ~'Pn~ro~. ronpas. utem:ilios, fardamrntn r quai'Pf!llPl' nnfros oh.iectos que lhe fnrt•m eonfiados .
.i\rl. 281. Ao :lltnnxarif'r• ··nmpetn:
1) Te!' a (~aegn de Indo n material qur.> receber. sendo a
escript.nl'ar,fto dos respectivos livros f•·ifn no aiJrloxnrifado sob
.sua dit'Acla responsabiHdado.
2) Organizar n mappa dP f,o1lo o m~ttPJ'Üll a ~eu ~~argo, com
a declaraçã.o iio est:-tdo em fJilfl sP achar, o qual sf'rft. enviado
nnnualmnn1 r. :í. DirPI'I oria df' ~nnrlr> rin Hnorra p~wn ns ctrviclo~

fins.

3) Rer.ehf:•r, mcnsalmcnlf>, da ropart.ição ·~ompet.enf.e. a dotação orçament.aria para ~t~ dc,pezas miudas c as importancias
Gas folhas rle paganwnt o dofl officiacs e empregados do hospital; ~' do consel'ho administrativo. um f]nantitativo para as
despezn"l dt' prompto pagamrnto.
4) Receher O"- volmnPs rlPstinados :b diw·rs~u; r!Ppendeneias do hospital.
·~) Prestar, mcnsnlmente, conta das despezas
que fizer.
acompanhando -a' do'3 respectivos documentos, não lhe devendo
ser levada em ennta nenhuma despeza feita sem ordem do Director.
.
. . 61 raznr. com r m:-txin1o c11idado r eriterio:m previsão, o.;
pedidos rlr vivr.rr". ronpas c utensilios necessarios aos fornec~mentos dr f nrlas as depcndencias dn hospital. de modo que
fique sempre em depo'~Jto uma quan! j(bdr> de rosprva para
qualqm'r OI11PrgPnr ia.
7) F:ffecLuar o pagarnenfo de vencintCuto:-:; do pessoal do
hospital. l'azr·m.ln n.s nf'r'rc:~flri:-~c; f'nmnmnieac.:õr.q para a publi-

car_:fio mn Jwlel1m.
8) Aq.~i~:tiT·, com o vir·r•-direl'!.or r. o m0dico rlf' dia, ao ree~bimnnfn dnR gf'llf'I'Os alimont.ieios dr flPposilo c de consumo
diario, pnrirndn, nn.'-d,.. -;rn·içn, fazrr-sc rf'pl·e;;;entar pelo sf'n
anxiliaJ'.
9) Dar ao anxiliar dn almoxarifc as instrncções necessaria.c; para o hr.m desrmprmho dn sna'> obrigações, fazendo-lhe,
rnensalmr.nt.e, 11m snprrimenfo nm dinheiro. arbitrado pelo
conselho admin iRf ratiYo, para ns d~c;peznq m·gentP.~, Pm sna
au~encia.,

tomando-lhe rontas mensalmente.
·
1,0) Receber os generos al ;menticios sómente depois de
exammados e julgados de boa qualidade pelo yice-director e
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medico de dia; os demais artig-os, roupas o utensilios, depoi~
do parecer da commiss~o constitui da para examinai-os.
11) Assistir no balanço quinzenal da nrrecadaQ§.o dos generos, que será effectuado pelo vice-director, tendo á vista 0!.-1
documentos da ca1·ga e da descarga.
12) Requisitar a substituição do material que e:stiver em
má.o estado, o qun l só poderá ser dado em consumo depois de
julgado inservivel por uma commissão, nomeada de aecôrdo
com as disposições em vigor sobre exame e coii~umo.
13) Fornecer os necessarios elementos para o lançamento
das despezas de generos alimentícios e outros ar ~igos, que servirão para a conferencia do c-onselho adminisj.rativo.
14) Receber do porteiro o dinheiro e valores trazido!õ!
polos doentes~ consnrvando-os em seu poder até que obtenham alta.
15) Dar ao medico de dia uma relaç§..o com o resumo do111
generoR a entrarem no dia seguinte. para a confecção das dietas, do ranch1J dac; pracas da guarda e dos empregado'3, afim
de qne elle po~sa f:u:er a necessaria conferencia.
16) Solicitar dns f1mccionarios do hospital, que tiverem
sob sna guarrla .ou responsabilidade qualquer matrrial. a~ tn ..
formnções ne~eS!':lrias para a conferencia de sua carga e respP··
et.iva r.scripturacão.
17) Ter a seu cargo a escripturação do pret das praças e
das despezas feita~ com o tratament:J e rlil't'l~ do~ offictae~,
afim de receber o hospital a respectiva indemnizacão.
Art. 282. Nos hospitaes. em que n~o houver .irmãs de caridade, os serviços da desuensa e cozinha ficarão a cargo do
nlmo:"\:arife, cabendo-lhe mais:
1) Fazer a acanisição dos generos alimentícios para as
dietas e racões, conforme o maupa JZ"eral qne lhe tiver apreeentarlo, de vespera, o enfermeiro-tnór; devendo conferil-o e
pôr-lhe o «visto~.
2) Fisealizar. eom n maior cuidado, o serviço· da cozinha
e da despensa e manter o ma.!or asseio possível em todas as
dependeneias a seu cargo.
Do au:rfliar do almoxarife

Art. 2813 Ao auxmar do almoxarife cumpre:
1) Effect.uar os servicns qne lhe forem ordenado! pelo
almoxarife. de t11do prestanrlo contas men~almente.
2) Coadjnval-o na immecção d 1 a~~eio e boa ordem da~
deoendencias do Rlmoxarife e substituil-o ~m seus impediment.os nn ansencias temperarias;
3) Exeentar a~ ordens e in~trucções do direct.o-r, vicedireet.or e almoxarife. respnnriemln nor qualquer falta nl\l
cumnri111Pnfo e desernnenho dP seus deve-res.
4) f!nmnarecer, diariament.e. n~ tie~penqa. á hora tiry recehimt:mfn dns ~eneros rle cnn~nmo riiari·O. afim de attendPr; ao
medico de fiia na comnra do ane fôr necessaría para· substi-tuir os rejeitados ou sunprir faltas.
Art. 284. Nos hn~nitaP~. P.m ou e n~o hmlVer iT'm~s de ellridade, cahe ao ànxilia.r do almoxal'ife vela-r pPlo completo
asseio e ordem da despensà e de todos os seus utensílios, pro~
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vidrmr,iando para qne n~ genero.s sejam bem aeondiciomidos,
principalmente os dn Jacil deterioração.
Paragrapho nniro. Terá a mesma fiscalização do art.igo
prrrNlPnte sohre n a;.;sr.io e o. ~rrvien da cozinha.

1ArL 285. No Ho~pital Central do Exercit.o l1avor:í um
do al'~nnal ~~intrgico, subordinado directament,c ao
chrfn flp clinica eirurgira c qur trr.á a responsabilirladP. de
lorJn o material e inst,rumental cirurgico do nrsenal.
ArL 286. Cnmpefe-lhe:
1) Manter o maximo asseio e hygiene Pm toda.s a~ rlepenrlrmcias do pavilhão de operações e arsenal cirurgico.
2) Ter a seu cargo a escripturação dos livros de carga e
descarga do material e instrumental, pertencentes ao pavilhão
e arsenal eirurgicos, P n do movimento de operações e curativos ahi praticados.
3) Exf'cutar o serviço de esterilizacão do instrumental
cirurgico c pcçag de curativo~. destinados ás operações e aos
curativos, sendo rcspon~avnl pelo funccionamento das estufas,
autoclavcR. r te.
4) Pr.epara todo o material, roupa, etc., nrccssarios para
as intervenções cirurgicas e curativas.
5) Entregar, mediante rPciho, o mat.crial on instrnmenf.al
qne ftll' pedido !)elo;.; rliniro~ do serviço, para srrf'm rmpre~adns fôy·a do pavilhão de oprrae.ões.
6) 'J'rr sempre prnrnpto o material necessario para as operaQões ou enmt.ivo:-; dP urgcnria a qualquer horn do dia ou da
noite.
Art. 287. O cons('rvador do arsenal cirnrgico tem, em
relação a todo o material f' instrumental cirm·gicos. as mes ..
mas rosponsahilidndcs, a f f rihn it~õPs P drvf'rcs do nlmoxarife
do hospital.
Art. 2'88. Nos lwspif ae~. em que não honvt"J' ronsrrvador
rlo arsenal ~inn·~ü~o :i~ funcçõr~: :.rsf.f? rargo rompl'f.cm an P,TIfpy•mcim do ars,.nnl t'll'tll'g·wo c saln r, e opPraçíip,.;;.
cnn~rrvador

Art. 280. An porteiro incumbe:
1) Rnr,rher M; doPnfPs qnc haixnrem ao hospif.al r registnl-os no livro cnmpPtcniP. por ordrm numPrirn, rxtrahind-n
as papel c f as rnm a rnrsrna nnnwra(:fío n rJP nonfnrmidarle rom
os dommwnfn~ fnrnpf•idos offirialnwnfe por qncm rlP diJ•cit.o.
2) Não rerehrr rint>n fo alg-nm ~f'm (l~~a formal irlarlf'. ~alvo
caRo~ nrgenf.P::;, pr'€Wi'lf,'': nn negnlamcnto. r- com anfnri7.ação
do nwdicn de dia.
3} Arrrcaflar ns dinhf'.irnR f' vaJorrs qu.; trouxerem
oR
dn~ntr~ P f'nt.rrg-nl-o~. mrdinntr T'f'riho, ao almnxarifP. rPgistando f.nrln na paprlPI a r nn liYrn dP Pnfrarlas. lf'nrlo. em voz
nlf,a, o rPgisto. pam ronhcrinwnfo do doente.
1) Rr.::;UtniT· ans dnrnfPs por or.r-a~iã.o rla alta, o~ valnrrs
rer,r.hirloR, mNJianl.f' rPriho. rm~sado na p1·opria papeleta.
5) Sr.ienUfir.ar nn ::;ncrl"f.ario. no~ casos de obit.o, para que
cJJe providr>nriA snhT'P o J'ProJhimenfn do dinheiro á ContabiJi-
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dade .da Guerra ou á Delegacia Fiscal do Estado; quanto aos
demais valores, cntregal-os-ha o secretario i't autoridade civil
c~mpetente, tudo mediante um termo, organizado na secrel.arw, fazendo o porteiro as devidas notas no livro.
6) Não permit.tir a entrada tis pessoas estranhas ao h-ospital, fôra dos dias horas destinados á visitação dos doentes.
snm Jiccn(:a da Dircetm·ia do h!J;pital c do mfldico de dia.
7) Não consentir qne as visitas levem aos doentes alimmh
t.o~ de qualquer cspneie ou objectos prohibidos, devendo existi!·, na portaria, nm quadro eontendo essa disposição esr,ripta
em cai·acLeres bem VIsivets, para ~onhecimento dos interes-·
gados.
8) Extrahir as aú a~, de accôrdo com as papeletas apresentadas pelos en-fermeiros e devidamente legalizadas pelos
clmicos das enfermartas, enviando tud-o á sPcrctaria, para con
fcrencia c assignatura do medico de dia.
9) 1Só permittir a sabida dos doentes qu~ tiverem alta ou
licença do Direct.or, não consmltindo. tambcm, qtw saiarn. ~f'm
tír,en~a, os empregados do hospital.
10) Rflqnisif.ar do~ enfermeiros os esclarecimentos de que
necessitar, relativamente aos assumpto.5 que .s~ prendem att
serviço da portaria, para informar
s pessoas interes-Rann~
pP.los doente~.
1 J) Entregar tls praças que acompanharem os doentes aR
praças gradhadas ou simples. que tiverem alta, tudo mediante
dnclamção escripf a c assJgnaCia por aqu~lles, rm livr-O proprio
e (Jf'pois (Ja cnia, sah·n f'n~o nrg,mf.f' ou ~special e autorização
do medico \lo din.
12) Rnviar ao secrPt.ario. :\s primeiras horas do CXPf'dif'nte. uma rf'lacão dog feridos enf.rados ,. . dos doflntf's f111P.
baixaram f'Xfraordinarinmente ~em documento leg8l.
13) Fazf'r: por escl'ipto. f' f'Xpf'dir pelas praças qne acompanham rlonntes ou dn rlia a.o 1 hospital. um aviso dos doPntcs
em rondicões rlf' alta e qtlf' não podPm sahir no mesmo dia,
pela necessidadf' de provirfencias f'SPN'iaf'-: a sf'rem tornarfns
pnlas rf'spectivas unidade de t.ropa.
14) Organizar. Pm dnpli~at~ a rolaçãn nominal dos floenf.f's f raf.ados dnranf.e o mez, com dedaração dns baixas P. alf.as
e todas a~ observac;õr~ qne possam inflnir para a organi7.rt~:in
do respMf.ivn «prrb. df\ modo qnP o ho~pit.al receba as indrmnir.ae-õf'~ drwídM.
f5) Organizar. diariamnnf.n. Pm t.rl'ls Yias. nm mappa dn
movimf'nfo dr Pnfradas f' sabidas dos dormtPs. qne ficará t.ambf'm ·registarlo na portaria. a~sig-nando-o f'. submet.tendo-o :'i
r,on~idf'racfio P ao «vi~m> r1o Dirrctor. sendo uma das vias dP~
f.inada á Directoria. rfp Sanrfe rla GnPrra. ou. nas Regiões. an
Chc~r.-~ do RPrvir;o dll Raurle d:l HPgiãn f' rmfrn {t~;~ r~part.ir:õe~
compf'f.Pnfl"'s do. Dl"'pnrfamf'Tlfo Narional de Sandn Publica.
H)) Organizar. Tnf'nsalmf'nfo. nm trf's Yias. o mappa 1lo
movimPntn dos. 1lorntns f'Hf raõns f' sahirlM. n~-~ignanrln·-11 n

e

~nhmf't.t

Pnrlo-n {t cnnsidPrar.fío do Dirrctor.
17) Rnff'ndl'T'-Sf' rnm r, secretario nn mura antoridadP
qualqni>r do hos.pit.al snbrP dnvirlas quP PJieontrar no desnmflPnho dos sf'ns rJcverns, pedindo-lhes M; esclarPcimcntos dn
qnP nfle('S~·dtar f' fornN•endo M flllC lhe forPm solicitados;

18, frrhar o ·hospiial, an toqnP de recf'lher. e abrll-o. a.o
clarear do rJin. salvo nrrlfln1 do medico rlr dia, afim de recebP.r
doentes.
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Do '!iuc!p,nte de portei1'o
Art. 290. Cumpre ao ajudante de porteiro:
1°, auxiliar o porteiro no serviço e na escripturação da
portaria e executar as instrucções que delle receba;
.
2°. concorrer na escala de serviços nocturnos da portarias
observando as obrigações que cabem ao porteiro neste serviço.
Art. 291. Nos hospitaes onde não houver ajudante de
porteiro, o director designará para eubsf ituir o porteiro, em
"eus impedimentos, um empregado com habilitações.
Do 1'0Upeiro de fardamento
Ar L 292. L\<o roupeirn

fardamento compete:
a arrecadação resyecttva
e os fardamentos dos doentes nella depo?itados, os qnaes serão escripturados em livro especial e c·.onst.arão de um rói, que
será fixado no /fardamento guardado;
tt
2°, só receber as roupas dos rloentes para guardai-aR na
arrecadação, dt~pois dP verificar que ,passaram pela eRtnf'a dA
desinfecção;
3°, entregar an enfermeiro as roupas dos doentes que tiverem tido alta, mediante um talão do rói correspondente;
4°, conferir sempre toda a roupa e peças de fardamento
que receber, ficando rcsponsavol por qualquer extravio e sujeito á indr.mniímcão:
5°, zelar pela estufa flf' desinfecção, soh a fiscalização do
machinista;
6°, s6 se ausentar do hospital com licença do director e
conhecimento do porteiro. apresentando quem o substitua,
com sua responsabilidade, do que dará conhecimento ao me-,
dico de dia;
·
7o> connorrer <·.om o porteiro e o ajudante na escala dos
3erviçoe nocturnos da portaria.
Art. 293. Nos hospitaes onde não houver rotipeiro, as
~na~ ftmcções serão nesemperthadas !Pelo sargento contador.,
ÕP

1o, ter sob sua responsabilidade

na

irmã superiora.

Ar'f . 296. Cnmpele á irmã superiora:
1 o, superinlendcr

c fiscalizar todos os servicos a cargo

dM irrnães dn enridadc. cnfondendo-sc cnm o clirecfor sohre

aflsumptos em quo f ivcr dnvidas;
2°, designar, com approvaf~ão do director. as irmãs de
caridade p~ua o~ scwvieos CJ11P I IH'" enmp0f ern. ne areôrdo com
n presente Regulamento;
3°, inspeccionar OS serventes das enfermarias. no que C()n~~rn~ ar'! ~raf.amento dos doentes, :.tdministrarão dos rcmedios,
rl1stnbmçao das dietas. policia c limpeza do recinto·
4°, ter: 1;1m livrn de carga e descarga 'dos objectos c arrfg:os ~eqt~Uiltados do almoxarife. para serem distribuídos
~eias 1rmas zeladoras, mediante recibo .passado no meemo
hvro;
o:=:;
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5°, ser responsaveJ pelas roupas e demais utensilios que
faltarem á sua carga e tambem pelos extl'avios ou faltas provenientes de deflcuido ou desídia de seus subordinados;
6°, organizar a escala de ronda nocturna das. irmãs, a
qual .será submettida á approvação do director.
Art. 297. Nos hospitaes onde não houver irmães de caridade, o enfermeiro-mór accumulará as attribuições conferidas á irmã superiora.

Das irmãs zeladoras das enfermarias
Ari.. 298. Compete ás irmãs zeladoras:
f •, acompanhar as visitas medicas das enfermarias e fiscalizar o serviço dos enfermeiros e serventes, verificando si
(IJS medicamentos são r.onvenientemente applicad06 e os cura .
t1vos feitos de accôrdo com as indicações dos clínicos;
2), distribuir .as dietas ,pei0s doente~ na6 horas regula-·
mentarrs. tendo todo o cuidado para que não se dê falta alguma e impedindo qne os doentes permuiem. entre si, partes
de suas dietas ou as guardem, para consumir nos intervallos
das refeições.
3°. z.-.Iar pelo assPio, h:vgiene, boa ordem e silencio no re,
cinto da enfermaria. srmdo auxiliarias pelo rnfermeiro e servrntes;
.~o, providenciar para que sejam recebidos e accommodados, convenientemente sem demora, os doentes entrados na
enfermaria, ficanrio rrsponsaveis peJa fiel execução dessa disposição;
5°, organhmr o mappa 'das dietas da enfermaria para ser
entregue á irmã da despensa, depois de conferido e visado pelo
clinico, sendo responsaveis por qualquer engano que houver;
6°, receber da irmã superiora toda a roupa e utensílios
necessarios aos serviços das enfermarias, passando recibo e escriptuarando no livro .eompetente;
7°, entregar a roupa servida á irmã. encarregada da lavandaria, para ser substituída por outra limpa, mediante rol;
SO, t•equisitar, por intermedio da irmã superiora, tudo
quanto necessitar ser substituído, por inutilizado;
9°, exercer a maior vigilancia duranle as horas de visitação aos doentes das enfermarias, de modo a ser mantida a
ordem e conservado o silencii no recinto, impedindo que os
doentes receham alimentos. fructas ou doces trazidos de f6ra;
1O, providenciar, dr accôrdo com as indicações dos clinicas, sobre o·s cuidados rlP hygirne eorporal do~ doentes e asseio das .camas.
11, providenciar sobrP qualquer falta ou irregularidadP,
verificada.~ no srJ'viço, dando part.e escripta no respectivo cli·nico;
12, respeitar as crenças religiosas dos doentes, providenciando para que sejam assegurados, individualmente, aos que
o solicif.arem, os officios de suas religões;
13, não se ausentar da enfermaria sem que esteja present.e o enfermeiro, de modo a ficar quem providencie nos casos de necessidade urgente;
Art. 299. Nos hospitaes em que não houver irmãs de
caridade, essas attribuiyões e deveres são conferidos. aos enfermeiros das enfermarias..
·
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irmãs 'da despensa

Art. 300. Comprtf~ ás iemãg de despensa:
·1 °, conservar• em completo assnio •O or-dem :a despensa C
toaos os sons 1ntensilios e bom acoudjcionndos os generos, principalmente os de facil deterioração;
2°, entregar, diariamente, á irmã da ·cozinha, todos os genrros c artigos neeessarios ao preparo das dietas dos doentes
e rancho das praças da guai 1da P empregados, o quP. será feito
po conta, peso e medida;
3°, or,ganizar o mapj)a geral das dietas, segundo os parciaes, das cnf~'rmarias, ·submettendo-o á assignatura da irmã
superiora c á fiscali?.ação dn vire-d_irector e entregando-o á
assignatura do dirPctor·, acompanlwdo do respPCtiYo dC'srlobramento;
4°, recebrr·, por inf.rrmedio da irmã superiora, todos os
ufensilios qUf' n0cessitnr P pPlns qnars sPrá rf:'sponsavet.
Da innii. da

,~nzin!w

Arf . 301 . Gornpete á irmã da eozinh:t :
1'', zelar p~la mais f'ompl•'f n l)l'dem ,•. a3snin em todas as
d~'p~"ndr>ncias da rnzinlta, ·vasilhame r dPmais utensilios;
::.". n~ceb('r, r!lll pr·í•sr'n(·a do nwdic'o de dia, todos os. artigos, w~cossarins ao pr·r'paro das dietas c ram·ho do~ -mn~re
gadns P praças da guarda, o 'que será por conta, nnso e medida;
3°, fa:M'l' pt'eparar pPio r·nzinhcir•o P .'-ií'r'vpnf..e:O; as dietas e
rar;ões, com lnr:Jo o as.'-lPio r• })J'Cstezn. afim d1• 'l'slarr'm prompias
ás hoJ'a!-i das refPir,,'Õf'S r·P~JH'rtivas:
-1°, distribuir as diP-las confeccionadas ás irmãs das enfermarias; as ra~·õcs das :p1·aças da guarda r, ,rmpregados subalternos, -aos senPntPs (copeiros). incumbidos rlnstes srryiros,
f.ttdo na presonr;a do mndieo dn dia ,(' da irmã superiora;
5", l'f'quisitar. por inli'I'mPdio -da irmii supm·iora, todos os
nt1msilios o ,demais J'r'c'm·sos qun ncc('~Sif.a!' pnm n bom andamento do serviço, pP!n~ qmwí' firatá reS[HHlsavfll, dtwrndo •conSPt'var ludn Pnt or·rkm n r.ontplnl.o asseio.
Art. iW2. As irmã~ da -dPSIH'nsa o da ~~~nzinlta lnrão. para
anxil ial-as. n Illllller·o de sr·rvrrrf ,,~ m·cPssm·in~ no~; Ji \rcr~o~ ~('r
Yir_~os,

.a juizo

uo

dit'í'r'ltH'.

])o innri ::,,•lmln;·a do '"'fi,•r·udot·iio

(fl'í'ol

r/o olmo.t·m·itarlo

1-'rt. :w:1. .-\' il'mfi Zflladnra da arrPeadaeãn g"f.'rnl rln almoxnrifadn. !1111'. t Pr:í anx il ia I-n 11111 "''tTt>tÚ ,. ~~-~~ sua r.on--

lianra r dll :ilntn\'nrir,~, ~~ninJwlr·nfP:
1". zr•Jar· pt>la Hr'I't'r,adac;ão ,. l•na guarda das roupas nten~ilins P. quaPsqnPr rml ros ohjodt•.~: qnn llw fornm eonfiados;
2°, IPl' eonlwt·inwntn nxac(o df' tudo CJtH' •'Xisfir na arrceada~·ão, fazendo a f~srr·iplnraçãn do livro-mappn, de accõrdü
com o modelo adoptndo, o qual ser{t r.vnferido " nonfrontado,
!Semestralmente. com o livro-carga;
ao. fa?:AI' entrega, l!Wdiautn recibo, do que ronstar dos pe·dhlns legaliza-dos f'om n · De-se'', despachado pelo direetor.t<l
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Da irmã zeladora. da lavatidaria

Art , 304. A' irmã zciadora ua lavandaria comp-ete:
f-', di.r·~gir c fiscalizar todos os trabalhos da lavandaria
m~ranica, tendo, como auxiliares, as engommadeiras e serventes que lhe são subordinados;
2", Pnt·~nuer-HP ~~om o machinista ou o foguista todas a~
n~zt':5 que ü .~erviço da lavandaria o solicitar;
3o, n·ct·hPr e ·entregar, mediante rói, as roupas do hospital ou tlt• qualquer outra procedencia. que, com autoriz:lçg.o
Jc_~ga.J, tenha uc ser preparada na lavandaria, escripturando
Lutlo em livros espeeiaes, soll sua gmu·da c responsabilidade;
.~o. orgnizar; mensalmente, em duplicata, de accôrdo CiHn
a e~cripluraçfto dos livros citado~. as J•elações, em conjunto.
de• IJlOV inlí~nto gera 1 elos trabaNws executados, e, em triplicif.;t,
ser1aradamerd e as qn·~ se referirem á::; roupa~:~ do hospita! c
d·~ (•ul.ras r I oeellencias;
!i•', f.(~l' em deposito, separadas por cnfermariafj rou~~s
preparadas, para attcnder a qualquer cmergcncia ou nccessi(lade urgente do serviço;
tio, conrmlar, com o auxilio das eugommadeiras; as· p·•':a3
da roupa q11e possam ser aproveitadas para uso dos doe11tc~:
7°, nüo recebe[• :tonpa alguma para ser preparada sem 1i0·
cumcHf o, f'f~ja do ho~pital ou de qualquer outra procedrm~ . . a;
8°. ~o!ieitar todos os elementos de que. necessitar para o
perfeito ,_;.,~€-·lliprnlw de suas att.ribuições, atten:iendo a qu.:te.~·
quer escif\J cmmcnfos sobre o seu serviço, quando estes fOi'í!m
requisita i o,;
go, pre.::nar ao t:)I·cctor, vice-director e demais aut·,rhl:t ..
li~~ cic hMpital as informações que lhe forem pedidas;
:10, ft~'~í:alizar a passagem pela estufa dos fardamenf.c~ t1
l'oupo do corpo dos <loentes entradas antes de serem essa~ peças reeolhidas tl ancr~adação •. '
Dos padíoleiros

Art. 305. No Ilo:;pital Central ,do Exercito havet'á nito
destinados ao serviço de recebimento e tranEporte
de doentes de uma para outra dependencia; nos de t•, 2"~. e 3•
classes este nmnero Yariará conforme o numero de enferru;lria~ ~xistentes c as di~tancias.
Art. ;!O(). Compele aos padioleiros:
I
pel'lllauecerenl junto á. portaria, ttuando de serviço,.
sou as ordf'ns do medico de dia. afim de conduzir os doentes
qnc o ncer.ssitarem para as enfermarias c outras dependeurias do ho:-;pital;
2°, compareoerem. nos dias marcados, ás aulas praticas
ída instrucção rlc padioldros.
Art. ~HJ7. Os padiolciros ckYerão saber ler e escrever,
estarão l:ielllJ.Jre 1miformizadus durante as horas de serviço,
quer diurno, quer nonlurno, c serão obrigados á frequencta.
das aulas do curso ue padioleiros, cuja instruCf;ão set·á mi,nistraua por um medico, designado pelo directo~ ..
~erventes

0

,
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Do elect1·icista

Art. 30~l. O elnetricista serú um tccliJlico, eom habilitavões comprovadas por e:xamu pr'évio, na occasião da admissão,
exame mandado proceder pelo <.lirector e presidido pelo chefe
do serviço !](' physiother·apia.
Art. 309. Cumpre ar1 Pkdricista:
1°, incumbir-se do l'nneeionamento e da conservação de
touos os appar·clhos do gabinde de physiot.IJCrapia, bem como
da inspecçã.o, conservação e rPpm·o do:-; apparel h os e installações de força e luz elcctt·iea do 'hospital;
2°, entendr~r·-~r. eom o dref:· elo gabinete de physiotherapia sobre qualquer !'alta. i r·r·,~gularidade. ou desarranjo dos
apparelhos o install:.u;ÕI'S e sobre o Ufl.'\ilio de f(tW necessitar
para

P

rlp~Pmpntdtrt

dr· Sl~lls deveres.

::to.

Art.
O aj•11lauf.r~ dn eJc,·ft·icista será ü auxiliar do
elecfril~i~fa, ·dr~ quPrn l'eeeberá as inst.rucções para os respenfiyos trabalho~. pndentlo su1Jstilni1-o com licenea do direcf.,;:·
r rf•sponsah.ilidad'· a::;stnnid~' pelo eledrieisf,n.

Do mw·hinislo
Art.. :-111. O tnar.!Jíoista fi1·:t subordinado ao vice-<.lirentot·, a l(llf'm JH'dir;·, n:~ r·Pcursus par;l n drsnmprmho de seut~
rlf'Ynt·cs.

Ad. :'lf'?. f:ntnpt·.· :to ttnlcltiuiHta:

l". cu ida r 'k turJo: u, wachinisnws dn h'Yipita.l e demaiH

~'P1Jf1relhos, bew corno da estufa;
2°, ausentar--~a: du hospital ~;õmeute com Iícen~ia do director, deixando SPillJH'e quem po::;sp responder p·elo serviço e
~ornmunicantln nn rnedir'o df) rlia a hora da f;a.hida.

Do j'oguista
Art. 3i3. O foguista é o auxiliar do ruachinista em todos
seus trabalhos. ficando-lhe directamente subordinado à
delle recebendo as f)rdrns e in:-3lrtteções para os rliversos servicos a seu cargo.
o~

/)o et•t,inhei?•o
~\.rt. 3(1. o cozmheiro, que devera saber ler e escreveT·,
r'eceherá ordens da rimã zeladora da cozinha, a qual lhe forneeerá (lS gcnf'ro;.;; e a~: instrueções espech.ies para o preparo das
dietas, anxiliando--a o I'Ozinheirn em fodnR o~ ~ervic·os da cozinha.
Paragrnphn uuieo. Nos htJ;;pil:H!&.; nm q\11-' não uouver irmã~ de caridade, b cozinheim terá t.ambern as attribuicões e
deveres especificados, nest.e regulamento, para a irm:ã zeladora da cozinhs.
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Dos serl,entes copei·ros

Art. 315. Os serventes que servirem de copeiros receberão separadamente ps alimentos para o rancho dos internos,
officiaes, praças e empregados subalternos nas horas determinadas pelo vJ.ce-director.
Do ja·rdineiro
Art.· 3i6. Incumbe ao jardineiro a construcçâ.o de jardins, segundo as instrucções que receber, o trato e conserv~
ção das plantas, arvores de sombra e flores, tendo, como auxiliares, (' se!'vente-ajúdante e os serventes capinadores e requisitando do vice-director os recursos necessarios para o
perfeito desempenho dos trabalhos.
Do ·~motorista
Arf. :H'iJ. O motorista e seu ajudante serão pr.rfisRionae~
habilitados e portadores da carteira respectiva.
Art. 318. Cumpre ao motorista:
1o, zelar pelos automoveis que existem no hospital, para
o~ divers·os serviços determinados pelo director, guiai-os nos
serviçoc; externos, tendo o maior cu idado na observancia das
postura~ municipa~s ou policiaes quanto á direcção pela cidade, etc.;
2°, executar cuidadosamente as instruc(:ões que receber
do medico de dia e do porteiro ou seu ajudante, relativamento
ao serviço da conducção de doentes;
, 3°, dar immediatamente parte a quem de direito de qualquer pccurrencia durante o, serviço, accidente ou desarranjo
havidos nos carros, sendo responsavel pelas faltas que commetter, bem eomo o R1~u ajudante, (JUando as não participar
logn.

JJo ajudante do motorista
1 rt. 319. O ajudantf' do motorista auxiliará o motorista
em suas obrigações e o subsUtuirà nos impedimentos, cabendo-lhe, nestes .casos, os deveres e attribuicões do motorista e
ficando responsabcl pelas faltas que commeU~r.
Do coclleiTo, t;arroceiro e servl!ntcs tratadorts

d~

anlmae.,

Art. 320. O cocheiro é o encarregado. geral de todos os
serviços relativos á cocheira, baias, vehicutos de tracção animal e respectivos animaes, tendo, como auxili~res, ·os carroceiros e servPntef' tr·atadores de animaes; deve saber ler e
escrever.
Art. 321 . Cumpre ao cocheiro :
1°. ser responsavel pelo completo asseio . da ~ocheira e
baias e pelos vehicni.os de traccão animal, pertencentes ao
hospital, bem como os respeativos animaes;
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2°, guiar os caiTos de transpol'te de doentes e feridos em
ser'viço exclusivo do hospitaL não podendo fazer uso dos vehiculos ou de qualquer animal, nem permittír que outrem 9
raça. sem ordem do director;
3°, observar as mesmas determinações e instrucções, ·
eonsignadas neste regulamento, para o motorista c relat.ivus
ao serviço de eoncluceão de doentes.
Art. 322. Os carroceiros se encarregarão dos trab:llho3
que tiverem tle ser executados com as carroças, de accôrdo com
as ordens c instrucções que receberem, sendo preferidos para
t.acs cargos os qtw souberem ler e escrever; auxiliarão o cocht•iro em sua~ olJr·igações.
Art. 323 ..·Os ser· ventes tratadores de anim:ws. subordinados ao coclwiro. são tambem incumbidos da limpeza da cocheira, carros c carroças, executando os trabalhos de accôrdo
com as instrucções qtw receberem, sendo preferidos o!'; aue
souberem l·er c escrever f~ revelarem aptidões e~peeiaes.
Do.<i servenft:s

Art. 32 ~.
demnnstrarem

o~ ~ervr:ntcs sel'ãO I'PServista~

do Exercito. quo
hoa eondueta e saibam lt:'T' e escrever, fir~;tnd'' ~ujnito~ :is lei~ militares.
Art. :t!G. Os -..:t•r'YPI!I ,.~ serão Iwmcatlos pelo director o
disLrihuidos pPla~ t'll fPrmar·ias c demais scrvi~:n~ tPchnicos e
administrativos do hospital, eabcndo-lhes cxct!utar' os trabalhos respectivos. dP at•rt'.r·do enm as instruc~õcs qne rcceht'J'em das autoridades nu funccionarios a que csli-vercru subordinados.
Art. 32ti. Os serVI'nfl•s. cmHo os demais empregados, só
póclf~rão sahir do lw~vital eum lieença do director e sciencia
do medico de dia.
h~r·

PUNCCIONAME~TO

sa,,i~:n

Art.

~l2'7.

O

~ervi1;o

DOS SERVIÇOS

interno diario
üttei'no diario tem por fim asse-

•rur·ar assistencia ininterrupta aos doentes c vigilancia contirma aos. õeiíla.i:-; ~rrviços administrativos c de policia interna

do hosp).t.al.
\rt. 328. Conforme a categoria do hospital, sfu·ú ~scalado, para o serviço diario, o seguinte pessoal=
Ho:·;pifal Central do Exercito:
nm medico de dia:
1Tm pharmaeeutieo de tlia:
Um interno de dia;
.
Un~ enfcrnw iro df~ dia an. Posto Medioo;
Enfermeiros de dia aos pavilhõ~s;
nm portriro de dia:
J)ous padioleiro::: de dia;
Uma irniã de caridad~~. de ronda Ifocturna:
Serventes ncce~~arios para u vig!Jancia nodurna dos pa\-illlõe::> c enfcrmanas.
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Hospitatis de P o 2" classes:
Um medieo de •.iia;
Um pharmaceui.ieo de dia;
Um interno de dia:
Um enfermeiro de dia ao hospital;
Serventes· neccssarios vara a vigilanciu nocturna das enfermarias;
Irmã de caridade, de ronda nocturna, onde houver.
Hospitaes de 3n clas~e :
llm enf1· r·meiro de dia ao ho:wpital;
Serventes nece':Jsarim; para a vigilancia noeturna das enfermarias.
Art. 329. '.I' o do o_ pessoal do serviço dia1·io pcrmanceerá uniformizado e ~>erú insepaJ'avel do estahelecimento ou
dependencia do servir,:o, durante o tempo dog respectivo:-:;
plantões.
Ar L. :J30. O pes~oal c~calado para o -serviço interno
diario não poderá eximir-se das suas obrigações no servico
commum das enfermarias ou demais dependencias do servico
teehnico ou administrativo do ·hospital.
Paragrapho uni co. Todo o pessoal do servi co de dia fica
subordir!ado ao medirlo de dia, a quem se deve apresentar, na
occasião de entrar em servi<:n.
Art. 331. Quando nos hospitaes não se puder eons.tituir. mesmo com coneur~~~ dos medicas da guarnição, as escalas de serviço de medico de dia .e de pharmaceutico de dia,
no minimo com cinco medicas e tres pharmaceut.icos, o servi(;"o passará a ser feito pelo enfet'meiro de dia, no que fõr
compativel com as ::;uas att.ribuições. ficando de ~:!Obre-aviso
um medico o um pharmuccutico, escalados diariamente, os
quaes deverão comparecor promptamcnte ao hóspif.al p_ara
attender a qualquer easo urgente ou extraordinario, sendL;
obrigatoria uma visita á nnilc para assistir aos doentes enf.radcs.
-"~rf. 332. Concorrerão ás escalas do serviço' de dia todos
os medicas do:-; postos dP r.apitão e subaltcrno!ól, P.m servico
no htlSpital e. si neecssario, os primeiros tenentes medicas cn1
serviço na guarnição; todos os pharmaceuticos, capitães · ~
SlJbalternos, em servi(,'o na respectiva pharmacia .
.Ar f. 333. O modico e "o pharmaceutico de dia teem direito á alimentação e dormida em aposento separado por
conta do hospital.
'
Paragrapho unieo. Os demais funccionarios dé dia terão
alimentaoão e leito, fornecidos pelo hospital.
~llcdico

de dia

Ar! .. 334. O medico de dia asseg,urará a perfeita mwdo serviço teelmieo o administrativo do hospital e o
exacto cumprimento das disposições deste regulamento: é· 11
responsavel pela ordem, policia c asseio do P.stabelecimento
nfío podendo, porém, intervir directame:r;tte nas dependencia;,
e locaPs JWr'!f:mCC'I!tes ao !'~erviço technico, quando estiverem
prest•rltes no.:: respectivos cn~anegados ou seus substitutos Iegaes.
Leis de 1921- Vol. VI
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J.>al'~tgJ·avJw unico. :\a an:-;I~Hdn. do dirrcllll', do vice-diJ·eclor. e úos chefes de clínica, o medico de dta pr·~·vídenciará
nos casas m·gentes, podendo tomar medidas ua alçada dessas

fazendo as Ht'Ct~S;')Hl'ias comnnmicaçõe~.
Ar L. ;~:~5. CumpJ·e-lho especialmente:
1", a]n·e~entar-:::e :w dit·eetor, viee-clil'<'dlll' n chpfes de
dinica. logo que eslt•.ia <i,•sr•nltHll'at;afto de qualllllüt' sel'vi~o
technicu urgente;
2'', receber o serYi«:u do :-;l.'tl antecessor, á hora tnarcada,
iufmmando-::-;~ das ocrmT,•ncías havidas na~ 2-i boras antcttorcs o ordcn~ r~sw•c i~H~)o: sohrn n serviço;
3", pércúrre'r, iogo tlH~ possa, todas P.S riependencias do
Jwspi;taL verificando si t•sUí•l rlr•vidnmente a~seiadas c em orden1 e si o flPS')onl ..;uha!ll'l r!u de seryiço e~tú 11rcsPnte em
seus lognres.
4", inspeccifln::Jr freqw~ntenu_·ute a enfermaria de presos,
a guar·da do hospi La L f' ns dPtWt i:::;. rnfcrmarias n dcpendeneias
un. cstabclecimentit. pr~Jvidmwiando inuuedintnnwnlo sobre
quelqner falta ou irTPg·n!al'ida(ll~ qtw euconfral';
5", rncctwe u~ dor·lllt•.; qur· huix:arem ao hü;pitat, f~X;.Uni
naiH!o-o:-; cuidado:;;am"llfe; e dr•signnr-Jhe a r•nfm·maria, pt·esr:t·cvcndo a nwdicaçfin r.~ diria t·"clamnda peh) seu estado;
()", llão I'r~eebt·r· dnPiltl' algum, Sr)m LlcH~IIment-o official,
sah'o eago de donru.:a ~TaYe OH ferimento q1.w r·<•c.Iame euidados imm~diato", ilielH'innando ti l'ado na parte de servir;tl,
atirn de ser-em t omadus as dm- i dus '!Jrovidencias;
7"'·, pt·üslne~ füra. dn:-; ltorlt.s dê ,-i~ita. os sueeot·ros de qne
ll(~cessttarent {I~ doenl,::-;, a qne sobrevierem aeeidmtfes, c u;Jb'érv:u~ os que fot•et11 t·ccormnendados pelos chefes 'de clinica
o\l Encarregados da~ cnfenual'ias, podrmdo modificar o trafü.merrto, si para lal IJnuvnr jndicar:ã.o, explieawlo, porém, na
pttpeleta, os motivos da alleraç.ão;
8°, exanlinar, et~lll (' ahllnxarife on auxiliar du almoxarife~ os gen~ros t·ntradog para n consumo diario, verificar a
prepara-cão c• qtutlitiado das dielas; assistir, IJa cozinha, á dislribuic!Io ás enJermaeias t', pelo menos numa lias enfermarias,
:í.. rJ i~tribuição da$ 1ucsmas dietas pelos doentes;
9", obsPrvai' ·~;;i os medicamentos e curativos são oon\oenientemente applieados, dando aos enfermeiros os nccessarios
esclarecimentos, toda~ as vezrs que elles tiverem duvidas.
10, verd'iear os ohitns, declarando, na papeleta, o dia c
a hof'a do fallecinwnl n e a eausa--nwrtis, qH'ovidenciandü sohr'~ qualquer dcsinfnc<_:ão, qnamJo Jmuver nrcessid'ad€; pelo
qLW. deverá eomparP!'f'l' sen1prr~ na respectiYa enfermaria;
autoridade.~,

11, a~signar n-: :tela-;, enn f't·onta.:odn-a:-;

com. as pap1· ..

!da~:

12, verifiea1· o !~Siarln do~ doentes que tiYeJ·em alfa, liU.
do SlW ~ahüfa rln hnspital: inquirindo si toem algu-

•H..·casião

ma allcgaçãú a fàzcr e su5pendendo as altas dos que ainda
est.c,iam donnfes ou tenham :-:offrido alguma intcrcurren~ia no
''"O!Hlço de tempo deenrrido da assignatura da alta á sah ida
d·~

doente;
13, não permil li r <Ille o~ doentes (1UC baixam, principalzude os presos, levem coms1go, para as enfermarias, j,nstrumrn(os Cl)m que possam damnifieal-as - ar.mas, apt.igo.~ u~
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f~tmailt.c, · .pelrechos de jugo, ele. podendo fpronder; á r•l'(iom do dh··ectm·, qualquer doente ou emprogndo que com~
.iJJeltcr faltas;
:
14. fiscalizar, com u maximo inLercsse, o modo por que
os em pregados se aprrseul am ao ~crviço, impedindo que estejam descalços ou mal nrdformizado~;
Jú, assistil· ú revista do8 enfermeiros e serventes, recommendand& aos do :!!erviçr1 de ronda CII)Cturr,a os cnid11t.ius e. '' ntodo especial J~ faz.-rem es~e ~crvinç, sem ,perturbar o ~i
len~.i(i da~; nnfel'murias l' p sonmo dos doentes;
16, ro•ra.l:u e faz.P-r rondar. uunwf.e a noite, as sentinclla:i
dP gtHttda; verifjcandu ~i estão em seu~ postos) seguitdo a
ó!:;caHt, o mesmo faznndo <•.Jil rclat.ão aos enfermeiros c sorYentes dn ronda ás eufrrmal'ias. dando pal'le de qualquer irr~-~
gufaridade ohservada (' pl'nvidrnciandn immediatarnent.e rm
ea~o <h· falta graYP.
17, niio pe.lT!lilfir a :-:ahida d1~ nenhum enfermeiro. t~n-,
JH'f'[!'adn 1:11 ~I'I'VPnl.f', SI!Ill a l Íl'«'nr:a. I'Seript.a do dil'ector; n:io
Illc r·ahf', por·,~m. a atl.rihu iriin dP euncc·dPr taes liconças, a nã('
H'l' ''lll r~aso rl<• Ilf'('.essidad•· lll'g-I'Ill.•~ c uma vez que vorifiqu~
1;erem jusla~ as allt>gacões Hilll'f'sPnt.adas e quando tiver hnm
eon~portamonlo n 0mpregadn int.er~ssado; an dar esLa t•.nn;;essfío, d0ver•i o mNlioo rlf' dia mendonal-a 'na .parte de St"l'-

viç,l;

18, res.pnndc~.r prJos nlJjerfn.;: existentes na sala c dfJnn ituT'ir. do mcdieo de dia;
.
lu, dar, no dircctor, l'artr f'SC:ripfa " cireumstanciada cio
~eJ'vico, nv'ncionando o nwvimento dos doentes do hospital
dul'allLP as ~,'i hor::ts dr srn ,plantão, o numero de doentoF! pre~~l~, os r.ulrados feridos, os fallccimentos, as horas do HatJida
c rcgl'csso das viaturas tio ltnspital.
1\ I'!. 33tL O mcui<\O de dia h·rá. como auxiliares :iirf~
cfos~ no ~crviço, o pharma1~f:>t.üieo c o intorntJ de dia, o cnfr.rmeiro-mór o o enfermnü·o de ui a H(l pm~to medico.
Pltannttcculit'lj de dia

Aet. 33 i. Ao phannaem1LH~o de dia, além dos trabalhos
llll) cabem no serviço cornmum da phnrmacia e do~ que lhe
f11n•m indieacto~ peJO respectiVo encarregadv, cumpre mais~
1", a.rresentar arJ director, vicc-direct.or, encnrreg-ad0 da
phal'Jnar.ia c medico dr. dia, tog(.t tJUA in!~iar o serv1ço;
~)
ExP·c·uf.ar· com prompt.idüo a~ prescripçãões phal'ma·ermtir~a~ fnr·muladas ]Wlo mf'di·co de dia para attender nos
dor,n[,.s f'nll'ados f'. f'xfraowlioal'iamnnte. Rlll' em tratalllenf.o
110 tro~;pi1.al. IJr•m como as do rPtriLuario da guartJição.
:p 'J'(Imar, na atJsencia do Pnearngadu da pharnmcia,
todas as rnenidas que forPm necessarias para assegurar a hôa
mareJm do serviço r. mencionada~ neste regulamento. solicitando ao nwdko de dia as .que .escaparem á sua alçada.
1) Faz f' r o desdobramen t.o do r ceei tuario geral do dia
e dar uma parte do .que crccorrer durante as 24 horas de serviço, mencionando o movimento do receituario, por enfermaria
~ externo.
qn~
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Art. 338. O pharmaceutcn de dia terá, para auxiliai-o,
um officüll da ph.armada. que fal"á o serviço de dia, por escala organizada pelo vicc-dircetor.
Interno de dia
Art. 339. O interno de dia será obrigado a permanecer no hospital durante as 2·1 horas do serviço, pelo que não
Sfi poderá ausentar, nem mc::;mo para frequencia nas aulas ;
o interno auxiliai"á. o medico de dia em todas as phases do
seu serviço technico e administrativ.o, bem como no exame
e distribuição dos doentl's entrados e soccorros medie;o-cirur...,.
gicos que fôr necessario applicar, não s6 aos dnentos entrados,
como aos em f ratamcnto no hospital.

Enfermeiro de dia· au posto

nwdu~o

,

Art. 340. Cumprr-llw :
t) Pf'rmanerer c pnrnnilar 110 pnsfn mr~d1co, dP modo
a attender ao medico de dia. auxiliando-o em todo o Sl.\l'VIÇ·O.
2) Levar á presença riu mcdi·r·o de dia os doentes entrados, ac.ompanhado8 das rcspc•ctivas papeletas. d~pois de
rlespachados na portaria, e conduzil-os para as enfermarias
q•ue lhes forem designadas.
3) Levar á presPnça do rlledico de di·a as praças que~ tiverem alf.a, depois de preP:whidas as dt>Ytdas formalidades na
portaria.
4) Levar ao mrdico de dia, para seu eonheeiment.o, a~
licenças para sahir dos ompregadM subaltflrrws do hosptal,
depois de assignadas pelo director.
En{e1'm.ciJ•n de dia ao pavillúin
Ar L. 3.H. Nos l10spifaes em .que exisf ÍI'('Jll pa:vtilhõe~
isolados, com duas ou mais enfermariaf: cada um. haveJ•á um
enformeiro de dia em cada pavilhão.
Ar f.. 342. Cumpre ao /mfermeiro de rlia aos pavilhões :
i) Permanecer nos pavilhões durante todo o tempo quo
estiver de plantão, só poflondo afastar-se para ns t·C'fPiçõ,~s e
communicações ao rnedico de dia.
2) Receber dos enfermeiros das POfl'.rmarias do pavilhão
as instrucçõr.s os·crip!as, ·contendo os cuidados a sr.t•mn dispensados aos doentes f' demais ordem; expedidas pelos respectivos clinicos, communirando-I!Jcs, por escripfo. n resultado
do serviço exec·u.tado.
3) Prestar aos doentes da~ enfermarias os cuidados determinados nas in~_trucções I'! o~ prcscriptos pelo medtco de dia.,
4) Communi'car prompt.amcntc ao mcdco de dia qualqu('r acei-dentc ou oecunrmeia sobrevindo!': aos docnt.es das enff'rmarias do paYilhãn ou quuJ.quer alt.rr·a~:ão da ordem.
5) Fiscalizar ns sr•rvr>ntns do ronda noct.urna. de modÚ
rquc estejam vigilantes no serviço.
6) Executar os serviços das enfermarias c os .de assistenda aos doentes entrados e já eristentes, conforme estabEH
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rP.gulam~nf:o na:;; attribuições dos eniermeiros das enfermarias.
.
Art. 343. Nos. hospitaes em .que não houver pavilhões
J~o!ados, o enfermeiro de dia ac-cumulará as funccões esperificadaH neste regulamento para og enfermeiro~ de dia an
pmd.o medico e aos pavilhões ..

Ieee este

J'()1'fei1't:' de dia
Art.. 3'~ ·~. A nscala do Rervico de dia á portaria será
organizada Pnft·~ o pol'f niro, o ~Pu ajudante fl o roupeiro de
fardamrmto.
Arf. 345. O porteiro de dia. durantA o seu plantão, executará t.odos os sC'rwiços que cabem ao .porteiro. de ar.côrdo
r·om este rngulamPJlto, cabrndo-lhe mais :
1) Fechar o ltospital, an loqun de r()CO!Jher. e abril-o ao
r.Jarear do dia.
:!) Não abrit· o pot'fão -flurante a· noite, sinão para recebei' doen! t>s ou autor' idades, occasiõcs unicas em ·que poderá
pPrmiU ir o ingresso dos empregados Iicencados c retarda tario~. do que dar•:í sciencia ao medico de dia.
Art. 346. Nos hMpitaes onde não houver ajudante de
porteiro, o se.rvico rla portaria ser:\ fPito, durantA a noit.e, pelo
~nfrrn:wiro de din.
[indiolr?iros de dia
~\rt. 317. Haver<'i nos lFISPitae~. conforme o movimento,
rlou!i ou mai~ podiolcito<i que ficarão de plantã-o .iunto •á por!aria c ~(>rão escalados diariamente para o :::~erviço de conduccão
dr doentP-~ qnr não podem andar.
Paragr·apho unico. Nos hospitaes, em que não houver parliolPiros, r~f r sPrvir,n srrú rxPcufado pelos serventes dr dia,

/rmâs dr. caridade de ronda noclW"na
Ar. :Hfl. DiarinmentP, será escalada, pela irmã superiora, 11ma irmã para a ronda nocturna do estabelecimento,
dnranfc as hn!·as estipuladas no regulamento, cabendo-lhe pereorrer os pnvilhõe" f' Rnfermarias, afim de verificar o servico
dos enff'rmriros de dia ,, serventes de ronda nocturna, e estar
prompta para presf ar ao medico de dia os auxilias materiaes
dependentes dos sPrviços dP qne estão Pncarregadas as irmãs
7.Piadoras.
Servente~

de vigilancia nocturna

.ArL 3H). A rscala dns serventes de vigilancia ·r ronda
nocturna dos pavilhõr>s (' flnfermarias será organizada pelo enfflrmPirn-mór c approvada pelo vicc-director.
Parn~rapho nnieo. A clla. concorrerão totJos os serventes
fio hospit.nl. cnjo ~erviçn nncturno será feito, quando possível,
Pm 2 quartos, conforme o horario estabelecidD pelo Dh·ector.
Art. 350. Cab(' ao servente de ronoa nocturtla percor1'er a~ PnfPrmariac:; 0 dcprndencias do pavilh,ão, não consen-
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t.indo quo nenhum uocmtn prr·lnrbn o silenc~o ou o ~omno da

.~eus camaradas. communicando,

ao enfermeiro do dia ao pa..
vil hão, qualqtwr or,currenr ia. nltf'ração de ordr~ ou aggr~va
~~r.o no estado dos doentes. etc.; deverá, outros1m, vertfioar
~i t.odo::~ o~ doentf'R repow;am e a causa por qnfl qualquer delli'~ deixe de dnrrnir·, para cnmmunicar· ao cnfP.rmriro do din.
Patn.grapho lll1 i co. Os SPrventes dn ronda nucturna de ..
yrrfí.n fazer o sesrviço uniformizados n asseiados, procurando
t'vitar ru id(J, por parto clellf's prnprio~. lwm r.nmn pP.rtu rbação

flo

~ilrnrin pn-; Pflfí•rmrtrins,

nrmrho
Art. 15J. Os mf.nt'Dil~, <'nfm'tnl'iro-m(ír· , Pnfc·rmAiro~.
r-f"rventPs e demnis emprPgado<.:;. obrhmdo:S, :~t•la rratureza dn

!"flrviço. n prrmanrrct' fhrrant!1 o dia no hn~pilnl. l.nrfí,) alimenf~l:fio r;r·•·par·wla nn ~slabf'lecimf'Ilto e ignnl 3 ração do praea
c11• pr0l. sf'm dirf'ito, por·,ím, a !'ecobel-a rlll dinheiro.
Par·ng-r npho unien. o,~ casarlM, com t:'Xrr•pr.fío floR inferno~.
qt.t(' pr·ov~u·Pm pst.P pstado n a eondicão dn rP:=::irlArwia na
proxim idadl' fl,) lrospit n I, podc~rãn ~f' r dnsaJ·r·:tnchad•)s, rPCC'hPnclo,_ r-m dinlleirn, no fim rto ffif'Z. o va1nt' da rac;lio.
Ar·!. :1!')1'?. Os nffirian.-", qnantio rm srn·kn rln flin on
rr·ornpl idftn, I Prãn direito. grafn ilamrnte, a mna t·açfio corr·pspondf'nfe :'t flinfa mai~ fnrf,~. rom o~ rc~pf'r,!.ivos P:drnordirrarios; aos df'mai~ oHif'i<.ws (í pf'r·mil f iflo arrancllaL mrdianto
~ndcmnizar,fío no r.nfrc fln JrMpitnl da~ dr~pczac; ('om is3o or.easionada~.

1\l'i. 353. lOs c>rnprng-a,lo~ f'scalaflo~ par':l o srrvi·oo dr
dln. (m ·plantã.o. flUI' os imp".;;.;;ihilit.n do se afa~tarrm do hospital.
sf"rfio alimrntadns. nns dias rlr serviço, por conta da:,; coonomia~
dn nm~hn, c~bendn-lh~s uma mrão de nracn.
Arf. 'lf»'t. 'Ao.~ o rfieiaf's (' !'nfPrnwi'ros. .~ fafm tfarlo mAlhorar, á sua cnsta. a I nhf'lla dl" generos para a~ rl'friçõe~,
~·f\nrlo, p~ln almoxariff', f!,~sr,ontarla~ dl' sru.~ vPneimrnl.ns
n~
qnóla.~ com CtJH~ tiver,•m d:• l'onlrihrdr pa~·a tal fí111. ns ({llaü:-i

:~1'/'itP

rrenlhidac; an C'Ofre rln Consrlhn.
Art. :155. As:0 r(lfüif.'IÕP.s dos officiaes. enft"rmf'iro~ " rmf\r~~·~dos ">t-I·ãn di8tribni·fl~., i'ts hnras marcada~ t•m tabella org-an-izarla }):(;\}fi n~redo:r.
Ar f. :l56. O rancho dns Pfl}f~J·mei ~·ns srr:í flis! 1·ibnido ao
m6'smo f.f:'mpo qne- o dn~ rm~;r~g:lflos R ~f!rYrnfes. nnrP.m ~:m
.'-'alas on rnrsa~' srpnrarlas. cnnf·u·ll'lf' as installnç:iiP .;: do hm:p ifal.
·
Al'f. ::157. Nãn s:• ahonarãn :1ns Pllff'rmrirns f' P.mnr,._.
.un~lo~ ns 7'ar.õf's H! mzadas. qw'. pnr qnalqner ~'vmltualidade.
dPL'I(:arf'm d0 ~~·r fnr!ll'cida." no. rlf'Vido teronn.
r\_1'f. ;J!)f.l.
0 J~rdie~) fl.p d_in fi~cal'izará
.n quaJif}UdP ~
rr.n:mt.HiarlP ~a~ r.açor:=:: di si nbmrlns aos enfermr1ros r empre-·
~arlos, Pxarnmanoo a nmnsl.nt 0:1 r·Prr·i~i'lo p.ro.mpfrt.
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dos enfermeiros. c emrrog·ados (I lerá o boletim do hospital.
O medico .de dia assistirá :'i reyist.a, dando as tnstruccõcs e~
pocines ao pessoal escalado para o serviço de ronda e vigilancin da~ enfermarias. O pessoal é obrigado s comparecer
:'i. rnvista uniformi~ado e calçado. Depois da rPvista, o enfer..
nwil'o~mi\r communicar:í ao m<'tlieo dr. dia. as faltas verifica~
da:::. Plltl'egando-lhe os pernoites. Os .enfermeiros e empregado~
l~~eneiados p.ara poruoHar fôra do hospi!al serão nessa occa:~iao apresentudoR ao medico de dia. nfim de sahir: O medico
rie din mrnr.ionarã, nn 1;11n part~ de l'lerviço, o nome do~ empl'Pgn.rlM P rnr0rm~iro~ fJlH' nfto romparPreram á revista.
J1olf'! i111 rfn hospital

Ar I. ;1{)(). 1\o~ ll11spil :ws. sr1·:.í. diariamenle, Pl.lblicado um
hoJ,•I.inl. a::;signadn pt•lo dircctor n confcndo as sua!? determi-

1Hlt,lõr~~. 1h·laliH~ dn sPrvi<:o. rt~snn1o daR ordens su.per~ores quo
inf.I'J'PSHI'lll an flo.-.;pHal n 1110VÍU11'1lÍ.O de cntr~das e sanida,s do
do('ntes, l!tdv d1• nccl)r·fln com a11alog-a<,; di~posit:ões rPferef\tP~

Hll }H:} f'! Ílll

no~ rllr-pns

•ln l.l'npn.

Admissrln r/(, dnPniP.{!

Art. 361. Rornn :uhnilf.irlos n tratamento nos ho~pifnr~
miJif.fli'IIS:
n'1 os officinPs I' prar,as .Pm sPr\'Íço nct.ivo no EXPI'r.ilo
·da Armada;
1J) os alumnos dos institutos militares de ensino e inferno~ dos hm;pifaes militarPs:
,~, os offiohtf's (~ prne.as das (lf'n1nls corpnr·açõ1•s n1ilil:\l'~'-;
nn millfnrir.adas dn Hepuhlicn:
ri) os f11nccio.nnrios n empreg·ados r.ivis do Minisf('rio dl\

f\

Ouena;

e) os offleinPs rnfnrrnados do ExPrcito f' Armnrla. I' os
rin firscJW3;
,
f) os funocionario!1 doR demais minist.erios.
0
~ 1, Os militares do ExPrcHo aetiYo baixarão am~ hoRpi-4
fRI"5 pelas nnidarlf'S, estabelrcimentM nn rPpart.ições a qui' ·rwrtrnc~nrPm.

~ 2. 0 o~ officiaes da Reserva. o~ rlas r.orpnrações mililarN~ on militarizadas f' os fnnccionarios civis dm; out.ros mi-

nisf,Prios nPrrssitam dfl prfívia nntorizaeãn do l\IinistPriH fl:l.
OIH'J'r:-J para lmixarmn ans ho~pihte~.
~ il." Os officüws rofm·n1ado~ bah~arão pelo Dp,par·larnrnf;o
do Pessonl da Gurl'ra -- 11a Capjlnl F'Prl0ral. r prlns qqadf'IS
g0n1'r<H'S -- nas rf•giõr>s n11 gnarnicõf~s .
.
~ ~." 0~ offipinrs do l~xnrrifo f' .\l'lllíHifl. f'n1 t.rnfnnwnfo
no~ Ún~pil ucR milli.al'fiA. r~t e.in m nu nAn flm goflo rio lir.cmca
pnra ft•nfnnwnlo d~ saudr. doRcnntadío. ·nara. o hospita.l. a
gral i fir.ncf'ín f1P "(111~ po~fn;;.;: ns PT'IH):l~. n nlapn r f,l'T'Jl.fifir.:wãn.
~nnfln o:: d,'scout.oR ·pagos ao twspital pelo, Cont.ahilidnrlP da
(huwrn; ou. nofi E~tado~. pAJaq D()lPgarlRR Flseo.e9,
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§ 5. 0 A indernnização do tratamento do~ officiaes da Re~
s0rva, reformados do terra P mar, membros das corporacões
militares ou milifarizadas c funccionarios civis do Ministerio
da Guerra e rlemais ministcrios serà feita mediante urna tahPila de fliar'ias. rll'ganiz:uln prla Dircctoria de Raurle da Guer,...
ra n approvada pelo minisl.ro, na qual se estabelecerão preços
different.cs, conforme a (~ategoria da enfermaria, em que o
doente for tratadr, -·- de officiaes, r,aJ•gentos, praças - conformo a na1nreza do trai am0nfo medico on cirurgico.

Art. 362. O recebimento de doente~ no~ hospil.a~~ militarf's obedeeer:í ú se~ninln nnma:
a) n doente quf' haixar ao hospital
será recebido na
portaria, onde se Pxan!inará a legalidade da baixa que o acompanha. Pxlrahinrln-se. a h i, n re:e;pectiva papclcf a. na qual serão
rngi~tradas as dPrlaraçiins dr. nrrlcm tcchnica on administrativa r1•!ativas an dnf'nfc r· contidas no documento da baixa, dcelarando-sr, frnnbelll, a~; qtmnl ias t>m ·rlinheirn P outros valore:; r>i1frrgun~~ pnrrt sPI'I'TI1 g-nardarlas, JYrNJianfP rPcibo. pelo
almoxarifl';
b) n ·porff'im apprellflnf'lc•rú as armas, ohjcctos de URO
prnhibido, pefrf'chos de jo~o. lwbidas nu alimentos que o
doente l.rnga em ~rn porJ,...,., l11do declarando na papeleta;
c) n dornf.n ;.;prá l'tllfio Jnyado ú prcsen~a do medico de
dia qw~ l h c d1•:dgnar:í a Pn f'errna6a conformr• n easo. prcstanffo-lhf' o~; euidarfo~1 nwdieo.:;; neeessarios c marcando a diP,fa que ·
scrú das m~is fracas. salvo casos especiaes.
Drpois ser:l n doPnfP internado na enfp.rmaria de accôrdo
c•nm as pr·(~scrirH:iir•-; d1l ltl\t~itllt•nl.o Tnternn rins Hospif.aes Milil.ares.
i\rl.. .'3G2. Os dnen f c~; presos serão acompanhados pela
rscolt.a a I{> :í rcsrH~eLirvn cnfer'nmria ondP :-:rriln rncolhidns, em
fll'(>..;;rnca do cnmmandanf c da guarda.
Ad. iHH. NnPhnm dncnff' sPrá. admil.tido a tratamento no
ho:-;pHal, ~em a apresentarão (ff\ documento lPr,al da baix-a,
pn~;;-;atlo pP!as nntor·idadrs competentes; stí em casos graves,
f]tw neeessit.em int~rvPnção irnnH:)'diata, poderá o medico de
dia fazer baixar pelo ho:-;pil ai nm doente que se apresente sem
a baixa, providenciando na !'a fl\10. sPja avisada n unidade a que
pertencrr·. nwncinnanl1n o fnrl o I' just ifiranrlo-n na parte de
serviço.
Altn rlns

dnenff"!~

Arf. :JIJ5. A aHa dr dtwntPs ohNlf'cf'r:Í. nM hm;pilacs mil i In rc.q. :1 ~1 !'-~nr--n in tI'~' rli ~~ pnsir;õe~ :
a) os doentes. em tratanH'ntn nos hospitaes militares,
terão alta pelos segiunLP.s motivos: curado, a pedido, transfercncia, incapaci·dade ph~·síea. JallPcimento c evasão:
b) quanto o doenl 1• rslá em condições de ter alÚt, por
um daquelles motivos. n rnedico da enfermaria assignarú a
l'espectiva papeleta, declarando o motivo da ai t.a e meneio-
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hando, tambem, as informações de ordem teehnica que sr nec-essite levar ao -conhecimento do medieo da unidade a que
pertencer o doente; igualmente, assignará e encerraf!á a respectiva observação clinica, registrada no livro compotentJ~,
rornpletando-a nessa occasião;
c) as .papeletas dos 1que tiverem alta, devidamente legal iz.adas, serão logo levadas, pelos enfermeiros, para a portaria, por onde serão extrahidos os boletin~ de alt~, sendo
tudo enviado á secretaria, para a ·coruferencm e asstgnat.ura
do medico de di a;
d) o porteiro expedirá um aviso, por, escripto, 1ás unidades, ,por intermedio das praças que acompanhem doentes ou
de dia ao thospital, na occasião em que forem buscar altera(.'lÕie.s, mencionando as praças que tiverem alta, para que as
unirladr.s providenciem a respeito;
.
e) as praças. cujas unidades não as possam mandar bu~;
rar no mesmo dia em que receberem o aviso da alta, :;;r) :t
Iorão no dia seguinte ao do aviso;
f) os sargentos com alta poderão sahir do hospital, nnfes da ultima refeição, si o quizerem. desde que a alta já n.s1eja :processada, apresentando-se ao medico de dia;
g) os officiaos com alta irão á presença do medinn rlc
dia, para 'Que este verifiqur as condições em que se acham n
receba as reclamações ou allegaçrõ'es, quB tenham a Jazer.
Art. ·356. O medico de dia poderá suspender qualquer
:df.a, desde que verifique não estar ainda o doente curado ou
quando sobrevier alguma inf.ercurrrncia entre o momento da
alta e o da sahida do hm;pit.a1. communicando á unirlarln ~~
mencionando o facto na parte de serviço. •
Art. 36ft. Os militares em tratamento nos hospitaes poderão continuai-o em casa de sua~ {amilias, mediante licença
concedida pelos commandantes de região ou autoridade compef.ente. após inspecção de saudo prla junta lnca1. que arbitrará o prazo necessario.
§ 1. 0 A licem:}a poderá ser requerida pelo doente ou pessCla da familia dircctamente intere~sada, ~endo neste ult.imn
caso indispen~avel uma declaracãn • de consentimento dn
doente, quando tiver seu livre arbítrio.
§ 2." Taes licenças só serão concedidas quando não se
t.ra1 e de doença cont3giosa e mediante declaração escripta
do doente ou parente interessado, attestando que foram in1'orrnados peln h'1spital dos inconvenientes ou perigos que essa
mer!ida poderá acarretar p:lra o doente e assumem jntcira
re':iponsabilidade das cnnsrqncnr.jas, pelo que deverão provar
qu,) dispõem de recursos ·para realizar o respectivo t.ratamcr.to fóra do hospital.
§ 3." O director do hospital adiar'á a sabida do doente
nos casos em ·qnP n tran~portc immediato poder aearretar
perigo de vida.
§ .i. o Os dornl rs Iicrnciados. para continuar o tratamento
Pm rnsa: de :-::ua fnmilin, nfio trri'io direito á assistrmcia nwdic(l. militar gratuita.
. Art. 3,68. Porlcri:lo ter alta a pedido~ ~ o'fficial do ErxPrr.Ito que, cstanfln nn goso dP licrnca 'Para tratamento r)p
saud.e r tendo voluntariamente baixado ao hnspital, desejr~
contii'!uar . o tratamento fórn; os asylados. re>formadns,
funccwnarws ou empregalios civis do Ministerio da Guerra,
que tenham baixado voluntariamentr, bem como os mernbros
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dr: ,rorporacões milif.arí\s uu 11tililal'i;r,ada~ o funr.eionarios do~
dl~mais ministerios.
.
Art. 369. As altas por transfo1·enci.a serão dadas quando o doente ncc·('ssitar de mudança de clima, uso dr. uguas ou
tJanlhos de mar, para seu t.rat:uúeuto, ou quando o hospital
I•ÜO dispuzor dos 1wcesRarios reeursos para certos tratamentos, o que motivará a transfcrencia dos doentes para um hospital de cate-goria superi(Jr; em qualquer dos ousos referidos
rwlo p1·n~rn !e ar figo. hav1•r:í, no ho:-;pi! al, uma conferencia medi<'a, solicifandr:J n flirecf.or, da autnr·idade militar I'Ompc!Pnte,
a Jlf•cossaria tran::;ferrncia dn doente.
§ Lo A alta por tran~1fereneia importn rm aHa definitiva do hopsifal. Quando o tio ente terminar o f rat.amcnto no
psfnhr.lf'cimcmln :para ondn foi transferido, terá atJa directa~
mcntr para n sua nniifadc. para o qu~ o dirref nr· providonc i ará junto da auf oridade militar eompnfent.e. }~x~~eptuarn-se
(•:::; dornto~ quo formn t.ran~ferido~ para ho.spitno~ civi~ de isoJament.o ou de alienadM, os qnars, terminadn n tr•nlarnento
fH.;por,ial, voltarão ao ho~pifal militar, afim dn trr nlla para o
l'r•rpo.
§ 2. 0 A sa'hida dp do('nl.os f.nmsferidos dn hospital srrlt
individual nu collcctivn. dr.nmrlo sempre Sflr acompanhados
por tmferrnriT·o nu, na fnll a dc~tr. por empre~ndo Clom capaf• idade pnra dMP.mpcn'hnr tnl mi~são, levando n ~nin dP f.r·mJg·fermwia, I'Jll ~ohrf'carta Jenhada, a qual, no caso de haver
mais de um dorúf.r com o mesmn dcst.ino. <::er:1. nma 1miea
THli'fl, todos. Em caso de ncces~idnrlf'. além rio t>lll'i•J'Jtl<dro. iriín
< 'uh·os
erll!preg-ados do hospital.
~ 3." ~\ gnia d1~ transfer·rneia doverá conf.er oH nomes dos
flocmtes, com o~ ·rrsprctivos diagno~t.ico~ e indieacõrA rRpeeiRPS
soln·n o Pstadn dn eada nm, levando tndos o "<'ll }IO!Pt.im de
n lf :1 C(Jll foJ'llH' n morfclo afloptado.
~ 4." Com os doentes transferidos serão nbsPrvadas toda8
~ ~ formalidarks admin islnlf.ivaH I'Sfabelecidas pm·a 0.'3 curados.
Hnenherão na Jwrtal'ia us joias, valores ou dinheiro entregueR
0 sPI'fio examinados pelo nwrlif·n de dia. nnff:l:o; da P>allida. Daqlll~llos, em .i o (·~tado mental ou de doença não w·rmittit· serem
os portadores fios valorn-. c dinheiro entregnrs, Fiorão osses
'oh.icrtos ronduzid'.lS pnlo <'nfr·rm('iro, que os pntrPgar~i. na porf ar· ia do hospital de d~·~l i nn, f ndo <'onformf' n:" prPceitos desta
1 egu I~ rnento.
~ 5. 0 O onfernwi1·o, que aenmpanhar doenl<'3 <'0111 alta por
fransfcrencia. rt:cebPr:í, na orcasião da part.ida. os mcdicamentn~:; e pecns de enrath·os, nrl~f'~Sal'ios aos do,~ntt1S e ouo lhes
f;ffo abonado.c; pela~ ''JJfrr·1m1rias onde cstiv0ram em tratamento.
Ri a viag<'m foJ' do um s{, rlia. os rJopnfns rP-cPherão as dietas
rm 0spocié ou dinht•irn r Yenrnrfín pelo llospitlll de onde sahimm; si O traj0cfo dr11'at• y;p·ios dias, toda.-; U:) dc~iJ)CZUS SãO,
:unda. a 1·:n·go do <';.;fnlwl1•rintnnto d!' partida.
§ 6." Os dol'nf,·s ll'an~f'eridos srwão recebidos nor; hospitaes
de flrRtino. en111 él" lll1 1 '-llltas fnrnH1lirlad0s o~talll'}f'f'idas para os
doentes (•ntrado:-;. Q <'nfr•J'nJeit•o e l'lllPl''~gad•,)s q11r <H'ompanha:i.'CDl os doont.r.·~ f.ran~ft:ridos reg1·essarão ao punto de pm'tida
logo que terminem a missiín, salvo ordem SUJH~l·ior· ou casos
Prn que convenha aprovr·it!lr esRe l'egresso para o ncotli!)Ullhament.o de ontros doentes para o primitivo hosnita!.
~ 7. O enfermeiro communicará, em um e em outro boa...
pital, todas a~ occurrencins havidas du~nte a viagem, sendo
0
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responsabilizado pelas que dependerem de faltas suas. Em
ca~o r.le evlasão do algum doente, o enfermeiro fará communicação urgente á autoridade militar muiR proxima, quando po~ ...
sivel, e aos hospitaes de origem o destino do doente, para que
n facto seja levado ao conhecimento do corpo a que o enfermo
pertença.
0
~ 8. O dircctor do Jwspital avisará, com antecedencia. ao
hospital de destino o dia o a hom da partida c o provavel da
rlwgada, afim de qne o segundo possa providenciar sobre . o
rcer~biment.o c accommodacão dos doentes.
Art. 370. Quando o doente falleeer, terá alta por falleeimeulo, fazendo-se as compet.entes declarações no hvro da enfl~rmaria. O cadrwcr scr:í removido para O' necroterio, immPdiatanwnte, dando o porteiro scicncia ao secretario, para que
!'I' providencie quanto ao destino a dar ao dinheiro ou outros
vulores an morto pcrtf'ncrntes e que estejam sob a guarda do
nlmoxarife on forem encontrados em seu poder, e fazendo u~
npre:;;snrins commnnica~õrs á unidade e á família, si f'sta uiLima r·:·nvirlencia Jor possivcl.
1\rt.. 371. A altn por incapacidade physica terá logar
([lHitldo o doentfl for jnlgado, em· inspecção de saude, incapn:t.
JJ<Jt·a o .-;urviç~o do l·~xrl'r.ifo n nstiver em condições de sahh· tio
hospital, afim dr frr bnixa do serviço na unidadf~ a q1w
JH't'f.nneer.
Pa1·agrapho unico. O doentP, julgado incapaz para o seeviçtl do Exercito~ com d11claração de não poder prover á sun
sull:.:istf•ncia 0 qur. allepando causa de serviço, tenha requerido asylarnento, só terá alta quando for despachado o n~que
rimento, salyo si o srn ostado permittir que possa aguardar·
a solnt.•ão na unidade ..

Serviço das en{rPmartaj
Art. 372. O funccionamento do. serviço das enfermm·ia:~
sr·rá t'eilo do uccôrdo com as prP~rrip('ÕüA do Hegimenfo fnfl'l'fln
tfn~ Ho~pitarro~ l\filitar·ps.

J>nsto Medico
Art. 373. Nos hosuitaes milUareA haverá um posto mf'a att0nrlf'r, por mPio de consultas e curati,·o~.
nn~ doont~s Pxfprnog ~ TWssoas do suas familias legitimaR.
Para~raphn unico. Os gabinetes de consultas das divorsa;;
rsprcialidarlrs clinicas srrão installados Pm salas espPrill.r's.
r.onfm·m(• os recnr~os rio hospital.
Art. ::17 4. Trriio cfirf'ito nns s~rviQOS do posto mrdi1~o o~
mfl itnrt'~ do 1PJ'l'a f' m::n·. ns funccionarios civis do~ l\1in1-;f ,. __
1'iM da Gnl'rr·a I' da Mari11ha r as pessoas do suas familin~.
Para~·rapho nnir.o. .\s nrssoas dn família, com dirnito a
ro~c.r ~ervil:~o. F:ão: f\Sposa. filhas solteiras ou viuvas. filhos mcJHll'flS. rnã(l vinva óu soi!.Piea, irmãos menores e irmfí'l solt,eira~
Pll vinvns. parPnff•s ~'"'.I"" sust.entados JWio offieial, fnnrl'ionnr·in on praca.
·
Al't. 375. O sr1·vko do posto medico será feito sómení ,..,
rom os nwdicos rio J10spif.al P no pronrio po~lfn. sf'm JH'(I.inil'n
do serviço propriamente hospitalar.,
r1i~n. dr~tinado
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Art. 376. No !Hospital Central do Exercito, o serviço
do. p~sto medic.o .ficará rrfinr.idn aos casos urgpntes, visto
cx1st.n·,, na Capital FrdcrHl. a Pnliclinica Militar. destinada a
tal servi co.
GrdJinPfe rlf' physiothc1·rtpia

Arr. 3i7. Os sPrviço .._ de physinthcrapia abrangem o~ õn
e radiologia.
:\rt. Ti 8. :Dr aec1)rdn c~om os rrcursos do hnspital, carta
nnm dP~'~as par·tcs rio ~~abinr,te d~ physiotherapia poderá consti'fnir' ••r,er,ãn f~spneial ('.om insfallações proprias.
~ 1. Os chd<•s dt) servien c auxiliares trnhnicos terno
a seu rarg-o nma das srrc;õr~. sendo dr~ignado n numero de
.'~nl'VPntPs nf'crssarin~ ao snrvíço.
§ ?." No serviço de mec·h3no-hydrotherapia. po(jer:i ser
:ulmifi.ida, nn Jog·ar de nrn srrvnnte, uma enfer'mcira com a
nwsma diaria. para attcndor ás senhoras.
Ar'!. ~7D. O srJ'Yiço df' hydrotherapia ~ massagens do
Hm:piln! CPntral rlq Exrrciln cünstil.uir:í uma seccão, que será
Pntrrgur· a f\~pc·eiali~l""a dt• reconhecida competrnria.

Jdlnl.o-elrctro-m~cann-hydrnthrrapia

0

Gabúwtc dP orlontolo(lta

Art. 3SO. O f'crviço do gabinete odont.ologico será feito
r'lr ncctmln enm a~ pr,..s1~ripções cstahelecida~ para o Posto
Medicn. nr) que lhe f<'\r applicavel. ob')ervando-se af; instruc<:ÕPS pat·a o .s('rviçn odonl.ologico do Exerciio.
Art. :181. O gabilwfr odontologico destina-~«.! ao tr'atamento do:;; rfopnlps do hnspit.al f' attendrrá :'ts p~~oas estranhas rpw tiverem dirt•ito a Ps~o serviço, em dias e horas espPci:H's, rnarenclas no horario organizado pelo Dirrctor.
i\rt. 382. O tr-'alamrnto dos doente~ internados no hospital será feitr, fóra r'las horas do serviço clinico das enfermarias e nrganir.adn di' moflq a que sejam attendidos com
presfP?.a no gnhinrf f". a fi rn rl(' ni'in prejudicar o trata n1e.nto na
f'nfermar'i~:.

Art. :1A:1. O s~r·viço rnedico-leg~l rln~ hospit.ar,:;; militalcm por firn a f'XI"cução -dn~ r.xanw~ pnrieiaes medicol,~gaes militares.
Art. 384. A dirP:Cção do serviço ficará a cargo do chefe
de cliniea mcdic~. n qnl:'m cnmpete a riesignação dos per'ito!ll
nara o~ rliYrrsns ~''"anws pPdri:ws. rpJP ~Pl'~,: nr";;;ir'li.cJos por
cllc.
Paragranho unico. 0 ~or,·ií') n;:._>.1ieo-1egal dd Hospital
Central do Exercif" fi1'ar:i r;;nh a dirr.C\i'io do profr.Rsor da ca(leil·a df' mNlif'inn 11'Y:ll t!li!itnr da E~r!l]:l dP Applicação do
:·:('!'\ it-,1 d1• Hn.ud0.
Art. 385. Os peritoR para o exame dP. corpo de delicto sanidadl'. nPcropsias c outros serão desig·nad<?s en1re
os medicns do hospitaL UJHnV(•itando-se a compf'tPnrut espeeial de r:vln mn, cnnfornw a natureza da pericia.
re~
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Paragrapho nn i co. Os au los desses exa1,nes serão f eitns
de accôrdo com o Jormulario do regulamento p{"ocessual criminal militar. podr.ndo ser designado para escrivão um official de qualquer do~ quadros do Cr11·po de Saude. em servirn
110 hospital.
Art. 386. 'J'ndo doente, que· baixaiJ ferido e não traga
declaracão official da casualidade do accidente, será submettido a e;xa~e de corpo de. delicto, devendo, por isso, o medico de dia fazer inuuediatamentc a descripçã.o pormenorizada das lesões apresenl a das e t~staclo de, ferido.
§ l... Será nceropsiado todo cadaver' entrado. quo não
I raga delaracão offieial da causa-rrwrtis.
§ 2. 0 Todos os autos de corpo de delicto, <~xame t1e
sanidade e necropsia serão enviados directaruente ás respectiva~ unidwdes ou estabeleeimentos.
Art. 387. O fcl'ido, que antes .Je 30 dias esl i ver rmr'ado
ou esgotar esse prazo sem r' estar ainda. serª- submeUido a
'Cxame de sanidade, em que, no segundo casu, se declarará a
razão da demora da cura.
Art. 388. Os exames medico-legaes das lesões eorporam; e as necropsias serão feitos. tanto quanb1 possível, segundo as instrucçõt·s especiacs respectivas.
Art. 389. As analyses e'himicas periciaes serãn praticadas na sccçãp de ehimica do serviÇ(J phal'maceutico dn hospital.

Saviço phannaceutico
Art. 39N. O servi co phal'maceutico comprchenderá o da
manipulação do ret~nituario das enferniarias do hospital e da
guarnição militar, r•n_1 cuja ~éde estiver localisado, o urna
secção de chimica.
Paragl"'apho uni co. A pharmacia do Hospital Central 1(1o
Exercito s6 attender.;í. ao l'cceituario das enfermarias do mesmo hospital.
Art. 391. O rneeituario será aviado sórnente com os
medicamentos con:':il antes da ta beiJa approvada para o Exer'cito.
Paragrapho un it~n. 1!::111 tas os de urgencia' ou necessidade especial. o direetm· do hospital poderá autorizar a compra de medicamento:-; não comp1·ehcndidos na tabclla, por conta do Conselho Adnlinistr'ativo.
Art. 392. O rl'ecituario das enfermarias .CJcverá ser
aviado c expedido {~om a maior brevidade possível, tendo preferencia sobre o drr guarnição, salvo casos de extr'ema urgcneia, devidamente provada.
Art. 393. ·Depois de aviado o receituario das enfermarias, o pharmaceutico de dia attenderá ao receituario cxtr'aordinario do hospital e, tambem, ao da guarnição.
Art. 394. De accôrdo com a legislação em vigor, é vedado aos p'harmaceuticos militares, effectivos, ou adjuntos,
bem como aos officiae~ de pharmacla, quando diplomados,
t.erem pharmacia sua ou por sua conta.
Art. 395. Annexa ao serviço pharmaceutico dos hospitaes haverá uma secção de chimica, para analyses de medi.ca:tn'ento~, drogas, substanc~as 'alim.entares, aguas potaveis,
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"'himieos perieiaes mectico-legaes c anaJyses de chiwie.a toxicologica e biologica.
_§ :1." Essas analyscs serão registadas em livro propri•),
nonsignando-sc. para eada uma, o motivo do exame, resultac1os
obtidos r• f•.nnclu~õcs formuladas.
§ · '2." Os <'xauH's, analyses," etc., scdio pmticados mn4)iuntc ordem do àieecf.or, s·tmdo extrahidos boletins, com os
rn~pncf.i vns resu !Lados, qtH' . serão enviados aos requisitantes.
~ :J." As rontas do l'eeeituario e das analyses indemniza' t•is serão extmhidas. de accõrdo com os preços das factura.;;
n l.allcllas em vigor e, depois de registadas em livro especial,
expedidas pelos eamws cnmprtPntes para a conveniente ind·~
mnizaçãn.
I'Xitlllf.':'i

r;aúillf'll' dr• pl'sqnizas clinica~
.\1'!. :Hiü .."itJ~ Iw~pif.aes mililal'rs havrrá um gabinete dcs1.iltadn ;\,s Jwsqniza.s de llaefet·ioln;;ia clinica. nceessar'ias á elur·i•laçiln dt~ diat:nósLico c ou f ros exames
microscopia, .pr:,_
pPdrnl.ic:<t e dr. laboratol'io.

de

·

Parag-rnpho uJtirn. O dircrJOI' dcsigiiarti nm dos medico:;;

dn h'•spifnl pal'a Pne<tr'l't'g;ado do gahine[n, SClll prejuízo de
f'li;J. ftllll't'fill.

Art. ~ :m7. Xo gahi nel c podPrão snr feitos exames para 113
dncnf.rs mililarrs não inf.ernarl.n:;; no hospital. mrdiante ind•'mn izaçfiu dn H('(~úrdo com a f.alll'lla appt·uyada para o Labn·raf.t,rio Militar de Ba~Leriulngia.
,
Paragmplw unien. O produclo dessas inclcmniiações sc:':t
appl ieado na eunscrva<;ãu e melhoramenLo do gahinete.
Ar!. 398. Havcr:í. mn livi'O vroprio para o rrgisto dos
pralicado:-;, proeedendo-se de modo ari.ãlogo ao rs!.alwl"eido para. as anaJysrf; chimicas.
Ark 309. Nos hn~'pitau~ llli Ii f ares de 1" e 2a classes. além
rlo matci·ial neces~arir• par-a n funccionamnnto dn gabinct.í',
haverá. um lahoratorio norlat.iJ nc bacteriologia. acnndi~io •
n~•-d:: de modo a pod1T ser transportado l'apidamPnfe c fuuC.L~·irlllar r,•m qualqurr guami(:ão.
r\ !'1. 4GO. O laborafurio por la! il será posto á disposit;íi.o
rl" Furmal]iio Sanifaf'ia DiYisional'ia, por ordem do chef~ riu
~rrvir~·o de salH1e da rf~gião, quando a formação tivm: de realizar serviços de prophylaxia em qualquer ~narnicão da regHi.o ou pnra acompanhai-a em expedições no interior du
paiz.
Ar!.. !tO!. O dirf~ctne do hos·pitàl dcsignar:í. o bacteriolngisfa pal'a acnmpm1har o Iaboraforio porfatil.
r~amcs

Fo1')1r'cim,·ntn d(~ flr,,los, fundas h,e1'nim·ios. 11/llf,.fos c o.J!}Ja-

l'f'Thnx m·t hn])(~diros

.\ri. ';o'!. o fol'lweiulf•nlo d1• neulos, fundas llcrniuda-;,
nH~la." oh•,st.ica5 n otlL1·o~~ objrctos da mesma nat.urez~ só será
rt•iln PTatnifamenl.t• para as praça8 do Exercito ar.t.IVo; p~ra
o:-: de,·~ais dnellf os, t•:-:.'-e fnrnecinwnlo se fará nu~niante indc•nmi~ar;ão.

S 1.0 Aos militares do Exercito aolivo, em tratamento
stí serão !oruecidas fundas lwrniaria~ quand~

1:10s ho~pitae<.:
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houver uma contra-indicação tl'ansitoria, que impeça a inlm·' euçâo cirurgica immediatâ"".
§ 2. Quando os militare~ soffrerem operacões mutihdoras, motivadas po1· aceidente ou doenças adquiridas em cou.sequencia do . servico, lhes serão fornecidas gratuitamente
muletas e outros apparl'lhos orthopedicos, julgado~ indispel1f'aYeis para corrigir· a mutilação e que sejam capazes de lhe~
vermittir prover á sua subsisleneia.
Art. 403. O fornocimonto de ooulos. fundas, meias ela:-;Licas, etc., será feito pelo hospital com autorização do dir.Jctor e por pedido do medico encarregado da enfermaria, prt~
Yidenciando-se sobre a descarga desses artigos.
§ ·I • O foruecimentf) de muletas será feito pelo Depo~
[;il,o Central de Material Sanitario, médiante pedido do diredor do hospital e autorização do dírcctor de saude.
.
§ ~.t> O fol'necimento do apparé.lhos or~hopcdi(}os. para
correcção de mutilacõe ..;;, sc1·á feito I.JOlo Deposito Ccnt.rnl di~
l\lnt.ct•ial S:-.nital'io. wediante pedido do diroctor do hosvital
ao dil'ector d~~ saude e autorizarão do ministro.
~ :~o No caso do uoent.e ter .. direito ao fornecimento gratnil n dn nppí:tr't'lho, ~e deverá declarar no pedido não só est:t
cireumsta))(~ia. mas fnmlwm ~i ~er:i o ntüco capaz de conigi l'
a mutila~,;ãn, de rnndo que o thwnte !HJSsa prover a sua suh0

0

:;isteneia.

.

L" o forneeimento pot· indemnização será. feito sóparu us militare~ c funccionario~ do Ministerin da.
ünerra, scnd!) os desctJntos feitos em folha, de accOrdo eo:n
as disp0sições em vigor.
§ 5." O.s doente:-', nas condiGÕes e~pecificadas no art. 402
c seu ~ :~", srS terão direilo graf.uitamento ao primeiro fornecimento d!! cada a.pparrll1o on al'l ign, sendo as substitniçõ,~s
por indcmriizáção.

~
m ..~nle
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Ar!.. Hl L O Conselho Administrativo dos hospitaes mili-tares será cumpo::;to e funccionará cte acoórdo com l'Om as disposições do Regulamento dP- Actministraçãb dns Cm~pos do
Tropa e E-stabelecimentos Militares.
Secl'f'ltu·ia

Al'L iO:i. ,\ s•·n·etariú do lwsúítal tem a seu cargo toda
dn cstabclec.im~nto; . f? tecebi!l'Hmto, prrJHlro P. ex).wdiçfío da eonespondeuma offwml do d1rcctor, :Vt:0·1o1·ollo c.! a enrT8Sl)ondmwia rceehida ,, registo da expo_di(;at~;
(·~er·infnnv;.ão das cadcl'netas dos officiacs ºo 1Corpo ~c ~a11t~,._
·~rJt serviço no ltosvi!al; rogisl o do nomeaçoes e eset'J]lt.ur:.ww 1
tlt~ as.o;;entanwnfos dos flllteeional'ins c cmpl·rgadnf; do ltosprlal:
1 ~ .n rce<:ão das relar;õ!'s de l r·ansfermwias c tlo .inspnr~<,;ão do"
fi, .. enl.t>f;; confert'ncia e registro. das alt.as;. a~c~tvo dos d.o(·umNüns p<'r'lencent~~s ao hospdal (~ restli.mçao dos demm~;
/'(~la(.'.ão dos docnles, uperações, ct.c.; trabalhos de estatisticas
•lc t.ouus os serviços; certidões, c·ópias. buscas, rela~õl's dn
:::ervil;os; rolacões de alteracõos dos offiriaes em serYi~o fll)
h~J~piLal; cseripturação do boletim diur·i0; bibliot.heca.

n P.sc-ript.u r·uf:ãn
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~~!'!.. 'tl016. Nos ho~vitae~ de 1" o ~ .. clascs, o mais graduado dos auxiliares de c:-;eripta .da secretaria uesempenhará
1 ambem as ftmcr:ões, esvct~ificadas neste regulamento, para o
l-iecretario .
Paragra;pho uni eu. Nos hOSJJitaes de 3" clas~e todo o serviço da secretaria ficarú a cargo do auxiliar de cscripta da
8Ccretaria.

Almoxm·ifado
Art. -107. O almoxarifado tem a seu cargo tudo o serVilju concernente ú adminisLração c economia do esfabelecimento e á guarda e conservação de todo o material (rouva,
utensilios, instrumental, etc.), pertencente ao hospdtal.
Art. ~08. Todas a::; dependcncias relativas a depos i tos
de roupas e material, rouparia de fardamento, dispensa, eo~inha e lavandaria Jicarãu sub a juri.sdicção do almoxarifado.
Arl. 40V. O serviço será feito como preceitua este regtJlamcnto, rias attribuü;õcs de cada funccionario, devendo ficar no hospital, fó1·a das horas do serviço commum, um em" regado para attonder a qualquer necessidade urgente.
Art. ·110. O aimoxat·ifado tem tambcm a :;eu cargo o
~:erviço de contabilidade-, eomprchcmlendo: a eonfeeção das
fr_.,Jhas de vaganwnlo dos officiaes, funccionarins c ~~mprega
dos do hospital; conferencia c desdobramento do:-3 mappas
diarios, geraes c J!UI'eiacs; c~:cripturação dos livros de carga
n descarga do almoxarifado, arsenal cirur.gico e demais gabinetes c serviços technicu~ e administrativos do lw&pita!;
escripturação dos !ivl'O~ de receita e despeza do Conselho Administrativo; confecção dos prel. de indemnização pelo tratamento das praças; organização das contas de despozas eohl
o tratamento dos (d'ficiaes doentes; conferencia e processo das
eeontas do Conselho Administrativo; organização dos balanço.:;
mensaes e armual do Conselho Administrativo e eonfocção de
l.odo e qualquer papel concernente ao serviço de contabiliaade.
.
Art. -Hl. O servi(:n de lavagem da::; roupas .~orá feito
pela Javandaria mcc:mil~a, quando exist.ir, ou por cuntracto.
Paragrapho uni co. Na lavandaria mec'anica poderão .ser
lavadas roupas de outra::; cm~p.orações militares, mediante autorização da autoridade militar competente e indemnizacão
pecuniaria de aecórdo eom a t.abella nrganizada pelo director.
Art. 112. O serviçu de preparação das dielas poderá .ser
feito por contracto com .particular,. desde que haja conveniencia para o hospital c possa ser exercida a mais completa
1'i5calização, não só sobrn a qualidade dos generos alimenticios empregados, como sobre a confecção das dietas e serviços respectivos.
Portaria
Art. 113. A pnrl'ar'ia comp,rehcndc os serviços do entrada e sahida dos doentes, empregados, visitanU~s, ele. e a
policia do portão.
Art. .U4. As prescripeões relativas ás formalidades a
preencher com as baixas c altas dos doentes já foram de::;-;-
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criptas em outro capitulo, devendo a portaria fiscalizar a entrada e sabida dos empregados e pessoas estranhas, tendo em
considerção que:
a) nenhum funccionario civil, empregado ou doente em
tr-atamento poderá sahir do hospital sem licença escrip~t~ do
director e ~rmissão do medico de dia, a quem cabe fiscalizar a hora da erltrada e da sahida, de accôrdo com a licença;
b) os empregados que não estiverem escalados para o
serviço diario só poderão sahir depois da terminação do ser.vico ordinario e, tambem, mediante licença do director;
c) nenhuma pessoa estranha poderá dirigir-se a qualquer
de.pendencia do hospital, sem licença do medico de dia.
Art. 415. A portaria não poderá prestar informaçeõs
sobre o estado dos doentes oti sobre o serViço privado do hospital a nenhuma :p.essoa estranha, salvo por ordem do medico
de dia ou dos clinicas das enfermarias.
Art. 416. A portaria velará para que os funccionarios,
enfermeiros e empregados do hospital não introduzam . clandestinamente comestiveis, bebidas, medicamentos c outros
ohjectos de uso prohibido aos doentes, assim como, exercerá
rigorosa vigilancia sobre todas as pessoas que sahirem, de
modo a evitar que sejam retirados alimentos ou qualquer
material pertencentes ao hospital.
Paragrapho nnico. Qualquer irregularidade neste' sentido
será levada ao conhecimento do medico de dia.
Art. 417. Quando, em um hospital, houver varias portas
de entrada, uma unica ficará aberta e destinada á portaria,
afim de se tornar mais faeil, ao porteiro, a fiscalização.
Policia e vi(Jilancia do se1'viço

Art. 418. Os doentes em tratamento nos hospitaes mililnres ficam sujeitos á autoridade immediata do director, que
tem sobre elles e sobre todo o pessoal, em serviço no estahelecimento, as attribuições disci,pHnares de commandante de
corpo.
Art. 419. Todos os funccionarios e empll'egados civis dos
lwspitaes ficam sujeitos á disciplina militar, sendo as suas
faltas punidas de accôrdo com o regulamento disciplinar para
o Exercito.
scripções dos clinicas das enfermarias, não só quanto ao trataInento, como tambem quanto á boa .ordem do estabelecimento;
qualquer queixa que tenham contra os enfermeiros ou serventes deverão ser formuladas ao medico chefe da enfermaria.
Art. 421. Aos doentes é prohibida a entrada na cozinha,
oespensa, pharmacia, rouparia c outras dependancias accessorias e, bem assim, n~s enfermarias cni que não estejam inte:·nados. .
Paragrapho uni co. A ida dos doentes aos serviços <.Jus
clinicas especiacs será regulada, em üorario, pelo director, do
modo a evitar agglomeração c demora de doentes fóra de sua:;
enfermarias.
Art. 422. Os doentes, que commetterem transgressões
disciplinares e outras relat.iYas ao serviço da e:nfermaria e· do
hospital, especificadas neste regulamento, serão passiveis de
L'eig de' 19'21'~ VoL V!
25

386

AC'l'OS DO PODEil. E.."'tECUTIVO

penas applicadas pelo chefe da enfermaria, medico de dia ou
director, conformo a respectiva cothpetencia, de accôrdo com
o reg;ulamento disciplinar, devendo sempre ser levado em conta
'J estado do doente.
§ i. •· Haverá um xall~e~ para a pris~o de d?entes e, como
castigo, poderá ser prescnpta ~ambem d1~ta m1;11s fraca, mencionando-se na papeleta, a razao de tal procedimento.
§ ." Todos os castigos applicados serão levados ao conhecimento do director.
§ 3. Por occasião da alta, o hospital communicará aos
corpos ou estabelecimentos, a que pertencerem os doentes, o
mao comportamento c as faltas daquel1es que, devido a seu
estado, não r.:.ram castigados no hospital, afim de o serem
nas unidades; aos ÇJUO furam eastigados, aêompanhará uma
communicação da falta e punição soff'rida, para que tal altera~.;ão conste dos respectiYos assentamentos.
§ 4. O director eommunicará, pelos canacs competentes,
aos commandantes de região ou ehefes de repartição, a que
(~stejam subordinados, as faltas dos officiacs
de graduação
maior que a sua, quando t'Ill Lt'atamcnto no hospital.
Art. ,í23. Os doentes das f•nfcrmarias são individualmente responsaveis por estragos que fizerem voluntariamente
nas installações ou material do hospital; serão collectivamente rcsponsaveis por qualquer damuo cat!sado, quando os'
autores não puderem ser descobertos. ,
Paragrapbo uni co . .Além das punições disciplinares, os doentes responsavcis por estragos ficam sujeitos ú indemnização
feita em folhn, de nectn·tJo com as ordens ern Yigor c o preJuizo causado.
Art. 424. No corpo da guarda, haverá um xadrez para
a prisão de empregados do hospital.
0

0

Evasão dte doentes
Art. 425. Quando nm doente se evadir do hospital, o medico de dia communicar:í o facto immediatamcntc ao diréctor
1) ú unidade ou csfabclccimento
a que pertença o doente;
o direc!or dará conhecimento do occnrr·encia á autoridade militar a que estiver o hospilal subordinado, por intermedio do
,-:eu chefe tcchnico.
Art. 't26. JmmcdiLamenf.e, será aberto um inquerito no
hospital, para apurar os rcsponsaveis pela fuga, os objectos,
roupas, ete., pertcnccutcs ao hospital, á unidade ou estabelerimento, l!Ue o docntn l<'nha leYado ou deixado, c todas as circumstancias que eerenram o fado; o inquerito será remettido
ú autoridade militar eompetcntc, por via hicrarehica, providenciando o direetor, ácerca dos responsaveis do hospital.
Art. 427. 2\""o naso .tJr, extravio de roupas c objectos pertencentes ao hospital, c levados pelo evadido, o director mandar(t faz1•r as rospccti\ as descargas, conforme as disposições
t•m Yigor; os oll.iedos JWl'lf'lle('IIÍrs á unidade
nn estabelecimento, dPixados p1•lo f'\·~ulido. s0rão arTolados e rcmdtidos ao
commandnnte ou chef1~ l'I'S!J('cfivo: os ob.iretos ou \alores pertem~entes do evadido, serão tamhem arrolados
e enviados á
unidade ou estabelecimento, a que pertencer.
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Doentes p1•esos

Art. 428. Haverá em todos os hospitaes uma enfermaria
para os militares p-resos, disposta com todas as precauções de
segurança (janellas guarnecidas de grades .de ferro , etc.) e
de modo que não se prejudiquem as necessarias condições do
hygiene.
.
.
Art . .\29. Nesta enfermaria, serão tratados os presos, ex··
cluidos militares sentenciados, militares por sentenciar, e o~
presos preventivamente.
· .Paragrapho unico. Os presos disciplinares serão tratados
r1as enfermarias communs visto não ser contado, para o cumprimento da punição, o tempo que passam no hospital.
Art. 430. A enfnrmaria dos presos será guardada pelas
sentinellas necessarias.
Art. 431. Quando o hosp-ital não dispuzer de dependencias especiaes para tratamento de officiaes e sargentos presos,
elles serão 'tratados nas respectivas enfermarias, com sentinella á vista.
Art. 432. Os doentes· presos não poderão ter communicacão com os outros doentes; não terão direito a passeios no pateo do hospital nem a receber visitas.
Art. 433. Os doentes presos, que, para necessidade de
tratamento em gabinetes, houverem de sahir da enfermaria,
serão escoltados por praças da guarda e, nas sahidas do hospital em serviço de justiça ou outro qualquer motivo, por praças
requisitadas á unidade a que pertencerem.
Paragrapho unico. Quando os presos forem officiaes ou
sargentos, requisitar-se-hão officiaes e sargentos para acompanhai-os.
Art. 434. Quando os doentes presos estiverem em condições de alta, o hospital mandará, de vespera, um aviso á unidade a que pertencerem, afLm de ser enviada a escolta que os
deverá acompanhar.
Art. 435. Nos casos de evasão de presos em tratamento
no hospital, serão feitas as necessarias communicaQõe·s, pro·cedendo-se de accôrdo ·com a parte deste regulamento, que
versa sobre «Evasão de doente-~.
Art. 436. Os milita,res presos, attin~idos por algum motivo de incapacidade permanente para o servü;o activo do
!Exercito, serão submettidos ás mesm3Js formalidades ordina. . .
rias, tendo alta do hospital qua,ndu o seu estado o permiltir.
(htm·da milita1· do hospital

Art. 437. Nos hospitaes militares, havevá uma guarda
milita,r, constituída, conforme a -categoria do hospital, com o
t}.Umero de praças fixado pelo commandante da Região a que
pert~ncer o estabelecimento.
,
§ 1. o Os sPrviços geraes da guavda serão executados do
accôrdo com as disposições em vigor, ficando o comma.nãante
da guarda subordinado ao medi·co de dia, que fiscalizará o
serviço.
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§ 2 . o Serão affixados no üorpo da ,guarda qua.dros contendo as disposições so~re ·<? serviço das guardas, ~ _outr~s
especiaes sobre as particularidades do serviço de VIgilancu~
interna do hospital, principalmente as referentes aos doentes
.presos.
Obitos

Art. 438. Um doente, em seus -ultimos momentos de
vida, não será deixado só, devendo o pessoal .em serviço na
enfel1ffiaria., cereal-o dos ma \s caridosos cuidados. ·
Art. -1:39. Quando um doente estiver em perigo de vida,
o ·hospital communkará á unidade respectiva ·e á familia,
sempre que esta ultima providencia fôr possível.
Art. 440. Aos doentes, em tratamento no hospital, devem ser facilita.dos os meios de 1e$tar, quando manifestem
tal desejo, para o ·que serão tomi!das as providencias legaes,
de accôrdo com o Codigo Civil.
Art. 441. Logo após a morte, o enfermeiro, tendo providenciado sobre as communicações ao medico de dia. e ao por-'
teiro. amortalhará o .cadaver. que será removido, o mais depressa J)OSsivel, para o nccroiceio, após a verificação do ·obito
pelo medico de din..
Art. 4·~2. ;Qs aLt1'stados dn obitos serão passados pelo
medico de dia, de accôrdo com o modelo impresso do Departamento do Saudo Publica, na Ca.pital Federal, e com o mo ..
de lo adaptado, nos Esta.dos; em seguida será inventariado o
espolio, como manda a lei.
Art. 4.43. O hospital providenciará para que, seja remettida ao Chefe do Servico de Saude da Região uma ~ertidão
do registro de obito dos doentes que venham a. fallecer.
Art. 444. O medico da enfermaria, ao lançar, no livro
das observações, a alta por fallecimento, deverá encerrar a
respectiva -observa.ção clinica, declarando, ahi e na papeleta,
os casos de morte em consequencia de ferimentos recebidos no
campo de batalha ou em serviço.
Art. 445. As pr·aoac;, que fallecerem nos hospitaes, deYcrão ser sepultadas eolll o nriiformc apropriado ·que em vida
lhes pertencia,.
Art. 4·16. A portaria providenciará .para o enterramento.
de accôrdo com o •Contracto que existir. entre o Governo e as
emprezas funcrarias locaes, devendo elle effectuar-se dentro
do quant.itativo a, .que o militar tiver direito, recebendo o
hospital esse quantitativo da respectiva repartição pagadora
ou remettendo-lhe a;.; contas.
Art. 44 7. As honras funcbres serão prestada,s de accôrdo
com o posto do militar falleddo. sendo as das pracas prestadas pela guarda do estabelecimento, segundo a tabella, dR continencias.
Art. 4·18. Quaudn as famílias dos militares fallecidos no
hospital desejarem melhorn.r a classe do enterro, deverão
comrnunir.ar em frmro r>ssa resolução, <!orrendo por conta delIas a di fff'rPnt~n das flpspczas .
. Art: 449. Dcvo-8c nvit~r. tanto 'quanto. possível; que as
rorrmnmas dos fnnrrnf's possa,m ser presenciadas pelos doentes em t.rat.amr>ntn nn Jw-:pitai. para o que o necroterio deve
ser em logar afastado. n5.o sendo permittido ás bandas de musica tocarem no recinto do estabelecimento.
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Art. 450. üs ca.daver~s dos militares, depositados no neeroterio, poderão ser velados pelos parentes e companheiros,
com autorização do medico de dia.
Art.. 451. Os militares mortos fóra do hospital, seja en~
c·onsequencia de morte natural, seja por morte violenta ou de
causa. de·sconhecida, poderã-o ser depositados no necroterio do
hospital, de onde· sahirá o enterro, depois de completados os
exames cadavericos e formalidades lrgaes~ de cada ca.so particular.
·
Para,grapho unico. Os militares mortos· em suas residencias não serão transportados para os necroterios dos hospitaes,
si não quando houvrr nrcrssidade de necropsia.
Isolamento e desinfecção

Art. 4rY2. Haverá em cada hospital uma enferma,ria de
iFlolamento, destinada á observação de casos suspeitos de doenças infecto-contagiosas.
Paragrapho uni co. A ·enff'rma.ria será. installada em dflpenctcncia isolada do hospital.
Art. 453. Confirmado o caso como positivo, será o doente
tra.nsferido para o Hospital rle Isolamento que existir na
;gua,rnição, seja militar ou .civiL
Paragrapho uni co. Si o hospital de isolamento fôr civil.
o doente deverá regressar ao hospital militar quando tiver
alta daqueH~. afim de seguir para. seu destino: si fôr militar,
o doente que tivPr alta seguirá direr.tamente dahi para a sua
unidade.
Art. 454. \Os enfermeiros e 'serventes em serviço nas ,enferma,rias de isolamento não poderão estar em contacto cont
os ~demais doente~, nem pen('trar nas outras dependencias do
hospital.
Art. 455. As ·rou oas dos doentes suspeitos ou ·confirmados de doencas contagiosas serão immediatamente desinfectadas, antes de' recolhidas á arrecadação geral da rouparia.
Art.. 456. Os hospitaes militares disporão de estufas e
apparelhos de desinfecções para as roupas, colchões e camas
e expurgo das enfermarias.
Art. 457. Os hospitaes de t• e 2" classes terão tambem
estufas. pulverizadoras locomoveis e material de desinfecção
!POrtatil para o serviço r:Ie desinfecção e expurgo de qualquer
~·uarnição da região, quando necessario.
Paragrapho uni co. Esse material será posto á disposição
d~ formação S!ll!,itaria divisionaria para conveniente applicaçao na~_guarmçoes, por ordem do chefe do Serviço de Saude
da Reg1ao.
Disposições geraes

Art · 458. Os casos omissos neste Regulamento serão r~
~ulados :pelas disposições analogas dos regulamentos geraeg

... o Exerczto. no que lhes forem adaptaveis.
. A!t · 459. Nos ho~pitaes militares haverá cursos ara in~hucçao dos enfermeiros e padioleiros hospitalares, ~endo Q~
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instrumentos designados pelo director dentre os medicas rlo
hospital.
Paragrapho uni co. O funccionamento d~s cursos_ e os pr~
grammas de instrucção serão regulados por mstruccoes da DtJ'ecloria de Saude da Guerra.
.
Art. -160. A escriptnração nos hospitam; militares será
feita de accôrdo com os modelos e instrucçõcs estabelecido~
rHJ Regimento Interno dos Hospitaes.
Art. 461. A assignatnra do livro do ponto ,será obrigaf.oria sómente para funccionarios e empregados civis.
D ~s1wsições ttansif orias
Ar f.. 4G2. o~ actuaes funccionarios c empregados CIVIS
dos hospitaes militares serão conservados em seus cargos e
mantidos os direitos que lhes são conferidos por lei, sendo-lhes
app·licadas as disposições r0Jativas :ws funccionarios ria Serrf'taria da Guerra, quanto a promoções, desLiluições, licent;a~, etc.
Art. 463. Os actnaes funccionarios do Hospital Central
do Exercito continuarão a usar, quando em serviço interno, os
mf'smos uniformes com os distinctivos e graduações de postos
já estabelecidos.
Art. 464. Fica cxtincto o logar de massagista do Hospital
Central do Exercito, passando o actual massagista a exercer as
funcçõcs de tcchnicn especialista de hydrothcrapia e maça~ens
.
.Paragrapho uni co. Uma vez vago, o Ioga r de technico especialista de hydrothcrapia c massageng será preenchido por
!lledico militar.
Art. 465. Na secretaria do Hospital Central do Exercito,
fioam extinctas as secções de expediente e de contabilidade;
ns serviços -da primeira ficarão sob a acção directa do secref a rio e os da segunda a cargo do almoxarife.

CAPITULO VIII
ESTAÇ"\o DE ASSISTF.NCIA E PROPHYLAXIA

Art. 466. A Estaç.ão -de Assistencia e Prophylaxia funcr.ionará na Capital Federal, ~ubordinada direct.amente á Dir9ctoria de Saude da Guerra c terá seus serviços divididos em
trl•s secçiles principaes:
a) secção P.e posto medico;
h) ser.ç1o ·dr: policlínica:
e) ·secção de prophylaxia.
Art. ltv7. O direetor serú official superior medieo, com[Y~I inclo-Fw as seguintes attribuições:
1 o geri r tnehniea n administrativamente os differentes
seryiçm que coiF'f.ifucm a Eslaçã.o de Assistencia e ProphyJaxm:
:zo. fis~alizar f) funccionam~nto uos '.liversos ~ervicos, de
modo que se façam com a maior regularirlarle c de· accôrdo
com o regulamento rcspectiyo;
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so, organizar o horario. para as. consultas da Poliolinica,

e~ralas de serviço para o Posto Medwo, e bem asim a· distri-

huicão do pessoal subalterno;
4°, submeter ao director de Saude ...da Guerra os ~ctos do
a•iministração que necessitem da sancçao dessa autoridade, e
tcrlos os factos que, por sua importancia, devam ser levados
ao conhecimento da mesma;
·
5°, ter sob sua responsabilidade todo o material perten~onte ú esta4ão;
6° · remettor mensalmente ao director de Saude um mapp:t co~1 a estatística dos servi~os da estação, o _outras infor&naçõos que julgue necos.~arias sobro o pessoal;
...
7°, propor ao dircctor de Saude da Guerra a nomoaçao dos
profissionaes necessarios ao serviço da esta()ão, assim como
a sua subst.ituição, quando so fizer preciso;
8°, propor ao director de Raudc da Guerra a nomeação
-:1r pessoal subaltP.rno.
RECÇ.~O

no

POSTO MEDICO

Art. 468. O Posto Medico é a secÇ'ão da Estação de Ase Prophylaxia quo cnrresponde ao serviço do assis-

~istencia

bncia de urgoncia e prompto soccorro aos officiaes o praças
do Exercito.
Art. 469. Dev(lrá funccionar em local da estação, que lhe
~eja exclusivamente affecto, n onde haja dependencias para
o gabinete do mcdiro, sala de operações, vestiario, dormitorio,
gahinet.c Ranitario P quarto do empregado de dia.
Art. 470. O serviço do Posto Medico será feito sem interrupção, por medicas especialmente designados.
Para$rapho unico. Para isso haverá duas secções de plantão, diurno e noetnrno, ás quacs concorrerão os mndicos quo
E{lfVCm 110 pORf.O.
Art. 471. Del'nnt.e o plantão, o medico s6 se afastará do
posto, a chamado c com a respecitva viatura, á qnal deverá
sempre acompanhar, mesmo que se trate de simples transport61
de enfermo.
Paragrapho uni co . .Sendo necessaria uma intervenção cfrurgica de urgencia o medico transportará o doente ao posto
ou ao hospital, eonforme lhe pareeer mais indicado.
Art. 472. Aos doentes, que vierem se medicar no posto.
será dada baixa extraordinaria, no caso de ser constatada pelo
medico tde plantão molestia comprovada que o in:possibilite de
dirigir-se ao seu corpo ou repartição, afim de receber a respectiva baixa.
Paragrapho unico. Exccptuam-se, apenas, do disposit.ivo
deste artigo os officiam:; em transito ou outros que não se
achem addidos a qualquer corpo ou C§tabelecimento da
guarnição.
Art. 473. O medico r] o plantão deixará sempre consignadas no respectivo livro do partes as occurrencias que se
derem durante o srr·viço, designando, quando se tratar do soecorro medico, os nomes dós indivíduos assistidos, natnrrza
da assistencia e material uf,flir,ado o empregado.
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Paragrapho uni co. Sempre que se verificar qualquer occorrencia extraordinaria, technica ou disciplinar, o medico de
.servü:o dará in:mediatament.c sciencia do facto ao dirootor.
Art.. 17 L Os casos de moles tias contagiosas serão transportados em viatura especial, exclusivamente destinada a esse
fim, e, na falta desta, polo Departamento Nacional de Saude
Publica ao qual deverá ser reqnfsitada a remoção.
§ 1. o Os casos de 1doenças infecciosas c infecto-contagiosas serão removidos directamente para o Hospital de Isolamento.
§ 2. o Sempre que fôr attendido qualquer pedido de re~
moção do casos de doenças contagiosas ou suspeitas, deverá
o medico fazer dosinfectar, no regresso, a respectiva viatura.
Art. 47'5. O medico de plantão, só deixará o serviço
depois da chegada do seu substituto, a quem transmittirá
qualquer ordem ou detcrrr:inaç.ão a cumprir.
Paragrapho uni co. Ao assumir o serviço, o medico deverá
examinar a caixa de prompto soccorro, providenciando no
sentido de achar-se a mesma nas condições de apparelhamento
indispensaveis para o fim a quo se destina.
Art ..476. Na secção do Posto Medico, haverá para os
demais serviços qne lhe são correlatos, um mecanico e dous
motoristas, além dos serventes c enfermeiros da estação que
farão por escala o sr,rviro da secção.

:Art. 477. A Policlínica tem por -.fim proporcionar aos
officiaes, praças do Exercito, Prr.pregados civis do Ministerio
da Guerra e respectivaR familias, serviços de consultas nas
diversas especialidades medicas. c cirurgicas.
Art. 478. A Policlinica funrcionará em dependencias
da estação apropriadas aos sflus fins, com as installações ne ...
cessarias e o apparPlhamcnto indispcnsavel.
DOS SEHVIÇOS CLINICOS

Art. ~70. Os serviços clinicos da Pol:clinica serão assim distribuídos:
a) Clínica medica;
b) Cirurgia geral;
c) Vias urinarias;
d) Oto-rhino-Iaryngo-ophtalmologin;
e) Physiotherapia;
f) Odontologia.
§ ·I . ., Poderão ser ercados novos serviços de especialidades, desde em fl a TH'atiea dflmonstro a necessidade.
~ 2. o Os servh~os mcdicns e cirurgicos se.rãn sômente
do consultas, operações o curativos feitos na policlínica, não
havPnrlo Sflrvir•o PXtf'rnn domicUiario corrnlato.
. . ~ 3. o Cada Sf'rviço fm~ccionará em sala independente e
devidamente adaptada, nao podendo ser inferior a duas horas
o tempo do seu funccionamento.
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Art. 480. Os serviços da policliniGa funccionarão _diariamente, excepto aos dorr.ingos e feriados, e obedecerao á
tabella e horario organizados pelo director.
Art. 48i. Haverá em cada servico um livro para matricula dos doentes e registo das observações clinicas, assim
·
como mappas mensaes para a estatística. .
· Art. 482. As pessoas de fafi\ilia d~ q:ue trat~ o art:. 477
são as seguintes: esposa, filhas solteiras ou vmvas, hlhos
menores, mãe viuva ou solteira, irmãos menores e irmãs solteiras ou viuvas, mantidas pelo official, funccionario ou
praça.
·# ~
Paragrapho uni co. Igual exigencia será feita aos empregados diarisats, serventes o operarios do· Ministerio da ~uerra,
devendo o attestado ser passado pelo chefe da respectiva repartição.
Art. 484. As consultas dos diversos serviços :Serão feitas por meio de cartões distribuídos ·na portaria, pela ordem,
uma hora antes do inicio, exeeptuP.ndo-se ~penas os casos. urgentes que serão immediatamente attendidos pelos II'espectivos
fJrofissionaes.
!

.

-;·.:. ·

DOS ENCARREGADOS DOS GABINETES

Art. 485. Os encarregados dos gabinetes serão tantos
quantos forem os serviços em funccionamento, devendo sempre o director ser encarregado de um delles.
Paragrapho unico. O numero de dentistas não será inferior a tres, assim como o tempo de serviço será no minim~
de tres horas.
Art. 486. Aos encarregados dos gabinetes incumbe:
1) Comparecer diariamente ·:1 policlínica e permanecer
durante as horas marcadas no gabinete, tenha ou não consultantes;
2~ ter sob sua responsabilidade a carga de todo o material do gabinete;
3, manter a ordem, disciplina e ·hygiene do gabinete a
seu cargo, zelando pela conservação do respe.ctivo material;
4, effectuar a matricula dos doentes que se a:p.resentem
á consulta e registrar minuciosamente a observação clínica
dos mesmos nos livrós destinados a este fim;
5, registrar diariamente o movimento do gabinete; organizar c remetter ao director a estatística mensal dos mesmos;
{), fiscalizar o direito; aos serviços da Policlínica, dos
doentes que se apresentem á consulta, solicitando providencias ao director sobre qualquer duvida nesse sentido;
7, solicitar, por escripto c com justificação, ao director,
a substituição do material deteriorado em serviço ou acquisição de outro qualquer que seja preciso para a regularidade
dos trabalhos a seu cargo;
8, executar os scrvicos cxtraordinarios e urgentes ordenados pelo director. ·
Art. 487. Na secção haverá enfermeiros e serventes para
os diversos serviços dos gabinetes.
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Secção de p1'ophyla:JJia
Art. 488- A Secção de Prophylaxia tem por fim proce-•
der á desinfecção c expurgo nos quarteis e estabelecimentos
militares.
· !.~~~i
Art. 489- As rcqnisiçõc~ para esse serviço deverão ser
feitas .por escripto pelos commandantes, directores ou medicos dos respectivos corpos e estabelecimentos.
Art. 409 .. Afim de proceder ao serviço de desinfecção ou
expurgo requ i8itado, o director ou pessoa por elle designada
indicará aos respectivos ehefrs medidas preliminares, em
relação ao pessoal, mobiliaria e demais material do local a
desinfeetar, afim do serviço não sof,fror nenhum embaraço
nem haver re:-::1pon~ahilidadc para o pessoal que o fôr executar.
Art. .~·9'1. Para 0ssf' sPrvico havcr:í um rnachin ista e tres
desinfcetador~s.

nispnsiçtín transitoria
Art. 192. O serviço dP clínica homceopathica existirá
emquanto permancccrmn no quadro de mcdicos adjuntos os
homceopathas cnntraef.ados para osso fim.

CAPITULO IX
DEPOSITOS DE MATERIAL SANITARJO

Dns

d~~pnsitns r,

seus fins

Art. 49·3. Os drposit.os de material sanit.ario teem por
fim assegurar. a tonos os serviços de sande do Exercito, o
forn~eimr:nto dn mal.nrial nccrssarin ao scn funccionamento,
tanto no tempo de •paz. como no de guerraArt. 494. Havcr:i um Deposito .CPntral na Capital Federal e drpositos rng-ionaes nas 2n, 3" c ·1" rog-iõe:-::1 c 1" c ,2•
eircumscripç.õcs militares.
Art. ..1·95. O Deposito Ccnlral 'a.basteccw{t. dircctamente
os outros depositos c as 1", 5 na r 7" rcg-iõc~. militares; os
depositas rf'gion:ws, :ís rf'spcctiyas rrgiõcs c eirrmnscrpções.
3

,

J)r,pO'iUo Central
I

Art. ~W6. O Deposito Central terá duas divisões technicas. Becretaria, porf aria, secção do rocebimf'nto c f'X•PCdição
e secção do officinas riP reparacão.
Art.. 4'!117. As dnas divisÕt's são:
1", do maf.f'rial ..;;anifarin d0 paz;
2a. do mafcl'ial ."ali i I arifl d(l campanha. inrlnsivr medicamentos.
Art.. 4~8- A scc<;>iln dn recebimento e expedição do material é incumhida dP rf•rPhcr l.odo material entrado para o
depositn. disp/)1-n pa m n nf'rrssario exame pela com missão
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respectiva e entregai-o depois á divisão a que é destinado;
receber das divisões o material que deve ser fornecido aos
diversos serviços ou estabelecimentos e preparar o acondi ...
cionamento a,fim de ser expedido aos seus destinos.
Art. 499. A secção de officinas de reparações é destinada
não só á reparação e concertos do material, instrumental e
viaturas em deposito, como do distribuído aos diversos snrviços de saude·
Art. 500. O Deposito Central é subordinado directamente á Directoria de Saude da Guerra e os aepositos regio.naes, aos respectivos commandantes de regiões e circumscripções milHares. por intermedio dos chefes do servico de
saude, sendo os fornecimentos ;fil.scalizados de modo geral
pelos inspectores .permanentes.
Art. 501. Os dC'positos serão inspeccionados em épocas
indeterminadas pC'!o::; inspectores permanentes. Nessas inspecções será julgado o estado de conservação de todo o material
existente o examinada a respectiva esccripturação.

Pessoal, nomeações c substituições
Art. 502. O Deposito Central do Material 'Sanitario terá
o seguinte pessoal:
1 director, coronel on tenente-coronel medico;
J• Divisão

1 chefe, major medico;
1 adjunto, capitão ou tenente medico;

2"' Divisão
1
1
1
2
1

10
2
1
1

1

IO

chefe, ma,Jor medico;
adjunto, capitão ou tenente ,pharmaceutico;
almoxarife, capitão contador;
adjuntos, primeiros ou segundos tenentes ·contadorr::;;
secr.etario, official de administração·
sargentos auxiliares de escripta;
guardas de divisão;
porteiro;
ajudante de porteiro;
continuo;
serventes;
Pr'ssoal das Of{icinas

1 car.pinteiro;
1 mecanico;

1
1
1
4
1
1

cuti1eiro;
segeiro;
correeiro;
encai:xotadores;
motorista;
ajudante de motorist,.
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Art. 503. O dirrctor, chefes de divisão e adjuntos serão
officiaes ef;Jectivos dos respectivos quadros do Corpo de
Saude, nomeados por .portaria do ,ministro. mediante proposta
do director de Saude.
Art. 504. O porteiro, ajudante de porteiro, guardas de
depositor mecanico, mot.orista e ajudante de motorista, continuo, serão nomeados llelo ministro. mediante pro.posta do
director do deposito por intermedio do director de Saude.
Art. 5ür5- Os officiaes contadores e de administração e
os sargentos auxiliares de escripta, serão nomeados pelas autoridades competentes.
Art.. ·506. Os demais empregados serão nomeados pelo
d 'rector do deposito.
Art· 507. O director será substituído nos seus impedimentos pelo chefe de divisão mais antigo; o chefe de divisão.
pelo seu adjuntoAs demais :mhsf.it.nições serão ordenadas 1pelo director,
tendo em vista a boa marelw. do serviço.
,.\TTRIDTJJÇÕES E DEVERES DO PESSOAL

Do dü·eclor

Art. 508. Ao director competem todas as attribuições administrativas c disciplinares de commandante de corpo de
f.l'opa e mais as seguintes:
1) Manter o deposito provido de todo o material necessario, requisitando ,para tal fim as providencias indispensaveis;
2) Satisfazer, quando pcí'feitamentc legalizados, os pedidos communs ou extraordinarios de material;
3) Pro pôr á Directoria de Saude da Guerra as medidas
que entender para melhoramento do serv~co, mudança de
typos ou modelos adaptados no material sanitario. de accôrd·1
com os ~progressos da scinncia c industria;
·.1,, organizar modelos para a cscripturação, simpli.ficando-a tanto quanto possivC'l, som prejnizo da clareza e fiscalização;
5, apresentar annualmentc, até 15 de janeiro, ao· director
de Saudc um relatorio dos serviços do deposito, no qual proporá de accôrdo com os seus estudos e observações, a8 medidas que julgar convenientes para adopção no Exercito, no
sentido de aperfoir,oar o mais possível esses serviços e tudo
quanto se refere á constituição e mobilização do material sanitario.
Art. 500· O chefe de divisão mais antigo exercerá as
funcções de fiscal·
Dos chefes de div1:são

Art. 510. Ao.;; chefes rlc divisão compete:
1, dirigir os serviços affectos ás respectivas

divis·õeg,
coordenando as medidas geraes, de modo a manter a unidade
de vista e de prineipíos na cxecn~,;ão, de accôrd'o com a orien.

~CToS DO PODE'!\ EXECUTIVO

397

ta~ão do director, e assegurar o funccionamento da divisão
;por processos faceis, rapidos e economicos;
12·. examinar e instruir com os necessarios documentos
·e informações todo sos assumptos e negocios da sua competencia e que devam subir a despacho do director e autoridades superiores;
3, organizar de accôrdo com o que for estabelecido ~pela
nirectoria de_ Saude a nomenclatura do material respectivo,
com designação das unidades em que devam ser expressos,
padrões, modelos e typos a adoptar, fazendo periodicamente
a revisão e alteração conveniente, afim de com ella preparar
tabellas de artigos para as acquisicões e fornecimentos;
4, velar pela boa arrumação e acondicionamento do material de modo a facilitar a rapidez da expedicão e do balan~o
de accôrdo com o almoxariofe;
5, informar nos pedidos de ,fornecimento quaes os artigos que existem no deposito da respectiva divisão e podem ser
immediatamente fornecidos;
6, providenciar para que não haja demora nas informações dos papeis c fornecimentos do material, que deve ser
expedido;
7, assignar as notas de remessa do material, para expedição;·
8, verHicar conRtantemente o estado do material em deposito, entendendo-se com. o aJmoxarUe, por intermedio do
director, sobre a melhor arrumação e acondicionamento es~pecial dos diversos artigos;
9, colligir os dados estatísticos referentes aos servicos
de suas tlivisões e apresentai-os até 5 de janeiro ao director
do deposito para o relatorio annual;
1O, attendcr aos pedidos legalizados, depois de visados
pelo director;
11, dar conhecimento ao director das necessidades e occurrencias do servico, propondo-lhe as medidas que julgar
convcn i en tcs.

DoS. adjuntos de divisão

Art. 51-1. Aos adjuntos de divisão compete:
i o, aux'iliar os respeetivos -chefes nos trabalhos, executan...
do os serviços que lhes forem determinados.
Do almoxarife

Art. 512. O almoxarife tem a seu cargo a guarda, conservação, reparação e escripturação de· todo o material do
Deposito.
Paragrapho uni co. Os adjuntos o auxiliam em suas obrigações, compartilhando das mesmas responsabilidades sobre
o material.
Art. 513. Além das attribuições geraes do official almoxarife dos corpos de tropa, tem mais as seguintes:
t•, manter em dia a escripturação .de todo o material.
afim de -conhecer com precisão .e promptamente o estado das
provisões dos depcsitos das divisões;
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2•, regular o emprego das verbas destinadas ao material
das divisões, discriminando-as;
a•, manter a ordem e o ass-eio nos depositas, fazendo
arrumar e acondicionar os artigos seg·undo as instrucções dos
chcf~s das divisões;
4", providenciar sohrn o acondicionamento e expedição
do material, de accôrdo com a nota de remessa enviada pela·s
divisões;
· ' '
5", archivar na devida ordem c com discriminação clara
,. pn•eisa Lodos os docunH'IÍios J'l)!ativos aos dcposito:r. das
divisões;
6", propôr as medidas que lhe parec-erem convenientes ao
melhor andamento do servic.;o a seu cargo, tendo em vista
~ubrt'htdo us inl.eressí~f\ lia .Fazenda :\facinnal:
7•, receber todos os p-edidos de compras feitos pelas diversas divisões do Deposito e d~spachados pelo director, distribuindo-os pP.los fornec1~dores do estabelecimento, de accôrdo com a clcsigml('ão dos rDspceU yos contractos ou resolução
superior;
sa, informar os pedidos que não forem objecto de contracto, indicando os Jll'('um·cs rn·pços, que tiver obtido no mercado para a respectiva eompra;
9'\ escripturar em lhro proprio o preço de e!Hla artigo
adquirido por compra e o llOmc do vendedor;
10, receber do directoe todas as .facturaf! e mais do ...
eumcntos relativos ao fornecimento procedente de compras,
por conta do Deposito, nas praças estrangeiras, submettel-as
a despacho na Alfandega n entregar com a maior brevidade
os respectivos vulmncs na secção do recebimento c expedição;
11, preparar a nota pm·~~ o embarque do material a expedir para fóra do Districto !Federal, apresentando-a ao di1 rctor !JUra o devido despacho;
12, fazer as requ isiçÕí!S, que se tornarem precisas, para
oslradas de ferro ou comr>anhias de navegação, que tenham
de effcetuaJ' o transpnl'te. a~signando-as e apresentando-as á
rubrica do director, ~ organizando em seguida os despacho!!
respectivos;
13, preparar e submetter ao director todo o expediente
e correspondencia relativ'os <l expedição dos conhecimentos de
cmbarqtw aos r1•~:pee L1vos con:-:igna I a t·ios.
Art. 5H. Ao almoxarife adjunlo, encarregado da secção
de recebimento ;~ de cxpedit,\ão, compete:
1°,. recebe-r os volumes de material destinados ao Depo~if.o c ·tlispôl-os eonve11icntcmente para s-erem apertos pela'J
e;ommissões de exame;
2°, entregar aos Depositas das Divisões o material recébido, depois de examinado e despachado pelo director;
3°, receber das Divisões o material, que deve. '2~1' expedido, mediante recibo passado nas respectivas notas de r-emessa e rlispôl-(.) para o exame da commissão destinada a
assistir ao seu acondicionamento;
4°, escripturar no livro de expedição, por volume, o material expedido, consignando alti o numero do volume' e des-
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tino, . mantendo a numeração desses volumes, a c:eguir. de
janeiro a dezembro;
.
5°, conferir os t-ermos àe abertura e exame, remettidos
ao Deposito pelas unidades oti estabelecimento·s, com o livro
de expedição, fazendo nos proprios termos a declaração do
resultado dessa conferencia, e remettendo-os ao director por
intermedio das divisões;
6°, providenciar sobre tudo que se relaciono com o serviço de expedição do material a S€r fornecido aos depositos
regionaes e s-erviços de saude;
7°, providenciar para que os volumes. promptos sejam
despachados com a maior brevidàde.

Do secretario
Art.· 515. Ao Sf'cretario compete:
1o, dirigir os sPrviços da secretaria, archivo e bibliotheca,
mantendo nellcs a maior ordem e disciplina;
zo, escripturar, pessoalment·e, a correspondencia de caracter reservado;
3°, preparar a corrcspondencia a ser expedida, entregando-a depois ao poríriro para os devidos fins;
4°, ter s-empre em dia a escripturação de accôrdo com
os modelos;
5°, reunir e crdreg<tr diariamente ao director a correspondencia recebida;
6· distribuir pelas divisões o expediervoo despachaído
pelo director;
7°, subscrever as certi,].ões e demais papeis congeneres,
que tiv-erem de ser assignados pelo director;
8°,. conferir e authenticar as cópias de documentos exishmf.es na secretaria, ff)itas por ordem superior;
9°, ter·' a carga do material de expediente necessario ás
diversas divisões,, see<,:ões e mais dependencias" do Deposito;
to. apresentar trimentJalmente ao director uma relação
los artigos de expediente, que, com autorização do mesmo,
.forem utilisados no serviço da repartição para se ordenar a
respectiva descarga;
11, ter uma selação dos objectos que se acharem no
gabinete do director, vic~-director, chefes de divisão, secretaria c domais dependcneias, feita de modo a faciliar a conferencia da carga.
0

,

Dos guardas de depositas

lArt. 516. Aos gnardatJ de deposito das Divisões compete:
·
1o, zelar pela guarda e conservação do material, pertencente ao deposito da respectiva Divisão, sendo responsavel,
perante o almoxarife pelas faltas e entragos do material;
2". abrir e fechar os depositas; cujas chaves ficam sob
a guarda do porteiro.

fAcTos no
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Dos au.xilim·es de esc1·ir.ta
Art. 517. :Aos sargentos auxiliares de escrLpta compete:
Desempen~lar todos os trabal,hos de escripta, qu~ lhes
forem distribuídos, sendo responsaveis pela conse:r'vaça() do
material a seu cargo.

Do 1J01'leiro
Art. 518. Ao porteiro compete:
1°, abrir e fechar o

estabelecimento ás horas marcadas
pelo director;
2° a guarda c eonservação dos moveis da repartição, os
(]Üaes tricam sob sua responsabilidade;
3°, ordenar e dirigir o serviço de limpeza da repartição;
~o. receber c expedir a correspondencia que lhe fôr entregue pela sccretai'ia, fazendo registral-a no livro de protocollo:
5o, fiscalizar o sen:i~o dos serventes;
6°, ter sob sua guarda o livro de ponto;
7°, impedir a sabida de qualquer Jbj~cto, que não fôr
acompanhado da reS~pectiva guia;
\
8°, guardar as chaves dos depositas das Divisões depois
de fechadas pelos repectivos guardas·.
Art 519. Ao ajudante de porteiro compete auxiliar o
porteiro em suas obrigações e substituil-o nos impedimentos
temporarios.

Dos demais

empregado~

Art. 520. Os encaixotadores,. carpinteiro, continuo, serventes, mccanico, motorista, ajudante de motorista, cutileiro,
correeiro e segeiro, cumprirão as orden'5 que receberem, não
t-6 quanto á execução dos serviços das suas capacidades, como
quanto á de outros.

Constituição c acquisição do rnaterial
Art. 521. O material sanita r-io comprehende todo o
instrumental cirurgico, material de curativos. drogas e medicamentos, accessorios e tudo que faz !Parte do material dos
serviçot3 de saudc,· quer para o tempo de paz, quer para o de
guerra.
Paragrapho uni co. ri.' odo o material ~e r á especificado em
tabellas organizadas na 'Direetoria de Saude e de accôrdo com
os modelos e padrões que forem adaptados.
Art. 522. O modo de acquisicão, rerebimento e fornecimento do material sanitario, bem como' os modelos para a
e6crtpturação dos Depositas serão regulados no Regimento
·
Interno do~ Deposites.
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IJEPOSITOS H.EGIO~AES

:Art. 523. Os depositas regionaes de material sanitario,
toem por ifim abastecer os ser:vi~os de snude d~ corpos . do

tropa c estabelecimentos militares situados na~ regiões e cu·cum8t!·ripçt'Jeos a que estão adstrictos.
§ 1. o 'reem .a denominação de Depositos de Material Sanit.ario de tal região ou circumscripção, sendo a organizacão
e fuuccwnamento semelhantes á do Deposito Central, guardadas as devidas proporções.
§ 2. o ::\Jlém das duas Divisões· para o material do serviço
li{~ ~mude de paz e de campanha, os depositos regionaes tet•m
mais uma Divi§ão para dnposito t1c medicamentos, drogas ~
m~tcrtat rlc pharmacia.
Art. 5·~·L Os depositos regionans são abastecidos dil'ectamcntc pelo Drposito Central c Laboratorio Chil}1ico l)harmaceutico Militar, podendo se abastecerem tambcm nos mer··~adns locac~. quando haja .mais vantagem ,para o serviço
o
f!~ eofres publicoos.
Arl. 5::!5. Nol-! deposito:;; rrgionaes são feita~ api'JU\S peflU('na~ r·pp~u·n~~Õl'!--1 dn mal e r ial.
Ar L 5:!ü. ()::; tlt'posil os regiouaes trem o seguinte pes ...
.!foal:
·J director, major medico;
2 chefes de divisão, capitães ou tenentes medicos;
l chefe da divisão de pharmacia, capitão pharmaceutico;
t adjunf.o, 1" tenente pharmaceut.ico;
J secretario. official de administraci:l.o;
l almoxarife, offical contador;
~
:J guardas d(~ deposito; •
·l :-;argnntos auxiliares de escripta;
~ manipuladorcs;
1 JlOrteiro;
l carpinteiro;
:! encaixotado! cs;
1 cutiJeir·o;
4 serventes.
t!APl'tULO X
LAlJOHNromo .MILITAit DE BACTERIOLOGIA
JJv laboratm·io e
.Art. 5:!7.

q

SCltS

{itJ,s

I,alJo~·ato_rio Mi_lilar de Bacteriologia, dire-

etamento !-'lliJordmado a Dtrcctorm ue Saud-e da Gucna, tem
pur fim:

a)" cstwl~1: as molcstias t.ransmissive.is, no meio militar;
, . ~) af)crf mçoar os alumnqs da Esco~a d~ Applicação do
891 vu;p c c Sa~tde, !IaS pcsqmzas bactm·wlogiCas c ·chimicolnologwas apphcavcts nas formações sanitaria~, em tempo de
1Jaz ou de guerra;
_c) fam~Ita:r:, aos _serviç~s clinicas dos estabelecimentos do
serviço samtarw do }Jxercito, c juntas militares de inspec~~ãu
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de saude, os reeursos de que houverem mistér relativamente
ao diagnostieo de doenças;
d) facilitar aos of'ficiaes do Exercito, Armada e outras
corporações militares, pessoas de suas famílias e funccionarios federam;, OH moios de diagnostico ao alcance do laboratorio, mPdiantc indemnização pela tabella de preços em vigor,
quando para isso estiver apparel•hado;
c) ost,udar e preparar os meios de tratamento e prophylaxia das doenças transmissíveis.
Art. G2R. O laboratorio funccionará em edifício apropriado aos lliffercntes serviços qtw lhe são affectos com as
seguintes secções teehnicas:
1 baeíeriologia (' parasif.ologia;
2". anatomia paf.hologica c chimica biologica;
3a. vaecina-> c sorologia.
Art. 529. O 1aboraforio f.eJ'êÍ salas especiaes para essas
seeções. para inomda!;ÕP:-;, ntllllra:-;, balanças de precisão, microphofugrapltí~. polm·inlf~fria, viveiros, piscinas, serpentario,
m;tribaria, paYilhõr~fl d0 isolamento, etc. Para o serviço de
administração - saln3 para a direetoria., secretaria~ portaria,
nrehivos, hibliof,h,-.ei1, deposito~, vestia.rio. lavagem de vidraria. reparação liP appar0lho~.
3

,

Pessoal f er:hnif'n e

administrativo

Art. 530. Para a exeeução dns scn;iços, contará o IaboratJrio com o seguinte pessoal:
1 director, maJor medico;
3 chefes de secção, capitães meúicos;
:3 auxiliares de secção (subalternos medicas
3 auxiliares de secção (subalternos pharmaceuticos);
-1 almoxarifc, officíal nontarlor:
·1 porteiro;
2 sargentos auxiliare:; de ~~6cripf.a:
1 Si!rgento contador;
6 serventrs para o serviço technico;
2 serventes para o servi co administrativo.
Par~•grapho unico. As nomeações do pessoal technico serão feitas por portaria do ministro da GlJerra, mediante proposta do rJire~~tor de Saude. Os auxiliares serão distribuídos
pelo director, de accõrdo eom as exigencias do <:;erviço e especial izações teci mica~.

Art. 5:lt. HavP-rá no laboratmio ltm consel•ho de admi.:.
ni::;tração quP. providenciará Robre tudo qnP. dis~rr respeito á
rP~eita e despeza do esfabeleeimento.
Art. G:l2. O eonselho do lahorator·io I,P.r:'i as scguinte3
1lnlações:
a) massas p&ra expediente, luz. fori'agem, df~spezas
miudas:
b) verba especial \·otada para despezas diversas;
c) verba resnltanLP dos exames feitos no laboratorio.,
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Art. 533. A l'enda proveniente doa exames feitos sera
recolhida sernanalmcnt(; pelo almoxarife; ao cofre do conselho o applirada na. acquisição de apparelhos, reactivos o livros, para . o lahcratorio e para supprir drficiencias do
HH'Hmas .
.Art. 534. O t:ouselho se regerá pelo regulamento de
administração dos l'orpos de t.ropa, r·epartições c estabelecimentos militare~-

,\'I'THIRUIÇÕES E DEVEH.ES

Gnmpete ao director, além das attrmuiçõe:::
e dí:;;nipl in ares de commandanf e de cnrpo,
ma i f; a~ seguintefl:
I'\ fiscalizar todos os ;;;erviçn~ executados, .sehdo respon-·
savcl. perantr, o diT··~ef.or.· do Saudc, pela boa execuçã.o dos trabalhos do laboratorio;
2", apresentar :HJ fim de cada. anno o relatorio ger'al dos
f.r·aha I11os feitof-; no lahoratorio, com as respectivas estatisti-·
tiaS, apontando mirnwiosamente as medidas dr ol'dcm geral
em lHmeficio do esf.ahelecimento e, no que estiver na esphera
d~ ar-r~ão do laboratof'io, em beneficio da saude da tropa;:~". providenciar para a publicação, na Rnvista da Dirf"rtoria d(~ Saude da fiuer·ra, de qualquer trabalho oriundo do
1lthnratorio que prln Rett valor mereça ser divulgado;
4°, rubricar oo livro~ da escripturação, boletins e tabel:a..; dP exames feHos no laboratorw, sendo prohibida a enf.reia dA qualquer t·r~sult.adn · dP exame sem a sua assignaArt..

ti35.

adrn~nistrativas

tura;
5(•. f.mtender-se

le,·imentos

e~trangf'iro

~.~om os directores dos hospitaes, estabe-militarr~ P institutos de bacteriologia do paiz e do

sobrfl l.ndo que diga respeito ao 'bom desempenho

dr.<> traf,r lhos do laboratório:
IJ•,

indica!' ao director ;ie Saude da, Gut:'rra os offidaes

l<·clrni•:ns mnis apl.os para servir no Iaboratorio;

r, nomear os 'sm·ventes, suspendel-os do exercício de
suas funcções, appliear-Ihes penas disciplinares e multas, de
accôt'do com .o estabelecido pat'a os Hospitaes Militares e demitf.il-os, t11do rle ancr)rdo eom a legislação em vigor;
8", propor ao rninistro, pol' intermedin do direet.fw f.Je
~aude. qualqner mndifiea~ã.o na t.ahella de preços doR fL'ounes
e estabelecer os quP não constem da tabella official;
9~. attender aos pedidos de axames solicitado~ tiirP.cta-~
llJI"\n f r'· por offiri<tP.c: ,; funccionarios;
I O'', iueeHfiym· :1 instrurção do pr.ssoal tl'chnieo,. ínstit.u indo conferencia~. adquirindo livro:-> para a bibliotheca e
manf cndo assignaf lll':ts das prineipaes revistas rln a·:;;snmptns
da

P~pccialidadc;

11 ", auxiliar e facilitar. com pessoal e material, os cursos de espccializaçfío, a cargo da Escola de Applicaçã.o do
Serviro de Saude;
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1 ~". organiza~·, quando fuJ' uecess:\l'ÍO, a~ escalas do:~

plantões o d.o serviço em domicilio, bem como iustrueçõcs para
o serviço interno.

Art. 536. O dircefor será sulJsUtuido nas suas faltas e
impcdimeutos pelo dJf'fe ue scc~~ão mais graduauo ou antigo.
Dos clw{cs de sccçã&

Ad.. G37. Compete ao~. chcf,!s de secção:
1o, executar.· a~ perícias que lhes forem

uired.amente
eummetidas velo dircclor;
2°, fazer executar pelos auxiliares, fiscalií-:andu a cxcew;ão, as que lhe não f'ol'etll tlü·ectamentc designadas;
3", providenciae pat·a que :.t sPeçãu seja provida uu Ludu
o material neecssario:
4°, providenciai' par.·a que o~ nxames sPja111 exc.,eutacto·s
(~om a hreYidadc possi\el, afin1 de ('\·itar redamaçües de
qw~m tiS sulicilou;
5°, eonfe1·il· os peuidos de• makrial que lhe foJ'Clll ende~
roçado~ pelos au x il iar'es;
ô 0 , organizar as e:;latülicas dos Lr·ai.Jalhos fcil us na '1-W{'ção }JUra figurar· 110 l'f~latorio annnal do directqr;
7°, conferir os relatot·ios sobrP perícias, holel.ins (~ tabclJas de exa111es feitos na scc(;ão. antes de apresenlal-os ao visto
do dirrcfor:
8°, promover pel'anf.,~ o d irPelot' os mclhor.·aJJH~ntos quo
,julgue ncccssal'ios ao serviço;
no, conununical' immediatauwnLc qualquc!' oecurreucia!
grave, faltas disciplinares ,L•mfim l.udo que se passar na set'Ção ou fóra uclla. que prejudique a l'eputação do estabelecimento, a diseipl in a c a moral.

/)os

au.~ilim·c.r;

tcclmicos

Ar!. r>: IH. Compde-lhc·s:
1", real izal' os exames que ll!(':'l f' orem di·::iLt•iiJu idos pelo
dircctor on c h Me dn sPcção;
·
2°, assiguat· os boi,~ I ins de exames qun pratiem·euJ ou
J·nlafurios de pel'icias;
:1°, organiZai' pediuos UI' lllUif'rial tcehnico:
·Í
preparar os HWiotl de cnlt.w·a c eorantes w:mae~. auxiliados pelo sPt'YPnlf' da 'f'ocção;
5°, anxiliar o clll't'n Jta exeeu~~ão de touu o f l'aiJallto da secção.
Ao auxilitu· HJJ:tfl•mo-pathologisln eompcto mais a orguHiza~~ão do mustm anal .()lu i co.
Ar L fl30. O anxiliat· mais ~l'i:HJuado da see~~ft.o substituirá o ehefe, nas JuHa~ e impedimentos.
0

,

J)O

o.llllUXUI' Í{e

Al't., 5.í0. 'A.ll;Ul flas af.trilmi~_;Õl'S gera(.•~ do alwoxarifl!
do corpo de tropa, ealw-lho mais:
1o, organizar os pedidos L! c nmtel'ia 1 uece~sal'io au ser-

' i~·u do ;Lal.JoraJoroi;

40~
C) o
coniorir ns ronfns de forner.imenfo no sentido dC' vorific;r' sua P;xactidão, afim dG ~errm aprfY~cntadas ao Oonsolho;
3.,, registrar em livro esp('cial a~ quantias rntradas. rp ...
!ativas no pagamento dos oxamcs indemnizaveis;
lt", ter •Sob sna gu~rda todo o material do I~ahoraforin,
~nndo rosponsavol poi· qualquer extravio:
r, o, oscripturm· os livros do carga do maf.nrial;
Go, pt·ovidonciar rclal ivnmrnf.n ao fm·necinwnfo <.11' animac·ii para o biotorio; 7°, recolher scmananlment.e no coft'C f]o Cnmwlho a rrnda
pi'OYnnienl.n dos pxamos feil.os.

Dos rmxiliro·s de r>sr:ripla. c rnntabiliddvlc
Art. 541. CompP-t.e aos auxiliares do /nscripta c contallilidadc auxiliar fndo o Rrrvi...:o dr n~cripf.nração rlo I.ahm•a ...
forio.

· Dn porteiro
Al'l.. fí12. Compete ao porf.ciro:

1", abrir o fechar· a rcpar·fição na~ horas rPgnlamrnlm·p~:
2°, riscnlizal' o scrvi~.~o de limpPza dn PstahP!t'rinwntn n
dit·igi!-o, para o qne frJ'á soh suas rwdens iürlos. o~ F:I'I'VPntPR;
3", I'l'PP.hi'J' Lndn o mat.erial destinado a nxanws. Quando
sn f1·atar do oxamP~ perli'dos offirialmont.e, fazf'r rf'gistrar
Pm I ivro especial a natureza do exame, datas em qtw fni di-Ririhuido o exanw para ser e:wcnlado f~ em QUf\ df\va firar
prompto; logo que o resultado do exame t.enhn sido Pnf.rrgnn
ou expedido, registrar no mesmo livro a data da Pnf.rf'ga ou
nxpcdição. Quando se tratar de exames que devam Sf'l' in.dPmnizadm;, onf f'lld(lr-se com o almoxarifo anto·s dP qualquPt'
df\1 ibm·ação; no caso dn auseneia do almoxarifc podrr:l. t·rcnh(lr as quanf.ias y·clativas a exames, enjos Jlrrçns ('nnstPnt
dá f.alwlla nfficial, f\Xpcdindo os respectivos cartõPs.
Disposiçõe.fl

ge J'aes
1

Art. 513. Em caso dr urgencia, a directoria providen-.
dará .para que os ·Pxames possam sm· ~effectnarlos mn qualquer dia c hora.
Arf. 544. A directoria poderá, com permissão das autoridades competente~. designar qualquer official sob suas ordens para cffectum· estudos ..colher material, Pf.c., em qualqum·
ponto do Paiz.
Art. 545. Para o serviço em flnmieilio. os officiaC's sel'iío designados por escala.
Art. 546. Hclativamente aos exames feitos. mediante
indcmnização, havf·rá um livro especial, onde serão registrados
os pagamentos. A cscriptnração desse livro ficará a cargo do
almnxarifP ou quem suas vezes fizer.
Art. 517. Haverá para escripturação os seguintes livros: protocollo, regi.stro de correspondencia, registro de sabida
e entrada •cte livros da bibliotbeca, ·catalogo da biblio!:heca.

Af:'lns nn

carga. o drscarga
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tJ,~ matP1~ial,

residencia do pessoal. nomeações

'e fés de ,_)fficio df' emJH'egados, ar..tns do ConsPiho, li\To eaixa de
entrada e sah ida tle diuhniro do cüfrf', talões dn pedidos f} I'

material.
Art. 548. Nenhum exame será effectuado no Laboratorio. sob qualquer titulo, s.-~m sciencia do director.
Art. 549. Relativamente aos exams solicitados, só fi·cam dispensados de indemnizal-os as praças e pessoas de suas
famílias, isso mesmo qt tando o exame fôr pedido, por ~escripto,
por m·edico c trouxer o visto do commandante on chefe da unidade em que servirr.m, ou seu substituto.
Art. 550. Os exames pedidos officialmente serão gratuitos, desde que seja declarado para que fim se destinam.-tratamento de .doentes ltospit.alizados. f•sclarceimPnto de diagnostico para insJweçõe~ dP :;aufle, ete.
Art. 5l51. Nenhum holotim d1· exame ·er·:í ent.regue, sem
que fique regist.rnrln. pPifl nwnos f'llt r~'snnw, n rosultado da
,perícia feita.
Art.. r~ r>~. Os "f fi,. iaes Iechnicos. sú serão obrgados a
aLtender a pedidof-1 d1• 1•xame em domicilio. quando se t1;at.ar
de r·equisição feita por· nffiriaes do E~eJ~cito activo ou funccio-·
narios do Minisf.Pt'in da Gn1•tTa, eon1 soli(•ifaeão dn medico assistente.
·
Art. 5-53. NtJH easos omissos, vigorarão as disposições
dos outros rf'gulumt~nf.O': militares, no qnP. lhes fôr applicavel.

CAPITULO XI
LABORATORIO CHIJ\TICO PHARMACETJTICO

~HLITAR

OHUANI~ACÂO !<: F'JNS

Art.. 554. O Laborafof'io CllimiPo Phílrnta!'f'lll ir.o MiJi ..
f.ar (L. C. P. M.) tem por fim:
a) adquirir, fabricar, pt'eparar ,p fornPcer os compostos
chimicos e pharmaceuf icos necessarios ao serviçu dB saudH
do Exercito;
b) effrct.uar pesqu izas ehim i c as, especialmente bror.qatologicas ,o toxicologiea~, qur interessem ao Exercito;
c) fornecrr o material w~cessario para o estudo chimicopharmaeeutieo da Escola dt~ Appl icat;.ão do Srrviço de Saude,
proporcionando ao-: pharmaeeuticos a eF:pecialização e conhecimentos c h imicos de applicação militar.
Art. 5:í5. Para a administração P exeeução dos serviços
technico~ o I.ahocatur·io ('Uillfll'fdtí~nd~' ~inco Divisõí~s f:' a Seeretaria.
Art. 556. C:ompel e {t SL•eretaria, que comprehende tambem o Arr.hivo, a exe,~u~~ão dos ~erviços de expediente contabilidade do Psf abelecimento distribui dos nelo respectivo p@~
soa1, conforme sua aptidão especial.
Arl.. 557. A's Divisõrs eornppfe:
A' 1 a (Receituario) :
a) aviamento immediato de todas a.s receitas medicas e
~atisfação doB pedidos dfl medicamentos destinados ao tra-
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tamento dos officiaes, praças do Exercito, funccionarios civis
do Ministerio da Guerra e re·spectivas famili.as, na Capital
Federal.
A' 2• (PharmacotechniaJ :
a) fabricação e manipulação dos artigos que lhe são relativos. inclusive soluçõAs dosadas ( empôlas) destinadqs ao
supprimento das 1 a e 5a Divisões do Laboratorlo;
b) estudar as questões relativas aos processos modernos
e scientificos de preparnções pharmaceuticas.
A' 3• (Chimica) :
a) investigações chimicas com applicação á hyglene militar, analyses bromatologicas, pesquizas toxicologicas e exameR dP subRtancias medicinaes e productos chimicos destinados ao serviço technieo do estabelecimento;
b) pre.paração de soluções tituladas (reagentes) qur> deVAm <;f'r fornPcidaR ao.~ Iahoratorios das pharmacias;
c) estudo· doR mPthodos a empregar para a anlyse de
,agua potavPl em f.t•mpo de paz e principalmente em campanha,
e sobre a applicaç.ão mn gl'ande escala dos processos de ·esterilização rapida;
d) ostndo fio~ meinR de prot.ecção contra .os gazes de
combate.
A' ~· (EsterilizaçõPR e ohjectos de curativos) :
a) esterilização, quando necessaria, do~ productos fabricados no estabelecimento;
b) fabricação de oh.i r. c tos dr curativos asepticos (gazes.
ata·duras, algodões, ·etc) .
A' 5• (Deposito ·e fornecimentos) :
.a) armazenamento de substancias necessarias ao Laboratorio e demais serviços de saude;
'
b) aviamento da~ ordens de fornecimento tP.< sua expediç!io, conforme a det.rrminação que receber. ·
PES81HL DO LABORATORIO

Art. 558. O pessoal do Laboratorio é composto de:·
f director, coronel ou tenente-coronel pharmaceutico;
1 vice-dirrctor, tenente-coronel pharmaceutico.

a)
b)

1• divtsãv
c) 1 chefe, major pharmaceutico;
d)

3 adjuntos, primeiros ou Regundos tenentes pharma-

ceuticos.

2• divisão

e) 1 chefe, major pharmaceutic~;
f) 3 adjuntos. capitã e~ ou subalternos pharmaceuticos .,
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g) 1 ehefn, major phar·uwrruUeo;
h) a <Hijunfos. rapiff\Ps ntt snhalfrrnos phm·mnrrn1t.icos.

i) 1 eh(lf'e, major phaJ'marPuf.ico;
j) ~ adjnnlos, prinu~ir·os nn sPgundos fl'nPntPs pharma ..

crmticos.
f)" divisão
J,:'l 1 cheft', major pha1·macnu f i co;
l). 2 adjuntos, lli'ÍmPit•ns o11 srgnndos

frnl'nf(IR pharma-

rr.ut.icos.
Paragrapllo rmico. Alt'•m do prssoal arirna IPJ':Í mais o
lahoratorin:
o) J srcrefal'i.f.), official dn administração;
IJ) I almoxarift', official cm1fadOJ•;
e) 10 anxiliarPs dn I'!'WI'ipta. sPTHio um nrrhiYista;
ti) I pol'feil'O;
t~) 1 ajud~nfP dn pol'lt>ir·o:
J') 1 continuo;
ti) 8 manipuladorf'S d(1 t" rla;:;sp:
h) 10 nmnipuladorrs dP 2" classe;
i) 12 manipuladorrs dP ;~n rlassr:
.i) 10 praticant.Ps dn '1" clasRP:
Ir) 1O praticantes df' '?a e I asse:
l) 12 praticantes dn :l" <·las•·it';
m) .~ cncaixotadorcs;
n) 2 carpintniros;
O) 1 clectricista:
J)) 1 machinisla;
q) 1 foguisf.a;
1') 1 rarror.ciro:
s) 20 sPrvenf,es.
A'T''T'RIBUTÇÜES Do PESAOAT,

no

dil'('ff.m·

Art. 55n. An diJ'Pcf.or. nlf~m das all~·ibniçõf'f:l ndmint~f.ra·
tivas o discipliJWrf•s dt• ~·nmmmHlnnf~> df' rorpn dP lr·opn, rompdn f'!ólpeeialnwnfP:
1°. aprP~H'nfm• Plll srff•mhro dP rada anno ou. f•m ras"
f'Xcopeional. qnando sn lnl'llaÍ· JH'I'Pssarin, ao di!'retrw "" Raude
•la nur.rra, ncompunhada do rPspPrtiYn ort~amrnto. a rrlação
fias drogas. mcdicanwntos " rlf•mais arf igo~ drsf i nados ao sllpJH'Ímf'nto do csf.ahP!Prinwnto f' qun I Pnltam dP SH adquiridos
nos paizPs f'!Tl qun são l'ahr irado~;
2°, rlahorar as insfrtw~'Õt's nrcrssarias á hoa marcha dos
Rerviços do estabelecimento, do modo que P,ste Sf' executem
com prefl!.eza, perfeição n rronom ia;

/\CTOA JlO PODim F..~ECUTIVO

an, rcn1ctter ao dirrrtor de Saude da Gü~rra, atü1uat~
mente, um relatorio circlmtsfanciado dõ serviço a seu cargo
durante o anno anterior, indicando as medidas qne julgar convenirmfeH ,para aporfriçonr as condições dos trabalhos que dirigc;
4°, flsludar n docidii' ~ohn• os fornecimentos dA material
pharmaccutirn solieif.anm•. dr nrc,irdo rnm ns {~ondições das
provisões;
·
5°, providrnciar para qnP tenham immcdiata satiHfação
os pedidos {lo supprinwnlo. fPitos .pf'llos rltrfes da~ divisõrs;
tio, determinar as divisões em que dPvem servir os officiae:-; nmneados para o rstabclecimcnto, t(lndo em vista o
Pffectivo c neeessidade dP cada nma e as c~prcializaf:ões tPchnicM.

no

oice-dil•etfor

Art.. 560. Ao vice-director. substituto immediato do dil'ect,or, além das attribuições ádministrativas c disciplinare;.;
dn fü;cal do corpo d(' tropa, comprtc ('Spccialmente:
1", fiscalizar a PXccw:ão dn todo o Sf'rvi~·o profissional

on technico:

2", propor ao diroctor os manipuladorr,~ e praticanl es que
as eondieõPs 1mra clevat;"ãO de classe:
3", parUci1)ar immc-diaf amrntf' ao dircctor qualquer sinistro que occorrPr ou prejuízos e dariinos que se derem no
C~)l'l'Pr das manipnla~·ões ou nos artigos existentes nos dPposttos, escl-arecendo n facto com o seu parecer, df~ modo a faril~tar as providencias quo for mish~r tomar;
lt", apresentar cru época opportuna ao director as relações dos artigos, que tenham de ser importados. IIOCPssario~
ao supprimcnto annual do estabelecimento. organizadas as rclaf,'ÕCS de accôrdo ·cont os chefes das divisões;
5°, aprcscmtar ao dirPctor, annnalmcntc, DS dados que
lhe forem enfr('gues JH'los chefes das divisões para o relatorio
flaqnella autoridade. dando sobre a matcria dos· mesmos o
sem parecer ~ solicitando as PI1 ovidcncias que julgar nccessarins, 11ão só •ao servirn das divisõrs c spcrctaria r.omo ao
gnral do Pstabclecimento·.
Art. 561. O vice-dirPctor será substituído nos ,seus
pNiirnrnt.os pelo r.hefn dP divisão mais antigo.
salisfa~·am

Do6 chefes de divisões
Art. 56:?. O clwfr (: · divisão

(~

rosponsavel

pela

chefia

1eclmica, guarda e conservação do material e eabal d~s(lm
pnnho da~ funcçõe~ q11r lhP sfin inltPrcntP~. IPndo n ~ru cal'go
lima pal'l n do servi co tt~l'lmiro da divisão .
.Ar·l. 5ü~L CompPIP p:--pPeinlmeniP:
.Ao dn 1 K:
o) tPr a di\'isão abasLPeida de todos os recursos
necessarim; ao inurwdiato aviamento das receitas e pedidos de medicamentos que lhe forem apresentados, desde que satisfaçam as
disposições legaes;

~td
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b) faze1· :l 5" divisão. smuprP que fôr preciso, por escript.o,
pedido dos adigos dnHt i nados n nPeessarios ao servi co da sua
divisão;
c) organizar e apresentar ao vice-director, annualmente,
um quadro synoptico das receitas e pedidos aviados pela divisão, dü;criminando o numero total de formulas e pedidos de
receituario gratuito e indemni;~,avel. com os resnectivos valores;
-

Aos da 2", 3a e 4 a :
d) dirigir o trabalho concernente ao fabrico dos compos-

tos chimicos. prPparados officinaes. pt'eparações de saes, soluções dosadas e titnladas. fabrir.aç.ãn de objecf.os de curativos
asept.ieo~. destinados ao ~a1pprimento das 1" t~ 5" divisões;
e) cumprir as ordPIIs dl' fompcimentos ~~ rwdidos da 5"
divisão;
f) estudar e adoptai~ os rwoenssos modernos, scientificos f'
mais ecom•Jrli•~os d•· raln·i•~açiío do~ p1·odudos qtJe lhes são pe-·
culiares;
g) organizar ••n1 s•dtlltlln·u o JH•dido do material JH•rossal'io
para as pl'npara·r~iíes •• qut~ tenlta de ser importado;
h) remdter, anmmhnPnt.e. mn janeiro, ao viee-director,
uma relaçfí.o mimwiosa do mal PI'in l uxisf.Ntf.e lia divisã.o, com
declaracão do seu estado;
i) organizar, an11ua lllwntl', rm janeiro, e remetler ao vice<.Iirector uma relação d(' todos os artigos fabricados com discriminação da materia prima empregada e despezas realizadas,
inclusive vencimentos do pessoal, de modo a se poder deduzir
a percentagem com quf' no anno spgnint.P SP devf'rl'io tributar
as preparàções effectuadas:
·
Ao da 5" divisfi.o:
j) Lnr sempre em nstadn eomp·lP.f.o ~eu supprimento e
fl.ttendr.t· com a necessaria m·g-encm á.s ordens de fornecimentos que receber e solicitaçõrs da 1a divisão:
Ir) organizar. annnalrllfmte, em
setembro. e rmnetter ao
vice-director ·um quadro demonstrativo da existencia, entrada e Rahitia de todos oq ar·tigos da ·divisão; de modo a servir rfe
basn a nnf~ommenclas dr fli'OCPdencia estrangeira.
Art. 56-1. O rhefe de divisão será substitui do nos .srus
impedimentos pPlo official mais graduado da me~nna.
Art. 565. Os adjuntos executarão com 1-elo e proficiencia os trahal'hos que lhes forem distribuídos. empregando
activa vig-ilancia soht'P ., ~PI·vit,'O profissional do pessoal subalterno.

Art. 566. Ao pharmaeeut.ieo de dia ao Laboratorio, além
das attribuições geraes de official de dia nos corpos de tropa,
no que fl\tr adapf::t.vPl nn psfabr1er.irrwnto. compete especialmente:
a) velar para que o servico de manipulação sob sua sup·erint.er!dencia se.ia exeeut.ado eom perfeição;
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b) assignar os perl i dos de artigos aos fornecedores e as
contas de medicamentos fornrcidos, quando forem preciso~
aqueJles e retirados esles fóra das horas de expediente normal;
c) apresentar ao chefe da divisão o desdobramento das
formulas e pedidos d8 medicamentos aviados e forneeidos durante o serviço.
.
Art. 567. Os manipuladores e praticantes executarão as
ordens que receberem dos chefes das divisões e auxiliares,
pedindo-lhes quaesquer esclarecimentos que porventura precisem, sendo responsawlis pelos erros e omissões a que derem
ram~a no trabalho f111P 1hPs fôr· confiado.

Do Sf'C1'efario
Arf. !l68. Aci secretario

c~ompete:

a) executar. por si e pelos auxiliares de e~eripf.a, os tra-·
halhoH rln exrJoertiente f~ eontabilidade inherentrs ao estabeleci-·
mento o que não eslt•.iam confiados a outros empregados;
b) preparar, para o despacho do director, os papeis qUf'
tenham df' sPr submettirtos a este e dar-lhes n destino eollvenientP.

no

almoxarifado

Art. 569. Ao aJmoxarife competem. além rlas aUrihuiGÕM
do de corpo de tropa, mais as seguintes:
a) distribuir netos fornecedores do estabeiPrime.nto os pP-<1ido8 de acauisicões feitos pelas divisões:
b) providenciar ROln·e desoachos. embarqtw~. desembarque~ de mereadorias fi~>c:finadaR no Laboratorio ou por· ~Jle cx-retlidas.
Art. 570. Ao auxiliar de escripta. archivisfa. comnefe
consP-rvar em ordem. limper.a e asseio o archi\'o do estabelPdmento.
Art. 571. Aos auxiliares de escripta. comp~tP executar o~
tra.halhos de aue forem Pnr.arregados prlos offit·inos Roh ctf.ia~
ordem; servirem.
Art. 572. O secretario, o almoxarife, o archivista e demais auxiliares de escripta. são responsaveis pelas irregulariffades, faltas. erros on qmissões · commettidas nos serviços que
lhes estã.o affectos.
Do 1JOrtei1·o

573. An porteiro incumbe:
dirig-ir e fiscalizar os trabalhos de limpeza o asseio
do estabelecimento;
b) o servic;o de vigilancia durante o eXpediente, ~sca~
Ji:r.ando as entradas e ::.ahidas dos empregados;
A1·f •
a)

4t2
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c) receber o entregar a rorrespondencia que chegar. á
portaria c promover a prnmvln expcdir:n.o lia que lhe fô~ confiada para esse fim.
.- .
Paragrapbo 1miro. Cumpre ao ajudante de porteiro au....
xiliar c snb:--<tilnir o poriPirn no~ sru~ imw~ctim~nto~.

Do r.cmt inu.o c Sf'rvrmtcs

Art. 57-1. Ao continuo ~uhordinado direcLamente ao secumpre l.arnsporlar n '-'XfJPdiente da secretaria, zelando pelo asseio da mesma.
Art. 575. Aos serventes cumpre a guarda geral do esfabclcrimcnto c todo o ser·vico de limpeza c asseio, bem como
rmt.rm; quaesquer qne llH•s forem dPtcr·minado:-:, uf' accôrd~
com a natureza de ímas funcções.
Paragrapho unico. Os Sf'T'VPntes são subordinados an :vice-director n no~ rhMes das divi~iil's ondo servem.
r.rr~f.ario,

fto efdr.frfcisfrr, mrrchinisfa, f'oguis{a, COI')linfrdro,

Pnr.rri:r.ota-

rJm•Ps P tYl1'1'flCCÚ'O

Ar L 576. Cumpre ao olcelricista dirigir o ~erviço de
machinas B mot.or1~s eleel r·ieos ~~ ~ua~ installaçõns, sendo respon~avol pfll~•s accidl'nfos qne sobrevierem devido a dosediclo
••n impof'icia profissional.
Art. 577. Currt(IJ'(~ :w machinisla dirigi I' n funcciona~
mr.nt.o das machinas a vapor n zelar p.ela sna consPJ'vação.
Paragrapho unico. Ao foguista cumpro auxiliar o maehinista n suhsl.ituil-o no:-; seus impcdinwntos.
Art. 578. Cumpre aos carpinteiros a fabrica(;ão de caixões para. a expedição d1~ medicamento~. reparo fio mobiliar}(· do Laboratnrio P peqrwnos concertos na:-; dPtwndencias do
Pdificio.
·
Art. 579. Cumpr·e aos oncaixof.adores o acondicionamento, com o maximo cuidado. dos arl ig-os conff'ridos JJara soJ·c~rn encaixotados e expndirlos.
Art. 580. Cumpre ao carr·occiro encarrogar-sP. do ser...
viriO dn traccão das viaturas do oslnbelcciment.o n dn trato do
respectivo material o anirnans.
"
NO:\l8AÇÕES~

CONClJHSOS,

DESTITVIÇÕES

g

PENAS

DISCIPL-INARES

Art. 58·1. O dircctor. vice-direct.or. chefes de divisões o
ue:xiliarns são nomoados pelo ministro por TH'OJlOS!a do diJ·r~d o r dn Saudn da nu erra.
§ 1. o O portPiro, ajmlante de porteiro ~ eont.inuo são
nomeados pPio minislro. medinnfn proposta elo dircct.or· do
J,aboratorio, ~neaminltnda por- iniPrmndio do dir~cl.or d~
f-'and~ da litll'lTa.
·
_ § 2." O almoxarifn. sr_f~r'cfario ~. au:xiliaros dn escripla
!-'ao rwn1eados pPlas r·e:-;prel 1va-; aul.nrlfJades eompctmües.
§ :L" Os ll'lall i pnlarlor·rs são lJOmeados pelo ministro metlian!r~ <'llllf'lll'sn; l•s,p.r·afi••:tJlfl'". pPio dirPrlor do Laboraforio,
mrdmnte Pxmne ftn~Vlo.
§ ·1. o Os. demais empregados l:!Üt) nqmeados ·pielo dtrector.1
do Laboratorw.
- --- - --
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LIGENÇAS, APOSENTADOH.IAS, FtijRIAS, VENCIME~TOS E DESCONTOS
A QUE ESTÃO SUJEITOS OS EMPitEGADOS

Art. 582. Serão regulados pelas leis e regulamentos em
vigor, na época das suas eoncessõcs c execuções.
DISPOSIÇÕES GEil.AES

ArL 58~L O fomecimcntu para o Lauoralorio fW fani.
dircctamentc nos falJJ'ieantes estrangeiros, por via do Ministerio da Uucrra, excepto os artigos de produeção nacional
(jUe ser.ão obtido~ nas pr·at;as do paiz, mediante os ·JH'OV~~)~'"';
c nornms geracs presel'iptas nos regulamento~ que rcgciiJ a
ma teria.
AI' I. t>8 L Em ca~o de m~t·essidade do snrviço, pod~~rão
Her inslallados oirl.rns lahorafurios pharmat·.euticos com orgall iza(.;ão s1~mclhante an da Capital
.Federal o quo servirão
eomo Ct)IJI ro de fabrieaeão (' prP-paração de modicamcntm~ e
material de eural ivo-; pnnt o:-; :;erviro~ rl" c~mde I'IH f 1!DlP"
de paz e dn guerra.
Art. G85 ~ ~\' e~eala _par.·a o scn·ir:o '-"' pharnwceuilcu de
dia ao Laboral o rio eoncon•·r·üo os adjunto:-: das divisõc~.
Art. 586. Todos os empregados civil' do cstabclecimcniP,
eomo assnmelhados militarrs, e~Lão sujeitos á disciplina militar, srndo a~ faltas n dei iel os commcl.tidos no nxercieio dP
~c;_as fuJu·rõrs ou no eslabeleein1cnlo, ·punidos conforme estatuc o regimento interno do Laboratorio. Em serviço no cstat•clecimen1o. esses empregado~ são obrigados a ·usar os unifnrmcs, csrwcialmenlc ado·p.lados c dcscri1ptos naquclle regi-mento.
Ar'l. 587~ Os diver·sos sprviços do est.abclectmcnt.o funt~eionarão todos os dias tJI.eis em horas estabelecidas pelo re{!imenf n interno; a I" divjsão pel'rnaneccrá em frmcr-ionamento dial'io, Jtrompl.a para atfcndc[', a qualqum· hora, requisir;õcs trrgi~Jltr!s de rrccifuario. depois do expediente.
Art. 588. O diredo[' tndo faeilifará para que os alunmos da J~scola de· Applica~.;ão do Serviço de Saude possam
adquirir, nas divbõcs do estabelecimento, o aperfei,çoamculo
ir~dispcnsavl'l dos seus conlwcimentôs chimicos.
Al't. 589. O rcgi111ento intef'no do Laboratorio Chimieo
Pharmacenfico .Mil if ar J'egul ará os pormenores neccssarios
para a exccu~ão do serviço.
lHSPoKit;,.:ÕES THANSITOHIAS

Art. 5~10. Os acf uam; funccionarios c em•p11·e.gados CIVJS
do Laboral.orio, eujos eargos r•assam a ser desempenhados
por militares, ~crãn mantirlos em suas Juncçõcs, devendo as
vagas ser· preenchidas pelo:-; militares, conforme disposições
espcciacs vara admissão.
Art .. 591. O cscriptul'ario e aprendizes passam a ser designados rcspectivamcntr. secretario c praticantes.,
Art. fiU~. O cargo de alrnoxarife será exercido pelo actttal
agenLu despachante c uo caso do vaga preenchido por um official contador, com as attribuir,ões proprias e mais .as espeeiaes (JUO lhe são commettidas ·neste regulame:qto e no Regi ...
ínen~~ Interno do Laboratorio.

ACTOS DO POD.EH. E.."'CEf:UTIVO

CAPITULO XII
gsCOLA Jm APPLICAÇÃfl DO SERVIÇO DR HAUim

Da. rscnla. c seus fins
Art. !)H~. :\ l~sc·ola dn Applicação do SPrv i~;.o de Sau I e
I r~ 111 por· fim :
.
. .
a) dar au:o-; meuicos e pbarmaceuticos, candidatos a mclu~iío no Corpo de Saudc do Exercito, um complemento d~ _mstrucção teelmica sobL'e as applicações especiaes da medwma.

cirurgia e chimü!a ae> Bxercito;

.

_

_

.

b) dar-lhes a instrucção e~pecml de legtslaça.o e admmiSteaçã.•J nü l if.ares ~~ sr~l'viço I)Jl1 campanh~, _d~~ que terão 1?-ece:sidad~ em tempo de paz e de guerra e nnClal-os na equ1taçao

e methndos de

edumt~\ão

physica;

c) classifiear·, no Jim do curso, os estagiarios vor ordem
de mnn•ei nwnto, de rnodo a impedir a entrada no Exercito daqnellcs rn.io valor profit:siunal, eonducta P- HJOr:llidadu tenham
sidll l'f!ClH!ltPc-.idos ittsttHie.irmtes.

Art.. !'HH. !'ia Esc·ola funer~ionam dous f\llt'sos, amoos com
a dura1~-fto de lllll anno ·t,~etivo: o de Applicar;tít~. destinado ao
recrutamento de officiao~ merlicos c pharmaecul.ieos para o
Exereito; e o df' ~\.perfniçoamrmt.o, destinado aos medicos ~~
phal'm:weuticos militarAs que, apôs alguns annos de serviço,
são obrigados a eursal-o. afim de fazerem a revisão do curso
dn Applieaçã.o ~~ ttnt :tJH'l'I'Pi,;o<UJH\Ilf.o das el i nif'.as g·pram; c cspr~eialidades.

Art.. fiHf•.

I~:IlllJII:IId.n

cola funcciorwrá

ern

nfí.o possuir edific~io proprio, a Es-

d<'pendencias

Esta~;i"ío de AssisfPnci::~.
r~xpmssarnenv~ :~. t:lla cbsposição.

Exercito o da.

do
c

Hospit.~.J Central do
Prophyl~nia., post.as

Art. 596. As a11las de dinica, confert'IWiils r. nma. parte
dos exereicios praticos sorfí.n rf'alizados no Hospif.al Central
r:u Estaçã.o de AssistPnGia ,. Prophylaxié~: otd.ro~~ nxerc.icio~
['raticos têm Jogar no Deposito Central de Material Sanitario,
LabOJ·atorio Militar de Bacteriologia, Estação de Assistencia e
Prophylaxia, Lahorat.orio Chimico Pharmammt.ieo Militar, f•
Formação Sanital'ia DiYisional'ia e crn um corpo nr tropa designada para esse fim.
Paragrapho uni co. Os ex c_ rcicios physir~os (equitação, crlu-

eução physica) Wm lngar na Escola de Estado-Maior.
Art. 597. A Es,~ola ~ie Applicação do Serviço de SaÚdn P.
~uhornjmvJa dirf'r.t.anlf'llf.t~ ;í. J)jrpdol·ia de Raml(' de fi.uerra.

Art.. !•~H<. O l'"~snal para. a adminisfxad~~-' da. ·Escola. rle
Applicação do ~Prviç.o de Saude r' o seguint~:
a) nrn commandantc, coronel ou tencHf.e-eoruuel medico;
b) um ajudante. capitão nu 1 o tenente niedico ·
c) um secretario. official de administração· '
d) um almoxarife, 1" ou 2" tenente contad~r;
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e) um sargento archivista, ao mesmo tempo protocolli~t~;
sargentos auxiliares de escripta, em numero sufftclr.nte. conforme as necessidades do serviço;
h) um porteiro;
i) um continuo, reservista do Exercito;
j) dous serventes, reserústas do Exercito .

n

.:111 ribttições do

pe~soal

Art. 599. O commandante é a primeira autoridade disclplinar e administrativa da Escola, tendo, além das respectivas
at.tribuições conferidas aos comrnandantes de corpo de tropa,
compatíveis com o regimen escolar, mais. as seguintes:
1o, corresponder-se directamente com os directores do
Hospital Central, Laboratorio Militar de Bacteriologia e Laboratorio Chimico Pharmaceutieo Militar· sobre os meios, recursos ou qualqnm· providencia rulativa ao ensino e que dependam desses estabelecimentos;
zo, facilitar ao director do ensino Lodos os elementos ncees~ar·ios aos trabalhos didacticos;
ao, designar, dentrn o pessoal da administração, na falta
ou impedimento de qualquer dcJles, quem deva" substituil-os
provisoriamente, dando parte ao director de Saude da Guerra,
quando a nomeação ~~ompetir á autoridade superior;
4°, impôr penas disciplinares ao pessoal militar de administração e aos alumn9s.
Nos casos de falta grave contra a disciplina ou moralidade
do estabelecimento, que não permitta a continuação do infractor na escola, as pena~ poderão ir até a demissão ou desligamento e serão impostas pelo ministro, a qu!3m o commandante
communicará a falt,a eom exposição pormenorizada, vor intermedia do director de Saude;
5°, impô!' penaR ao empregados eivis por meio cw multas
de um a oito dias de- ordrmado para as t.transgressões leves; de
15 dias a um mez ~ mesmo demissão do cargo, se a falta assim
exigir, proceqendo de modo analogo ao do final do n. 4, quanrlo se tratar de empregado nomeado pelo ministro;
6°, informar, annnalmente, ao director de ~aude, sobre
o comportamento do pessoal da escola e dos alumnos e o
níodo como desempenharam as suas :funcções;
7°, apre·sentar ao director de Saude, ate ;)J de janeiro, nm
re1aturio das oc.currencias relativas á disciplina e administracão !Ja escola, e trabalhos do anno anterior, prupondo as meuidas necessarias e jnntando o orçamento da.;;; d:Jspezas para
n novo anno escolar;
so baixar as instrucções ·qrw julgar neeessartas para o
cumpr'imento das diiiposições do regulamento á diseiplina n
adm inistraoão;
Art. 600. O a.indant~, alérn das at.t.ribuições de ajurianf.e
df\ corpo de tropa, oompativeis com !; regimen pscolar, tem
nmis as seguintes:
1o, fiscalizar a disciplina escolar dos alumnos e dos empregados, informando ao commandante sobre a eonducta dos
mesmos, para o que deverá ter em dia o livro de castigos;
2°, inspecionar diariamente todos os serviços .da escola,
proYidenciando para a boa ordem e limpeza de suas depen-
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deucias ~.~ zelando pdo ('!llltprimenlo uas unlen:::~ emanadas do
t.:ommandantt•.
Art tiO 1. Ao ;;ecrelado incumbe:
1", preparar a correspundencia diat·ia, de aeeõnlu com
a~ u nl1•ns do commandante;
2", distribuir n fiscalizar os II·alJalhos da :;ecretaJ'ia;
~l", estudar, preparat' n instruir· com os neeessarios documentos e inJorJnnçüt•s todos os assumpl.os c papeis que dew•m sulJie ao eonhecimmllo do corurnandantc;
4", escrc~ver, I'egistrar e arohivar a correspo.ndeneia reseru
vatla e frazt'l' Pm dia a l'ser iplui·ação dos livn,s necessai·ios ao
movimPnl o escolar;
5", lançar no li,n• r·espeeÜ\O os termos de exame;
6", IH'Pparar o:-5 elemento:-; qne devem servit· de lmse ao
rclatorio do uonmmndenle;
7". cscripf.urar on fazer escripturar o J i v ru de rnatrieula.:J
dns ·al11rnnos;
8", lavl'at' o~ (;unt.ranlos que dcvcJH ser ilt'signado~ pelo
comnwndanU•, fa:~f'l' a P:-:cripl" r·ação relativa ú eontauil idade o
lavrar us termos do consf'lltn ndministrat.ivn;
~F', apurar· e apresentnr opport.nnamrnln ao enmmaudanLo
o ttUTIIf'ru rle ptmlos dn cada alumno;
j O, pr·t~tri·dt·nei:u· para a impressão das conferencias na.
Inl{tl'f~rt.-.:a .~\J.ilitar e fazt'I' a di:·driiJuil;ão das mesmas impressas.
Art. ti02. Ao alrnoxar i re competem a::.; af.Lril.ntiçües pre-:-;el'iptas para o~ do:J corpo~ de tropa, no que farem applicaV(~is ao regimcn escnlnl'.
·
.Arf. GO:L Ao podt•iro enmpete:
1", o recchimcnfo e expedição ·da r•or·r·u::-pondencia, .pru ...
toenllando-a 11a entrada e na sahida;
2", a carga dos moveis e material das diversas dependen-·
cias da escola. CJllC srrã(l escriptnradas em Ullt mappa de carga
c descarga, bem como a guarda r fiscalização da limpeza dessaft
dPpend('ncias;
3°, ter as chav(~~ das diversas dep-cndencias para abril-as
e Jcchal-ns nas horas regulamentares.
Paragrapho nnico. O porf ciro é substitnido em seus im.prdimentos prlo continuo.
Art. 601. O continuo e serventes al1~m de dc~cmpeuharcm
os serviços que lhe~ s5o provrio~~ auxiliarão o porteiro nas
sua~ obrigaç•ões.
·Art. 605. O sargento archivisl a, que ex<~rcerá igualmente
as funcçõcs de protocollista, trará em d:ia a respectiva escri ..
pturar:ão, ~wndn rcspon~avrl :pelos livros e papeis existenf1e~
no archivo, não p(~J·rnittindn a retirada de documento algum~
S('Jil ordem do se e !'C f. ar in.
Art. 60·~. Ofi. anxilinre~ de escripta executarão oR IJ·aba..
lhos que Jlws fnr{~lll d islribuidos pelo seeretario, f::ieudo
re::-:pon~uveis pelos 1ivrns e PUIWis solt sua guarda.
l>n
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Art. 60i. A dircrção tcdmica da Escola de í\p.plicaçã()
do Serviço do 8aude cabe ao medico-ch;efe <la Missão Milita~
Franccza -auc t·erát o tit-!llo de üii·ccto.r~ dQ ensino.·
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Paragrapho unico. O dircctnr do ensino será auxiliadr,
!por um director de estudos, medico da Missão Militar Fran-.
reza.
Art. 608. O director do ensino entemle-se directamento
C~?m o director de Saudc da Guerra, sobre as questões do cnsmo;_ e, quando nccessario, com o Estado-Maior do Exereil.o,
por mtermedio do chefe da Missão !Miilitar .Fra.nccza.
Art. 009'. Ao director do ensino compete:
1o, superintender e fiscalizar todos· os trabalhos rei a ti vo~
ao ensino, regulando, de accôrdo com o commandante da cs··
cola, a execução do ensino theorico c pratico;
2°, exercer inspecção sobre o cumprimento dos prograrnmas de ensino o ·da tabella ele distrihui.;ão <'lo tellll)O escolar,
bcrn eomo sobre os ex.ames;
3 estabelecer O Pl'Ogl'UillilH1 Ufi.JlUUl UC CllSÍ!lU, OS ·JII'O-·
~l'amma.s pormcnoriz<:ulqs de cada semana e os projcel.m; dn.-4
I ntha lhos pral.ieos a serem realizados no scguh1f.o anno Ice li\.,,
SNHio aquelle e estes reme li idos, annualmente, em fc:nwci l'o,
:'í. consideração do director de Saudc da Guerra e do chefe d11
E:-;1 a.do-1\laior do Exercito;
4", propor ao direcLor de Saude da Guerra as ntctJi.das
que julgar convenientes adoptar para maior facilidade e t•ffi ..
eicnCia do ensino;
5°, apresentar ao chefe do Estado-Maior do Exereil.o c
ao director de Saudc da Guerra o relatorio anuual sobre o~
varios serviços da escola, relat.ivos ú inst.nrcção;
6'', scientifiear o coillmaudanle da escola, das oceutTnncin;
di~ciplínarcs hasidas com os alunmos, ou com quacsquer ou~·
Ll'm; funccionarios civis ou militares, que por moUvo dn fWI'vi(;o se aehem em contado com os officiaes da Missão l\lil if.ar·
Fnmccza, destacados na escola, aUr11 de qtw aqudle comrtt<t.Udanlc possa usar da sua autoridade, tomando as vrovidciwia:..;
nccessarias;
i", encamiullar ao commandante dà Escola, as rcquisiçõns
ele material de ensino, altuando-as como lhe parecer rnais
conveniente;
so, communiear ao commandanle da Escola todas as determinações l''elativas ú instrucção, afim de que sejam transcriptas em boletim.
·
Paragrapho unico. As communicações entre o DirecLor
do ~nsinn c o Commaw1ante da Escola serão feitas por memorando, embora tenha havido outro entendimento culrc
clles.
, Art. 610. O Diredor de Estudos tem por funcção manter,
pela sua constante as~istencia e inspecção aos trabalhos escr,_
larcs, a perfeita unidade e coordenação no desenvolvilncnto
dos programmas das aulas, de aecôr'do com as inetruccões do
Direetor do Ensmo.
6

,

PESSOAL DO J<}NSINO

Art. 611. O pessoal -do ensino da Escola de Applicação
do Serviço de Saude ser'ü. constituído pelos mcdicos da Missão
Militar ~·ranceza c os conferencistas e instructores necussal'ios, uorneados estes, pelo Ministro da Guerra, mediante proposta do DirectOJ-' de Saude.
Leis de Hl21- Vol. VI
27
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Ar L. 612. Os instructoros para o ensino clinico e de laboratorw serão os respectivos chefes de serviço do Hospital
Central, ILaboralm'w Militar d~. Bacteriologia e Laboratori~
Ghimico Pharmaceutico Militar.
Art. 613. Cumpre aos conferentistas:
1o, dar as aulas theoricas e praticas, nos dias ·e horas
designados, cumprindo r'Igorosamente o programma de ensino;
·
2°, solicitar do Director do Ensino o material necessario
aos seus trabalhos, diligenciando, por todos os meios possíveis,
para que a mataria que lhe está affecta seja efficientemente
tratada;
3°, cunheecr u apl'oveitameuto dos alumnos por meio de
arguiçõcs. themas, etc., para o fim de apurar mensalmente as
suas notás;
:
-1°, apresentar ao Director do Ensino, no fim de cada
mez, a,;; notqs dos :dullmos vara <IUC sejam rcgisladas em caderneta especial;
5'>, comÚtuiriear ao Dircelor do Ensino com a possível an-·
tcccdnneia qualquc·r· irupcdirncnlu que tenha no exercício de
suas funeções;
G". nprc·~r nl ar, armualillCHte, em época conveniente, o
programma dr~ cnsi uo de sua l.)laleria, computando approximadamcntP o nmJtt•r·o lle aulas a dar durante o ano lectivo
r;cguintc.
§ 1.'' o~ eorrt'l~l'i_'LH:istas dos cursos theoricos apresentarão
á sec1·ctaria por intermedio do Director do Ensino as suas
conferencias cseriplas, afilll de que sejam impressas e distribuidas aos alurnnos.
§ 2." .Aos instructor'e::; são exten::;ivas as obrigações deste
art.igo e aiuda mai:~ as dr:J apresentar previamente ao Director
do Ensino, para a conveneinte approvacão, os planr,s ou projectos relativos aos trahaHws pl"aticos que serão realizados
pelos alumno~.
NOl\H;:AÇÃO DO PESSOAL

Art. Gl1. O commanclante e o aJUdante são nomeados
pelo Ministro, por· proposta elo Dir'ector de Saude da Guerra;
o almnxarife c o secretarie•, pelo Ministro, propostos pela auf.oridade cornpctPutc; o porf.oiro e o continuo pPlo Ministro,
por pr'oposta do comrnandante.
§ 1. O commandante requisitará o sargento archivista e
os sargentos auxiliares de escripta.
·
§ 2. 0 Os serventes serfín IlOrnraclos por portaria do commandante.
0

VENCIMENlUS

Al't.
vente~

61G.

O" \·cneintrntos do porteiro, continuo e ser-

serão iguac•; aos dü igual categoria do Hospital Central

do Exercito.
Art. ü1ü. Os coHfc:'cucistas, quando estranhos aos quadros do Ministcrio da Gucna, terão uma gratificação arbitrada pelo Ministro da Guerra.
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Paragrapho uni eo. As gratificações dos conferencistas c
as desl)ezas .com as Yisitas e viagens de instrucção, comprehendida a alimentação, correrão por conta do cofre da escola, ao
qual será abonado, annualmente, um quantitativo fixado pelo
Ministro e sujeito ao r'egimen das massas.
PLANO DE ENSINO

Art. 617. A J!.!scola comprehende dous cursos:
a) o de applicação, destinado ao recrutamento de medicos c pharmacenl icos para o Exercito;
b) o do aperfeiçoamento, destinado ao aperfeiçoamento
1
dos medicos e pharrnaceuticos militares, após per'manencia de
alguns annos no serviço do Exercito.
CURSO DE ,\PPLICAÇÃO

Art. 618. O curso de applicação, quer P.ara os rnedicos,
quer para os pharmaceuticos, se divide em tres classes:
a) instrucção tcchnica complementar' e applicação especial da medicina, cirurgia e chimica ao Exercito;
b) instrucção cspeciaJ de organização militar e do seryiço de saude, em tempo de paz e de guerra;
c) instrucção de equitação e exercícios de educação physica.
·
Art. 619. A instJ·ucção technica complementar e de applicação, para os medicas, compre·hende duas categorias de
materias:
:1.° Curso pratico de clinicas e laboratorio, ministrado nos
respectivos serviços clínicos do Hospital Central do Exer'cito
e no Laboratorio Militar de Bacteriologia.
2.° Cur'so theorieo, ministrado por meio de preleccões o
conferencias.
§ 1. O curso pratico da 1• categoria consta das seguintes
aulas:
t •, clínica medica
~
2•, clínica cirurgica geral e das vias urinarias;
11
3 , clínica ophtalmologica;
4•, clínica oto-rhino-laryngologica;
5a, clínica psychiatrica e de moi estias nervosas;
6•, clínica dermatologica e syphiligraphica;
7•, applicaeões de physiotherapia e radiologia;
s•, exercícios de bacteriologia e de ehimica, applicadas á
.bygiene militar.
§ 2. O curso theorico consta das seguintes aulas:
,f •, cirurgia de guerra;
2•, hygiene militar e educação physica;
3°, doenças e epidemias dos exercitas;
Art. 620. A instruccão especial de organização militar e
serviço de saude consta das seguintes aulas;
.
ta, serviço de saude em tempo de paz; aptidão :physica
militar; :pericias medico-le.gaes; organização do exerCito; legislação e administraçã.o militares;
2•, sez:v.ico de saude em campanha e tactica sanita,rla.
0

0
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ArL. 621. Para os P•harmaceuticos, a instruüçãu tet?hnica
eurnplcmentar e de apJplicação, consta de um curso I?ratiCo de
brornatologia, Loxicologia chimica e analyses apphcadas ~o
exercito, ministrado nos serviços e gabineLes Llu La•boratorw.
Ch i·mico Pharmaceutico Militar.
§ 1. o A iustrucção especial de organização mil i Lar para os
vharmaceuticos consta das seguintes aulas:
ta. serviço de pharmacia militar em tempo de paz c ile
guerra;
2.•, da 1 a aula do art. 6'20, excepto a parte de aptidão
phyHica militar:
3a, da ;?a aula, dn arl. li:!O, e1x'Ccplo a pal'te rl·e tactica
.-.:;mil.aria.
§ 2. As aulas refPrida:-> no art .. ·620 serão dadas t~Hl enmllllltll p:11·a o~ mndit•ns n •pharruacouticos.
Arf.. ()~~. Os t>Xer·eicios dP equitação e i nsl.t·m·.çãu plly~iea, eotlllllUII-" aos nH~dic.ns " pharmaceuticns, ltwão logal' na
E~t·nla de• E:·dado-ülaior. L'utÜut'llte as ol'deus uo Eslado-•.Maint•
rir; Exel'eito.
·
.A1·I. (i.~3. f~n1nn t~onqdenHmln do en::;ino lheurieo haverá,
duranf.n o ('.lJI';'-:11, nxnt·cieios pr·al.icos sob a tlil·t~í~t_:ão dos l~On
Jcl'eneisl as da.s aulas do servit.o de saude t•m I Plli'Jlll ue paz
c do sprviço de saude t'lll campanha, com a itssistcnda do
pcs.c;oal C'J material das formações .sn.nitarias l'l'g'Jtmmtaes e
J'• Formação Sanitaria nivisionaria.
ParaJgTa~p•ho uni co. Haverá tambem visitas ao~ t)slabelecintentos mililal'I)S P sanitarios, campos de manobras c de
ti I'O e crn todas as opportunidadc." em que onlrar em jogo
a ao li vidtlJde do medico 111ilitar.
0

CUHHO

DE APEltl-'.illlÇOAMENTil

ArL. 624. O 'Cur:-:o de Aperfeiç,oamento para us ol'ficiae&
nwdieus c ph~u·m<~ecmlicus do .fi"3xercito constarú de tluas parf r;s: urna, do 1·nvisão das ma terias do Cur,.;;o dn A!pplicação o
oul.t·a de ap•t)nreiçoa.mento de unta clinica ou serviço de lalHJratilrio (t escola .fln official.
'
Paragrapho uni co. Uma grande latitude será dada aos
alunmos do Cunm -t.lu ..:\pel'feiçoamento que tlesejaeem sn especializar em ·qualquer ra111o tla m~edicina ou pharmacia, permil Lindo-I1hes seguirem, durante o prazo do curso, as clinicas
ou la1boratorios, .quer militares, quer civis, sem prejuizo das
nulas c e:xercieios praticos da revisão •
.MATRICULAS

Art. 6:?5 . .:\ IJJaLrieula na. Escola de Ap:plicaç.ãn do Serde :Saude sPd, realizada mediante coneurso feito de aceôrdo com in~l r·ueç1õns espcciaes, propostas pelo direct.or -do
ensino, subme!lidas á approva(:ão do director de Saurle da
Guerra ~ f~.he.fe do Estado-:\laint·, c publicadas ou Boletim do
I:~xt~rei f.o l' Dim·io O([icia.l.
§ L'' O conourso ter-á logar durante o mez de janeiro,
~:••ndo as provas e~eriptas as ntCSlllaS :para todos os eanllidat.os
e realizadas, em principio, em todas as cidades que forem
st~des dP Faculdades de Medicina ofificiaes on nfficialmcnt.c
reconhecidas, solJ a fiscalização dos respectivos clleJfcs do servi~o
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viço de saude; as provas oraes e praticas serão realizadas
nrssa,s cidades pela mesma commissão ~minarlora qur. para
l:í sr t.ranS!portará para tal fim.
.
~ '2 ..o Quando 'houvrr cónveniencia o governo poderá deRignar as cirlades ondP se realizarão as provas prat.ico-oraes.
rom·r.rirmdo passag-pns :1ns randidatos h;:tbilitados na prova
fl~wripta.

~ 3." 0~ editaes para O C011CUT'SO Sf'rão publicados pela
imprPm;a lor.al dPsde o mrz rle srtrmbro. sPndo as inseripções
;:; insJWC<:Õcs rfp sn11rlr rl11s rnnctidatos rralizadas no mrz rlP rlfl7.Pmbro.
A r!. 626. Parn ~ mat.rirula na Escola df' Applicação P.
prrriso qtw o e::mrlirlatn c;afisfara :is srg-nint.rs rondiçõ'·Ps:
a 'i srr hrasilr•irn nn I o r no !!os o dos srus rlirritm:; ri vi.~ e
Jioli! icos:
·
{J) Sf'l' fljp]omado f'ffi mooicina OU nharmar.ia pPJas farnJtlacJrc; dr mrrlirina nrfiriaPs ou otlficialmrnfP rPenn•hflridas:
r) tPr no 111aximo 28 nnnos rle idadn na fiporn. rla
;r;sr·rirpr,ão:
d\ Sf'r J'rsrrvisl a .r]n ExPrcii o ou Armada:
e) t0r apt.irlãn physirn varn n sprviço rnilitar. r.nJHfll'Ovnrln Prn inspr.r~;fin dP saudr pPla. junia rPgional:
() aprPsenhn ,~r~l'l r• i r·~, rl0 irlr·ntifiracão P folha rorrirfn
r!~1 pnl ir.ia rivil:
yl n p r f' s f' n t ~~ :· :• !! r';:; f :1 rl oc:: rl r Y f\ r r in n r, ã n .
A.rf. 627. As insrripções pnra o concurso serão rrnli7.ada~ mediante rnqnerirnenf.o do raniildat.o, aeompnniha.dn ·no->
(:ocumentos romrwobatorios das condiç.ões exigidns pelo artigo ani.Pl'Íor. f' IJjy•igiflo~ ao fiirrrfnr nP Sanr~f' da <ilH'rra, na
Capital Frdrrnl, P l1flR rl111.fPs rlf' ~Prvir:n (fp sandP. nas• rr>giõ;'~
rniiHarPs.
Art. ô2R. O rnnrnrsn vm'sará r ri ndpnlmontr\ para O'l mf"rlicns. sohrP qnesfii0s dP pathologia geral. anatomia r> physi0lo~ia pat.hologieas, •pallJnlogia infprna e exter11a. hygienr. e
<?xamf' dinirn dr. doenf.C's; para oc:; pharmaceu1t.irns RohrP Ph imiea. mn I Prirt mPrlira. pharmacologm e bromatnlogia.
Art.. 6'.?9. As rnmmissõrs Pxaminadoras do C'oncurso C'flmnnr-sP-hão dr• lrf'.;:; m"mhros. imdrnrforPs on (~onfrrenrista~ da
Escnla dP Anplirar:ão. 11ma para ns mndir.os P onfra nam o~
tpharmarnut.irns. nnmeadns pplo direr.tnr da SandP da GHeT'Y'n,
JV1'' proposta àn rl'irprfor do Pnc:;ino.
Parngrapho nniro. Os mflmhros da commissão Pxaminad0ra do rnnrurso rlr· mrdicns sf'rão mediros. cabendo a presidPnci:l ao mais gradnnrln on mais ::~,nt.ign: os da de ph~Wmf!Cf't!
tien" srrão dons pharmnrl'lltiros. ealH'nrln a prosirlencia ao JWFl~:idrnf r da de mf'rlicM.
Art. 630. O nnmcro dr alnmnos a admittir na Escola de
Á'f11lliração será. prévia r annn::tlmente fixado prlo ministro
da (~ue.rra. de cOinfnrmirlarlc rom ns TH'CflSSidactPs õo sm'vir.n e
a :nr:rlia das vag-as havida~ nos trcs ultimos ann,)s, cujo ·'numero, augmontado da mcf.adP, assignalará o limite maximo.
Art. 631. A matrirula para o Curso de Aperfeiçomnrnf•'l
ser:í. ·rffcr.tnada para os offiriaes medicas e pharmaceutico:=:; 11()
Exerr.Ho snis annos dPpni'l da sua passagem pPio cnr~n 1111!
Anp I icn(:iio, do mnrln fllll' ns tnrmas flf' cnrla nnnn. no Cnrsn 1!1~
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A•perfeiçoamento, correspondcrão ás mesmas
do curso de
Applicação.
Paragrapho unico. A passagem pelo Curso de Aperfeiçoa...
mrnfo é obrigatoria para todos os medicos e pharmaceuUcos
do Exercito, devcnào o director de Saude da Guerra sollcif.ar
do ministro, em época 01pportuna, para que sejam posto~ á
sua disposição aquelles a quum caiba a matricula.
Art. 632. Os alumnos do Curso de Aperfeiçoamento, ad
se matricularem, declararão qual o serviço clf.nico 011 d§ la'!"
boratorio em que desejem ge aperfeiçoar ou especializar.
EXAMES

i\ r f.. 6:1:3.

o~

nlnmnos do

cur~o

de Applicação e Aperfr1-

r n:nnrnt.o ~crfio sn,ieitM a provas 1parciaes durante os respe-

nr.t.ivos cursos, soh n fórma flr n.rrmições exercicios :praticos,
thomnR sohre org~miza~fio c funrr,ior..amento rlo scrvir,n do
sat~dr em tempo de paz c de ~uerra. as quaes serão ora~~
•'qcri,ntas. cnnform8 a nntm·pza do ~sf:mmpto.
Parag-rapho nnico. No fim rlf\ r.ada trimestre será ·apurgJfS
a rr:j!\dia das notaR ohfirins nrloR ~ lnmnos em cad1t 1.1ma da~
nnlns. eqnif.ar.ão e condnda, sendo o resultadn rpuhlicaf1o em
boletim da Escola.
1\rt. 634. O juhram0nfo elas prova A ~erá feito em grãos
dn O tl, 10, Sf'ndn rrw• .t" r) ron~titnrm nnfa regular; 6 e 7, bPm;
R a 10. muito bem.
f 1.0 Os livrnc:; dP nofn~ riog nlnmnos ficarão em l'JfHi~r
rf11~ ]nstrnctores e r.onfPrPnr.ic:;tr~s fllW os apresentarão no dia
1 de caaa meZ' no director do Em~inn.
§ 2. 0 O alumno one ::10 rnno dó 48 mez do curso fh·er
m'{~i:l ~er~.l inferior a /f. ser:'í. dE'RJigado.
Arf,. 6::l5. No fim rio rnrc:;o h:1vPr~. exame final nar:t f o-da·~ as matcriM emdnnrfnc:; dnr::mf.~ o amno, com:prehemlidas
fnmhrm ac:; r.linicn.~. frnba1J1oc:; rie lahoratorio, equitação e ednr·:l~fio physica.
~ 1.8 As provas fimH~s pnrn as :mlas de clinir.n. srrilo duns:·
mna escripta. vrr~nnõo c:;ohre {1. o}Js(lrvacã:o rHnfra d~ nm
rlnr!lte. e 011frn mrafica e nrnl: nn~a as nulas fhporir.rtc:; hnvPrá
11ma prova r~cripfn, com dorru;fío de duas horas, no maxim"l:
rmrn cada nma, o ontra oral.
~ 2. 0 O dirertor do Ensino or.(":mi?:ará instrncr;ões esperiaf~f', re~nlnnrfo n PxnmH~fín dM rx;:~n~f'S finacs, qne tnrão logar
nc' mPz de rif'zf'mhro.
Art. 6il6. O alumno rrn~"' nfio o'htivcr. rfnranfe o rmno. m~In
mPnf\R a média r;r~rnl "· '1PT'~. ronc::irlf'rMio reprovado, rn:'i0 podPJHio voltar :'i ERcnln. Ri. enf,rpfnnfo. o mntivo de nã') alr•nn::'ar a refrrida m~rlin fôr rlo0n,..~ pro!oTJg-arfh. rievidami:mt~
rnmnrovndn. o alumnn •pnrier:í c::rr rP:HfmiU.ido no nnno se!.!llinfe.
Art. 6::17. A nofn rfl' rnnrfnda rloR nlumnn'1 P. rind?. ppJq
rnmmandanfP dn. ~~f'oln.
Art. 638. A nota fin:-~1 rl0 mvln matrrhl P. a. rPsult.a.ntl" da
m~riht ohtiria prlns nnfa::; frimrRfrn0s c pf'.las das provas
do
exame final.

ou
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Art. 639. A nota final de cada materia será multiplicada
um coefficiente, conforme o quadro abaixo:
a) clinicas geraes, medica e cirurgica; coefficiente 5, cada

umr.~

1;) clilnicas especiaes e trabaihos de Iaboratorio; coefficiente 3, cada uma;
c) aulas theoricas dos cursos medico ou cpharmaceutie•);
cc•efficiente 5, cada uma;
d) equitação e exercicios physicos; coefficiente 1, cada
:Uma;
e) conducta e applicação; coefficiente 1, cada uma .
. Art. 640. A classificacão final dos alumnos será feita
p~ln. somma total dos pontos obtidos pelas notas finae:~ de
earfn. mnteria, juntamente com os coefficientes respectivos.
Art. 641. O resultado dos exames será publicado no boJofim interno da Escola e no Boletim do Exer~it:::, eom à respecf iva classificaçãc do aiumnc que concluiu n curso.
Ar f,. 642. Ao concluir o curso de Applicação o alumno
será nomeado 2° tenente medico on pharmaceutico, conforme
o raso, independente de vagas .nos respectivos quadros.
Art. 643. A collocação no almanack do Ministerio da
Guerra 'obedecerá ú ordem de classificação pelos pontos obtift0s dentro de cada turma.
Art. 644. Os alumnos do Curso de Aperfeiçoamento da
Escola tambem farão exame finaL cujo resultado figurará na
fé de officio de cada um.
·

ANNO LECTIVO E FREQUENCIA

Art.. 645. O annn lectivo começa no t• dia util de marco
termina em fim de novembro.
Art. 646. O emprego do tempo será regulado por quinzena, segundc.• o criterio do director do ensino, que poderá
modificai-o occasionalmente, se assim o exigir a boa ordem
dos t.iahalhos.
Art. 647. A frequencia do alumno será veriftcada por
aulas, marcando-se um ponto ao que, por motivo justificado, faltar no mesmo dia a nma ou mais aulas ou exercicir.s; não havendo justificação, serão marcados tres pontos.
§ 1.0 As faltas serão justificadas perante o commandante
rJa escola.
§ 2.(. O alumno que ,completar 15 pontos, no decorrer do
anno Jectivo, será desligado da escola.
SYSTEMA DISCIPI.,INAR, PENAS E RECOMPENSAS

Art. 648. Todo o pessoal da escola, permanente ~u eventual, com excepção do da Missão Militar Franoeza, assim como
os alumnos e outros militares em sorviço no estabelecimenta,
estão subordinados á acção disciplinar do commandante Ja
escr:la.
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Art. 649.
n;lnmno do Gur.~o de Applicação qn(l fôr reprnvado .se!á ebmmado do curso, sem que lhe a~s1sta ilireito
:'i readm1~sao nem a qualquer vantagem ou regalia.
. § 1." _Os qne. forem ap.provados .c;ó podArão sahir do Exerrntr:._ depm.~ de cmr.o annM ilr srrviço ou mrdinnf.(l indemnizaçao da.'l despezas.
0
_ § 2. Es~as obrigaçõrs. a qnr ficam sujeitos ns alurnno~.
~era o claramenf r discdminadas em documrnto por (Ines firmados, na secretaria ela escola; no acto de sna admis~ão.
Art. 650. Aqurllrs quP rlesrjarem abannnJlar o curso antes da c0nclusão inclrmnizarãn tamhPm a imporf.aneia do~
Vf'nt.:'ime!ltO<~~ reMbidos.
Art. 651. O alnmno qnP concluir o curso cnm a nnta
«m.ttifo bem» r classificario nm primriro logar t er:í mrnçãn
hcnrosa com citação rm boletim do Exercit.o. r fará jús a esf,udos especiaes nn t'S~rnng-0iro. clons llnnM dnpois ela cónr.lns:o; o r1o curso.
Paragr2pho nnico. Os aTmnnos distingnidns com viagem ao estrangPiro t.rrfio dirPito a passagens para si o sua,
família n ás vant.ag0nc:; prcnniarias aUribuida~ nos qnP seg'llf'm no ilf'SC'ffiiWn h o rln f'nmm issÕPs P~pocia0s.
MA 'l'RRYA L DO ENSINO

65~. Para qrH• o pnc:;ino s0ja minist.rado rom o cnndrsrnvnlvimrnto. a Ec;rola d0 Applicnrão utilizarú o
mat.Prial qnC' filr n0cessa.rin e r.nm~tantr da bibl int.lwca. CTInicas, gabinetes. Iaboratnrios do Hospital Central, Loborator'o
Militar de Bacteriolo.gia, Dr,posito no Material Sanitario, Llhoratorin Chimico PllarmaeNlfico 'Militar, os qmtPs serão po;:;1os á disposicão da eseola.
Paragra.pho 1m ico. O dirrcf.or do 0nsino solieitará do director de saude as providencias para que este ohtenha que
sejam postas á disposição da escola uma ou mais formacões
sanita rias regimentaes e a 1ft Formação Sanita ria Divisionaria, com o pessoal e material, para os exercícios prat.icos.

:Art.

v~nifmtP

DTRPORTÇÕES GERAES

Art. 653. Os alumnos do Gnrso de Applicação. medicos e
pharmaceuticos serão nomeados resprctivam0nf r segnndns
tenentes e as·pirantrs a official, esfap;iarios, logo apús a ~a
tricula effectuada na rseola, 0 terão tonas as honrs e ohrigaÇÕC's militarrs, bem como pl'rcPlwrfín oc: vencim0nloc; corresponrlentes a esses postos.
§ 1.
Os estnginrios, nma vez incluidos nos respectivos
qnadrM do Corpo de Sauile, conl ari'ín. para effeifo dl' rrforma
n montepio. o tempn rir, f'stag-io ela Asro1a.
§ 2. Os alumnos ria rsrola nãn trrilo dir0i(o a alojanwnlo P alimentação 1wr conta do Estado.
'Art.. 654. 'As suhsl it.niçõ0.c:: flo p(lssnal da adminisfra<,:.ão da
e~cb]a seriio feitf\s dn at~c.tn·rlo rom as l'flg-ras g0ra0s e rrguladas, nos casos espnciar>s, pf'l11 dir'ef!!or d0 saud0, ronfnrme
as c.nnvnnirncins dn Sl'r\'Íf~o.
0

0
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DISPOSIÇÕES TflANSITORIAS

Art. 65~. Pelr, Curso d~ Aperfeiçoamento da E~cola je
Applicação deverão passar, obrigatoriamente, todo~ o~ acf.ml('~
officiaes medicos c pharmacPnf icm: dn 'Exercito qtw não foram recrutados pela escola.
§ 1. Para qne a pa~sagem desses officiaes pelo Curso do
Aperfeiçoamento não prejudiqne o serviço de sande das guarnições fóra do Rio de Janeiro, a mat.ricula no r:ur:=;o nbedrcf'l':i.
:1s seg11intes prescripções:
1 n, serão matriculado~ no Cnrso officiaes qur sirvam na
ca.pital FPrleral e mttro~, em nwnor mtmf'ro, dm: qnP ~ervf'm
f,)ra;
2 11 , o numero de alumno~ srrá. :fixado pelo ministro, mediante proposta do rTirector rlf' saude, sendo que para os da~
regiões, que não a 1a, o numero -.:rrá. proporcional ao fot.nl elos
qtHI nella~ servem.
Art. 656. O Curso de Aperfeir,oamento para M a·ctnai~~ ·
officiaes constará. principalmenf e, df' conferencias f' exer~.i
cios praticas sobre organização f' funccionamenf o flo serVIÇO
de sande em t.emp~ dé paz e dr guerra, noções sore o:gan ização c funccionamenfo dos qnarteis-~rnPraPs r serviço rJ.-•
estado-ma!(lr.
§ 1. Os alumnos deverão frt'qlHmf ar o serviço rl iniro rln
Hospital Central do Exercito.
§ 2." Na part.e pratica srrãn feitos exereicios df' leif.m·n
de carta, resolução de t.hemas de tactica sanif.aria, manob1·n:;
do serviço de saudP, de quadros, etc.
~ 3." HavPÍ·á fambcm rxPrdnios do f'quit.aci'in pnrn. forlos
os alumnos.
~rt.. 657. Os pr;ogrammas do ensino para essA Curso serão especiaes. devendo tratar do que fôr estridamentf' necessario para dar aos actuaes medi cos e pharm~ceuticos uma
ori-entação uniformP sobre a TWYa orga11 ização .n fu n,·cionamrmf.o dos serviços de saude.
0

0

Art. 658. No fim de cada Curso não haverá exames. O
dirootor do ensino dará sobrr cada alumno o juizo corr·rspondcnte ao seu aproveitamento,· de accôrdo com 0 parecer dos
conferencistas c instmctores, juizo que constar:í na fé do
officio dos offi·ci~cs c ·"r•r·á expresso peJas mençõrs muito TJem.
bern e regular.
Art. 659. Os pharmaceuticos assistirão ás nulas (JUe forem communs aos dous quadros c ás especiaes. referentes a
analyses chimieas, bromatologicas c toxioologicas, exa.mcs de
aguas, de bebidas, ·eLe., que serão dadas no Laboratorio Ch imic·o PlJarmaccutico Militar.
Art.. 660. Em pr·incipio, a.s aulas do Curso de Aperl'ciçoanwn f.o para os at·tuacs offici~irs do Corpo de Raude sPrfttl
dadas pelos mf1diros da Mjs.sfío Militar Fnuweza.

ACTOB DO PODER EXECUTIVO

CAPITULO XIII
lNSPBCÇÕES 'l'ECHNICAS DO SERVIÇO DE BAUDE

Disposições aeraes
Art. 661 . As inspecções technicas do Serviço de Saude,
permanentes, CI'eadas para attender á grande extensão do territorio nacional e difficuldade de conimunicações entre as zonas extremas do paiz, são or,gãos de ligação technica entre os
chefes do Serviço de Saude das Regiões e o director de Saude
da Guera.
Art. 662. As inspecções technicas do Serviço de Saude
teem por fim informar e:xactamente o ministro e o chefe do
Estado-Maior do l~xercito, por intcrmedio do director de
Sandc da Guerra. sobr~ o estado ·sanitario da tropa, a execeÇfto do Scrviç.o ·de Snude, a. prnparação do pessoal e material
sanitario, para o ca;;;o de .gurrra, a ndministraçfio e gestão do
serviço nos corpos dn tropa e flstabelecimcntos militares, estabelecirllC~ntos ~:witados r chefia,s do Serviço de Saude das
Hegiões.
Art. 663. Os inspecLorcs tcchnicos do Serviço de Saude
não intervcem, em caso algum, na execução do serviço; a
execução cabe, exelusivamcnt.r, aos chefes do Serviço de
Saude das Regiões, unicos rcsponsaveis pelo Serviço de Saude
em suas respectiva.s Hegiões.
Além de suas funcções de inspecção, os inspectores só poderão intervir por dircdivas geraes, que lhes tenham sido confiadas pelo ministro ou director de Saude da Guerra, para
l.ransmit.t.ir ás Regiões.
Art. 664. Os im:pectores technicos são nomeados pelo
ministro da Guerra o csC'olhidos cnl.re os medicas militares do
posto de coronel.
Art. 665. As inspecções tcchnicas (pérmancntes) do Serviço de Saude são em numero de duas:
a) A primeira comprchcndc as 1", 2a e 4a Regiões e
1- Circumscripção ·Militar;
b) A segunda comprehenrlc a 3R, 5a, na e 7n ne.giões ij
2.a ICircumscripcão J\iilil f\ r.
Paragrapho uni co. As residencias dos inspectores technicos do Serviço de Saude serão fixadas pelo ministro.
Art. 66G. Em principio, as inspcccões terão logar, pelo
menos umn vez por nnno, ~rn todas as localidades em que
exista um eorpo dr, f.ropn. desltwnmento on estabelecimento
militar.
§ 1. o Taes jnsprr~ções serão feitas segundo um ou diversos itinerarios f'stabfllerido.~~ annualmPnte pelo ministro, merliantc propost.a do dirr,etor dr Saude da Guerra; os itinerarios
sfío rigorosamrnft• srercfns.
~ 2. o Si ç;obrcyivcr mn J::J.eto h11porlante que affecte Q
estado sanifario da fl'llfll\. os inspccLorcs podrm ·ser enviados
:í. Jocalida.rle, ondr c1le se produziu, por ordem do ministro da
Guerrn; essa ordrnn pódP ser provoeada pelo director de
Saude da G'urrra on prlo:.; prnprios inspectores.
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Art.. 66.7 . Os inspectores technicos do Serviço de Sa,ude
dependem directamente do direetor de Saude da Guerra; em
determinados casos, de ordem puramente militar, regidos por
instruccões especiaes, dependem tambem dos generaes inspe0Lors de Reg.iões.
Paragrapho uni co. Correspondem-se directamente oom o
director de Saude da Guerra c com os commandantes das Regiões que fazem parte de :-ma z.ona de inspeccão.
·

"Execução das inspecções do Serviço de Saude
Art. 668. Os inspectores technicos do Serviço de Saude
o dever de:
§ 1. o Nos estabelecimentos militares e corpos de tropa:
1 J assegurat-~e do estado sanitario da tropa e das medidas geraes tomadas para o manter bom ou corrigir· alguma
a!1')!'m~Jida,de:
·
2) fiscalizar. sob o ponto de vista tecnnico, õ funccionamenfo do Serviço de Sande, visita medica, enfermaria regjmental, vigilancia s:mitarh dos homem~. medidas de prophyJaxia. etc. ;
3) verificar o estado do material sanitario de uso corr~nte e de mobilizacão do Servico de Saude, não s6 sob o ponto
de vista de conserva.ci'ío, como da quantidade regulamentar;
4) verificar si os rr.t!ulamentos e instruccões do Servi co
de Saude são realmente ápplicados; .si a instrucção para o
caRo ne guerra. a im;trucção dos quadros sanitarios da, aetiva
e da resnrva. a instrucção sanitaria do~ homens, são dadas de
conformidade com os regulamentos em vigor e resultados satisfatorios:
5) verificar si os regi!:;tros, livros e papei~ regulamentares
estão em nia e escripturados correetamente.
§ 2°. Nas Chefias df· Serviço de Saude das Regiões e
Circumscripcões Militares, hospitaes militares e estabelecimentos militares do Serviço de Saude:
1) assegurar-ses do modo por que são tratados os doentes
noR hopif.aes militares, dos conhecimentos technicos e devotamento ás suas funcções do pessoal encarregaqo do tratamento;
2) inspeccionar, sob todos os pontos de vista, o funecionamento dos diversos serviços, sejam technicos (medico. pharmeceutieo, odontologico). sejam administrativos (cozinha, lavandal'ia e outros);
3) vcrifir.ar o estado do material de toda natureza. se.ta o
de us!J corrE>nfe, seja o de mobilização;
4) verificar si os regulamentos e instrucções em vigor são
realmente applicados e si a instrueoão tP-chnica e militar dos
officiaes e praças é dada convenientemente; ·
5) verificar, principalmente, a inst.rucção dos reservistas
quadro da reserva:
6) verificar a gestão dos estabelecimentos e Chefias do
.Serviço d(' Saude e, de modo geral, toda a parte administractiva
eontabilidade e estatistica.
'
Art. 669. Devem assíst.ir ás Inspecções Teehnicas da Serviço de Saude :
t~em

M-:To~

110 PODEH EXEf!TTTTYO

t) o comnlUild:wl4~ dl' cnr·po. dirPcl.nr nn chefr dn est.abe:C'cimenlo milHar·:
2) a Chefe do Serviço de Saude da Região. quando a
inspeccão se fizer na sóde da Região, nu nm sen representante,
t>m todas as outras gnarnic.ões.
. . .
.
Paragraphn nnico. O Inspector, ~ntes do mtcio da mspecção, fará a communicação n~cessarm ao Comma~dant~ _?a
Jlegiãn r·espf'cl iva. ~fim de que este ponha á. \Jut\ di~po~lçao,
par·a esse fim espeCial, o corpo ou o estabelemmento mdtcado.
:\ d. 670. Os Com mandantes de corpos e directorec; de
esi ahelPcimPrd ns df'vf'm f 11rlo facilitar ao!=< In~peetore~ Technicos d,; Ser·vi<y1 d~ Samli~, pam o bom desrmpPnho cJ,-. suas
funccões.
Art. 671. Após cada inspeocão. os Inspect.ores Technicos
ào Serviço de Saude dirigem ao Director de Saude da Guerra
tlm l'clatnrio circu!llstanciado sobre a inspecção: uma via desse
relator in é enviada. orln nirPcl nr df' SandP. ao Chefe do Estadn-~Jainr dn Exf'rf'.i.tn.
·
AJ'f. 672. Cada Inspcctot· Technicr. do Serviço de Saudl:'.
trm nm a.ssistcntr•. caoiffín-nwdinn. P, :í sua di~posir,ãn. rlois an-·
:xilia!'I'S dí' PSI'f'ipla, sar!:!.·~nf.n.;;;.
'Paragraplw unkn. O Inspector póde, ainda, se fazer
ncumpanhat, qnandn julgar nrccssario, P.m certas inspeccõe~
•::ou serviços especiaes, de outros officiaes do Serviço de Saude
~u· Administração. nwdian~P proposta feita por intermedio do
.Director de Saudt• da Guena. Taes off:iciaes seráo destacadns.
tempnrarianwniP, de suas ftmc.;:.ões normaes.
Art. 673. Aos Inspectores e seus auxiliares, quando em
fcrvi~.o de in.specçãn fóra da séde, será concedida uma diaria
ou ajuda de custo arbitrada w~In Ministro da Guerra.

CAPITULO XIV
SEII\'IÇtl OHIJNTOLOGICO

Art. 67 4. O Serviço Odontologico no Exercito funccior.nrá de accôrdo cnm instrucçt'S Pspeciaes, organizadas na DiJ'e!.lt"'ria de Saude da Guerra r approvadas pelo Ministro da
Gnt~rra.

Art. 675.

Tal se.rvico funcciona sempre sob a dependenng dentistas directamente subordinados aos rPspect i vos chefes-medicos.
. Art. 670. O Sepvic.o Odont.ologico só. é executado grahutamente para as praças. haYf'ndo para os officiaes e suM
familins nma tabf•lla r(·~ulnndo ns preços para as indf'mnizaçõea

c;a do serviço rte saude, fioando

TITULO IV

Disposições geraes e transitarias
Arf. 077. O~ T'flgn1amf'nfos para o servi<:o de saude em
fempo ~e paz ~f'r~n completados por inRt.rucçõec: especiaes, que
J·Mgnlarao n fnncr1nnanwnt o dr r.arla. servico, rPparticão ou fl!il-
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4:29

f.abelecimenLo sanitario, eonsLiLuindo os respectivos regimenlu::t
m teru os.
}Ja.ragrapho unioo. Essas instruocões serão organizada!l
11a DirecLo~·ia de Baude da Guerra e entrarão em viJmr depo1~
do approvadas pçlo Ministro da Guerra.
ArL. 678. Os medicos e pharmaceuticos adJuntos conu....
nuarã0 a se1·vir, constituiúdo um quadro á parte, e gozando do
1oda~as vantagens c regalias que lhes são conferidas por lei.
Art. 679. O serviço .rte veterinaria depende do de sauda
' du Exercito nnicamenlc pela sua direcção geral, que constitue
a ~· Divisão ôa Directoria de Saude da Guerra. Os demais
orgão.:> clc>~se ~crvt.ço nenhuma dependencia terão com as chefia!' dn servicn de f;audP, junto ans diversos commandos.
A!'l. 'HHO. Salyo n-.; eargos de dirccção dos serviços. r·c;,arl it;C:cs ,. esf ahckeinJt'.flf os sanitarios, eujos pnsLos ~ão f.axalivamrufp discdmiuad(l~ nos respectivos regulamentos, os demai:.: c:Jr·gos !Pehniens ~~·rão f'XJ'rcidos por offieiaes de quaJquPl'
{lnsl.'l, lendo t•Ju vi~·d a. pr·incipalmcnt{', a aptidão e~pceial do
l·ada trm.
Arl. ü81. Os funreionario~ e empregados civis das re!':lart içõe~ ~~ estabelecimentos sanitario~, cnjos eargos passam a
:ser (•xcrciuns por mil ifar·cs, conforme o estabelecido no presentn
regnlanwnlo. são manf.idos em suas funcr:õrs actuaes c rcsp!~l
~ados os direitos r regalias garantidos por lei, c;cndo-lhcs applicavPls as mesmas disposições relativas aos de igual catPgoria
da St•cret.aria da Guena.
§ t •. Os lagares fJUC vagarem rm cada repartição ou t'!-ir;sf.ahP!f'c.imcnfo irão sr·ndo pr~enchidos~ por ae~esso, Pnt.rP. o~
~·rmeeit,naJ'Üls ~~ivis !•xi-.;Lcnlcs, dando-se a sub~tituição. por· militar·, no cargo de mnnor· eat.egoria, até a cxtincr:ão complda do~
1 c~pert.ivn~ quadros rf0. taes funccionarios.
~ .'2". Esses ftm<Tinnarios poderão ser aproveitados nas
Yngas qrtc sr dPrf'm 0m outras repart.içõPs do Minisl.0r·io da
UtrPJTa, a juizo rio <iovPr·no.
~ :l".
Pod1wiio rnnroncr·, lambem, ao primeiro po~to dn
nffit·.ial contador, merliante o cur~o da Escola de Administrarão e prní'TlChidas as r•xig-encias regulamnntares, em condiçõPs
;df'Jl( Íta-> ÚS f'Sfahelceida:"; para M fUOCCÍODal'ÍO!'l da fntendC'neia
da <ilHwra.

Rio rle .Janeiro, 31 de dcz·embro de 1921. Calnacras.

João Pandiâ
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QUADRO DOS OFFICIAES DO SERVIÇO DE SAUDE
MEDJCOS

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

Desfgnaçlo das funcções
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ti)
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ãl

o
c:

'O

e
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cn
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cu

·11 .. .... ... .

Director de Saude da Guerra ..
Chefes do Gabinete e Divisões. . . l
3 ... .
Chefes de secções ............
4 · ···
Adjuntos. . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . .
6
Ajudantes de ordens do directorl'..
Inspectores tcchnicos pennanentes................. .. . . . . . 2 ....
Assistentes•................... . .
2
Chefe do serviço na 3'' região. . . . 1 . . • .
....
Chefes do serviço nas demais
regiões e ta e 2" circumscri- 1
8
ctfet~edÓ·~~;~iÇ~·~;~·i,;i:i."i.'c: ::
...
Adjuntos nas 1 ', 2 3" c 4" regiões.......................
4

·j· .

11

· · · · ••• ·
. . . . • ••.

1 ••• •

iE1
4
4
6
1

....

2
2

i::::::::

8
1

•.••

4

. ..•

l

,

Estabelecimentos sanitarios
Escola de Applicação do
Serviço de Saude
Commandante ...................
Ajudante .................... .

1

1

Hospital Central do Exercito
1 ••••
Director ..................... .
1
Vice-director .•••.............
1 ... .
Chefe do Pavilhão de Isolamento ..
2 ... .
Chefes de clinica ............. .
8 ....
Chefes de enfermarias ........ .
.... ....
8 ....
Auxiliares ........•..•.........

1
1
2
8
8

Hospitaes de 1" classe
Directores •...•..............•
Vice-directores. . . . . • • . . . . . . . . • . .
Chefes de enfermarias ........ .
Auxiliares ................... .

6.... .. . .
6....
. . .. . . . .

3
3
6
6

13 .... .... ....
18.... . .. .
..•. .... 13
5

13
18
18

Hospitaes de 2a e 3" classes
Directores ................... .
Chefes de enfermarias ........ .
AuxJliares .••••••.•••.••....•..

3.... . . . . . . . . . . . .
3 .... .... ....

1
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tn

.!!J

ig

co

Designação das funcções

"'o"

e· ·ã= .....~
i e
c-,:, 8

Estação de Assistencfa e
· Prophylaxia
Director ......................
Encarregados de especialidades ..
Auxiliares do posto medico .... ..
Depositas de convalescentes
Dlrectores •..........•.••.••••. ..
Auxiliares . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Sanatorio Militar
· 1
Director •......................
Auxiliares .•.•.......•.•....... ..
Laboratofio Militar de Bactecteriologia
Director ......................
Chefes de secção .............•
Auxiiiares .•................... .. ..
Deposito Central de Material
Sanitario
1
Directer •••••••.••.••••••.••.••
Chefes de divisão •••.••..•••••
Adjuntos •••••.••••••••••••.••
Depositas regionaes
Directores .....................
Chefes de divisão .••••.......•

Cl

<D

c
~

I

(l)

<D

,..rno
(l)

rn

Q)
~

~

c..
i o.,

Cl

~

'Xo

~

1Js

'"d
Cl

:s

·c
0..

~

(l)

UJ

1 . ... ..... . ...
.. .... ......
. .. .... 1 4 .•••
.... 4 •.••
...

..
' ...
.. .... 5 ....
.. .... . ... ....

....

c;
....
~

1
5
4

...

5
5

.. .. .. .. 1 . ... .... ....
.. . .. ... . ... 1 2 .•..

1
3

5.

1 .... . ... ....
. ....
.... .... ....
. ... 3

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

3 ....

.... .... ....
2 .... .... ....
...... .... ............ ....
.... 2 •••• ....
.... .... ........ ...2. ••••2 ....2 .....
...

1
3
3
1
2
2

2
4

Corpos de tropa

Infantaria :
11 regimentos· de infantaria .•..
29 batalhões de caçadores ...••
2 companhias de estabecimentos .•.............••..•
Cavallaria :
2O regimentos de cavallaria .•••
2 depositas de remonta .•••.••
Artilharia :
9 regimentos de artilharia montada •••••••..•••......•..•
1 regimento de artilharia mlxta
5 grupos de artilharia pesada.
3 grupos de artilharia a cavallo
2 grupos de artilharia de montanha .••••..••••••••••••••
2 grupos de artilharia de costa
8 baterias Isoladas •••••••••••

... .... 11
.... 14
.... .. .....
.. .. .... .... ....
.... .... .....
.... 10
... .... ....

..

11

11

29

33
58

2 ••.•

2

10 20
2 ••.•

40

15

.. .. .... .... 9
.. .... .... 1
...' ........ ........ ....
....

9
1
5
3

....2
....
... .....
...
...... ...... .....
.... ....

2
2
2 ••••
8 ••••

2

9
1
5

27

3

6

3

to
4
4

8
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Designação das funcçõcs

rn

......

'"'o

~

rn

rn

o

IC'd

'ã)

rn

o

'"'
......
E
·a
I
CIS
·c
(1)

"'d
E::

u I o..

I

Engenharia :
5 batalhões de engenharia ..•.........•...
5
1 batalhão ferro-víario........ . . . . . . . . . .. .
1
1 companhia ferro-viaria ..................... .
l companhia de aviação ............. .
2 esquadrões de transmissücs ........ .
Tropa especial :
12 esquadrilhas de aviação ............. .
1 companhia de carros de assalto ..•••......•...•...........•..
6 formações sanitarias divisionarias ••••...• , .•...•••...........•

-;
......

::s
on

o
E-

(1)

cn

5
1
1
1

... .
... .
... .
••••

2 ••••

10
2
1
1
2

12 ....

12

1 ....

12 ....

18

Estabelecimentos diversos
Escola de Estado-Maior ..•..........••
Escola de Aperfeiçoamento de
Oificiaes .....•..•.•...................
Escola Militar. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ...
Collegio Militar do Wo de Janeiro ..••...•............... , ......... .
Collegios Militares ...................... ..
Escola de Aviação ........................ .
Arsenal de Guerra do Rio de
janeiro .........................•.......
Arsenal de Guerra de Porto
Alegre.................... . . . . . • . . . . . .
Fabrica de Cartuchos do ReaIengo..................... . . . . . . . . . . . .
I
Fabrica de Polvora de Piquete.
fabrica de Polvora da Estrella. :: : : ::: : : :::
Asylo de In validos .. .. .. • .. .. . .. . • .. .. .. ..
Serviço Geographico.. • .. . .. .. .. .. .. .. . . . .
Intendencia da Guerra.........
Somma ...... ~ ........ 1 6

16

1 ..••
2
3

• 1 ....
2 ••••

1
3
1

2 •.••

3

3 ....
1 ••••

6
2

1 .•..

2

....

1 ....

1
1

1 . . •.
1

1 11::::

I

1
2
2
2
1
l

.. ..
1 .. ..
. . ..
1 .. • .
. .. · -~1.:..:..:..:. -~

36 124 1711. 85,43g

Observação - As vagas resultantes da ampliação do quadro
de medicas só serão preenchidas. á medida que forem sendo orgazados os estabelecimentos acima referidos c dado effectivo em
praças ás unidades de tropa q'ue ainda o não tiverem. O Ministro
da Guerra, mediante informação minbciosa da Directoria de Saude,
fixará o quadro provisorio de accôrdo com as necessidades actuaes.
Rio de janeiro, 31 de dezembro de 1921.- João Pandiá Calo-

geras.
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Laboratorio Chímico Pharmaceuti co Militar
Director ••............•........
Vice-director ....•..............
Chefes de divisão ..............
Adjuntos ......•................

.... .... .... ....
.... .... ....
5
....
.... .... .... 3 5 5
1

.... ....l

1
1

5
13

Directoria de Saude da Guerra
Adjuntos •.•..........•••....•..

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

3 ..••

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

1

....

3

.... ....

1

... ....l ...4. ....2
.....
... ....I .....

7

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

2 ...•
3 •.•.

3

.... 13 .... ....
.....
... ........ ....
.... 13

13

.... .... 2 ...• ....
....
.... .... .... .... 2 .•.•

2

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

3

Deposito Central de Material
Sanitario
Adjunto .....•........•.•...•.••
Hospital Central do Exercito
Encarregado de plÍarmacia .•.•••
Auxiliares ..•.....••••••...••••

1

Hospitaes de l" classe
Encarregados de pharmacias ••.•
Auxiliares ..•..•.•..•......••.•

•

....

3

Hospitaes de 2a. e 3" classes
Enc~rregados das pharmacias •••
A ux1bares •....••••..•••••.••••

13

D epositos Regionaes de Material
Sanitario

chefes de divisão e encarregados

de pharmacia .••....•......•.
Adjuntos .•...•..•••..........•.
Laboratorio de Bacteriologia
A uxfliates .••••••....••.....•.•
Leis de 19·21- Vol. VI

3 •.••
28
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Enfermarias Hospitaes
Encarregados de pharmacia •....

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

22

42

64

1 .•••
1
4

1

Estabelecimentos diversos

......
... .... .... ,
....
... .... .... . . • .
. ... ....

Escola Militer•...............•. ....
Escola de Aviação .............. ....
Collegios Militares .......••.... ..
Oepositos de convalescentes .... ....
Sanatorio ..............•....... ....
fsbrica de Polvora de Piquete ..
Fabrica de Polvora Estrella ....•
Oapositos de Remonta .......... ....
Grupos de artilharia de costa ... ....
Baterias isoladas .....•......... ....
Villa Militar ................... ....

···r··

....
.... .... ........
.... .... .... .... ....
.... .... .... .... . ...
.... .... .... • • •. I
.... .... .... ,....
.... .... .... ....
.... .... .... 1
- - - - - 1
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1
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63
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1
1
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2
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63 160

Rio de janeiro, 31 de dezembro de 1921 . - joiJo Pandid Ca-

ogeras.

DECRETO N. i5.231-

DE

31 DE DEZEMBRO DB t92t

Approva o regulamento para o Corpo de- Offioiaes dP.
Reserva
O Presidente da Republica dos Estados Unidos do Brasil,
usando da attribuição que lhe confere o art. 48, n. i, da
Constituição,. resolve approvar o regulamento para o Corpo
rtc Officiaes de Reserva, que com este baixa, assignado pelo
Dr. João Pandiá Galogeras, ministro de Estado da Guerra ..
Rio de Janeiro, 31 de dezembro de 1921, tOO" da Independcncia e 33" da Republica.,
EPITÁCIO PBBSÔA.

João Pandiá Calogertu.
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DECRETO N. 15.232 Approva

Q

DE

31

DE DEZEMBRO

DB 't92t

regulamento para o quadro dos officiaes

contadore~

O Presidente da Repubhca dos Estados Unidos do Brasil,
usan<to da att.ribuição que lhe confere o art. 48, n. 1, da Constituição, resolve approvar o regulamento para o Quadro de
Officiaes Contadores, que com este baixa, assignado pelo
Dr. João Pandiá Calogeras, Ministro d~ Estado da Guerra.
Rio de Janeiro, 31 de dezembro de 1921. 100° da lndependencia e 33° da Repub.lica.
~PITACIO PBSBÔA.

João Pandi4

Calogera.~.

R!egulamento para o Quadro de Officiaes Contadores

PAR'l'E GERAL
DISTJNCÇÃO DE FU.NCÇÕES

com

Art. Lo De accôrdo
us p1:incipios uominantes na remodelação gel'al da adminisLração interna dos corpos da
tropa, os encargos pel'manentes relativos aos detalhes administrativos fl de contabilidade dos corpos de tropa e estahclecimentos milita.l'es, como ta1~s eonsiderados (Escola Militar,
Collegio::; Militares, etf·.), serão confiados a um pessoal especial, exclusivamente eneanPgado desse serviço.
§ Lo A parte administrativa abrap.gerá a di1'ecção e fiscalização do conjunto du detalhes administrativos e a execução
de medidas tomadas pelo Conselho Administrativo.
Desta
pal'le será incumbido o fiscal administrativo.
§ 2." A part.e contabilidade comprehenderá o ramo dinhei1·o I' o raml; mate1'ial f' consist.irá na guarda. conservação
e movimentos de dinheiros e de material a cargo das unidades,
assim como da escripturação, da prestação de ({ontas e das
situações diversas, regulamentarmente prescríptas.
§ :to O ramo dinheiro será confiado a um thesoureiro c o
?'amo material a um almoxarife.
§ 4. o As funcções de fiscal, assim como os serviços de
contabilidade eonfiados aos officiaes contadores, serão definidos no regulamento de adminisf ração e eont.abilidadedc interna dos corpos de tropa.
CAPITULO I
l'ESSOAL ADMINISTRATIVO

Art. 2. o A fiscalização administrativa será exercida:
por um major fiscal administrativo, nos R. I., R. A.
e Escola Militar;
b) por um capitão fiscal adm.inistrati'tJo, nos B. C. n.
C., grupos indepeni:lentes, etc.
a)
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~ !.'' Os majores c capiffip::; fiscaes administrativos não
penua.uece.rão normalmente no "!Xercicto dessa funcção por
~~:-~pat;(' maior dn t.res annos n nã.o dcixat•fio de pertencer á
~ua. arma de ot'il-!:"ni.
2.'' Durant n o exet.,eit'io dn suas fttrH~ç3'es, O!'l fiscaes
admini6trativos serão di:-;pPn8adn:-; de todo e qualquer outro
cargo, mas concnrrerão, segundu ::;ua antiguidade, vara o exercieiu eventual do commandfl da unidade em que servirem
e tomarão parte, em principio, nos exercidos que vis~u·em
o aperfeiçoamento da inslrucçãu dos officiaes superiores.
§ 3." As funcções de fiscal administr:ltivo na,s 'companhias de estabelecimento~ (C. E.:', baterias isoladas de costa,
etc., serão excrc.idas pelos l'I)S{JectiYos eommandnnt.es

s

CAPITl :Lo [[

Ar L :1." Os ofr i c iar~s ~"lH.:arregados das funcções de confadr)r (lhcsnm·~>irn ~~ .almn:xaril'e) formarão um qnadro espeeial. dt~nominntln «Qnaürn de Officiae:~ Goutadnres».
,\ri. t." E:-''""' q•ialiro t'Ptllj•Cil'tarr.i a lliPrarehia dP 2" tcllf'!lt" a. c·apiliín.
Ar1. :>." E~::,c•; nffici;w-; larii.o pílrlc d1) estado· maior dos
corvos em 4t1e Sf:r·Yirem .
.r\rt. ti.'' J~m ~ua f'nrma~fi,) inicial terá o 11'1\-o 'l'Wdrn a
cnmvosi~:fio f•onsianto do tJUadro anucxo.
Al't. 7. o Ji~m eH~o de mobilização, P.crá elle arerescido. de
accõrdo com as uerl's,;idade~ do scn iço e ::-:cgundo dbposi<;ões
(~sreciae~.

Ar L. 8." O rernt t.amento normal do pessoal para o quadro de enntad,r·e::; ~erá realizado mediante concurso entre os
f;argcntos das unidàdes, dos serviços e amanuenses que tiveJ'etn, 1111 maximn. :10 anllo" de idudP, e, no rninirnr), cinco anlJos

de bons .'icr·vif;n;;;.

Par·agrapho uni co. Os tcrcPiros officiaes da Intendoncia
da Guerra e os aetuaes amanuen::-:es da ~ua alfaiatária poderão\

matrienlar-81' no Cl!l'sn csp:ecial de contador·c'\ de accôrdo
cnm o esfabl•lPei(lo no prn<:::r•nlí~ regulamento para os f'argcnl.o~, ainda que sú lf~n ham servido na referida rf~pat·tição, mas
ror· esparo nunea inrerior a cinco annos.
Arl. 9." Os candidatos ao coneur:::u para este quadro p.ruccucrfto, quanto :i matricula. ~rgumlo as instruec;ões que, a
rf"'tH>.it.o, sPrão oppnr'Lunamente publicadas.
§ f." ema vrz anpmvados em coneur.-;o, serii11 maLriruladus na -'-'~~(·o la d1~ .\dmini,:f raw;ão l\lilitar. onde farão um
curso e:"'pecial de oiln nwzes. sr>gundo instnte1;ões rm fcmpo
puhl ieada8.
_
§ :! . o Tet·min:Jth osfe eur~o com aproYeitanwnt.n, os candidatos sm·ão classificado~ ,-):nr oi·dP.m rignrosa de rnereeiDII'JÜo inl.eHt~eiua! 1'. nrsta nrdcm, srrão úomeadns asnirantes
<J offieial ennlador.
Art. 10. Para a primeira fnrmação elo qnarlrn pndet·ilo
cnneornw. nwdianl<' in.:::trnríJtcs cspcciaes, nppqrfunarncnto

publicadas:
a) os capitães e os primeiros e segundos tenentes do exHncto corfPO de intendentes;
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b) os segundos-tenentes do extincto quadro de picadorPs,
n:ediante exame de instruccão geral;
c) os officiaes subaltei•nos das differcntes armas.
Paragrapho uni co. As tran~ferenoias dos officiaes que
concorrerem para a pL'imcira formação do quadro serão feilas ~em [)rejuizo. de stÍas antiguidades.
Art. 11 . Os officiaes que cont.ribu irem para a primeira
formacão do qua.cJro, de accôrdo com o art. iO, concorrerão
à matricula na Escola Su•p·erior de Intondeuciu. nas .tnesmas
condicões que as estabelecidas para os officiaes de administração.
Paragrapho unico. Os ca!pitães contadores, de reotutamento normal, poderão concorrer para o quadro de intend~n
tes de guerra, mediante concurso, quando tiverem, no mínimo. 32 annos de idade e oito de serviço como aspirnnto e
offirial.
PJtol\IOÇ!\.n

.\r!. 12. A promocão ao posto de aspirante a official
contador será frita de inteiro arcôrdo com a classifieação de
que traf a o § 2o du al't. 0", observadas as leis de promocão
un vigor.
§ 1. o A elassificar:ão acima ainda será rcspeilada no primeiro posto de official.
§ 2. o As promoçücs aos dc'mais postos se !'fio f('i Ias de
acrôl'rlo com as IPis ern vhmr.
§ 3." Os aspirantes de- uma turma não poderão Sf'J' T•tromnvidos sem quo n tenham sido os da turma antecedünte.
§ 4. o As vagas verificadas no quadro de officiaes contadores, a partir da sua primeira formação, serão resPn'adas
exclusivamente para os officiacs deste qua.dro.
DA REFOrtMA

Art. 13 ., As disposições relativas á reforma compulsori:l
e voluntaria, actualmente em vigor para os officiaes do ext!ncto corpo de intendentes. srrão intrirament.e applicartas aos
officiaes contadores.
DOS UNIFORMES

Art. 14. Os uí1iformes para os officiacs contadores serão
os mesmos estabelecido~ para os officiaes da arma de infantaria. s!tlvo quanto aos distinctivos e botões.
Paragrapho uni co. Os distinctivos constarão de duas
pennas cruzadas, inscriptas em um circulo de Om,02 de diametro; serão de metal branco no kepi, na gola das tunicas e
nas platinas cobertas dl' pannn n rio metal amarello na5 ..~n
metal branco.
DISPOHIÇÕF.S niVERS.\S

Art. 15. Os tcncntPs-coroncis e majores do extincto corpo
de intendentes poderão ser incumbidos, a juizo do Governo,
de commissões compatíveis com os seus postos. Os capiUtes,
primeiros e segundos tenentes do allndido corpo desempenha-
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rão provisoriamente as funcções de officiase contadores nos
corpos de tropa, repartições e estabelecimentos militares, sem
prejuízo dos seus direitos no quadro a que pertencem.
Art. 16. Na organiza~~ão do quadro de officiaes contadores
dever-se-ha deduzir, nos diversos postos, o numero de offieiaes intendentes que exercem provisoriamente as funcções de
contadores, segundo o artigo antecedente.
Paragrapho uni co. A' medida que se forem extinguindo
os officiaes do antigo quadro de intendentes nos postos de
2° tenente a capitão o quadro de .contadores irá augme~tando,
até attingir á sua formação completa, de accôrdo com o quadro proposto.
Art. 17. Provisoriamente, as funcções de fiscal adm'ínistrativo serão desempenhadas, nos corpos de tropa, pelos reope.,.
ctivos fiscaes, e nos estabelecimentos militares. peJo official
cujas funcções sejam immediatas ás do chefe.
Art. 18. Revogam-se as disposições em contrario.
Rio de Janeiro, 31 de dezembro de 1921. - João Pandiá
Caloueras.
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Observações
1 ·. Nos grupos de artilharia de costa, o almoxarife é tambem official de aprovisionamento ; nas companhias, batt. :las e esquadrões
isolados, o official contador é encarregado, simultaneamente, das contabilidades de fundos e material. O mesmo nas repartições e esta~
belecimentos, variando o posto do official com a importancia do serviço ou estabelecimento.
21). O quadro proposto é o de primeira urgencia, tendo em vista as unidades organizadas do Exercito.
3'. Dos postos a preencher, serão sempre deduzidos os capitães, primeiros e segundos tenentes existentes do extincto quadro de
.intendentes.
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DEORETO N. 15·.233 -

DE·

31

DE DEZEMBRO DE

1921

Approva o regulamento do Departamenw do Pessoal da Guerra
O Presidente da Republica dos Estados Unidos do Brasil,
usando da autoriz!lção que lhe !Confere o art. 23, n. XIII, da
lei n. 4. 242, de 5 de janeiro ultimo, resolve approvar o regulamento do Departamento do Pessoal da Guerra, que com
este baixa, assignado .pelo Dr. João ·Pandiá Calogeras, ministro de Estado da Guerr~.
·
Rio de Janeiro;· 31
dezembro de 1921, tooo da Indepen,dencia e 33° d.a Republica.

de

EPITACIO PES,SôA.

I oão Pandiá Calogeras.

itegulamen'lo do Departamento do Pe110al da 01111rra

CAPITULO I
DOR SERVIÇOS DO DEPARTAMENTO

Art. 1.• O Departamento do Pessoal da Guerra (D. G. )',
dirootamente .subordinado ao mi~istro~ é destinjldo a 8ecun....
dal-o nas proyidencias necessarias para a realizaeão dos acto!f
do Alto •Commando relativos ao pessoal do Exercito em geral
e mais especialmente ao pessoal das armas combatentes. ·
Art. 2.., 'Para preencher seus fins, o Departamento comprehende o Gabinete do Chefe, Rei-s divisões e um Gabinete
Central de Identificaeão:
t• Divisão (G. 1) - Assumptos geraes da tropa; qhadro~
tfe instructores e auxiliares de escripta;
2• Divisão' (G. 2) - arma de infantaria;
a• Divisão (G. 3)' - arma de cavallaria;
4• Divisão {G. 4) - arma de artilharia;
5• Divisão (G. 5) - arma de eng.enharia;
6° Divisão (G. 6) - recrutamento e reservas.
Gabinete Central de Ideritificação - serviço flp identirt..
ca~ão no Exercito.
Art. 3.• CompetA ao Gabinete do Chefe:
a) o recebimeRto e expedição de toda a correspondencia,
eom os respectivos protocollos, centralizando esse serviço;
b) o despacho de todos os assnmptos , qque nã.o pertencerem ou dependerem dP. e~tudo das Divisões e GabinetP de
Jdentificação;
c) os serviços de ordens, correspondencia telegraphica, intendencia e officiaes em transito;
d) os Boletins do Departamento e do Exercito;
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e) a dirccção dos serviços do archivo, da portaria e do
pessoal civil (c.ontinuos e serventes); e
f) a execução de quaesquer trabalhos que lhe forem especiaJmento detrminado~ pelo chefe do Departamento.
Art.. 4.° Cornprt.r :í G. 1 (r·.om ? secções):
1n Secção:
aj estudar P informar, dando parecer quando nccessario,
todos os assumptos relativos ao pessnaJ do Exercito que lhe
forem affectos e se referirem ás attribtiições do Chefe do DeJ"Jarfamento, desde que tacs assumptos não sejam privativos
das outras Divisõe.:; ou do Gahinete;
b) prepa,rar o rxpediPnfP dn chf'fia, relativo afJs ~ervJços
da Divisão;
c) organjzar n Alrnauaek do Exercito;
d) orga,nizar as alteraf:ÕPS c ft~s de offjcio dos officiaes
generaes, bf•·nt eomo organ ir.ar· r manter eon:;;tanLrmcnte em
dia o respectivo reg-istro dn nommt~tões:
e) prepara.e as peças nrcessarias aos inqueritos que te.
nlwm dr~ ser lJOineados pdn f~hrfn rln Dep~ú"tnlneufn, por antol'idn.clo propria ou c!Plcg-:H~iío do l\Iini~tro;

ll preparar n e:xnedient~~ Iwe.f:ssario para. a execução de
sentenças ou deci~õPs dos h;ihmuws civis e militares. sempre
que fôr da c·ornrwtnncia d1l Cl11.'fP dn Drpartamrnto rlar r.umprimcnto a tars resoluções.
2" Secção:
a) organizar os mappas flo rf'fectivo ,g-eral do Exercito; b) organizar ::.-; iahellas do p:~s::;eal, necessai'ias ao. prepa~
r o do orçamento;
e) organizar os asscn!amcufos dos sargentos insf. ructore3
e anxilia.res de cscripfn:
d) recrber, re-gistrar e rrmet.ter as d(!c1araçõec:; dP berflf'iros para os effeito.:; do meio snJrlo r monteplo.
Art.. 5.° Compete á G. ~:
l7) manrrr ,..m rlf:l os :~s~~r>nfamcnfos dos offieiae:;; c a~pi~
r~ntPs dr infanfar!a, ll"m cnrnn o~ respectivo::; registros de
nomea,çõet::l:
b) informar I' PiteaminlHn' os papéis relativos ao pessoal
da arma que transitarem pr~Io DepaT'tamento; c) preparar as propostas de a-sgregaçõeg, reformas c rcver·sões. di' arc~r.r-cto com a legislação em vigor, bem r.omo as
cla.::sific::~~õrs P trnPsfrrcncia:~ Pxigidas ~elas n~cessldndes do
serviço;
d) oq:raníz::lr as tahPlla~ rfo rps::oaJ rla arma par~ base da
proposta de orçamPnfo;
e) enviar :í. 1" Divisão (G. 1) as aHeraçõP.s de officfaes
~ a.c;pir·ant.es qun dt•vr•m ser pn1Jlicadas no Boletim do Exercito
n no Almanark:
() organi?:ár·. pnra snr·pr-., Pllviadas annualmente ao Estado_,:\fafor do F,xereifo. as fo{ha'l de inrorma~Õf'S de conriucta
dns offiriaf's fia 11rmn. fllH' IPnham o curso df' Estado-1\t~irir o
c;in·mn nn DeparfnmPnfo. dn qn~dr·n nn addid(1s:
a) rpgistrar toda.c;; a~ nltnrar;:ões relativas á arma, não s6
as •:rue se derem com offi0iaes e aspirantes, como as que modificarem os regulamentos e instrueções respectivo!. organi.za,ção e pai·ada das unidades;
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lt) extra:hir fés de officio, quando necessarios tam; doCt;VrnentoR para fins previstos nas lei~ e regulamentos em
vtgor;
. ~) ·manter em dia a escripturação das ·fés de officlo dos
offtctaes e a das cadernetas dos pertencentes aos Quadros sup ....
plementar e especial ou corpos sem effectivo, que sirvam no
Departamento, Estado-1Mai~r da Presidnecia da Republtca, Ga..
binete do Ministro e commissões extranhas ao Minist.erio da
Guerra, sendo as demais caderneta~ escripturadas nos corpos,
quarteis-generaes e repartições em que servirem o~ officiaes;
i) procurar conhecer, pe!as apresentações e outros -meios,
a t enmina,ção dos prazos de transito, licenetts. ft~rias, e to.,
communicando essa circumstancia ao Chefe do D~part.amento.
quando OS! offleiaf'S não S~ apre~enfem novrunente por aqn~ll()
motivo;
r..) considerar como add:,dos á Di-visão, para effeit.o de orrJrms de serviço, os officiaes da arma tlüe n~~·sa situação est~
jam no Departamento, desde qne sejam mais moderno~ ou
mnnos graduados do que o ohefe da mesma;
l) encarregar-se-, mediante ordem do chefe rio Deparlamento, de outro qualquer serviço que não pertPnça mani-~
fpsf anH'IÜe a alguma das outras divisões.
Art. 6. ·CompPtem ás G. 3, G. ·4 e G. 5, obrigações identicas ás da .(l. 2 e, respectivamente, concernentes ás armas
de euvallaria, artilharia, e engenharia.
Art. 7.° Compete á G. 6 (com ~ ~crçõrs):
Primeira secção:
a) estudar e informar, dando pàrecer quando necessarin,
todos os assumptos relativos ao serviço de recrutamento e
formação das reservas, que lhe forem affectos ou se rPferirem ás attribuições do chefe do Departamento;
b) preparar o expediente da chefia do Departamrnfo,
relativo aos servic;os da divisão;
c) organizar o Almtmark do Corpo de Officiaes da Reserva (reserva tlu I" linhm, 1• e 2• classe~. e Exercito ·de ?-a linha) :
d) organizar as propostas relativas ás mudanças de ~i
tuação dos officiaes de reserva (promoções, tranferencias,
exclusões, etc.) de accôrdo com os regulamentos em vigor;
bem como as propostas de transferencias de officiaes da antiga
Guarda Nacional para o Exercito de 2• linha;
e) eentralizar todoF~ os dados relativos ao C(,rpo de Officiaes de Reserva:
f) registrar todas as alterações referentes ás unidades f'
formações de reMrva; e
g) organizar, para base da proposta de orçamento, as tabeJlas do ·pe~oal de re~erva qnA estiver Rm serviço a~tivo rPmunerado.
Segunda secção :
a) rcntralizar e preparar toaos os trabalhos relativos ao
recrutanwnto (aJist.amento, t·evi~ão, Rortcio, etc.), e á passagem de um escalão para outl'o do serviço obrigatorio;
b) organizar as tabellas para a proposta orcament.aria,
relativas ás despezas COI1l o Serviço de Recru_tail)ento;
0
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c) organizar e manter em dia as estatísticas relativas ao
seu serviço;
d) organizar as estatísticas annuaes da:; baixas, engajamentos. etc., das praças;
e) apresentar, annualmente, a proposta de fixação dos
contingentes que ~~ada Estadl) P o Dist.ricto Federal devem
fornPcer.
Art. 8.° Compet~ ao Gabinete Cent.ral de Identificação:
a) proceder á identificação dos officiaea do Exercito acti\'o e dos de rcsPrva, praça?\ do. Exercito, reservistas, candidato~ ao servioo vohmtario, funccionarios civis do Ministerio
da Guerra;
b) superintender o ~erviço .de identificação do Exercito,
mantendo em irr..:iiediata dependcneia, em materia de serviço. os identificadores dos gabinetes filiaes;
c) fornecer carteiras de identidade, nas condições regulamentaes e mediante ordem do chefe do Departamento; e
d) orientar o serviço de identificação no Exercito, de
accôrdo com afil instrucções especiaes sobre o assumpto.

CAPITULO li
00 PESSOAL IX) DEPARTA?d:ENTO

Art. 9. O qnadr·n do pessoal do Departamento eomprehende:
Urn chefe do Departamento, general de brigàd&;
Dou~ ajwJantns de ordenR, prirneirm: tenentes;
Gabinete:
Um chefe dn Gabinete. eomnel ou tenente-coronel com o
r urso da arma;
Dous adjuntos, capitães ou primeiros tenentes, sendo um
Pffectivo, com o curso da arma, e um reformado;
-- Um offi,cial contador. capitão ou primeiro tenente;
ta Divisão (G. i) :
- Um chefe da Divisão e da 1."' Secção, coronel ou tenente-coronel, com o curso da arma;
- Um chefe da 2" Recção, o'fficial superior. com o curso
da arma;
- Cinco adjunto.~ d~s t" e 2" Secções, capitães ou subalternos, dos quaf's J"f'R effetrfiyn~. rom o cnr~;o da arma, e dous
t·eformados;
2• Divisão (G. 2) :
-- Um chefe, coronf'l ou lí'nnnte-coronel de infantaria com
o curso da arma;
---'rres ad.iuntos, capitãt•s ou subalternos de infantaria, dos
qnaes um et'feetivo, eom o cnrso da arma, e um reformado;
ilK Divisão (G. :n :
-- C um clwfe, coronel nn I Ptwntc-eoronel de cavallaria,
com o .:·urso da arma;
- Dou~ adjuntos, capitães ou subalternos tle cavallaria,
um effectivo, com o cur~o da arma, e um reformado;
0
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Ml

4• Divisão (G. 4):

- Um chefe, coronel ou tenente-coronel de· artilharia;
- Tres adjuntos, capitães ou subalt3rnos, sendo dous effectivus da arma dr artilharia e um r~forma'{]o de qualqu~r
arma;
:;• Divisão (0. 5) :
- Um chefe, coronel ou tenent~coronel de engenharia;
- Dous adjuntos, capitães ou subalternos, sendo um effectivo da arma dP rngrnharia. e um r~f.ormado rlP qualqtHW
prma.
·
t'" Divisão (G. G) :
_:_ Um ehefe da Divisão e da 1" Secção, coronel ou Leneu ..
f. í•-coronol de qualquer arma, com o Tespectivo eurso;
- Um chP.fe ria 2• Secção, offieial superior. com o resp•~
ct.ivo curso;
- Cinco adjunctos, capitães ou fmbalt.eq1o~ de qualqtwr
·
arma. sendo dons reformados;
G1;1hinete Central de Identificação :
- Um director·, official de. rreserva;
Arcbivo:
- Um bibliot.hecario-archivista, official reformado.
Além do pessoal citado, o Departamento t.rrá mais:
- Dous s1;1rgPntos photographo~ (para o Gabinente flí~
lndentifi~ação) ;
- Quarenta ~ ,sete sargentos auxiliares de eseripta, do
re9pectivo quadro;
- Qnatro sargentos identificadores (para o Gabinete fi•'
Identificação) ;
·
- llm porteiro, ex-sargento do Exercito aff'tivo;
- Quatro eontinuos, ex-praças do Exercito activo:
- Daz serventes, ex-praças do Exercito ,activo.
Art. f O. Com excepção dos refarmados previstos no quadro, serão ,effectivos todos os officiaes em serviço no Departamento. Os, chefes das 2o. Secções das t • e 6• Divisões devem
ser mais modernos ou menos graduados do que os d~'Jtas.
CAPITULO ITI
DAS A'ri'RIDUIÇÕBS DO PESSOAL DO DEPARTAMENTO

Art. 11. Compete ao chefe do Departamento:
a) dirigir os trabalhos do Departamento, exercendo acçfio
de rommando sobre todo o pessoal nelle empregado;
b) exercer igualmente acção de commando sobre os officiaes dos quadros supplementares das armas. que se aehem
momentaneamente ,sem commissão e por esse motivo são contJiderados addidos ás Divisões; bem como sobre todos os officiaes e praças que, por um motivo. qualquer, não se achem directamente subordinados á outra autoridade militar (Chefes
de serviço ou repartições, commandantes de região ou unidades de trO!Pa) :
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c) ter a mesma acçã,o de commando sobre quaesquer ou ..
tros officiaes que, pelo Ministro, forem mandados addir ao
Departamento, e sobre os officiaes em transito (art. 28) dos
quadros de qualquer arma ou serviço;
,. 1) receber as apr~se~tacões de officiaes e aspirante·s a
nfl!rrat, pa_ra o _que existirá no Gahinete um livro especial;
e) ass1gnar os boletins do Departamento e do Bxercito;
f) I_!Omear inqueritos, por autor_idad~ propria quando tiver accao de commando sobre os Implicados, ou por del.:-gação do Ministro, quando a nomeação não estiver nas aU rihniçõP~ dos eommandos de tropa 'ou chefes de serviços ou
rrmn r tições;
~l') propor O'lassificações, t'ransferencias, reformas, ,aggrügaçõcs e rPversões; classi fiear e transferir, pelo Ministro,
os aspirantes; classificar c transferir os auxiliares de escriJd a, distribuindo-os pelos quarteis-generaes e repartições;
h) eonceder ,pelo Ministro, t.ransferC'ncias e engajamentos de praças, de uma para outra região, ou de um corpo ou
sr>rviço JPara outro não sujeito á mesma autoridade suoerior;
prrmissõPs para que os officiacs e praças gozem, fóra de suas
I'Pgiões nu s0dPs, as liecn~as arbitradas pelas ,j,untas do
~:~nu de;

j) f>ntrcgar ao Ministro e enviar ao chefo do Eslado1\lainr n ao director· da Jnt.Prlllf'ncüt, mensalmrnte, o mappa da.
f•m:a do Exercito;
.i) enviar mensalmente ao Ministro a relação dos offieiaes
('111 transito, que tenham t>Xcedido o prazo regulamentar, com
a indicação das providencias pedidas ou tomadas; e bem assim a relação dos officiaes nomeados para quaesquer fun..;
eçõns, qun ainda não se t(lnhnm aprescmtado ao DC!partanwnto
1111 Iog-a!' de destino;
k) apresentar ao Ministro, até 15 de fevereiro, o relatoriv
annual dos trabalhos do Departamento, com indicação das
providencias .que a pratica houver aconselhado para melhorar.
o Sf'rviço;
l) designar os empreg'ados que teem de servir nas divisões, secções e dem:tis dependencias, podendo transferil-os
dentro da repartição;
m.) oxarninar os p:wcis quP tenham de subir a clespacho
do i1\linistro, emittindo sen parecer, quando julgar neces~al'io;

n) impor aos empregados civis as penas disciplinares de
sua alçada ,leYanclo ao conhecimento Jo 1\Iinist ro os ea:-; os que
r~xigirem mais severa punição:
·o) despachar requerimentos P onlros papeis, nos limit.e'i
das snas attribu ições:
p) mandar rpassar, quando requeridas co~ dccla-r:acão
1precisa do fim a que se rlP-slinem.certidões extralndas dos lnTos
P papeis processados existentns no Departamento, uma vez
•tu e não haja nissn inconvPniente:
q) rubricar os livros de escripluração ou. delegar es!lla
attl'ibuiçã.o aos chefes das divisões, e ao do Ga.bmete, quando
os livros não pertençam ás divisões;
1·) legalizar com a sua rubrica os pedidos de maf.erial e
outros documentos referentes a despezas;
s) requisitar directamentc por si e em nome do Ministro,
com as· devidas restricções, as informações precisas para esclarecimento das questões a resolver;
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t) transmittir aos oommandantes de regiõ~,-· 6hefes de
repartições e outras autoridades, as ordens do Ministro, com
relação a officiaes o pracas, mandando para isso fazer 9 expediente resultante dos despachos daquella autoridade e providenciando para a publicação no boletim do Exercito, quando necessario;
u) requisitar dos commandantes de tropa, chefes de servico e repartiçõe~ e outras autoridades militares. as providencias que dellas d{)pendam para o desempenho das attribuições oque lhe competem.
Art. 12. Ao chefe do Gabinete incumbe:
a) dirigir todo o serviço de ordens, fiscalizar a organização dos boletins do Departamento e do Exercito e a corrcspondencia telegraphica;
b) est:Qdar e preparar todo o expe~iente que não dependa das Divisões, pedindo aos respectivos chefes, de orcem do chefe do DeparLamento 1 as informações para isso
necessarias;
.
c) fiscalizar o serviço do archivo; da portaria e do
pessoal civil nã0 d1strjbu1do ás Divisões;
d) assignar, !por ordem do chefe do DPpartamento, e
conforme as instruccões que de.Ile receba, o expediente de
}lrompto andamento ou destinado á execucão de ordens :recebidas;
e) fiscalizar o registo de informações e prov.idencias relativas Q(IS officiaes em transito;
f) .distribuir o serviço aos adjuntos e aoa auxiliares de
e~eri pfá do Gabinete;
g) executar ag ordens de serviço do ch~f~ do Departa-1
rnenlo, a quem está directamente subordinado.
Art. 13. Aos adjuntos incumbe a aecmclo dos servicoa
affectos ao gabinete, que lhes forem distribuidos pelos reflpecLivo chefe,
·
Art. 1.1. Ao official contador, dil'ectamente subordinado
ao chefe do gabinete, incumbe;
a) organizar c a~signar as folhas• de pagamento de todo
r pes.;;onl uo Departamento, as quacs serão conferidas pela
nutoridade immediatmentc inferior ao chefe, ~ntregando, ·a
esse o.fficial a nota das importancias recebidas para ser publicada no Boletim do Departamento;
b) organizar e ter em dia o mappa da earga de todo o
material do Departamento;
c) receber e dar o .conveniente destino a todos os dinheiros do Departamentot entregando uma nota ao chefe do Gabinete, para a publicação do Boletim;
d) effectuar todos os pagamentos;
e) exercer no Departãmento •funcoões analogas ás dos
conladores dos. corpos de tropa.
Art. 15. Aos chefes das divisões incumbe:
a) a guarda dos papeis até final solução;
b) -o registo em livros especiaes dos papeis reeebfdos e
expedidos;
c) providenciar para que não haja demora nas informa-.
ções do.~ papeis;
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tlf í:lirigir o serviço da Divi:lão com ~elo e dei acCOrd~
eom as ordens do chefe d~ Departamento;
e) distribuir o serviço pelos empregados;
f) apresentar ao chefe do Departamento, até 3t do janeiro, os dados necessarios para o relatorio annual;
g) legalizar os documentos expedidóS;
.
h) recolher ao archjvo do Departamento 'os documento·s
cujos assumptos estejam resolvidos ou prejudicados.
§ 1." Aos cheúJs das segundas secções das i" e 6a Divisões compete dirigir com zelo os trabalhos das suas secções,' de nccôrdo com as ordens do chefe da Divisão e as
disposições vigentes.
§ 2. Os ajudantes executarão com zelo e disoreção os
trabalhos que lhes forem confiados.
Art. 16. Ao director dn Gobinclc C.entr·al de Identit'icatão compete:
a) superintender t.odo 11 ;.;erviço du gabinete central e
do~ filiaes;
b) remelter no G:tbinele de Identificação da Policia Civii as individuaes dact:yloscopieas, qnando houver convenien-t'\:l para qualquer identifica~ão:
c) archivar as mdivicluaes à os identificados JJelo gabinete central e a~ que forem enviadas pelos gabinetes filiaes
0

e rivi8;
d)
litare~

fornecer af' informações pedidas por tribunaes mi-

e civis c autoridadr.s vara·· i~so qualificadas, bem conto

as mdivíduaes dac.tyloscopícas que devem Mr annexadas ao!!
rrneessos;
c) levar ao conhecimcmto do che-fe do Departamento as
irregulaeidades que !3P derem nn serviço a seu cargo, solicitando as providencias qup, lhe parecerem necessarias.
ArL 17 ~ Os ajudante~ de ordens executarão os servioos e
trabalhos de que forem mcnmbidos pelo ehefc do Departamr.nlo.
A rl. 18. O bihliothcr,ario-arehivista exercerá as runccf.e.;; de accõrdo emn as prr.s~ripções do rr.gímento interno
dn Departamento.
Art.. 19. Os auxiliares \ln Pscripta ~xecutarão os trabalhos de que forem encaiTPgados prlos officiaPs ~oh cu.iafi o r~
dens servirem.
Art. 20. Ao vorteit·n. qn" .-. o etwfe do~ ('llllH'Pgados d~
Jtortaria, incumbe:
a) promover, dirigir e fiscalizar os Lrabalhos de Jimpeza
e asseio dos compartimentos orn qnc funccionarPm ac.; dependencias do Departamento;
b) trazer em perfeito estado de conservação e asseio, tendo-os sob sua ,guarda, todos os objectos de que se lhe fizer
carga e dos Q~aes organizar~\, uma relação ficando r<~sponsavel
~elos extravios;
c) abrir e fechal'. nas horas t'l!gulamentares ou que lhO
!'orem determinadas, os ~~ompartinwntos a qque st>. refere a
alinea a;
·
d) receber e entregar a correspondencia,. livros, papell:i,
r.liC., que chegarem á portaria e promover a prompta expedição

H1

e entrega do que para isso lhe fL'r confiado, tudo annotantlo
em livros espeeiaes;
e) cumprir e fazer cumprir fielmente as ordens que re ..
ceber do Chefe do Departamneto e do Gabinete;
f) manter a ordem na portaria, recorrendo quanao necessario ao cbefe do Gabinete.
Art. 21. Aos continuos compete auxtliar o porteiro,
transmittir recados e entregar papeis dentro da repartição.
Art. 22. Os serventes serão encarregados de todo o ser~
viço de l~mpeza e asseio, bem como de outros quaesquer que
lbe9 forem determinados, de accOrdo com a. natureza de suas
f,uncções.
O.AtPITUiLO IV
DA!3 NOMEAÇÕES E SUBSTI'I'UIÇÕE8

Art. 23. O Ch0fe do Departamento !Será norneado poi' decreto; os officiaes c os funccionarios civis por p.ortaria do
ministro, mediantf~ proposta do Ch.efe do Dnparlamento; os
auxiliarcR d•~ Afmrh)La. Aão dr livl'e escoJha (~ Ofi eonLit11tos e
sm·venf.mJ fln livt·n iwnu~ru;ão do Cllnf'f' do I>PpadiUJJPIItn.
(Jaragl'aphn tJIIieo. OH a.iudaul.n·~ d•• •H·dnnM ·~1fío dt\ 1:ou
I iança immndiata ~~ pes~oa I do Cltde t.lo Hn(mrl.anwuto.
Art. 24. O Cl1efe do Depal'tamento será subst.iluiuo, em
f6US impedimentos, pelo official effectivo do quadro do Dl'partamento Ql,le lhe fôr immediato em hierarchia militar; o
chefe de Divisão, pelo official da mesma que lhe fôr immediato; o chefe de secção, pelo adjunto mais antigo da mesma.
Quanto ás outras substituições, o Chefe do Departamento ordenará o modo de fazel-as, de accôrdo com a boa marcha uo

.~;erviço.

CAPITULO V
DOS I•'IJNCCTONARIOS DO DEPARTAMENTO

Art. 25. Os emp·regados civis d() Departamento gozarão
dos mesmo·s direitos e estão sujeitos aos mesmos onus e obrigações que os da Secretaria de Estado da Guerra, de eategoda
Igual ou equivalente.
·
Assim, em tudo que se refere a vencimentos, desconto:;,
posse, tempo de servico, penas disciplinare!;, destituições, fé ....
rias, licencas, aposentações lhes serão applkaveis as. dispos.i~
c5es regulamentares da referida Secretaria.
CAPITULO VI
DISPOSIÇÕES DIVERSAS

Art. 26. Os officiaes generaes mandados addir ao Departamento ficam subordinados directamente ao ministro, que
exercerá sua autoridade por intermedio do ·Chefe do Departa-

mento ..
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.\rt.

~7. Todo

qnalqu~r

offfrfnJ, dr

arma. ou .Sêrvfco, ilt1•

1ncado ou dispensado de cargo .ou funcção que acarrete mu-

dança de destino, deverá se apt·esentar ao Oepartamênto, si se
J)i~f.ri~f.o Ftl!dP.ral ou por élle tra.nsltar.
Art.. 28. Os officiaes dos quadros de qualquer arma ott
flervtço, nomeados para outro cargo ou funccão, são considerados em transito desde o desligamento do corpo ou estahelecim~nto em que serviam até sua apresentacão ao comman~ante da região ou chefe de servi~n ctob cujas ordens vão
·8ervtr.
Os officiaes em transHo ficam sob a autoridade de commando do chefe do !Departamento da Guerra; os oommandantns de região e chefes de serviço communicarão, semanalmente, por telegramma ou officio, r,.onforme a distancia, os
nomes rins officiaes apresentados ou desligados, quando
houver.
Art. 29'. A acção do Departamento da Guerra sobre 09
officiaes reformados, não empregados no serviço activo, se
estende tão sómente aos que pertencerem á i • classe da reserva da fl' linha e apenas ao que fôr relativo ás suas obrigações de officiaes· de reserva.
Art. 30. Toda a corresponueneia official será encaminhada e todos os assumpf.og tratados, mesmo verbalmente, por
via hierarchica. Nenhum documento p6de ser entregue, ou
delle dado conhecimento, ás partes ou interessados, sem autorização do chefe do Departamento, a quem tambem será immediatamente communicada qualquer solicitação, porventura
recebida directamente, de autoridade de categoria igual ou
superior á do chefe, por officiaes ou funccionarios da repartição.
A infraccão dessas disposicões constitue falta disciplinar.
Art. 3i. O boletim do E~ercito terá o seguinte cabecalho:
achar no
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Rio de Janeiro,. •..-.• de . .....;...••• ..de l9 . •.
tJo]ctim do Exeréiln n ....•

Publico, de" ordem do Sr. Ministro, para conhecimento
tln · E.1!ercilo ~~ devida exerttção, o .<;e(JUinte:
!to
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Art... 32. O BoleLim do F~xr.rcito constará de tres parte5,
euja numeração será seguida:
A ;priméira conterá as leis, regulamentos, instruccões e
ordens que interessem ao Exercito e tenham caracter permanente, mesmo que importem em simples esclarecimentos ou
modificações de disposições em vigor - exc~tuados os regulamentos tacticos e outros que se tirarem em folhetos, doe
quaes se publicarão os actos approbativos.
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. A. s_ugunda constará. de todos os decretos, I'Csoluções· e
disposiçoes de caracter l.rausitorio, succcdcndo-se os assumptos na ordem alphabctica.
. A terc~i!a comprehc!1derá a jurisprudéncia da Supremo
Tribuna! M.llitar c dos tr1bunaes civis, nas questões que directa ou . md1rectamente interessem ao Exero1to .
. § 1: ". Nenhuma. citação , pe.ssoal. (_elogio, censura, etc.)
scru feita em bolctnn do Exercito, smao ~or ordem ou com
autorização expressa do Ministro.
§ 2. Semestralmente serão publicados índices do' boletim do Exercito, cujas collecções devem ser conservadas encadernadas em todas as unidades e repartições do Exercito.
·
·
Arf.. 33. 'As resoluções de caracter confid~ncial, reservado ou secreto oh,~dcccrão, na transmissão e effeitos, ás ip.strucçõcs espcciaes a rc.c;pcito. A remessa de documentos secretos será sempre feita por portador idoneo.
Ar f. 34. Quando fôr neces·sario, se distribuirão boletins
confidenciacs, cujn cabecalho será:
0

l\1INIS1'ERIO DA GUERRA
DEPAH.1'AMENTO DO PESSOAL DA GUERRA

Rio de Junei1·o, ... ... . de ..... ·~· ...... de 19 ..

Boletim confidenciaJ do Exercito n .•..
'(A numeração será independente da do boletim comrnum)

Publico, de m·dem, do S1·. Ministro, para conhecimento
d . .;. (nome da corporaccío ou corporações a quem competi?·
o conhecirnento do bolet'lm) e devida execução, o seguinte:
r•t r•J .• , •

• • • •· • • • • • • • • • ·• • • • • • • • • •• • •· • • • • • •. • • •-• • • • • • •· .• ,.., ,.,

f• I

· Ao alto c á esquerda da pagina a palavra --- Confidencial
._ em tinta vermelha.
§ 1. O Boletim Confidencial será remettido ás unidades
e repartições interessadas na execução do que nelle se contém,
as quaes darão conhecimcn~o aos officiaes.
§ 2." A remes~a ser{t feita em sobre-cada lacrada, por
poÍ'tador idoneo ou pelo Correio, sob re~isto.
Art. 35. O chefe do Departamento mandará organizar as
instrucçõe.s que julgar convenientes para a boa execução· do
presente retgulamento. submettendo-as, antes de as pôr em
vigor, ·á approvar;ão do Ministro.
0

CAPITULO VII
DISPOSIÇÕES TRANSITORIAS

A.rt. 36. 'Poderão sBr aproveitados no serviQo da s• divisão do Departamento (G. 6). os officiaes do Exercito de 2•
linha, oomprehendidos ntllti disposições da lei n. 4 .028, dP.
T... r>is dr>.

19-~·J

- Vol. VT

450

AC1'08 DO PODER .EXECUTIVO

iO de janeiro de 1920, emqua.n:to durar a commissãQ nella
prevista.
.
.
. Art. 3;. Os .sargentos do a.dincto quadro de amanuenaes
fioarAo:, addidos ao quadro de auxiliares .de escripta, sendo
aproveitados os s~us serviços .nessas funcç6es.
Art. 38 .. Quaesquer novas cond~õell exigidas para os
empregados .civis do Df!partamento &ó stl tornario effeotivas
para as nomeações posteriores á data do presente regulamento.
· Rio dé janeiro, ·3•1 de dezembro de i92i. - João Pandiá

Calogera8.

J)li,

·

uovo l'egulamento á Escola Naval de Guerr·a

O Presidente da Hepublica dos Estados Unidos do .Brasil.
usando da autorização contida no art. W dá lei n. 4 . :!57, de
11 de janeiro .do corrente anuo, resolve approvar e mandar
executar o -.~egti1arnento que a este aeompantia, assiguado pelo
Dr. João Pedro da Veiga .Miranda, mi~istro de Estado da Marinha, dando nova orgariizaçao á Escola Naval de Guerra.
ftib de Janeiro, Si de dezembro de 1921, fOo- da Independencia e 33• da Republica.
EP11'ACIO PESSÔA.

Juão Ped1·G.' da Veiga Mit·auda.

'Rt~~tilàblento pátà a Esoola Nav;.l de ,~ué;rl"a, a qqe se retere
o decreto n. 15.234, de 31 de dezembro de 1921

CAPITULO I
DA

I>SCOI,A E SEUS FINS

Art. 1.• A Escola Naval 9-e Guerra tem por fitil :
antigo& e capitães de corveta de pro,mQç~o .recentE), para ps serviços de estado-maior e para o commáhtlo das unidades de guerra;
2°, preparar os capitães de fragata mais antigos e capitães de mar ~ guerra, com a revisãO e a ampliação do curso
anterior, para o alto commando naval;
3°, orientar o pensamento desses officlaes no estudo dos
grattdes problemas naYaes, de modo a estabelecer a tínidade
de vi !'i la~ favoravel á creação ~ á (l iffnf<ãn da 1lont!'ina de
guerra da marinha nacional.
1•, preparar os capitães-temlO.tes mais
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Art. 2.• O numero de alumnos da Escola !Naval de
Guerra será . annuatmente fixado pelo ministro, mediante
proposta do· direetor.
Art. a.• ·A Escola Naval de Guerra fieará direotameor.e
subordinada ao ministro da Marinha.
CAPITULO 11
lJO ENSINO E DO REGIMEN DOS CURSOS E CONFBRENCIA8

Art. 4.• As aulas da Escola terão inicio no dia i5 de
março e serão eneerradas no dia i5 de dezembro de cada
anno.
Paragrapho unico. Sempre, .porém, que ocoorram circumstanci-as especiaes, poderá o ministro da Marinha autorizar o adiamento da época normal da abertura das aulas ou
a do seu encerramento.
Art. 5.• Em seguida ao encerramento das aulas serãu os
officiaes. alumnos ~mb!nettidos ás provas de habilitação exigidas pelo presente regulamento.
Art. 6.• O ensino na Escola comprehenderá as seguintes
,materias:
a) estrategia, tactica e jogo de guerra naval. Curso sob
a direcção de um official de mal,'inha de guerTa estrangeira,
contractado, !5 horas por semaruj;
b) operações navaes
(ponto de vista tactico) precedidas de uma apreciação geral sobre as campanhas marítimas, e estudo analytico das batalhas e combates navaes, seus
resultados e ensinamentos. Evoluções e manobras. Esclarecimento e cobertura. Conferencias e exercícios sob a o?·ientação do .professor das materias de que trata a lettra a, e em
complemento a esse curso; a cargo de um oíficial da Armada
ou de Marinha de Guerra. estrangeira, contractado;
c) logística, organização naval, priooipios de administração, serviços de estado-maior, psychologia militar. Conferen·
cias por um official da Armada. Uma hora por semana;
d) historia militar marítima, principalmente a moderna;
analyse das campanhas navaes sob o ponto de vista politioo
e militar. Política naval. Conferencias por um offlcial da Armada. Uma hora por semana;
.e) direito internacional marítimo. Conferencias por um
doutor em direito ou bacharel em sciencias jurídicas e sociaes;
f) tactica terrestre e desembarques. Conferencias por um
official do Exercito;
g) hygiene naval. Conferencias por um medico do Corpo
de Saude da Armada;
h) direito penal militar. Conferencias por doutor em direito ou bacharel em sciencias jurídicas e sooiaes.
Art. 7. As materias das alineas a, b, c, {, g e h constituem o curso de guerra propriamente, e suas aulas são de frequencia obrigatoria para os officiaes de que trata o n. i, Jo
art. f•; as materias das nlineas a, b, d e e constituein o curso
de revisão de estudos e ~mas aulas são úc frequencia obriga-;
0
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toria para os off'iciaes a que sP ref1'l't' u n. ~2 du reJeriuu adigo 2°.
Art. s:o Anncxo aos cursos considerados no artigo anterior haverá um outro, de frequencia livre, para os officiacs
das difforentcs classes e patentes da Marinha.
Art. 9." Farão partn desse curso anne.xo as seguintes
ma terias:

a) elcctrotnchnica, radiotelcgraphia,
radiotolephonia e
radiogonomctria. 18 eonfcrencias;
b) evolução da consl.rllel:iin naval. Estabilidade rios na' i os. llcparar_:õcs de emergcncia e salvamento de navios· snssobradns. 1•8 conferencias.
Paragrapho uni co. O curso annexo funccionarú. depois
das horas marcadas no PI'üti('ll/(• rrgularncnto para os trabalhos dos demai~ cursos, e durante o nwsmo pf'riodo annual

que lhes é destinado.

Art.. ·10. Quando o auditorio para as eon l'!'l'('ncias de qut'
o~ dons artigus antrriorPs nãn sf' compuz('l' dn
seis
oJficiars alumno~. prlo mrnos, não se rPalizar;í a prclecção.
Art. 1 t. O dirt•etor· da Escola Na\ al dr Gur>rTa. com autorização do ministro da .\Iarinha, poc!t•rú. atlpndrndo a convenicncia do ensino (' ú opportunidat!P do a~sumpto, eonvidar
profissionae~ d11 noloria ~~ompdriwia. nacional's ou estrangeiros, para fazer um r1~rto nunH•ro dP ('nnf.... rcneias exiraordl-

tratam

narias.

Art. 12. O eompart'l'Íllll'nlo úc; etmfcrcmcias extraordina-•
.f'ias de que trata o artigu anf crio r L' obriga.torio vara os offieiars matri·culadn:-. SI'Illpt·n q1w o ns~mnpt.í1. a juizo do di-l'ecf.or. intrrrssat· os rPSfH'('f iYos !'Ursos.
alumno~
visitarãt~,
~uPrra para o rxaeu.J•• t·nnhecimt~nlo SP possa
das materias Plfl ••:-;tudo.
aYali~ção de sua.
assirluidaclP.

Art.. 13. Duran LP (I a11Po ns uf ficiac•s
Pm ronjunrto, Pst:tiH'If'cinH·IIfns í' llêlYio:-: d1•
me

do

instnlla~:ürs

nu serviços

i•)rnar util ;í. hoa inf<'lligl·neia
Art.. H. Para o l'fl'Pitn da
ttO!ll t.rahalhos PS!'olarPs. d~~vpr;in
o:-; offidar~s alumnos, at:.S
•·ineo minutos auf t•s do i nicin dn t•;uJa JH;dl'l~t;.iio. !)Xereieio ou
confcrf'ncia. dP fr'PtJUPJlf' ia ohrig.atoria, hnu:ar os resprctivos
JtOnws ou rulJrieas t'JU li\To d1•stinado a •·:-;f.,, fim t'!"JWeial, que
lhes scr:i. aprt~sPntadn llf'lu podeirn.
·
Paragrapho unieo. O pouio dt;~ alllrlmu~ us~im tomad•)
~erú. em srgüida I'JIC'PITado pelo vi•·t·-dirPctor.
Art. J :;, Pam a vPrifit·ação 1ia frrcJw•ncia do IH'bsoal do
ensino aos Lraual h tiS a ~nn carg:o, Jmn~rá Jlü t~stabeleeimento,
'rtffi outro livro PSJif'Cial de rJOnft_•, fOlllat}l)
~~
('llt'l'lTaLio tJP!:.J.
fnrma estabci!Y'ida para o<; a!unmos.
Art. 1G. Para o·:; f'[f!'ilns lH't~scriptos no art. G3, deverão
os offieiaPs qtw m·.sistil'i'll1 (t<; ·~mlf"l'l'TH~ias dei t~urso annexo.
assignar os rf'spt•!·tivos rwmt's. l'tn livr·o lli'OI)rio, até Ut'J!; mjbntos dc.pois ua. hoi'a mareada IJara o inici•J das nw:;mas .
. \rt. 17 Dnranft~ o t•urso. os nffieia(•,s-alunmos não podl'riio S('r distrahidn:.; para senico als,um ••xl.ranho ao ensino da

o:;eola.
Art. iR. Os tr·abalhos <la l'&t'Ola começarão diariamont~
ns onze e terminarão ás 16 horas, excepto quando houver al~a C'Onf(lrenoia e:xtraordiuada. ou prelecção d'o curso ann~o,

caso em que serão prorogados até as drzesete horas o mais
!ttrdar.
Paragrapho uni co. Quando occorram, porém, circumstant·ias extrao:r.dinarias, poderá o dirrcto1· anteripal-os, ou prorog'al-os pelo temp-o rwcessario.
Art. Hl. As prrlpcções feitas na Escola Nnval de Guerra
durarão no mínimo 't5 minutos e no maxirno uma hora, ha-Vf·-ndo f'ntro dua~ prf'lPe(,'õ"~ coí1seeut.ivas o lH'T'iodo de descam~o
df' :10 minutos.
Art. 2Ô. AntJs da alwrtura dos l1·abulhos escolares, o diJ'(•(·for fará affixar uma tahf'~lla com o rN5pectivo horario.
Ar f. 21. Annttalmente e rom a eoll\'l'niente antecipação,
nrganizarãn os pJ·ofessm·ps e conferencistas os programmas do
·~nsino, sendo o eoncornrnfe ás materias especificadas na alinea fi do art.. c;o, elaborado sob a oriPntação do professor de
I'Sf.rateg·ia, tactica "' jogo df' guerra.
Art. 22. Esscs programmas sô f.f'rão execução depois drt
approvadn~ pelo Almirantado.
CAPITULO IH
H.\ .\DMISSÃO NA ESCOLA

ArL. :l::J. Sei<; mcze~ ant.és da abertura das aulas, e apos
a IH'nvideneia do art. 2°, o director rta escola requisitará do
inspf'ctm· de Marinha, para srr tmcaminhado ao ministro, a
relação dos officines que devam ser matriculados no proximo
· mmo, em obcdiencia ás dispo8ições da lei de promoções e ás
do presente regulamento.
Paragrapho uni co. }~s~a relação, será publicada em ordem do dia do Estado Maior da Armada.
Art. 2~. Na composição da relação supra terão precedrnr-in:
NO CURSO DE GUERRA

·lo capitães rte corYeta promovidos após as ultimas matriculas;
2°, capitães-tenentes, com tempo de embarque completo
o o çnrso de uma escola profissional. que hajam aUingido na
~scala numero menor de ::lO.
NO CTJHRO DE REVJS.~O DE ESTUDOS

1°, eapitãcs de mar e guerra promovidos apôs as ultimas
mti tricnlas;

2°, capitães de fragata com tempo de embarque completo
que hajam attingido na escala numero menor de 20.
Art. 2[,. Os officiaes superiores não comprehendidos no
artigo anf.Prior e que não tenham o curso da Pscota pelos regulamentos antec·edentes, poderão, antes de preenchidas as
condições ahi estabelecidas, ·requerer e obter matricula no
tnrso rle guPrra. respeitada a disposição do art.- 2•,.1
t'
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Art. 26. Dous mezes depois da publicação referida no
paragrapho uni co do ru:'t. 23, o ministro da Marinha, por
aviso, autorizará a matricula dos officiaes nella incluidos,
•~om as altrracões que tenha, porventura, recebido.
Art. '27. ;\s autoridades superiores sob cuja jurisdição
~ervirem esses officiaes, tomarão, desde logo, as providencias
precisas para qne Piles possam, livres e desembaraçados, estar
na .séde da f'seola nrn mrz antes da data fixada para a aber...
t.nra das a n J::tR.
CAPITULO IV
DAS PROVAS DE HAniLITAÇÃO -

DIPLOMAS

Ar f.. 2R. As provas de hahili_tação para. o curso de guerra,
Mrão produzidas Pm con,·nrso eonstando: a) da apres·entação ·
tlc nma UJr·~P: hi dP sua. clrfesa oral; c) e de uma prova prafira.
Art. :2!1. 1\ thesp enmprehenderá uma dissertação sobra
l.actiea naval. SPf!'nida rlo trr•s proposições :..~c-fPrentes ú ma11Tia da aiilH'a c).

Art.. 30. A dissertaçiio a que se refere o art.ign anterior
será preparada dnr·antn o anno lectivo c obedecerá ás dispo·"ir:Õf'S rn·osl'.rirtas neslfl artigo.
§ 1. O assurnpto pPral de cada dissertaoão deverá ser escolhidc. pr>k!' officiaes ::~lumnoE: entre os de uma ti-sta orga.nizada pr.lo dirrctnr da escol~. r. que lhes será apresentada no
dia J 5 df' julho de eaela anno.
~ ?." ,·ada d1sBrrtacfi<t or'verá apresentar no mínimo vinte
folhas r 1 ad~·lograplmdas de um só lado, e no rnaxinw rincoenta
folhas nas ·1 :wsJOa.r:: <'onr!içõPs. comportando ~~a da pagina, trinta e. trr.; Jinkts ocenp::~da-: p0Jo te;do, incln:5ive fJ e~paço necess,wb aos tirulos r' aos ralr.nlo .:- mathemat!·~')R ou formulas
fiOi'YIJn t.ura i:wlu i dos.
\s Ji~uras serão int.rr·~·:lla.ias entre as
foi h as de f.fxt0.
A!'!. ~~. \'o dia snç-u intP ao do encerramento do~ cursos
di'V''r'ilo os offisiae.~ al:nnnos r•ntregar á Directoria da escola,
seis nxrmplarPs dr. suas thPsi'S para serem distrihuida.s e examinarias pelos membros da cornmissflo julgadora. ficanflo uma
dPJias archivada no psfabrlrcimento.
Art.. 3.?.. A eonunissflo julgadora, a que se referAm os artigos anfc><~fldPntrs srr:í ronstiluida pelos seguintes officiaes:
Dir·ectm· da 11~scnla Nav:tl dr~ Guerra, como presidf'ntf': professol'es on r'.ollfPrrnw.i~tas dn::: rnaf.Prias a. b e c, r do um official
~upflr·ior· dnsigmtr)o rw!rt Clld1~ do F,stado Maior· da Armada,
1'nm o cnrso da 0SI·.nla.
Art. :l~L A rlefcsa dPssas t.heses srrá produzida mediante
:n·gniciio dr' trrs mnmhros. pnlo menos, da commissão julgador·a~ em dias pr{'viarnente dPterminados pelo dirertor. f' comrnnn irados nos in f nressados pela secretaria.
Art. 31f. Cada nrgui('ão r a ~orrespondente d,efesa não deverão prolongar-sr por mais rle uma hora, competindo vinte
minutos an profcs~OJ' dr· jngo de guerra, e dez minutos a cada
um dos outros mt~mbros da commissão.
§ t.o O presidente da commissão poderá arguir tambem
quando entPnda conveniente.
§ 2. Se, concluída a arguição, não tiver decorrido o prazo
t.ntal de uma hora. o director poderá conceder a palavra a.
0
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qualquer dos membros da commissão que des-eje continuar a.
arguir até completar-se aquelle tempo.
§ 3. As defesas de these :;jó poderão ser assistidas por mil Hares e aUas autoridades.
Art,. · 35. A prova pratic~ consistirá na soluç_ão de pro.:.
blemas sqbre o taboleiro, no exame de situações formuladas,
ou na arguitão pela commíssão julgadora, sobre materia especificada em ponto tirado a sorte na occasião, não excedencfo em
.c•on.iuncto o tempo de 30 minutos par.a cada alumno.
Paragrapho. tmieo. Na commissão julgadora para essa
prov3, o confer·rr:ristn. da materia da alínea c do artigo 6. será
substituído por um official superior>, designado pelo Chefe
dn Estado Maior da Armada.
A.rt. 36. Terminadas n.s defesas de these e as provas praticas. a ~~ommi1-1si'io julgadora l'eunir·-se-ha por convocação do
direr.toP, afim de pi·ocPder ao julgamento da habilitação reYPiacta r)()r cada official almnno, já pela prova pratica, já pelo
valor· da t.hPse em si. c. sobretudo. pelo da defesa que desta
hmn·cr pl'Oduzido. N~ssP julgamonf.o Rerão tomadas em eonsi·rlP.ração as notas dndas pelo professor do jogo rle guerm aos
PX"f'rriein<i! rrnlizridos durante n anno.
Art. 37. () resultado do julgamento será expresso JHII'
urna rlas notas: sa.tisf('z plena.menl,•, satis{P.Z, não sa.tis(Pz.
Paragraphn nnico. As notas F;npramencionadas serão
ronff'ridas por maioria de votos dos membros da rommissãn
flxaminadora. No caso dP. não havPr maioria de votos, ao diJ'f'(•.lor cornprd irú dar nm seg-nndo voto para desempatar.
Art. 38. Na dist-ribuição das noUts de' a.pprovaÇões aos
officiaes, aUcndf'r-sc-ha a mais perfeita uniformidafln de r.rit,crin. qner na comparaç:ão das provas de of1ficiaes da mesma
f.nrrna, qtwr con1 as rlfl turmas ant.nriores.
Art. 39. Quando as provas df' algum official ahunno se
distingam das demais, por conter idéas originaes, rlP manifesta valia, sobrf' os assnmpt.os tratarlos. poderá sPr dada a
nota especial. satisfez ('mn lmtVOJ'.
Paragrapho unien. ;Para qul'l rsta nota seja ennfet'irla P.
indispénsavel proposta n0sse sentido de algum dos membros
da commissão, apresentada em seguida á terminação do julgamento de todos os ()fficians alnmnos. e acceita srm diseor-dancia pelos outros membros da mesma commissão.
Art. 10. .Não poderão servir de examinadores os profr:"sores ou eonferencistas que tiverem com os examinandos parentrsco atP segundo gráo, nas linhas ascendentes ou descendentes, ou na linha transvevs·al, ou o que fôr dado por suspeito antes do inicio rias provas. com razões julgadas prnendf'nf cs p(\lo director.
Art. 41. Quando entre dous docentes se verificar o impedimento de que trata o artigo antecedente, só será admitJido
a votar o mais antigo. Nessa hypothese votará o direetnr
pelo professor impedido.
Att. 42. QuandB o impedimento de que tratam os artigos
anteriores se verificar ent:re o director e algum dos examinadores, não votará este, passando sua nota a ser dada segundo
o criterio do examinador mais graduado entre os não impeQ.idos de votar.
·Art. 43. Os officiae.s designados para completarem a
commis_são julSlàdora deverão ser sempre de .post.o igual ou su0
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perior ao do official ainmnf! mn i~ graduado da ftn·ma exa~lÍ-·
nada.
Art. -14. Todas as oceurrcncias do concurso e do respectivo,
julgamento constarão da acta lavrada pelo secretario em livro
11rnprio, logo atHis a conclusão do referido julgamentp, c assig'llada por nllc P pelos nwmhrns rta connnissão. examinadora.
Art. 45.. Os officiacs alumnns a qnP se rf"fcrc o n. ? dn
art. 1o prepararã0 durante o anno lectivo uma memoria Robr·o
as matcrias das alincas a e b dess·e curso, sPguida de quat.ro
fH'OJHlSi<;ões sobre cada uma dns mat.(•1·ias das alin('as ri e e.
A1·t .. Hi. Vigorarão para f'sLf•s officiars loda!'i as di;-;rpo~i\:iies r·clativa~ ú dissel'lat.:ão, collfidas nos artigos prrwPdr.n10;-; dest f' capifu lo r. .rnw llws JHJdcrPm ser applicadas.
Art. 47. A:4 mnmorias sobrP que dispõe o art. 45 serão
.inlgad.as por uma commi:'..:siío com[HJsta do dircctor da Escola
:v aval dP Gtwrra. como pr'f'.<..:irlrnf P. dns professores nu ronrfr.rencisf as das matr1·ias a, d ~" e c df• um capitão õr. mar c guerra
eorn o eurso dPssa PS('ola nnmrado nrlo ministro .dP m·pfr.rcncia que já f rnha exArei do o car~·n dr. chefe do Departanwnfo Tt'rhniro do Esl.ado-l\InioJ' 1la Arm!lrla.
Paragrnphn nnico. E'ssas memorias não terão nota, dando apenas lo~Zar :í hahilif aeão ou inhabilitaGão dos seus autores. podendo, entretanto. a eommiRsão ,julgadora recommendar :1 pnblicaçã.n na Henisfa Mnritima ou Pm holf'fim confidrnr.ütl fln Eslarfo-l\fnioP, d~li•Jf'llas qn0 l'f'YPlam grandt• JH'Pparo o cultura dos seus autores.
.
Art. 4R. Quando occorra justo impedimento de algum
,)os nwmbros da commissfío .it il!:radnra. o MinistJ•o da 1\farinha
nomnar:í pnra snhstituil-o nffirial superior com o curso da
E::: rola Naval de Guerra.
Arl.. -l!l. Aos officiaPs habilitados nos cursos da escola
prla fóroma cspr.cificarta. no prPsent.c capitulo, serão expedidos
diplomas segundo os modf']os n~. ·t, 2 f' 3, annexos- a este
T'f'cmlament.o.
· ~ t.·' O diploma, S·Nmnrlo o modelo n. 1, dfmominac:lo
diplnma dc hom·a. Sf'T':Í d0 parwt pergaminho, assignado pelo
minic:f.r·n da !\larinhn. Prn nnme do Presidente da RPnnhlica, e
l'llllrr~dirio an nfficial qnP tPnha obtido a nof.a consignada no
:11·1.

:-m.

~

?. O diploma, Rf'A'Imdn n modrln n. 2, será de papel ~n
linho, assi!tnadn JW·In dirPc!(ll' da c<..:cnlfl, 0 conr,Prlirln ao offlr i ai fliW fin~r· nhtido mna das no f as rlo habilitação: - satisfez ou - s:ifisfrz plenamentP.
~ 3." O din.Jnrna, sc!:!'tmdo n modrlo n. 3, sPrá do pap~i
dP linho r as~ig-nartn pelo director.
Ar f. 50. A disf ribn içfín dns dinlflmas será feita, normalnwnf e. l)(~lo dirPf'fnr· da Pscol:l, quando sejam desta desligados
n:.; nffir-ifiP.s (f11P c.nnrlnirarn o enrsn: havendo, pnrém, algum
diploma dr honra a ('nf.rf'g·ar, r spmpre que j,ulgar Cflnvenien10, far·á n rlh·rrf or a disfrihnirão g-r>,T·nl em actn snlemne, cnm
n pl'f'"Pn<~a d0 1ndn o pcssnnl arlministrativo e rlorrntc e a das
:.n fnr·idadPs convidadns para Pssc fim.
Ar(. 51. A nofa oh! ida na nsenla consfar;'t rtos nssent.amf'ntos do official.
Art. 52. O diploma de honra constituirá titulo a ser
tomado em pm·ticnlar conc:;ideração na promoção por merecimento ao posto immediatamrnte superior.
\ rt.. fi3. Ao offir.ial qun tenha assistirto as l'!Onferenoia~
0
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sobre qualquer das matnias de que trata o art. 9°, com o
maximo de quatro faltas durante o anno, mandará o director,
n requerimento do interessado, passar um attestado de frefJlli'IWia que será t.ranseripfn nos assentamentos deste .
.:\r!. 54. O offioial qur. por motiyo de molestia comprovarln, nfí.o fizer o concurso na época propria, poderá prestai-o na segunda qu inzcna de março, caso requerimento seu
ao ministro JWSfH~ :-;entidn mrreça inform~ção favoravel do
dirPctor da escola.
·
Paragrapho unir-o. A nenlnljp official, ~ob hypothe~P. algmna. ~r,rá f'nnr.erlida pPrmissiio tiara rrpet.il' o anno.
CAPITUlO V
lHIR OFPICIAES DIPI.. QM,\DOS

AI'!. 55. 'Os ol'ficiars diplomados pela Escola Naval d•~
Guerra com as notas do approvação mais alta~ t.erão perfcrencia, respeitadas as ;demais disposições relativas ao a;:;;snmpto, para OR rargos vag-os no Estado Maior da Armada n
nos rst.ados maiores de forças navaes.
Parag1·apho unic~o. lgual crit.erio srrá adoptado na csr,oJha de officiaf'R para cmnmissões que exijam a compctrmcia.
n o eonhrcinwnto das necessidades da defP9i:l naval do vai;~,.
Ar L 56. A bordo daR grandes unidades da esquadra, por
<1~r.olha e proposta do cornmandante, ;deve haver pelo nwno~
11111 nfficial approvado no e urso de guerra da escola.
Paragrapho uni co. Esse official ou um desses officiaes
sPrá o cncarrf'gado do arrllivo do navio, c o auxiliar do commandante em tudo que se referir ás evoluções navaes, manollrns ~ prrparnr;ãn rara a JJat.aJha.

CAPrrULO

\'~I

DOS PfiOFESROHER, CONPFfiENCJH1'AS E AUXILIARES DE ENSINO

Art. 57. O corpo dP t•nsino da Es·r·ola N·aval de Gurrra.
r.onstará dos actuaes professores vitalícios, de officiaes d~
n1arinha de guerra extrangeira, contractados, de confernncislas, civis c militarrs, n dos auxiliarPs de ensino.
ParagJ'apho uuico. .São aon!fiderados professores, rmbnra f'nrarrcgados de confnrencias, os lentes cathedraticos da
Escola Naval transferidos para esta rscola no seu inicio, c
os ·(flle forem nonwado~ por concurso f~m ohedencia á dispo~icõcs ~lc regulamentos anteriores .
.A ri. 5R. Os ronfPrrncistas militarPs serão nomeado~ em
r.omn1issãn pol' trPs annos, c rscolhidns pelo Ministro, com
auclicncia do dirPetol' ,1m lt'<' profissionaes de notorio sahrp e
l'f'('Onhncido JWPparo ! l'f'hlliCO.
Paragraphn uni co. Essa cornmissão poderá, porém. ser
lnf.errompida om qualquPI' (•poca, f;e assim o propuzer justificadamente o director.
Art. 5!1. Os .officia1~s cst.rangeiriJs servirão na escola d~
conformidade con1 o cnntracto que fizerem para isso.
Art.. 60. Para as aulas de ma terias leccionadas por off!ciaes est.rangeiros, nomeará o Ministro, como auxiliares de
rnsino, officiacs da mesma nacionalidade ou nacionaes, conhecendo est.f:'s hem o idioma daquelle a que tiverem fi~ ()()adjuvar.
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Art. 61. Para. o curSt) de tactica terrestre e desembarques será nomeado, ern commissão, um official do ·quadro
aetiyo do E:xercito, designado pelo Ministro da Guerra.
Art. 62. A~ vagas abertas por profes~:Jüres ou conferen~istas vitalirins scrfío prPrnehidas pelo modo indicado no
nr·~. 58 .
.\ rt. (i3. :'\"eu hum nffil'ia l d0 CPrpo da ~\rmada podf'rt\
;.;er nomeado confereneista on auxihar dt~ ensino. ~rm t.er o
~uri'o da Escola Naval de Gn<'ITa.
·
Art. IH. A precedeneia Pnf,re os profeasores ou conferencistas a Alie;;; equipararlo.Plos reg-ulamentos anteriorês, o
proeesso de jnbilaçã.o, dt~ llllf·cforma, licenças, gratificações
addícíonaes, contagem de tempo de serviço no magiate_rio,
vrneimcntos, prnas ou drscontos por falta3, e justificações
dc ausPncia nos trabalhos esrolares, t.ndo ;;;erá reg-t!la.do pela
Jnrsma fôrma n pr·twrsso qtlf' ,·ignr:nmn para o~ lenf es ca:Jwdr·atieos da Eseola Naval.
Art. H5. Para a compra dr lívrns e assignaluras de revistas, os offíciaes da A r·mada oncarrrgados de eonferencias
e auxiliares de ensino perreberão, al~m d-os vencimentos militares, 200$ mfmsae;;;, e os nffieiaes dn Exercito 250$000.
Art. 66. R' obrigatorin na E.;;cola o uso do uniforme para
ns prnfrssorrs nn ronferen(•.istns militares.
CAPITTTLO VII
IH ADJ\HNJRTH:\ÇÃO DA gRGOLA

Art.. G7. O corpo administ.rativo da Escola r.omporse-ho. de:
Flil r!iroctol'. ,,fl'iein! gr';'(\J'itl ,:, C<l!'JIIl da}:·: :::rl-1 ·m serviço aetivo:
Um víee-.clircctor, eapHfto rle mar t' guerra do quadro
a<~t.ivo do Gorpn da Armada. diplnrnado pela Escola Naval de
Gn0rra:
Um assistrn!J>. capitão de enrveta on capit.ão-tenent.e no
qnarlrn aetiro rio Corpo rla Armada;
..
t:m ajndante dr ordr'ns. 1" fencnfe rlo ctuadro aetivo do
Corvn da Armada:
Um secretario. Pmpreg-arln snpPrior <'-ivil dn Mínisterio
da Marinha;
Um 1o e 11111 2° offlciars, ambos r>mpregadm: civi::- rlo Minisfrrio da Marin_ha;
Urn df'senhísta carfo~ranho;
Um porteiro. sargento rcformad<~. on fllW tenha tido baixa
eom hom compnrf amento:
Um rnnt.innn. sargento 011 praça nas mrsmas eondições
:mf.eriorrs:
Quaf ro sf•rvent.Ps, Px-prarns nas mesmas condieões antcrinrps.
·
"
0
~ 1. O director, o yice-diredor e o secrrtario serão nomr.adns por drcreto: os nffir.i:1ps, o rlf•senhista. o pnrfe·iro e
fi continno, por' pnrtaria dn Ministro: os servenles, pelo di"
rector.
§ ?·o Para o Dervíço .de daet.ylographia .serão reqmsitados
pelf! dtrector tantos e~rrtWPntes na Armada quanto~ neees~rtrJns.
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no DIRP,'GTOR

Art.. (:}~. O djrectoJ::. é a primeira ant.oridarte i'!o estabelecirnerito e o r~spon~avel pela execução de todas as dispo.~ições
rnntidas nr.sfP regulamento. ExPrce snperior inspArçfio gobrP.
n Pxr.ouçãn dn~ tn·og-rnnlnl:l", <iM rtll·~o.~. dos f'Xnnw~ f' <in ''" ...
~illP t'ffi ~f'l'UJ, llf' tnPtln 1\ h!\\'f\1' lW>ltf\ (\ 1'1\lWI'Hif\"ff\ """'f\(~

~N~t'lll tl~t'l\"~""''~ 11~1 tlh,IPI''"'''~ ''" •'~''I''". Ur'lrt\\h\ ,, ''''h'\' ..
r~gul:unohto f:'. nt·•l·etls
do Governo. t.ndn que pArtencer á meBma -escola.

I' ll

mina. 1e otmfnrrnldnd"' onu1 o prl'Rentê

Art. ·c,g. O d'il"ector promoverá a conveniente cooperaciio
com o Estado-Maior da Annada nos trahalhos da Pseola que
possa.m interessar á defesa nacional. .
·
· Art. 70. Além das attribuições que lhe são conferid&s por
estr. rE'gulamcnto. incumbe-lhe:
.
·to, corres.ponder-se directamente, em objecto de serviço
com ~s. demais autoridades civis ou militares. exceptuando-se
os mm 1-sfros ·e governadores ou presidentes dos Estados;
. 2°, det.Prminar e regular o serviço da secretaria;
3°, assistir ao serviço Iectivo S·empre que julgar conveniente;
4°, informar ao ministro sobre a assiduidade dos officiaes
alumnos c de todo o p~es·süal da eso01la:
5°, communicar ao ministro qualquer vaga que s·e <ter, no
corpo docente da escola;
6°, propôr ao ministro qu.aesquer. medidas convenientes
rara que o ensino acompanhe os pro.gressos da época, s:obret.udo na narte profissional;
7°, fis·c.alizar o dispendi-o de todas as quantias rooebidas
para a~ despezas do estabelecimento despezas que s6 poderão
I::Pr feitas mediante exp~essa ordem· sua;
·
R rubriear os pefJ:idos par~ as despezas da escola;
fl communicar mensalmente lá Directoria de Contabilidade o ponto dos funccionarios da ·escola, para .os .eff.eitos de
organização das folhas de pagamento;
10°, p.rmnidenciar, á conta da !'espectiva verba. sobre assignat~uras de jornaes e rPvistas de caracter technico, de interrs~n pãra o ensino;
11", apresentfclr annualmrntr ao Ministro da Marinha, atê
30 de janeiro, um nelatorio minucioso sobre todos os serviços
a seu cargo e trabalhos Iectivo's até cO'Ilclusão d.o concurso;
1? propôr o desligamento da escola dos officiaes alumnos pouco assiduüs, que commettam f<alta grave, ou cuja
rwrmanenc.ia na P-scola seja pl'ejudicial á disciplina;
13°, resolver. quando o reclame a urgencia do ássumpto.
os casos omissos no presente regulamento, submettendo á approvação do ministro as decisões que tomati sobre os mais
importantes.
Art.. 71. O rtirecto:r 1S6 recebe ord'ens do ministro da Marinha.
0

0

,

,

0

,

DO VICE-DIRElCTOR

Art. 72. Ao vic.e-director ·compete:
1", substituir o director em seus impedimen~o~;
2°, auxiliar o director sem,pre que elle o ex1gr~·;
3° receber e 'transmittir as ordens do dir.eetor, mformal-o
de ·todas as occurrencias que se derem no e8tabelecimento e
.detalhar o serviço militar do m·esmo;

.j,6t)
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4", applicar todo o zelo e esforco pa,ra. que os empreg&dos da es·cola .cumpram os seus devereg e os officiaes alumnos
se conduzam da fórma mais conveniente á boa ordem dos tral.~alhos escolares;
5°, dirigir o jogo de gnerJ'a no impedimento do respectivo
}1:rofessor;
6'\ resolver, sob sua responsabilidade, toda questão urgente cuja solução nãq possa esperar pelo director, deven~1o
i rnm~"d iatamente dar parte a este da deliberação tomada;
7°, propor ao dirnetor aH provideneias que julgar neces~arias para melhorar Çl systema de administração, disciplina
~~ fl~cripturação do estabelecimento;
8°, fazer mant.er a boa ordem no estabelecimento c aulas,
f•nwcialmente na de jogo de guerra;
·
9°, apresentar mensalmente ao dil'ector, uma expo-sição
re~umida dos serviços a seu cargo;
10, policiar o estabelecimento e fiscalizar todo o serviço
para que o mrsn1o ~ü faça. dP eollformidade - cnm o que se
achar prescripto nos regulamentos c instruccões dadas· pelo
dircrfor c pelo ministro;
11, dar as providrncias necessarias para a manutenção de
completo silencio na saht reservada á leitura e á consulta
da~ obras da bibliotheca;
12. verificar todos os dncnmentos de receita e despezn
rrlat.ivns á (•seola, as·signal-os e fazel-os chegar ás mãos do diredor:
J ~~. fiscalizar a consnrvação de todo o material da escola
0 n asseio das salas;
11. fechar o ponto dos officiaes alumnos logo que comPç.al' a prclcccão, fa:.wndo no rc~pectivo livro as observal,iíPc: qnr oecnrrãm.
DO ASSISTENTE
_.,

Al'f. 73. Ao assistente incumbe:
1". auxiliar o direct.or em tudo que disser respeito ao
Sf'rviço:
2°, tran~mit.fii' as ordens do director;
~o. recehf'r dos professores e conferencistas os origmaes
das prnlecçõcs c conferencias quo devem s·er dactylographadas
para di.c;tribuição aos alumnos;
·l acompanhar o serviço do imprrssão das mesmas prelnc~~ões e conferencias, de modo a ser feito com a pre~teza
f' rrgularidade reclamadas pelo ensino;
5°, providenciar para que os exemplares de conferencias,
exercicios c themas c todos os dados de caracter confidencial,
sejam devidamente acautrlados em armarios proprios, e par&
mw sua dist.J'ilm iQãn s~> f:wa IJa fói'ma ·autorizada pelo di0

,

l'crfnr.
DO AJUDANTER DE ORDENS

Art.. 7<1. Ao ajndantr dn ordens incumbe:
Pm suas visitas officiaes;
q"
~ubstifuir o assistente nos seus impedimentos;
~·< r·nmprir aR nrctr.n~ ffUP rPrr.hf'r rr.lativas ao serviço ..
1°, aconmanhar o dirnctor

AC~S
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DO SECRETARIO

Art .. 75. Ao ~eeretario compete, além. das attrHmições
expressas neste regulamento:
1°, ter sob sua immediata dirccção o pessoal da seeretaria c portaria;
·
2°, redigir, expedir c receber a correspondencia official,
sob as ordens do dircctor c conforme suas· instrucções;
3", receber, informar c encaminhar todos os requerimentos e papeis dirigidos á directoria e escripturar os livros de
assentamentos do pessoal da escola;
4°, lavrar 0 SlllJsercvct· enm os membros das commissõe;.;
examinadoras os• termos dos concursos, assim como as · actas
respectivas, poctendo ser auxiliado nesse serviço por um dos
empregados da secretaria;
5°, escripturar os livros dos assentamentos, já dos membros .do magistcrio, j{t dos officiaQs da escola c dos alumnos,
já do·pessoal sob suas\ immediatas ordens;
6°, organizar mensalmente a relação do pontiJ dos proJessores, dos empregados da secretaria e da portaria, afim de
remetter á Directoria Geral de Contabilidade;
7°, cumpl'ir e faz01' e.;LJtfll'!l' tJC!tJ Pt>.-;;-;u;H Lia séct·elal'ia a;:;
ordens do direetor, distribuir o serviço que deva ser desempenhado pelo referido pessoaL podendo, com licença do director, prorogar a hora do expediente, sempre que fôr preciso;
8°, propor ao Llirector tudo quanto for a bem 1({, sen-i(:u
da ~ccrctaria e da ccleri.dade do expediente;
9°, preparar o~ esclarecimentos que devam servir de
base aos relatorios elo director e instruir com os necessarios
documento:; os assumptos quo »ubirem ao conhecimento da
mesma autoridade;
.
10, organizar annualmente a relação dos officiaes alumnos matriculados nos annos successivos, por ordem de merecimento.
Art. 76. I~~m ~ma::: faltas ou impedimentos será substituído pelo 1o official.
DOS

OFF'ICJ:\E~

DA SECHETARIA

Art Ti. Aus officiaes da secretaria compete o desempe-

nho cabal dos trabalhos que lhes forem .distribuídos pelo
secretario, sendo directamento responsaveis pelos erros e
omissões que eommetterem no exerci cio ele suss fuuccões.
UO DESENIIIS1'A CAilTOGRAPHO

Art. 718. Ao <lesenhista cartographo cumpre executar com

a maxima perfeição c presteza os trabalhos da sua especiali-

dade que lhe fnrem ordenado~, :wgundn a ordem de preeodrncia approvada pelo :director.
DO POR'rEIRO

.Art.. 79. Compete ao porteiro:
1o, tomar o ponto dos offioiaes alurnnos em livro para
e~s'e fi:o:t ~nado, cinto minutos antes dtt bora marcoada
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para a preleccão e apresentai-o ao vice4Iirector que o _au'
tllenticará, logo que a mesma começar;
2°, declarar diariamente ao vke-director quaes os cut'sos
ou conferencias a que não compareceram os lentes ou os
officiaes;
3°, velar pelo asseio das salas, bem como pela respectiva
mobilia e mais material de ensino da escola;
1°, detalhar o serviço do continuo, de .conformidade com
as ordens do secretario;
5°, receber os requerimentos e papeis das partes para dar a
conveniente direcção;
6°, ter a seu ·cargo toda a mohilia das salas e material
escolar.
DO CONTINUO

Art.. 80. Compete ao cbntinuo:
J'\ substituir o porteiro. !nc·diaul ~~ designaçãc. do director;
~!o, euad.jnvar· n pnrfflirn na tonwda do p.unto dos offieiaes
almnnos;
3°, preparar as salas pal'a ns li1;ões e conferencias;
:r~', cnt.r1~gar e rccelwr a eotTespondencia da escola.
DOS SERVENTJ:S

Art. 81. .Aos serventes eahc:
-1°, fazer o serviço de JimlH'í':a " qttaesquer uutrus qun lhes
!'orem ordenados;
2°, pedir a,o porteiro t.odos os 1•1 em eu tos nocessarios para
cumprirnen~ do disposto na alinra anterior;
3°, substituir o continuo nos seu!=< impedimentos.
CAPITULO VIII
DA lHBLIO'I'HECA

Art. 82. A escola mantel'ú e desenvo 1verá para o uso da.

directoria, professores e officia.es alunmos, uma bibl!otheca.
contendo os livros dos melhores autores e as revistas mais importantes sobre as materias que constituem os cursos, na medida permittida pelas verbas d0~tinadas a esse fim.
Art. 83. A bibliotheca da escola ficará a cargo de um·
dos officiaes da secretaria, que a terá convenientemente cataJogada, e :será re·sponsavel por ella.
Art. 84. Os livros da bihliotheca só serão retirados para.
consulta mediante cautelas dadas ao respe~tivo encarregado:
CAJPITULO IX
DISPOSIÇÕER OEHAES

Art. 85. O direcf.ur tnHwt·ü JHI:-;::;e do seu ear·go perante 1
.\[inistro da Marinlla.
·
Paragrapho unif~O. o~ dt>mais funccionarios da f'srnl:l tomarão posse dos sPus cargos perante o director.
Art. 86. Os profes~ores e conforencis~a~ . não poq~rij.o

~jmrcer

outre..s oorru::i::;cóeG do Go.var!lo, excepto a.s de cara.eter
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technico, ou relativas ao ensino, que não prPj udiquem o exercício .regular de suas funcções na escola.
Art.· 87. Os lentes transferidos da Escola Naval e .incumbidos de conferencias, não ·terão direito' {ts vantagens de
que trata o art. 65.
Ar·t. 88 .. AÍJs aet.uaes professores ou encarregados de conferencias ficam .garantidos os direitos e honras que lhes foram conced'idàs pelos regulamentos anteridres.
Avt. 89. No caso de suppressão de ma terias que constituem cursos ou conferencias a ciargo de professores por concurso ou transferidos da Escola Naval, serão respeitados os
seus direitos de accordo com as disposições do presente regulamento e dos anteriores. Neste caso serão postos em disponibilidade provisoria com os vencimentos integraes.
Art. 90. Terminado o anno lectivo os professores e
conferencistas entrarão no gozo de férias que só serão interrontpidas para os coneursos do fim do anno ou por necessidade
do ~nrvir~o publico, urgente e inadiavel.
Ar·t. !Jl. As licenças dos funccinnarios da escola serão
norwN!ida-. de ronformidade com· a lei geral que regular o aRsumpf o na occasião.
Arr. 92. Os funccinllarios militares e officiaes alulllnos
estão svjrdt.os aos codigos militares; os funccionarios civis são
passíveis das penas de reprehensão e de suspensão até i5 dias,
impostas pelo Director.
Art. 93. Os vencimentos dos funccionarios previstos pelo
presente regulamento são os que se mencionam na tabella
annoxa.
Art. 94. Será permittido aos officiaes ouvirem as eonfrencias do curso annexo em traje civil.
Art. 95. Em eas·o de impedimento, os professores ou
conferencistas de direito internacional maritimo ou de direito. penal militar, substituir-se-hão mutuamente, mediante
reito penal militar, substituir-se-hão mutuamente, mediante
pro.posta do dircetor. e approvação do rhinistro.
Art. 96. O Governo, si julgar conveniente, poderá reduzir
ou ampliar os cursos da Escola P- assim distribuir, como t'ôli
opportuno, os períodos e épocas d.e ·ensino de cada materia.
CAPITULO X
, DISPOSIÇÕES TRANSITORIAS

Art. 97. Ao entrar em vigor o presente regulamento, serão
tomadas a seguir as providencias de que cogitam os artigos
2. 23 e 26. '
Art. 98. Aos officiaes diplomados pela e1cola na vigencia
dos regulamentos anteriores. ·será facultado, passados de-z annos, fazerem o cu1•so de re'l'isão a que se refere o artigo 7•.
Art. 99. As disposições dos artigos 28 e ·-seguintes, relatlvas aos concursos, applicam-se a todos os officiaes· não· dir 1Ct~1 mdos antcriormrnte pela escola.
Paragrapho unico. Para os officiaf's na situação do numrro 2, do art. 1°. a disserta.ção e as proposições versarão
sobre as materias ~numeradas no art. 45, torna.ndo-se aos
mesmos exten"h·as a disposição contida na parte final do artigo 7", p a do a.rt. 47. quanto á organização da commissão
julgadora.

AUTO::) UO PODi~lt .EXECUTl\U

ArL. 100. Os eapilães de eoJ·,·da que 11ão tenham upproem urn cseola profissional, sô serão admittidos no curstl
.de guerra nas duas lllatriculas tJUU se seguirem ú apvrovação
desse regulauwnlo.
·
Art.. J OI . ]~;mqu a11 Lo um l !' ,.,:P do~ officiaes do posto, no
quadro acti'.'O dn l~orpo da .i\rnmda, não tivci·em o diploma
de approvação ela Escola Naval ele Guerra, fica dispensada
essa conrliç:ãu pm·a o rxt•reieio dos cargos que a exig·em, devendo, pm·óm, ~~~r observada durante este periodo transitorio
a }Jrefert'Iteia do~ officiaeB diplomados, aos não diplomados.
Art. 102. Ao ('ntrar o fH'Pscnte rcgulaniento em vigor,
podcrú o <lnn~rnn prover cffccLiYamente nos cargos de secre1ar i o, n de 1o e 2° offieiaes, fllnrcionarios de categorias corI'P~;pontlentes, adclidos ott f ransfPridos de outros estabelecimentos da l\lm·i n h a.
va~~ão

Art. J03. As disposiçijcs dt·f:'.Le l'Pgulamento poderão í::ier
alteradas úf'nfrn do prinwit·o anno d0- sua execução afim de
sorem adopl:.Hias pl'lo Goyerno as providencias indicadas pela

expcriencia.
Art. 101. Fiea rnvogado n rngulamento da Escola Na ...
vai tle GuPITa, q111~ lJaixuu t'Olll o di~CI'cto n. 12.937, de 20 de
warço de HHS.
f~abinet.e do Ministerio da Marinha, H.io de Janeiro, 31 de
de.zenibro de Hl21. --·- João Pedro da Vaiaa .Mirandn.
(l\fodelo n. 1)
(Al'lnas da Hepublica)
l~SCOLA

NAVAL DE GUERRA

(Curso de guerra)
llll'LO:\IA DE

UONIU

}:m ohediencia ao tlisposlo 110 art. -HJ e í::ieu § fo, do red<UHl'Tlto mandado r·x~cntar IH' lo decreto n ...... , de ... .
clt· ...•.....•.. de Hl2 .... e de orl~em de S. Ex. o Se. Pre~- i dente da n(~puhl iea. t~ conferido por esta Escola 'J pre!:lento
di1doma dr:~ l:onra ao Sr. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . ipo!~!to ()
nÓ'lJe) ..............•.. lJOI' sr~ tPr distinguido nas provas re-·
gulamentares a que foT suhnwttido r a que sati:Sf,•z com
{onvor.
nio de .Janch·o, . . . . de . . . . . . . . . . . . de 192 •..
!.U
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Ministro da Mariu:1a.
Dh ect.r,, cin .i<:P.eo1n. NaYal de Guerra.

. . . . . . . .. . . . . . ..
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................. .
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(Motleio n. 2),
ESCOLA NAVAL DE GUERRA
(Curso de guer1·a)

Em ohcdiencia ao disposto no art. 49 e seu § 2o do regulamento mandado executar pelo decreto n. • . ·-· ..• de
de .............. de 192 .... é conferido ao Sr ••...•••.•...
(posto e nome) ..... ·.............. o presente diploma do
habilitação no curso desta escola, á cujas prov~s regulamentarf1s sati-sfez.
H!u df' .Tam·irG, . . . . de ............ de 192 _••,
A~signalura do diplomado ..............•.•...............
Director da Escola Naval de Guerra ••

EscoLA

NAVAL. DE GuERRA

Curso de revisão

Em obcdioncia ao disposto no artigo 49 e paragrapho 3",
do regu1amen to ffUD baixou rom o decreto n. . ..... de ..... .
de .............. de 192 .... , 'é conferido ao Sr ...........•
. . . . . . . . . . (posto e nome) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . o ,presente
diploma de habilita<.:ão no curso de revisão desta escola.
Rio de Janejro, ..... de ........... de 192 .. ..
Director da Escola Naval de Guerra .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . ....
:

Assignatura elo diplomado.
·Tabella demonstrativa da despcza, annual com o pessoal
constante do presente regulamento, mantidos em actividade os
m·ofcssores existentes e attr!ldidos os dois em disponibilidade.
4
2
3
1
1
1

1
1
1
1
1
4

Professor estran~·0iro . . . . .............. .
professores . . . . ...................... .
professores em di.-"ponibilidade . . ......... .
conferencistas . . ....................... .
conferencista (official dn Exercito) .•........
auxiliar do ensino . . . . ............... .
secretario . . . . ......................... .
primeiro official. . . . ................... .
segundo official. . . . ..................... .
desenhista cartograpl1o. . . . ............. .
porteiro . . . . ......................... .
continuo . . . . . . .................... ·.
serventes . . ............................ .
Som ma

Leis de 1!}2if-- Vol. VI

$

38:400$000
19:200$000
7:200$000
3:0[10$000
2:400$000
$
$
$
$

4:800$000
2:400$000
7:200$000
84:600$000
30
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DECRETO N. 15.235---., DÊ 31
O~aniza

DÊ DÊZ~MBRO DÊ

1921

o Exercito activo em tempo de paz

O Presidente da Repu'uliea dos Estados Unidos do B:rasil, usando
da autorir.ação que lhe foi conferida pelo n. XIII, do art. 23,
da Lei n. 4.212 de 5 de janeiro de 1921, decreta:
Art..

lo. O Exercito Activo, em tempo de paz, compõe-se:

Do Estado-Maior General; (
Do pessoal (officiaes .e praçus) das 4 armas combatentes ~
Infantaria. Oavallaria, Artilh:1ria :e Engenharia- distrihniclo pelas
unidades de tropa e, quanto aos officiaes, pelas repartições e estabelecimentos mi1it:11·cs aqui :con:;ic;nados e nos respectivos regulamnntos;
c) Do pessoal (officiaes •e praças) dos diversos Serviços, con•
signado nos regulamentos respDctivo~ e quadros qne os 'acompanham;
d) Do pessoal dos contingentes especiaes.
Art. 2o. As unidades ele tropa são distrihuidas em: 5 Divisões
de Infantaria, 3 Divisões de Oavallaria, l Brigada Mixta e Un~~
dadcs Independentes, de aecordo c.om o quadro annexo u. 18.
Art. 3o. A Divisão de Infantaria comprehende:
a.)
b)

a} Quartel-General: O Gcneml de Divisão Com~1andante :......: O
Estado-M.aior da DivisiÍO -- Os Chefes do.s Serviços e seus nuxl1
liarcs A Escolta do Quartel-General;
b) Tropa: 2 brigadas de infantaria _, 1 brigada de artil,hari.a
.- 1 regimento de cava1Jada divisionaria - i 1 batalhão. d~ C!lS:~
nharia 1 esquadrilh-a de observaç-ão;
c) Pessoal e orgãos dos diversos Serviços.
Art. 4o. ~ Divisão ele Cavallaria compreh'ende:
(J.) Quartel-General:
O Gencml elo Brigada ConiJnandante ~
O Estado-Maior da Divisão - Os Chefes do.s Serviços e seus ~u~
xiliares A Escolta do Quartel-General;
b) Tropa: 2 brigadas de c-avaliaria 2 grupos de artilliaria ,
a cavallo ---! 1 batalhão de infantaria montada ~ 1 es_quadrão.' de
)ransmissões -- 1 esquadrilha de observação;
c) Pessoal e orgãos dos diversos Serviços.
:Art. 5o. ~ Brigada Mixta ~Matto Grosso) compreliende'!
'a) Quartel-General: O .General de Brigada Commandante Fõ1
O Estado-Maior da Brigada -. Os C.hoe:fes dos Serviços e seus oau.~
xiliares A Escolta do Quartel-Genernl;
b) Tropa: 3 batalhões de caçadores 2 regimentos de ca;.
vallaria independente ---: 1 regimento de artilharia mixta -- .1 ba~
taU1ão de engenharia '--' 1 esquadrilha mixta. !de aviação);
c) Pessoal e orgãos dos diversos Serviços.
Art. 6°. :As quatro primeiras Divisões de Infantaria estacio~
narão, respectivamente, nas 1a, 2a, aa e 4a. Regiões Militares;
a 5a se distribuirá pelas 5a, .6a. e 7.a RJegiõ:oo ~ 2a. Circumscripçã:o
Militar, ficando o Quartel-General na séde desta circumscripção,
sem nenhuma igterf~rencia pa.~ ~ntd~des es~iQn,adaa f_ó,r.a
d3
Jqesma.
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í\!f tres Divisões <l'e Cavallaria estactonallf na 3a. Região Mi~
litar.
A Brigada Mixta, na la. Circumscripção Militar.
As unidades independentes, nas guarnições indicadas no quadro
annexo n. 18.
Art. 7o. A" Infantaria comprehende: 12 Regimentos de Infantaria, 29 Batalhões de Caçadores, 3 Batalhões de Infantaria Montada e 2 Companhias .de Estabelecimentos, com os effectivos de
praças 'constantes do quadro ann.eJQO, n. .7. e os seguintes de of~
ficiaes:
I - Companhia de Infantaria: l1 capitão commandante, 1 to te~
nente c 2 2os tenentef;.
li .-....:. Batalhão incorporado ~3 companhias de infantaria e 1 pelotão d'e metralhadoras leves): Estado-Maior 1 major command'ante e 1 capitão ajnd~mte. .Mais 1 lo tenente do pelotão de
metralhad'oras.
IH- Companhia ele Metralhndoras Pesadas -(3 seeções de metraUtadoras pesadas e 1. secção de petrechos de acotnpanhamento):
1 capitão command'ante, 2 loR tenentes e 2 2os tenentes.
Um flos los tenenlt~s cornmanda a secção de petrechos.
· ' IV --- RC'gimenlo de Infantaria (3 biatalhões de infantaria e uma
companhia de metralhoaclora. s pesadas): Estado-Maior, 1 eoroncl eommand:ml.e, l tenente-coronel fiscal, 1 C"apit.ão ajudante e l to tenente encarregado das f:mnsmissõcs.
No rcgimlmto, os batalhões são numerados de I n III: a~
compauhias de 1 a 12, exceptuados os numeros 4, 8 e 12. ·
V- Companhia do l\tetralhndoras Mixta (2 secções de metralhadoras leves, 1 secção de mot.ralhadoras pesadas e 1 secção de
petr.echos de acompanhnrnento): 1 capitão commamlantc, 2 joq tenentes e 2 2os tenente:>.
VI- Batalhão de Caçoadores (3 companhias de infantaria e 1 de
metralh:uloras mixtoa): Estado-lHaior- 1 coronel ou tenente-coronel
commandanti\ 1 majÔl-· fiscal, 1 lu tenente ajuda.n.t!e e 1 lo t,enente
das transmissões.
Vll --Batalhão de l.•fanlnria .Monta.da. OJ companhias de infantaria montada e l companhia de metralhadoras pesadas, menos
a secÇ'ito de petrechos): Esbulo-Maior- 1 tenente-coronel commandante, 1 major fiscal, 1 lo tenente ajudante e 1 lo tenente das
transmissões.
Vl JI --Brigada de Infantaria (2 regimentos de infantaria ou
1 rPgimeufo de infantaria e B boatalhões do caçadores): Quartel-General -- l General lle hrigadoa commandante, 1 capitão assistentP
o 1 1 o fcncnte ajudante tlo ordens.
Art. 8°. A Cavallar!~t comprehend-e: 15 Regimentos de ·cavallaria [nrlnpcndent.e e !) Hegimentos de Caval/aria. Divisiouaria, com
os effectivos d.e pra~~as constantes do quadro annexo n. 8 o os
s<'guiutes de officiaes:
I-· Esquadrão de Cavalloaria: 1 capitão commandante, 2 1os tenentes e 2 2os tenente~.
.
l i - Regimento de Cavallari'a Tndepenrlente (4 esquadrões e 1
pelotáo d~~ metralhador:q:; leves): Est:arlo-l'vl.1ior- 1 tenente-coronel
com:mamlante, 1 major fiscal, 1 c·1pilão ajudant1r~ e 1 lo ten~nte
das t.ramnnissões. Mais 1 lo tenente do pelotão de metralhadoras.
Um llos regimentos eéltaciona na Villa Militar em Deorioro (la região militar), e tem sómente 2 esquall.rõcs e o pelotão de metralhadoras.
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Dois outros regim'Cntos estacionam em 1\fatf.o "Grosso
clr~
cumscripção militar), sendo um dt•l!cs sempre commandndo por co~
ronP1.
JII- Regimento de Casallari·a JJivisirmnria: Mesma composição
uo regimento iwlepewlcntc, mas o eommandantc é sempre coronol.
I V - BrigaJ.a de CaV'<lllari:L (2 re.,';imentos de e-:w;!l!aria inde~
pmúlente); Quartel-General - l coronel commandunte, 1 capitão assisf.ente e 1 lo tenente ajnt]aute de ordens.
Art. 9o. ~ Artilharia comprehende: 1O Regimentos de Arlilharia
Montada, 8 Hegimentos de Arlilhnrin Pesrtda (5 divisionarios e 3
de Exercito) 1 Regimento de Artilharia Mixta (1 grupo montado,
l a cavallo e um de mont·anha), 5 Grupos de Artilhari::t de 1\Iontanha, 6 Grupos de Artilharia a Cavallo e 5 Grupos e 8 Baterias Isoladas de Artilhmia de Costa, com q.s effectivos de praças constantes dos quadros tann~ex:os ns. 9 e 10 e os Beguintes
de officiaes:
I - Bateria: 1 capitão commundante, 1 to . tenente e 1 2o te.
nente.
II - Grupo incorporado ·(artilharia pesada. ou monfada - 3 batorias: d•c montanha ou a cavallo 2 hatcrias): Esf.arlo-:!\Taior 1 major connn)anJante, 1 lo L1cnente rajwlantc o 1 lo tenente
orientador.
I I I - Hegimento de Artilhnria (montarla, pesada ou mixta 3 grupos): Estado-Maior 1 coronel commanr}ant'e, 1 tenentecoronel fiscal, l capiUio ajn~hnfl'~, c 1 to tenente (l:ts transmissões.
No regimento,· os grupos sii0 numerados de I a III; as b~'t1 terias, de 1 a 9.
Os 'regimentos pesados de ExcrL:to têm 4 grupos.
IV- Grupo ind·ependcnte (nrtilharia de mont-anha e a cavallo
2 baterias): Estado-Maior 1 tenente-coronel commandante,
1 major fiscal, 1 lo tenente ajuduntc, 1 lo tenente orientador e
1 1o tenente das transmissões.
V- Drigad~ de Artilhari-a (2 regimentos de artilh::tria montada',
1 rf'gimento de artilharia pesarl:L e 1 grupo de arfilh::tria ele montanha): Qnartcl-Gencral 1 w~neral Je hrig<ula eonnnanJante,
1 capitão assistente e 1 lo tenente ajudante de ordens.
V1 -·Artilharia d.e Costa: As l.:>aterbs e grupos de artilharia
de costa têm os effectivos constantes do quadro anncxo n. 10,
variaveis com a importancia d,as fortificações que guarnecem.
As fortificações existentes no litoral d.a la RegUio l\Iilit·;u, constituem, com as unidades que as gtmrnccem, um JJistricto tle Artilharia de Costa, commandndo por um general de brigada e suj~ito a regulamento especial (Decreto n. 12.502, ele 6 da Junho·
de 1917).
Art. 10. A Engenharia comprchcnde 6 Batalhões de Engenharia,
1 Datalllfto Fcrro-Viario, 1 Conwanhia Fcrro-Viaria, 1 Companhia
de Aviação e 3 Esquadrões de Transmissões, c0m os C'ffccf:ivos
~e praças constantes dos quadros annexos ns. 11, 12 e 13 e
os seguintes officiaes:
I - Companhia 1le Sapadores Mineiros: 1 capitão commllndante,
1 lo tenente e 1 2o tencntf~.
li - Companhia de Pontoneiros:
1 capitão commandante, 2
los tenentes e 1 2o tenente.
III- Companhia d1e Transmissões: 1 c~pitão commandante, 2
los tenentes e 1 2o tenente.
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Em: tempo de pa;>;, a companhia de trr~nsmissões fiel\ incorporada ao batalhão de engenharia.
IV- Batalhão de Engenharia (1 companhia de sapadores-mi·
neiros, 1 companhia de pontoneiros c 1 companhia de transmis·
sões): Estado-Maior - 1 coronel ou tenente-coronel commandante,
1 major fiscal, 1 capitiio ajud'~tnbe e 1 lo tenente. das tralismissões.
O &o Batalhão de Engenharia tem mais uma companhia mon·
fada de sapadores-min,eiros, que se destina a fornecer os pelo·
tões das Divisões de Cavallaria.
Annexo a cad-a batalhão funcciona o . deposito de material de
engenharia da Divisão, sob ~ direcção. do. lo tenente das transmissões.
V- Esquadrão de Transmissões: Mesma composição d~ com~
panhia de transmissõr;.;.
Em tempo rle paz. o esr:ruadrão de transmissões fica addido á
unidade da D. C. a que pertence, que eslacion::tr na sédc do
Quartel-General.
VI- Companhia Ferro-Viari~: 1 capitão commandante, 1 lo .tenente e 2 2o'l tenentes.
' A companhia isolarh (la Região Militar) tem nü:lis um: lo te~
)lente e um 2o tenente.
VII- Batalhão Ferro-Viario '(3 companhias): Estado-Maior
l ·tenente-coronel commandant(\ 1 major fiscal, 1 capitão ajudanfu
~ 1 lo tenente rlas transmissões.
VIII- Companhia de Aviação (Escola de Aviação): 1 capitão,
2. tos tenentes e 1 2o tenente.
Art. 11. Tropa esp.ecial- Unidades constituídas com officiaes
'de todas as armas e comprehendendo 12 esquadrilhas de aviação (5 esquadrilhas rle observação divisionaria:;;, 3 esquadrilhas de
caça, 3 esquadrilhas de bombardeio e 1 esquadrilha mixta de
Matto Grosso) e 1 Companhia de Cmros de Assalto, com os effectivos de praças constan tcs dos quadros annexos ns. 14 e 15
A ps seguintes de offichcs:
A) Aviação:
'I- Esquadrilha de Observação Divisionaria: 1 capitão comtmandan.te, '2 los tenentes e 2 2os tenentes.
II- Esquadrilha de Caç~a: 1 capitão commandante, 2 los te.
;nentes e 2 2os tenentes.
III- Esquadrilha de Bombard'eio: 1 crapitão commandante, 1
.lo tenente e 1 2o tenente.
IV -Esquadrilha mixta de Matto Grosso: 1 capitão commanaante, 3 los tenenteS e 2 20S tenentes.
B) Carros de Assalto:
I - Companhia de Carros de Assalto: 1 c:tpitão commnndantc,
~ los tenentes e 3 2os tenentes.
Art. 12. As 4 primeiras Hegiões Militares serão commandadas
por generaes d·e divisão, que serão tambem os comm:mdantes das
Divisões de Infantaria nellas estacionadas; as la e 2a Circumscripções, por gcneraes de brigada, sendo o cht la tambem cornJmandante da Brigadn Mixtat; as 5~, 6~ e 7~ Regiões por coroneis de infantaria.
~Art. 13. Os command-antes de Região ou Circumscripçilo Militar
~er-cem plena autoridade de conunando (disciplinar e administrativa)
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sobre f;odas as unidades de trop•a;, form:t~:õcs de serviços e esta.
belecimentos nlilitares, com séde no respectivo territoriu, excepto:
lo, quanto á parte administ:rativa, sobre os estabelecimentos
que por Sl',us regulamentos dependem directameute do l\Iinistro da
Guerra, Chefes de Hcpartições on Dircwtores de S(wviços:
2o, qu:mto ao commando em geral (autoridade disciplinar e
administrativa), sobre QS unidades, formações e estabeleeimentos,
estacionados no Districto Federal e dircctamente subordinados ás
autoridades citadas no lo Hem .
.tht. 14. Fica cread!a u funcção de inspector de Região (ou
Rcgiõc·s), que será privativa fk g·encral de divisão e exPrcida de
accordo com instrucÇües orp;~mi;;:Hhs IH'1lo Estado-Maior do Exercito
c approYadal3 pe'lo 1\Iinistro tl•a Guerra.
Art. l:J. A precedencia c autoridade de commoando entre os generaes de divisiio, po:~to mai'; ~~Jevatll) rb Ilierarchia militar em
tempo de par,, re(~ula-se pf'lo •·:u·.'l,'o on func•,'i.iO qnc exercem.
A funcÇ'UO rle Jnsp(~etor dP n .. ~~i.1o (l;'t preee•lcncia c ('Ollllllaudo
sol1re todos os genera('S de diviS:iu, qur~ exercem cargo,s na tropa
ou t·cnilorio sujc·itos á Jnspec:,''lu; a de• Chefe do Estado-~Iaior do
Excn:ilo conJere e:.;sa aulo1id:1d<~ sobre. todos os gcncJ\WS de diVJsao, indnsivr~ n;;; JnspPd0rr~.s.
Art. 1G. As funeções d.~ secrdarios dos corpos rle tropa serão
exercidas pelos ajmlantN:, fic:t·~r!o f~:l]l]lrimido aqaelle cargo.
Art. 17. As funcções attribuidas :ws los e 2os teucntes podem ser desPm{H~nhada,-, por un,~ uu oi! I ros, indistinctamentV~ e de
aecordo com as necc•ssidadc:-; do scn·i::J.
Art. 18. As uni<ladcs const:wtcs do presente decreto só serão
organizauas e prehcnchiuos os VJ:;l:>c; de offickt.es dos r~spectivos
quadros na meuida das po;,;;~ilJi!irl:tdes 'l'H~ houver para a sua constituição effediva, t 1 :"1nto no m,JI,•·rlal f' alojamento.
O Estado-Maior do J=XPrcilo ;~prescHhtrá annualmente á approvação do Governo a proposla das unidac!r~-" que podem ser orga.ni7,adas, tendo em vista ·;u; cxir~cw·i:t.c; acima citadas c a ordem
de urgencia de sua orga11i;~~tção.
Paragrapho unico. Nas unidades qne forem sendo organizadas,
serão approveitados, de accordo com o posto e urm11 respt•di \'os,
os officiacs que pertencerem ainda n corpos sem cffcctivo em
praças, dre tal sorte que nenhuma promoçã.o se faça para a unidade que se organizar dr,s•l.e que cntr,e aqnellcs officincs se cneoutre algn:m da mesma nnna c posto igual ao que se tenha
de preencher.
Art. 19. As cscolfas dos quarf.eis-gcneraes serão compostas de
praças engnj-aclas das armas- rle CaY:dlaria, para os quárteis-gcnCI·aes das 1a, 2a, 3a e 4:1 regiõe.s militares, la e 2:.t drcum~
scrivções e Divisões e Brigadas de cavallaria; -de Infantaria (estafetas montados) pnr[t os d;;v; 5a, ():L e 7a regiões militares e
Brigadas de infantaria;- de Artilharia, para os das Brigadas des:-:;a
arma.
As escoltas se comporão de: 1 segundo sargcn to, i3 eahos,
3 anspeç~:ulas c 18 soldados, par:L os f[ltartcis -gf'Jl<'r<t.es das 1a,
2a, ;1:t e 4;1 ro~iões; 1 terceiro S:lrg'<'lll.o, 2 cabos, ~ ;wspt'Ç·adas
e 12 soldauos, para ns das outr:ls Hegiões, Circurnsc·rip!,'tl:><; e Di.visões de cavallari·::t; l cabo e G sold:Hlos, par't os da~: Brigadas.
Paragrapho unico. Compete ás cscoll·as assegurar o scn·iço de
estafetas do Quartel-General e o de ordenanças. dos officiaes que
nelle servem.
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.\rt. 20. O numero e a distribuição dos officiaes generaes e
officiaes e praças das armas, da presente organização são os constantes dos quadros annexos ns. 1 a 18. ·
Art. 21. De accordo com o determinado no art. 18 não serão
provisoriamente organizadas as unidades abaixo, nem providos os
postos de officiaes. dos respectivos quadros:.
a) Infantaria- Um regimento de infantaria (4o), tres batalhões
de infantaria montada. (lo, 2o e 3o) e qu:.ttro quarteis-generaes de
brig'ada (7a, 8a, 9a e 1011 ).
.
b) Cavallaria- Um quartel-general de divisão· (3a), dois quarteis -generaes de brigada (5a o üa) e quatro dejJo.:>itos de remonta.
c) Artilharia- Um regimento de artilharia montada (lOo ), tres
regimentos ele artilharia pcsarla (Go, 7o e 8o), tres grupos do
artilharia a cavallo (4o, 5o c 6o), tres grupos de artilharia de
montanha '(2o, Jo e 4o ), os terceiros grupos rle nrtilharia montada, os segundos e terceiros grupos dos regimento::; de artilhuria
pesada (ficando esses regimentos organizados como grupos in dependentes) e tres qnarteis -~~Rneraes de hrigada (2a, 4:.t e 5a ).
à) Engenharia- Um batalhão de engenharia (6o) e um esquadrão d·c transmis:~ões (3o).
Art. 22. No quadro do Estado-Maior-General não será feita
presentemente nenhuma alteração.
Art. 23. O Ministerio da Guerra expedirá as instruc~úes neçessarias para a execução do presente decreto.
Art. 24. Ficam revogadas oas disposições em contrario.
Rio· de Janeiro, 31 d·e
da ij,epublic~.

d~rQ

de 1921, 100o da Independencia

~ ~3.o

EPI'l'ACIO P~SSÔA.

~

l?_an4iá Caloge_ras.
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ANNEXO N. l
QUADRO DO ESTADO·-MAIOR GENERAL

CARGOS

Chefe do Estado-Maior do Exercito ..••••••••••••••••••••••••••.

I

Inspectorcs de Regiões ...•••••••••••••••••• , • • • • • • . • • • • • • • • • • • .

3

Commandantes rJ,- Regiões (P, 2•, 3

4

4

e 4

4)

e Divisões...........

So~tma .•••••••••••••••• •••· •••· • · • •• •••• • • • • •• • •

···I

Sub-Chefes do Estado-Maior do Exercito .. · . · . · · • · . · · · · · • · · • · · · ·

·I

8
2
1

Chefe do Departamento do Pessoal da Guerra...................
Director do l\Iaterial Bcllico ..•••••.••••••••..•................
Director de Engenharia ...•...••••••••••.•••.••.•.••. , .••......
Direetor de Remonta ........•.•••.•..•...••.....•....•..•••...
Commandantes de Circumscripções 1\Iilitarcs....................
Commandantes de Divisiícs de Cavallaria ........•..••..•.......

2
1

Commandantes de Brigadas de Infantaria ( 1a a 8•)..... . . • . . . . . .

8

Commandante!> de Brigadas de Artilharia (1• a 4")...............

4

Commandante do 1° Districto de Artilharia de Costa ...••.......
Som ma ................... _· . : ..

- ~ ·-~ ·-~: ~-· _· .. :.· ...... : -~-~~
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N. 3

ANNEXO

QUADRO DOS OFFICIAES DE CAVALLARIA

l'OSTOS
~

s::

FUNCÇõES

~

8

~

8

* '"

~

! ~ --;;~ i

-,-12_R_c_g_i_m_c_n_to_s.._d_e__(_::l-v..:.-11-a~r.i_a_I_l_l<-l<'_P_C_l1_d_ct-It-c-.~.-.-..l~\ ·~
o

·~
s::

:;
...o
8

'O
11$

~

~ E ~

~ ~

-~ ~ ~

1 1\("r>;imcuto de C'aval1;u-ia Indcp<'ndcntc (Villa
Mditar................................... . L .j
·1
1
2 Regimentos de Cavalbria Independente (Matto Grosso) . .'..............................
2
5 Regimentos de Cavallaria DiYisionaria......
5
6 Brigadas (Conunaudantc c serviço de ordens).
6 . . •. ••• •

6

4

10 . 20
25
50

16
40

3

6 61

= ---------------------·----------------'
somma 'do º· o ...................... j--;;f---;:1-;r~~\zozl'~

01

-

---,----------------:·- · - - - - - ' Escola Jl,filitar, Inslructorcs (Commandaute c
subaltemos de Esqnadrão) ..•••••••••..
Dirccção de Remonta .....•...••••••••••..
6 Depositas de Remonta ..•....•••••••••••
Collegios Militares. Instructores ••••••••••.
Chefe c adjunto da 34 Divisão do D. G.
(G. 3) .........•..........•..•..•.•..
Serviço de Ordens das Divisões de Cavallaria
Contingente da Escpla de Estado-Maior ••...
Contingente da Carta Geral do Brazil ••....

1

~

~

Somma do Q. S •••••••••• •••••••• ,••• ,

~-

Total do Q. O. c do Q. S ......... .. \

6

4

3

2
1

o

no• 'Oc.iço• 'ommun• aoS offi·
01 .Pactidpação
ciaes de todas as armas.. .. • .. • • .. .. .. ..

3
1
6

1

6

4

5

~-~-~
7~
8

26

Ii

171 351

25 l

6

45

6

·-;;\-;;\-;I 139~--;;~~
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ANNEXO N. I

QUADRO DOS OFFICIAES DE INFANTARIA

POSTOS

~

FUNCÇõES

~
~

]e E
cu
l)

~

·~

~

~

~

-0

o

~_

l ....

o

·~

5
8

o

o

41

~

E

+.t

l)

N

·ll.-·-12l~ ·:~-~--lS. ~~~

12 Regimentos de J -1,-a-la-IJ-Jt-íc-s-.-.-.-.-.••-.-.-.-.-.-.-.-.••
29
3
2
10

Batalhões de Caçadores....................
15
Batalhões de Infantaria Montada........... . . . .
Compauhias (te Estahclec:imento .... · ... ·. · · · .. •.
Brigadas de Infantaria (Serviço de ordens). . . . .

• Somma

do Q.

o ...................... ,

.., ., Chefe.................................
~ ~ Sub-cheíe................................
0
o
Inspcctores de Tiro nas ner,iu{S e Cir·~ ~
.c~llnscripçúcs. Iilil:t_arcs..............
!l ~ Auxthares da Vtrcctt>·ta................
~ ;=: Encarregado do Stand da Villa Militar..
111

..."'aai

<
'z"'

1"1

cll
'd

::.1

rJl

t1!.

-~

r4

p

UI

o

p;

.. p~
O!

o

I>

rJl

Collegios Militares, Instrnctores ••••••••••••

o
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Q)

Escola de Sargentos de Infantaria •••••••• ••

2031 232

181

24
4

21 1021
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'. . . . . 1 O

1[

.... ....

1

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

9
2
1
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I /__1 - -

IIII

Escola Militar, Instructorcs (Commandaute e
subalternos de Companhia). . . . • . • • . • . . . .
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116
12

271 2;1· •~:Jo~jmjsoo

-~-~
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r:n

J

Chefe da za Divisão do D. G. (G. 2) ......
AJjuntos. . . • • • • . . • • • • • . . . • . • . • • • • . • • • • . • . . . . . . . • • . . . • .

.!:...

c.
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..•. ... .

1

4

·l· ... I.... r~-~~ ~,--4,-

·I· .. ·I· .. ·I

Na Directoria do Material Bellico .......... ,

Com"ii:::~::t~. ~~~..':: .~:. ~..~·..~:~~~~'.. ~~i:

1~=~--5~--

~~=r~~ -~

I I
31

,--,--

-

·--~--~-.

offi-1--rnl--1--~-20 . 541
6

Participação nos serviços communs aos
ciaes de todas as armas ..••••••..••••.•.. -~L-~·~-161

1

somma
s ...........
...........
r-91~1~1~1
-----;;-1-6
____
_ _do
_c.
__
_ _ _,. _
___
_ _1_ _ _
1_

Total do Q. O. e do Q. S ............. ,

361 411 86,340,4841
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.\CTOS DO POOER EXECUTIVO

ANNEXO N. -4.

QUADRO DOS OFFICIAES DE ARTILHARIA
POSTOS

PUNCÇOE;S
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Regimentos de Artilharia Montada ••••.
"'= 105 Regimentos
de Artilharia Pesada de 3
a
Grupos ................••...•••..•.••..
"'u 3 Regimentos de Artilharia Pesada de 4
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l:l
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~
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5

5

15
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3

3
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3
5
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8
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5
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1
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~
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p
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o
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A
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5
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o

UI
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o
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w;;,

8

6

9
1
1
1
1
1
1
1

11
3
2
1
2
2
2
1
1

3
3
1
2
2
2
2
1

1

8

19

35

76

249

.

410

230
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1

I

(1.)

~

o
.....

o. .......
rn
o
o,_

8

Chcflic:.o..
Assistente .. ...........•••••• •L•.. •.• • • •••
Ajudante de ordens ••••••1........, • • • • • • • •

t)

C!$

·E ~
-~ ~

o.... ,........ I

1
Chefe do Estado-Maior •.•.•••••••• jl •••• J •••• JI
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~
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if:_,,,_, __,,--,~-e·r~~~~. ~~- -~~t~~:~·. -~~~--~. ••. ••••
~ I
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-c
zta
~rn
..,
:i rn 1:"' E
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H

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

s.

~
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o

~
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5
6

2 Grupos de 3 Baterias (10 Grupo: Santa
João) ....•.•.•••
Cruz; 20 Grupo:
3 Grupos de 2 Baterias (30 Grupo: Itai·
pús; 4° Grupo: Ob1dos; so Grupo:
Coimbra) ( )
I• Bateria Isolada (Copacabana) ••••••••
2• Bateria Isolada (Vigia) .......••.••••
3• Bateria Isolada (MarPchal Moura) .•.
41l Bateria Isolada (Lage) ....•.•.••••••
5• Bateria Isolada (S. J..,uiz) ..••.•••••••
61l Bateria Isolada (Imbuhy) .......•...•
7• Bateria Isolada (Marechal Hermes) ..
ga Bateria Isolada (Marechal Luz): ••.••

Som ma do
...
,.'<1

8

....
....

<

o

a

1

Grupos ..•.............•........••.•••
Regimento de Artilharia Mixta (Matto
Grosso) ..•...........•.••.••...••••.•
Grupos de Artilharia de Montanha.••••
Grupos de Artilharia a Cavallo ••••••••
Brigadas (Serviço de Ordens) ••••••.•

f;;'!cn

Commandantes .••. ·····~··· •=•:•:•:• .-••

2

2

Assistentes ..........•.• -••••••••••

Ajudantes de ordens ........... .

I

.

2

I

C'l

[nstructor e Commandante da Ba·
teria..........
••••
1
Auxiliares e subalternos .•••••••• • • • • . • • • • • . • . . • • • •

I
3

_1_1_1_1_1_1_

A transportar .................. ,

2LI~

s!

61

(*} Uma das Baterias do 3° Grupo (Itaipúa) tem 3 Primeiros Tenentes e
3 Segundos Tenentes.

QUADRO St.:'"PPLE::IIEXTAR
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ACTOS DO PODER .EXECUTIVO

POSTOS

-- -··--,--;----;--FUNCÇõES
o

~

-~

o

u

Transporte .•••••• •··•••••·•

·1 41I
I I

(':!

19

7

,.

Enc~:regado................... ·. ·1· ···\. .. ·

d

A_u~:_J!,_ar_.•_._··_··_··_··_·_··_··_··_··_·_···+·-;-~·-··-+j-+---1---+1/_
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p::
~
~
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't:! ~
('d(j
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1

p

·co.>

,'t:!'t:! lU

rJ)

o

P:::.

Ç1

--r:
p
Cl

~

rn

o

C."

·:;

""cu

rJ)

I

\

!··..

I
5

j

1

• •••

Chd .:s de Grupos ......... · · · · • · · ·
····
4
Chdes de Seccão.................. . . . . . . . . . . . . . ·. •
Sccrctario ......................... f •••• j ••••

l····l····l

li

_v_-+-.----------~~-~~--~-~-J-1_

P-c
P-c

1

l•J!;caL.. .. .. • . . .. . . . . .• • • •. •• •. •• •

·~E
..:l "'
~U

""
~ 't:!1'3
.-;

w :g
H'

Dirccfor..........................
l?.ir'"ctor technieo ('') .... · • • · • • • • • ·

v rn

~

E

0

o

~E~·~ ~1~:~::\~~.~·::.:::: :::::::::::::::::: ::: ~~~::::

2

3

i';::lP::>-,

~0

.

I

1----ClJ~~-----------------------------+---;----t---~---r--~

~~
~
~ ~
~ ~~

·l

Director.........................
1
Ajud;tntes........................ · • · · · · · ·
Adjn11tos ......................... ........

~0~----

I

2

3.

L
~:: IJ . . J. .J
I
I ITI:[[

~~ Ã~;~~-~~--t~-~:-:-:-::-:-::-:-::-:-::. ,. .:-::-:-::-:-:-::-:1,~-.-.-.~-rr\-..-.-t·~·-·l'
1

Ajudri~f~o ~ ~ .~~~·~P~. d~••I'~~~~~~ç~~. ·d·'· .

1

l'articipação dos officiaes de Artilharia nos ser-!
viços coll!n:uns aos officiaes de todas as
armas ............................ -......

-----------------------------~'_ _ _ _ _ _ _s_o_n_1ma do Q.

S ................

Total do Q. O. e do Q. S ....
~~=;=--===:~===

1

j

·I

6

6

I

J

7

20

25

6

I

141141 181 521 601
331 491 941 3011

6

4701236
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ACTOS DO PODF.R .EXECUTiVO

ANNEXO N. 5

QUADRO DOS OFFICIAES DE ENGENHARIA
POSTOS

FUNCÇõES

"i)
1=1

...o

e
ú

v1=1

o

1-4

·;;s

·a

u

E-<

~

u

o
o

GJ

~
GJ

GJ

~

1-4

u

~
1=1

o

~
GJ
t::

1=1

t::

C1S

~

~

....o

o
N

'·õ-·--------------------r---·,---:---+---l-;:
~

~

::..:

3

6 Batalhões de Engenharia ( ~).............. •

6

25

1 Jlàtal!tãa Fcrro-Viario.......................
I Comp::nhia Feno· Viaria.....................
1 \ompanh_ia de ;\viação:.:.".................
Es<lttadr••C:' de 1 ransnussoes .•.•.•• ,.........

1

4
1

37

1
3

19

4
2
2
61

6
3

1
3

-------------·--- -- · - - - -'Sornma do Q. 0 .••••••••••••••••••••. 1_ J~-4~~~~~~-~~~
(~ahitiC>fe..........

Cl'efe do
Auxiliares do (;a!Jlnete......
1
Chcf<·s de ])ivi<;<Ít':.......... . . . .
J
Aw:iliarcs d:t-; !Jivisüe-;...... . • • . . . • . • • • .
Aj ut.!aute de ordt:'ns ......•.. I ...

Oil'ectoria
dH

Fnernharia

II

1
4

·1· ···j· ···1· ·•·1

I....

4

11

1------+----------t--:---:--- -- - - ' ~
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<
~
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~
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~
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n

rn

o
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<1l

'fJ

o

D<;

A

<

t:J

!· ...,,
........
j· •.,.,

'I"..

Chefes ...................... /....
Adjuntos ..•••.... , .........

.. .•

o Circurnscripções

Auxiliares. • • . • . • • . . • • • . • . . . . . . • .

S

11 ....

Chefe c adjunto da 5• T>i1isiírJ rlo 1>. C .... /
1....
Auxiliar . da !Jire,ctoria do l\~at Prial Hl"l_lico . .... .. . .
1
No At·scttal de l•t1ctra do Rw de Jarw:ro.. . . . . . . . .
1
Na Fabrica de Carutchns . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Na Fahriea de l'olvora S('lll fu111aça .......... .
Enl'arrcgado da Fa:r.eiJ(la. de Savopcmha.. . . 1. . , .
Chcfr~ .., auxiliar do scn·i:;<l de l'llgenhat·ial
do 1° Districto de Artilharia de Costa ..•...
Deposito ('entrai _<!,o l\Iateri•tl de Eng-~t~hari:J ... .
Tnstructot· e auxtltart:'s da .Escola Mtlttar . . . . . .
Auxiliar tcchnico da Escola de .'\viação ...
Auxiliar t('~h~ti~o do Campo de Instrucção
de Genctno ..••.•.•••..•••..••.•.••.......

·1· .. .

OI

offi-~~--~--~--~--~

Participação nos serviços communs aos
ciaes de todas as armas. . . . • • . . • • • • . . • . • . --6 ·--9 ~ ~

I

25

6

·I

Total do Q. O. e do (). S ..•.••••..

·1---;;-1-~;~- 3JI-;;~~~-.
38

......

(")

2

Somma do Q. S ......................

8

171 261 531 421

~~;;;;;;;;;;;;;;;~---------;;;,.-:;;;;=~··;;;; -~=---=--tnontada.

41 ••• .,

Nos Q. O.
das outras Regiões

o.

.:f

I

41

Chefes ......................
Adjantos ............................ ,
4
4
Auxiliares................... .. .. . • .. .. .. .. ..

---:--------·----:'-- - - - -'-

r-l

·o
rn

Noe. Q. O.
1a, l'a, .J:.t
4:.t Regiões

6

_I

O 3° Batalhão tem 2 Companhi:1s de Sapadores Mineiros, sendo uma

ACTOS ])() PODEn RXECUTfVO
ANNEXO N. 6

SERVIÇOS QUE PODEM SER DESEMPENHADOS POR OFFICIAES DE TODAS
AS ARMAS
POSTOS

FUNCÇOES

11
11

Coonnondontc.. ·•••·••••••••••••· •••
Suhalt<cno,•.••••••••• ••••••••••···.

rll q (f)
~f;.!:J
:::r:~

,::; :V

2

o

o

.....

Commandantes .•••••••• -••••• ,.......
Pilotos e Observadores.............

o

~a.

u"'

v

...
o

~
<1J

vs::

.........

~

u

.· .· .
~~

2

....
5
. ... , ....

lOI

l
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J'ilotos e Observadot·es....... •• • • . .

!:Cj~~
d)

-o~

r:1

6

L
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=

:g:t,·~
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s::

2
N

2

11
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vs::
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;-----t'-1·-----

(~omin:tndantes ...•.......•.....•... ·
l'ilotos e Observadores. • • • • • .. • • • • .

:l

3

:1

2

~
\l)

~~~o
:;;:,:oc:
~ ~

.0

~ ·t;: o

Com1nandante... ....•.••••, •••••.•••••.
l'ilotos e Observadores. ·:•......... •

J

~~
r~~~
--·----t--i-t·-;-;-Ajwlantes de ordens rlo Chefe e Suh·Chefes do Es·
tado·l\faio1· do Fxercito, I nsoect<Jres ·de Regiões
e .fommandantes de Regiões e Circumscripções

23

Mt tlares .•••.......••.•.•.••••••••••••••••••••

Chefe ......................................... .
Ajudante de ordens ..• •:• •••.••••..••••••.•

A

transportar ..............

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

2

-r~r~-:~r~~l--;;1~1~
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ACTOS DO PODER ,RXF:CUTlVO

POSTOS

FUNCÇüES
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E
~

~

~

u
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·~·

:§'

o

u
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Tr~nsportc ....•.••.•• -••-..-..-.•-.•-.-•• -•• -. .-.;..,.-1F~l~~~~-~~ ~~~
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<11 <n

:::·::
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Chefe .....................................
1~
Offieiacs.................................. .. ..
2
Ajudantes de urrlcth....................... .. .. .. .. .. ..

.-\djun~o

..

0

o..,
·;;·c:;

~ ~

!~

·I

11 ... ·I 11

f:hefe r·
do CalJinete .•....
lhcfcs de Secç"es..................
5
Cht>fes de Suh-Sccçi3cs ............. J • • • .
.\·!j~uitos ........................... ,.... ....
10
.\sststcute.......................... . . . . . • . . . . . .

-ifg
~~

1

2

l_l_l__l_l_

o

.g

1
2

I111

I

I I

14

I I

1

x3j~~to·.::::::::::::::::::::l=l~~~·~l-11_1_
1_!_1_
J_
J

[

l

~
!~~ AUjuuto'···························~·
.. ·~--~-~•O

<11

13' <11 ~

,;:

o
!:S

~

'7

Delegarias do Estado 1hiur do Exc~-cito

:-:!

~~

.g -c~

~ ~'l

Chefe do Estaclo-;\faiur ...•.•.•••••.
Chefes das Secções................

.\djuntos.. .. .... ...................

1

2

=--·.. ..

Chefes dos Estados-.1bi0res.
Chefes das Secções .•.......
/\lljuntos .••.••....•••••••••

A transportar ........

~~-·._._·~-·~·-.:-.-.-. .-.-.·-7\-1-3,\:-2-4\

4

6

15

30\--;;1 491-;
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AC'T'()R DO PODER EXEOUTIVO

POSTOS

1h

l':tJNCÇêES
'ü

~

u
Transporte .••••••••••••••••.• ., •••••••••.

(**).................
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u
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o
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~

3 ·g.

~

t!f

foi
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ü
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!1~ -;f-;!~~

·l· .. ·

Chefe do Gabinete (*) •••••••• •. • • • • •
Chefe da G. 1.
Chefe da G. 6 (*) ....••.•••••••••••••.
Adjunto do Gabinete ......•..••...•.•.•
Chefes das segundas secções da G. 1 e
da G. 6 ...........••.•..•••••••••.
Adjuntos da G. 6 ...........•••..•.•••.
.Adjuntos da G. 1 ................•••...
Ajudantes de orrleus do Chefe do D. G.

u

5

i!

eo

u

eÊ ej

o

l

l

2

2
2

1
l
2

Chefe do Departamento Central ••• .,.,. •••
Chefe da 2• Divisão (C. 2) .•..•••.•••.
Auxiliares das ta e 2• Divisões (C. 1
e C. 2) ••.•••••••••••.•••••••_•.•••.

2

2

~--~.....--------.....--------------------~----~.....·r----:---u-~

't;flll

"'~

'§.g
rnt~~

Commandante ••••••••••••••• •:•;.•1•:-r.•J•.• •••
Fiscal .........••.•••••••••••••_•••,., •••.
Ajudante ....••••.•...••••••••••••••••.
Secretario ..•••.•••••••••••• •.•.• :•·• •:•.:.•.:.• ••.

~ti

--~----:---------------·:--·

I Commandante
.••••••••••.••••.• ,.:o·· •.••••••
Fiscal •...••••••••.••••••.•••••••••••• -•••.

-----

II

Ajudante ..••••••••••.•• ,.................. .
Secretario •••••••.•••••.••••• ,.,.,.,.,._."'"'"'" ••

.... ~--·....
1
....
. ...

Commandante •••••.•••••.••••••..•.•••. •:o:• •.••
Fiscal ......•••••••••••• •···• •.•••••••••••
Aj,udantes .............................. .
Secretario .••••••••.••.•••••.•.••• -:.• •.•.•:• •••

-----.[

Commandante •.••••••.•••••, •••••••.•.••••
Fiscal ......••••••••.....•• ,••.•••••••••
Ajudante ....••••••...•••• ., •••••••••••.
Secretario •••••••••••..••• "'"·' •••• "'"'" •••

A transportar •••••••••••• .,.:..... •=-=-•=-r•o.•.• •

l?

29

36

60~

84

(*) Ou Coronel.'
(**) Ou Tenente·coroneL

Leis de 192·1- Vol. VI

31
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AdTOS DO PODER

EX~CUTlVó

POSTOS
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Transporte .............. -••• -.-.-.-•••••..• -~ 171: 29/ 36~
----.--____,
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Commantlantes ....•.•.••••.••••••......
Fiscaes .......•.......••.......••......
Ajudantes •...•.•••••..••••••••••••....
Secreta rios .•...••••...•••.•..••••••...
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....-

4

-----------

Chefe .....••••••• , ••••• , •••.• , •••• , ••.
Ajudantes ............................ .
Auxiliares ..••••.•••••••• _•••••••••••••.

~2

~ÇI:I

84~ 601 24
\_

2'

10

5~
Director technico ........................ •: .... .
Sllb-director .•.••••••••••••• ,. ••••••••• , •••••.
Ajudantes ..•••••••••••••••••••••••.••••.••••••
Auxiliares .................................. -••

8
. ... *)52

Director do Campo de I nstrucção de Gericinó ••••••• ' ••.. \

~,

somma ...................... .... ,••

1\

\

\

\

~--(~( --;~-~-~~r~-;;--;

Infantaria ... , •••••••••••• ,. •:• •••• , ••••••,. , , • ''"''' •••
Cavallaria ..••••• , ••••••••.•••••• , •• , •.•••••••••••••

Artilharia ..••••••••••••• -••••••••••••••••••••••••••
En&'enharia .••••••••••••••••• , •••••••••• , •••.•••••••

4

12

6
6

6
9

4

7

16
11
7
12

20
26
20
30

54
25
25
25

6

...

~~------------------------~~--~~~,.----~------~
1-*,l

~91 qu~c~ ~ pilotos aviad.orea.

''
'

48~

ACTOS DO PODER EXECUTIVO

PRAIAS DAS UNIDADES DE INFANTARIA
rn
111

o

rtl

o"'

1:i 1:i111 1:i
111
tiO
rtl

1:1

·q;

.2
111

8

tiO

~

11)

rn

'1:1

"'s::

·;:;"'

U'

o

"'
.&:1
u"'

"'
111

E-<

"'o

"'
·q;
5

'1:1
'1:1

111

o

u

"'1:!

.,o

"'
"'

rn

.§ ;:1tiO
"' çl; w111
,w
~

ô

1:i111

~

o

"'
õ

~

s::

<

'i:

fJ)

0...

-

c ................. \29j1741406l

29 B.

3 B. I.
2 Cia.

~I. .••.••••••••.

Estab .....••••••.

3 Esc. de

R. M ...•.•...

10 Esc. Q.G. de Bda. I.

SOMMA •••••.•

~
~

-. .

<

~

::â
::â

"'

ü

õ

C\1

<')

o
(f).

"

I

18

42

84

207

153

20

22

54

48

3 .....

6

6

36

10 .....

60

.. . .. ... ·····

.,
::1
ü"'

I
3.381 29 116 174 I 406113.833

870 1.827 1.421

.. 2
.. ...

3

i

Musicos

1=1
u

tiO
·;;- ~"' 1:!"'
;:1

rn

--

.2

"'

'1:1

UNIDADES

==

rtl

3

897

12

18 42

1.479

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

356 ..

=r!i3•3911.98414.1441:;:;,;119.678144

502

51
70
I

200 312 664,31.643

PRAÇAS DAS UNIDADES DE ARTILHARIA DE COSTA

MUSICOS

I

.,li
Cf

;:1

·;;

..,

.2
A

..~

tiJ

.,
o

1:i
111

tiO

"'"'

Cl)

.,o

·;
"'

.,

llt

Q

Q

tiO

tiO

o

u

"'"'

"'
1:!

rtl

..,

o

'1:1

c

e

bll

flt

Cll

·c

;:1

111

o"'

o

111

"'o

.!;:
111

u
u

"'

E-<

Q
u

tiO

.,
o

.&:1

u"'

.,
.,"'
5.
111

~

1=1

ct;

"'
.,o

SOMMA

~

..,
o

'1:1
'1:1

"'

õ
w

·;:;"'
.§

"'
flt

j

u

~

u

sI
..,

..... . .
u

·c;;
"'
C\1

Cl

I

1.429

484

ACTO::l DO PODER EXECUTIVO

PRAIAS DAS UNIDADES DI CAVALLlRil
-

...

~

~

...1>11

:3

UNIDADES

=

"'

...o
'ã)
e

4.1

<11

cn

I

-

14 R.

1111

:;

.

...o

'1:1

'il

cn

4.1

Q,
111

,.Q

4.1

4.1

111

~

•o

.

u

bO

I

...

s::

:3

-.

A

4.1

til

.

"'

'1:1

·~

"l
=

~

o

!AI

111

~

I

4.1

·c;o
~

4 R.

o"'
~

s::4.1

s:l

'1:1

1• R.

-···-

--·-

.:!"'

Cl

~

u

~

!

""""õ
111

cn

<

~

~·

o
fi)

c. n............ , si

61

201

281

911

~o~

241

sol

1121

3361

i 701

841

2801

41

121

181

49!

39!

2501

375

4

5

28

22

168

227

c.

l) ....•..••....

C. I. ......•....

15• R. C. I. ..

!

-.~ ....... )

31

Qua~teis

1

EscGitas dos
Ge-\
1
neracs .•..•...... , ...... ,. . . .. .

731

679

4561

164,1.056,1.692

392,1.274,1.022,6.348,9.506

I I I I I I

PRAÇAS DAS UNIDADES DE ARTILHARIA DE CAMPANHA

-

..
Ul

"'v

o

i<11:1

~

'1:1

::s

UNIDADES

111

1::v
<11

'2

.Ul

o
~
v
~
<11

111

"'o

..."'o
'il

~
4.1

111

o

e
·;:::

~

cC

cn

~

'1:1
Cl

:3

bO
0.1

cn

111

~

s::4.1

...bO
~

111

..

""=
u

111

o

·;::

"'

•o

~

,.Q

~

u

4.1

fE
s::

~

<

•

<
::.:l

o

""o
111

~

:g

o
cn

UJ

R. A. M ..•• ) .•••••
R. A. P. (3 Gr.) ....
R. A. P. (4 Gr.) ....

130

130

350

540

1.150

65

65

175

270

575

295

3.475 4.920

51

48

135

216

447

231

2.742 3.870

c .............

18

24

60

84

186

84

912

1.368

s

G. A. Mth .••••••••••

15

20

50

70

145

70

860

1.230

I

R. A. Mixto •••••••••

11

11

29

41

95

47

426

66~

5 •••••.

30

35

10
5
3

6 G. A.

5 Escoltas Q. G. A ..••..

...... ······ ······ ......

590 6.410 9.300

ACTOS DO PODER EXECUTIVO

PRAIAS DAS UNIDADES DE ENGENHARIA
---........-

--··
rn

rn

v
~

o
~
v
~

"'

't:l

=

UNIDADES

'(i

lJl

.s"'

8

"'

rn

·v

...=
t'
00
"'

o
~
v
~
~

.s"'

o"'

..."'o

v
=
~

lJl

't:l

=
=

.§
~

'ii

biJ

v
E-<

v

.,o

...!:lo

"'o
..c

~

00

--

"'"'

't:l

~
õ

.,

~

,<=

<'4

u

00

<
)1
~

o
00

-=--,-==

--=-=---=.: =

B. E ••••••••••• ~ •••••
1 B. E ..•••••••••••••••
1 B. . E .•••••••• ••••••••

4

20

44

92

236

144

1

5

12

24

62

39

j

6

13

27

72

46

405

570

B. Fv .•••••••••••••.

1

5

11

18

50

44

318

447

3 Esq.

Transm .••••••••

......

3

12

12

51

36

207

321

1 Cia.

Fv •••••••••••••.

......

3

8

13

36

19

124

203

1 Cia. Aviação..•••••••.

......

7

8

12

25

25

253

330

4

1

Somma .•••••••••

71

491

1

1

1.220 1.760
322

1

465

-1-~~~ - -l98 ~ ~ 2.849r •. 096

i86

ACTOS

DO

PODER EXECUTIVO
ANNEXO N. 16

CONTINGENTES ESPECIAES
OFFICIAES-,

"'
c c:s"' ...
'id "'
~

"' "'
c:l

~

~

d

"' "1:1"'o
e

'il

s::

:s

·eo.. 1(/)

1:111
lU

..

c:l

~

1:111

4)

.

..."'o

'il

"1:1
d

"'

~

·e
~

'.f)

~y,~uh~~~~~~:::::::::::::::::::::: :1:::

O:rapock .... : .....•...••...•..........
Porto Murttnho .•.•.•••..•••••••.....
1

'il
o

lU

... ..
. ... ..
~

Cio

;g

~"'

,I:J

"'

E-<

o

"1:1

u

o

...u

bll

(.)

o

(/)

2

4

14

12

98

8

4

9

8

HJO

2

8

8

10

2

11

I

Escola de Sargentos de lnfantal"ial
(estado menor e contingente) . . . . . . . . . .
Deposito de Remonta da. 1• Re-I
giiío l\lilitar .....••••••.....· .•... J .••
Der~~sito .d!! Remonta da J• Rc-,
gtao Mthtar .........•.....•.•.•..•.
Carta Geral do Brasil. ........••• > •••
Serdço Gcographico Militar ..•••.....•
Linhas
Telcgraphicas
de
Matto-1
Gro1•so ....................•..••. j •••
f'ahrica de Polvora de Pique1e .•.••..•
Fahrica de Polvora da Estrella ..•••.•
Deposites e Paióes de Deodoro. • • . • . •.
f.ortal_eza de Santa Cruz .•.•••••••..•.
lahütnga ...••...•...••••••••••••...•.

...o

:s

4

I...

11

o

lU

Es~~~~101t ~.v. i~~~~ .. ~~i:i.t~t~ . .<.e~:~c~~
...
Esc1~,~~:). ~~ •• ~~~t·e·r~d~t~~i~t•• ~ ~~t~~·o·. ~.e.-1 .••••.
1

~

1:111

= =

c
rn

o

4)

...

011

"'o

....

c

c:l

4)

"1:1

~

~

Escola de Estado-Maior (inclusive
o estado menor) ....... , ........ .
Escola de Aperfeiçoamento de> Officiacs (f'~tarlo menor) ....
E9cola Militar (estado mc<lor) .....

~

~

~

ESPECIFILAÇAO

PRAÇAS

.
.a ..

94

11
4

1
1
4

31

6

4
2

2

10

6

15

2
3
21

2
4
48

10
18
38

6

1S

6
1

11

26

26

2

1

1

1
2
J
1

2

1
]

1

124
259

176
46
10
18

4

43

2
2
2
2
2

31
31
31
31
31

------------------------+-~~~~--+-~:---'--~--:---SOMMA ....................... ,.. . ... .

301 801 7811671 61!

1.224

OBSERVAÇõES

O conting-ente da :r.~cola de E!<tado-Maior atten!ll" tamLem :to serviço de
estaf('tas e ordC'nanç<ts do Estad11-l\faior do Exercito, segundo instrucc;;ões do reSlJC•
ctivo Chefe, appro1 a das pelo Ministro.

_:::=--: . . ::: ~ ~~~-~Sold~d~s--o;de~;:;s

'F : :
_:....:_;__

:

: !:
~~
_r:,~: . : . :
~~
-~~_ç; w .... :
•
~ -~~- _4::~"::'_:~: :
:

l

J;.w: : : : :

01 01

•

:

:

•

N

"'

•

•

,... ,...

'1;õidãdo

· · ::: · : :

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

...

• ,.. : . . • • :

N

:

""'

,...,.. : ,_.:: ... :

... ,...N-::_:_:_:_:-

~ 0",): : :
~
:~·
:

0000

: : :

•

: : : : • · : :

~~ -""'~-"':_ .... ;__:_

18

-~-~- ---

conductor

I ...,.

TOTAL DO ESTADO-MENOR
-Capitão

: ,..: : .... :

...:l-;::0:::-...:t=en::e:..n....,t_e_ _ _ __
2°--tenente
------I

·

"'fõ'í'AL

: ·

DOS OFFICIAES
COMPANHIAS

DAS

~ ~ ~-- -§g- -~;=~~l) __:j_:~~l_~_:- ~:=::~:=~~~-----------·

-==::c;~]~

...,.....
I w ,...N; ... : ,...,_.:
3o sargento
cN: : : : : --,. N-.J_:_ ...~:_N....__ C~clief=-e-d,..e_p_e_ç_a

-.:>-.co. •

~~

t
-=-----,
,. . .
-'N~

•

t..l

,

~~

~~:::;: ~

~~

N

I.~:"~:; ~-~;

-00 t.l_

•-·-·-·- -~ ... _

! : : :

. ;::: ;::
t-.J,...,.

..........

w ... •

·-l,J-C\01:

,...

,....
_

~~~~_o~...._,..;::
~~~-~w ........ : ; :

,..

:_:_:_

t."t.,.,~:

'"ao

~~~

~.....

_:____;_:_

..... ...

:_:_:_

~-

; _:_:_

oo oo

:·:

1-,)

_ ......_. __ ._._._

...
....

__ :____:__;_:_:_:
:

:

....

:

:

w

:

:

:

1.) :

•

N .....

yw 9' ,.. ,.. •
: •· ••

I

1.)

~

,_,.."""'

..o
w..,

ow.-

~(.,.}0

......

~.)

.....

~cr.c-L.~

~.) ',.) ~

c-.

':J:., -

-

'""J,.....

wa-oc.•t,Jtn..;f

........ :

~.:. "' :

:

• : :
:

:

:

•

: :

,. . . . .

"'I

.

,... •
w ..... w ........... w

NQON.... -7 Q\ 0\0\
,_.

_l:-.l_O _W ,_.

-7

c-

I

=

I:·~

.-

:l:j

cãho telemetrista_ _ _ _ __..
_Soldados signaleiros
Cabo corneteiro
Solrladcs-ta1nb:.:o:...re-.s--c-o-rncteiros
Soldados ordenanças

.... ,....~:

....

I "'ltno~ u.

... .... :

.... :

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

.
I-!::..:1::- I
,.·-=-~·

...

,.. y w;

(,)

~w

Cabo armeuo
Anspeçadas selleiro-corrieiros
: ,.. _:-;-.-;;-:-· -Anspeçada -carpinteiro _ __
,..,hl: : .... :
Soldado armeiro

w

ltrJI~

3° sargento furricl -----;......;
~
Cabo furriel
I n1Z
S~l~~~da admi_n1stração

.... ... ,..: : : : :

:

..._..._

0-..o

Cabo ferrador

-Sold:ldo --ícrrãd'_o_r__

~-~.w.:_:__:_:_,;_ Solrlado do. ra!.l_cho

t,): :

• • .,_

t-.l

: ,..,..: : : : :

t~-" N

~ -o ,

~(/1

: ........ : : : : :
,... .... ,.. : : : : :

,....: : : · · · - . .-:-,..-.=-:::_:_:_
.

~-____!:'__!"' __
· : w I ~ :::;

~~·o

: ,.. ,..: : : : :

,.. : ,..,..: ::::

,.. : : : : : :
:__:_;__~ __ ao ...._: : : : :

I

Anspeçadas

~;:: ::: : ":: »~~»~
Soldado•
-'1..4-.~-~~- -~..--::---;---------:---1

~~~
..... • · · · .

_õ ...__ .... : : · : : :
~~~- _4- ..,.. ___t;..,.. ....... : : :
~~

Cabo de esquadra

.

·

I- - dos
Solda_

conductores

j
'Cj)

I~

TOTAL DAS PRAÇAS DAS COM·
PANHIAS

~

W OOt,J ,_.

,_.

... oo ... cn~c-,~0\

>
z
z

1'!1

X

o
~
:-'

GRANDE TOTAL (Officiaes e praças)

ANNEXO N. 7.

COMPOSIÇÃO DAS UfllDA!::ES D! INFANTARIA
ESTADO-MAIOR

I

1

>ü!
~'~'

eI
8

o

A

li

~~l"'i ~ ~,
ca o
!

eo
~~~·il.!::

c.>~c 2g e~

aS

•904

I

ESTADO-).fE);Ol\.

li ~,~\
·~
I I 1...

1

UNIDADI\;S

I

o

~~~o-~i

c '·

E

\jl.I -~c
eI ·c
c~~>ii"'~

~-ª':!
I
~
_,

...

gl.ol]lo
v'-;:;j- "
l~ ~i· C.~ :=
"'~-;;·.':l~t!~.,

I' !

I' "'

Ii.I"' "'i I·~~~~ í

'wGII

I

I i·~,. . :o I :~E·~·~a -~~,/~!~~~ I!I ~ti
?.·~1 ,;;~§1]1
.E
I

.;:: .,

IT

:

~ _, I
o o

•r:le!-5.!:::

Ul

~ .,

"

~

~

•

I_D_,,I_:__ -G~~~-~-~

c

B

l>l

;

,~
,.g_

111

·rr
.'

CO~lPA...'iHIAS

..

~C

ª

uo

·;:::

<

co

S....

C!

t.i~~\11;1;
~~~~~~l1i
i ~~:un~1~'!1i.l.~i 1'lU~i!:]1,o gn~~~~u~g·t~Hu t:t'.E l;~.l~ 'i~'~
1 : :G 2 ·• ~~~ ~ ;; 1 ~\!i :1~~~~1!1El~ ~ 1 El-.:~1~~~ ~\E,~~~~· i.IE ~~~~:]~:~·~-li~~~~
1 g~:: ::1~ ]\81 8

~

1

.~li

~

~-~-

8.!:::

I
.,

~g !1 i ~d. UAh{ lg.J f J.
.':l·.':l\~.~.~
~ ~.-t! ~ ~ ~ ~o~ ~~~lo
~·.al.gi -~ 1~·~o~~
~1~] -~i~n;'jEj ~~ sj~
~·H~:~~ ~-5~ ~I
1

1

"'"'

u

.,

U'

~

o""

""
tJ

"
·c:;
t:::

<

Il5.,
g

o

.....

(f)

U)

]

"'

Cl

8

rf)

<

UI

<

H

~

f-t

<:
o

~

Ul

f-t

<w

w

.,. .....
......
1
c~~~ E~~~~~~~ ol..:t B
;1.
c;:;
0 151·~!:~~ 0 ..:r ~ ~ ~ ~ ~ ~·~~].~~~ ~\5:-!!llo ~~~'.a'cl~ ~.g1~:; "'G. ;1. ~ 1 ~ ~::? 1 ~··ft .':l\f::'o'"'
1
<"'"'
gpg E ~·~I]] .~1>·~-~ ~ ~ ~~~ ~ ~~&1~ ~~~,~alo lo.~ ~~~l..oo\~la ~· oj:&:. oo ~ ~ ~~ :h ~ ~ ;,1\Q Qj~ ~ ~ ~ ri~ c ~ -~ -~~-~11]:]1 ~ ':]'iB B~x·a ~~lei o ! ~I'~ o':g ~ c 1 ~] o g, ~i] Q] o'] ] I] ! ""z
~ .,0. lt~l . j ... I
I = 11.0!.01~
·- I
I .o 1=1-J I ------- . : ~~ :::1\~....:·... jc.. ' ~'-'li .C! I - ..o-1 ,J;J_.,::::;.c """"•~ ""'..0 .... ""'I I
k3li5h~·~(3o.o~,ol:l~~"""""8< 0 e.ol818 1 ~o~l61~o·ei81~88~<:~~~~~8J'6~~J.oecS,~;o-< 1 ~1~1c~:J:o'o~ """uiJ ~ ~IJ·Jlj"Ü'JlJ:ü~~~cuõÜõlõ õ '<

hll"ü·~
t-,! ....

..

1..0

. _;. _. ....,.._:,cn....!,lcr._.,:_ _:~!_~...I:N-":-""'~"'-":-:-.."77..,-;..,~-"I~I-!-'"'-'--'-'-;-'-;'iN--;'..,-'

-----·------------------------------:-~.J.1...:,:_....;..,

....

1. . . . J . .' ..

, <'~,"'"'

,

·+·:"!" ........

I. . . . . . . . . .

..C

1

'

.... ""',.,;, l

1
~.~ecç<>o
et.r~lbadora
.(1 peça) .•..•....•••••••••.....•.•••••.••••••••••••••.••••.••••••••• !••
!......1. .......
1.. 1.... 1. .' .... /....
,I ...... j.. l.... ·-\-·1 .. !.• :.. 1.. •-: .. ·.. 1• .'. i.. l..' ..
de metr.alh~~oras (2 peças) ................................... • ........ • .. !.. 1
. . . . .. )......... 1., ...... : . . . . . . . . . . . . : . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. ·• ...... •• •· •• .. . . . . . . . . , .... " .... , ..
~
1.. , .... ;..
1

1 1

l .. J . . . .

1

.. .... : ..

{fJ

I i.... N~

1..1 ... .Í .. I.. I

1
"

. . . . . . 1.... , .. 1..

-.~

..

..,,

..; . .

(I)

I

Jl.,..ll

1 .... , li 2,....

2

I ' ..,

'

v

icr.l

w.

,::ni rn

.. .. .. ....
··/"1"' ··1.1 ....
.. '.. 1.. .~..
1.... .. .. ....

3; .. ,.. ,.. :.. :..
61....

Vl

-

1. .

1 .

1

1

1

Sec. Cornmando) ..........................................................

Esquadra .................••....•...........•••. , ••••• , •••••.•••••••.••.••••.•••••

. . . . . . ..
1
1

1··1 ..............

"I" ......... .
"i'lT' ....,....

l. . . . . . .

1
"i"!''
•••• .....1" .. "j'' .... " " " " " " l " i " [ ..
1

................ "
1
1

. . . . ··\·· ..

1

I.. 1•. 1. . . . . . 1 ................. ·11 1 1111 1 2 1 1 1
1
1
"1"'"11 2:
1 3 2, 7'....
8 25 1 1 11 1 1 ~ li 1' 1 ~ 1
1 ~
1.. ' . . . . . . . . . . . . . . ~1~·..
1 .... 11121....
lj 1 .. , .. 1 .. 1....
..........

..

·.. ~ .. ~ .......... ~ ..~ ............ I. ........!I....,............

~

1

1

•• . . . . . . 1... . . .
1

6j .... 11\·• 1..

""j"""l111

4 1 2 3 \·"
1 1

7

2:>.! 1 1 llljl 2 1!1i 1

1 2 1 3

1

'.j

1

1
1 ''
1
3

i4

1

1 6:101

1........ ..

.....

00

OA.UOAOOoA.OOO

l....\ -~

1

4 ljlI 1,...
.~ ~I

Batalhão de Caçadores (3 Cia. e 1 Cia. Mtr. Mixta) .............................. 1.. 1 1 .. 1 1.....
Batalhão de Infantaria Montada (3 Cia e 1 Cia. Mtr. P., menos a Sec. Ptr. Acp.) ..
11llj1111
.. 1 1.....

A~·~· .....••••.. .

---

--.

-

...

~---

--·

1· .,. 1............1....

--~-

o

I~ ~
I
, , ~
4illll9~61 1
1 \J ITI ~, 111 ,~ij416 ~r·:
"I" . "I" . ·• · . • . "#·"I"
. . "I'" .. ·l"l.·l!
.. "••11.. .... ··j" .... "1"1'11· '1··r···
"1"" 212 ... 51 11j.. 2411681..
······i···· •• ·· ·· ··"i"l"
·· •• ··.. ···· ....................
.......... ··\·· .. 1.... ..............,..

r-----~-~-··

1

~

~m-

.

'

1o -Discriminação das unídades :

3 B. I. M .. ............... .
2 Cia. Estab ....••..••••••••
3 Escoltas R. M............. .
10 Escolta<: de Bda. I ...•.••.
Somma ..••••••••••

648
580
60
10

officiaes - 15. 708 praças - 16.356
officiaes- 13.833 praças- 14.413
officiaes 1. 479 praças 1. 539
officiaes 502 praças 512
praças 51
7O praças 70

51

1.298 officiaes- 31.6-t.l

p~aças-

16 4ll121
, , b
16

1

1
Úo:1o
.·
·j ....................
1..

••.•••••••...•..••. .•
1
1
1

OBSERVAÇOES

12 R !......................·
29 B. C ...•••...••••••.•••••

.87 4'I 4;I 8
9014: 4j8

36
36

32.941

..
1

1111

1

24,
2

2

~

I~ 4~

4: 4 8 1 1, 1
1 8J1il
1
1
4 1 f. l 411!3
1 811 12

431 2021 I 1
42!198 4 10!
1 1

1

1. ·

[
1

o

Lcls de 1921 ·- Vol. VI- Pag·. 4'8G - 1

..

1.. 1 2
1 .. 2 1 1 1 1 1 1,. 1 1 11 1 1 1 6 .. 1 1,. . . . 1 2 1 4,, 6 3 .. I1 1 1 liI 4, 6H
11 2
1
4 li 1111 .. 1\·· 1 2 6 1 1 4 1
1!1 L li 4i 6111 2 5
1 1 1 1 1 1.. 1 1 1 1 1 1 1 .• 1 \ • .. 1 21
1
1
11

Companhia
Estabelecimento
.....
,···-· ....
:·.· ..................
•..
·1· ..
1.......... 1....
Escolta dos de
Q. G.
das 5•, 6• e 7•
Reg10es
1111htares
(estafetas montados)
.......................................................
•• .. •· ...... " " .. •• ............ .
Esc~lta de Q. G. de Bda. Inf. (estafetas montados) •..•..•.......•.......•.•••••.• •. ''(' • ........................ 1...................... •• •• ••••
1
1
1
--

1

11

..! .. ··j.. l...... ..l.li .......... ·i.::I··...... i~::.~. ...·i:~::
:.. ~11·Jl~ ~::::::o:::::::::::::
....!·++· .. )........ .I .... ~ ........ ..
:: ::~::1::1:· :: ::,:· ::::::::::1::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::,:::: ~: :::::: ::::::.::::::,::::::1::~ ::h::::::::::
::l:: :T: ...... ..
!·' ............
~
·i ... i

1.... 1............ , ....
!..
J ..
(;rupo de combate .............•....•....••••••• , •• ,, •• , ..•.••••• , ••••• , •••.••• ,
]Jelotão (2 Grupos de combate) ..............•..•....•..•.....••••••.•••••••...
1
~ecçi!o de Commando ......................... ,.,, •..•.• , ..•.•..•• , ...•.. ,, ••. .. ··1 ........................ ................. ,............... ..................
_
. . . . ............ .... .. : ...... !......
1...... 1 .. ·................ , .... 1 1: 1 2· ...........
. . 3 ..
.Companhia (3 Pel. combate, 1 Sec. Cdo.) ..................................... . .. .. .. .. .............................................................. •• ............................/.... ...... '......... 111 2 4 tl3 6 •• 12 12 6~r· .. 1 1 1 1 1 2 ..
1
1
1
Batalhão (3 Cia., 1 Pel. Mtr. L.) ............................................. .. .... , .. , 11 1.. ·~"....
2 1, .. 1 ........................ 1 ...... 1 .... 1 11 ~ 1 6, ..
1 .. 11 1 l 1 4 3 2 .... 1·1....
I. 1 ~ 3~ 3 4 6 13 31 919
3ó 38 18::~ .... 1 4i -:1 31 7 1 .... 1' .. 1 7.. 1
4
1
Regimento (3 Btl. e 1 Cia. Mtr. P.) ...............................
l.. 113 4 ..
.. • • .. 10 4!. 1 4!1.. 1 3 515 1 .. 2 1
I 311 2 1 ~ l 1 3 31 ~ 3118j l · · 4 1 4\· 5 . 6ll615j·l9ll .. 3; 11
s
1 212f10 14 20 4410:3059\131108 122 58311 1131010 ~ 4 1 li 8 123 1'3
13
1 '~!
1
I 1
-1 I
_L!
J
.,
I
I 1- 1
I I I
I I I
I : ! I 1 I
I! I
I

1

1..1 ..

1

~

4

1. 1
.

-

z

<

~

Q

6

6

16
6
7
14
21
83
20

17
6
7
15
21
88
21

72

76

~

2

n

1
13
1
10G' 110
6
338
386
32 1.0')7 1.363

l.J.iI
211

11

1.. 11 ,1ll"l111... 1.. 1.· .
111· "l"'"l'"'l
41
1~ ............
"I" ""I" .. ~ ....

1

Cl

~

l

4

1

1

Cl<

~~

w

J:::: ::p::::: : :: :::::::f::::::::
::1:: ~: :: :: :: :: ::::::::r::::::::,~:::: "I"
:J: ................
:: :: ::1:: ::~~:: :: ::;::;::;:: :::::I., ::....::1::·1:: :: ::1':: 1.1 ::::~:::::~:i
:::i:: :i~·~!: i::::~ i ~~:: ::I::~J::H:::::::: :: :: ::~ :: :: :::: i
·I·, ..........
...

~;~g~~o ~je ~~iJ:r~~~: ~~: ~:c:o:n~~~;~~:a:~~~i~:::::::::::

1

1

:::::::::::::::::::::::::::: :
• · • · • •. •• .. •• • • •• .. , ........ •• ....
::Seccê·O· ne .Commando ...............•......................•...........•........•.. I••••• ,I •••••....••••.
......
Co.mpanhia 'de Metrali1l!doras Pesadas (3 Sec. Mtr., 1 Scc. Ptr. Acp., 1 Sec. Cdo.) ........ 1.. 1.,1,. . . . . . . . . . . . . 1. . . . . . . . . . . . 1. . . . . . . . . . .. 11. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . · • ...... ,.. ,1.. /..
~~~~~~~!l;~tri~~~~e~ii~~aS(f·/e\:rM:r.sF~.d~~o;e·ç~~;·i·P~i.'iitr·.·L:,'i'~;'e'c:·:Pi;.'A~p.', ••.••. ··1··1 •. 1. •.••..••••••• ,••••..•••••• ·• ...... ····••·· .................. •• •••••••••••• ,....
l

0

,...,

1
•••••••• • •••••••••••••

J

497
513

256
15
7

ANNEXO N. I

COMPOSIÇÃO DAS UNIDADES DE CAVAllARi~
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O 1° R. C. D. (Capital Federal) tem o effectivo e composição de regimento independente.
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1\NNEXO N. 9.

COMPOSIÇÃO DAS UNIDADES DE ARTILHARIA DE CAMPANHA
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OBSERVAÇOES
1o. Os canhões, carros de munição e forjas de artilharia montada ou a cavallo serão ~irados por 6 a_!limaes (3 pa~elhas).
terão tambem 6 animacs. Quan~o ao outro material (de 155 c., 120 L. ou 155 L.), o numero de an1maes de tracçao depende amda do
2o. Os l{. A. P. de Exercito (3) terão 4 grupos iguaes aos dos R. A. P. Divisionarios.
3°. Discriminação das unidades:
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35 praças =
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OBSERVAÇOES
1". A) Saude; B) Intendencia; C) Material Bellico; D) artífice; E) transmissões; F) corneteiros; G) musicos; H) ordenanças.
2•. O Q~:artei-General do 1° Districto de Artilharia de Costa tem 1 cabo encarregado das ordenaaças c 6 soldados ordenanças
J•. Rc~.:n:o das unidades de Artilharia de Costa: 92 officiaes- 1:429 praçali.
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ODSERVAÇOES
A) Serviço de Saude; B) Serviço Veterina~io; C) _Serviço de I~tendencia; D) Serviço do Material Bellico i
A Companhia de Transmissões do 1o D. E. ter a 3 Secçoes de telegraph1stas.
O ~o B. E. terá mais 1 Companhia de sapadores mineiros.
4• . . Os effectivos da Companhia Ferroviaria independente e da Companhia de Aviação constam de quadros especiaes.
5•. Descriminação das unidades:
]a,
2•.
3•.

4 D. E ............................................... .
1 B. E. (Companhia de Transmissões a 3 Sec. Telegr.)
l B. E. (Com mais 1 Cia. de Sap, Mineiros) ....•.•••• ,
1 E. F·: .............................................•

3 Esquadrões .de Transmissões .•.• , ••.• , ...•••• , •..••••
Total ...................................... .

I,eis ele 19.21- Yol. YT- Pag. 48G- 5

officiaes 161860 officiaes
officiaes · 16 officiaes 12 officiaes -

-

l. 760 praças
465 praças
570 praças
447 praças
321 praças

---

122 ofíiciaes -- 3. S 63 praças

F)

Pessoal artifice-;

G)

Clarin1 e Corneteiros;

B) Ordenanças i

I) Conductores.

2 4 .... 5
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,____:::.
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Anspeçadas

~---·----~~---------------------------1
~
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~--·----------------------------------~
....
Cabo enfermeiro
~ ~d~~~fe-·1-.-n-t-ei~r--o-------------------l
1----

1° sargento coittador
. . . ,..-----------------------1
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-~-

.....

1 Capitão
-~--:--=-=--1 1o tenente
------2° tenente

----------------------1
Cabo contadutSoldados da----------------------1
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-----------------------

- - - - - - - ServiçO- de ___ intendê-ticia____

3" sargento do material bellico

-----+------------------------------1
Cabo corneteiro

w

-Soldados

corneteiros

Soldados

tambores
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ANNEXO N. 17.

PRAIAS DAS UNIDADES DO EXERCITO
:MUSICOS

f

CLASSIFICAÇAO

~
1:1

·;o

o

s::::

i:í

til)

til)

~~~:,.

....

...

r.n"'

~

cu

..,o

(\)

r.n

~
>::

.o

u

<

o

Infantaria .••••••••••••••.•••• •:•• •••••••••• •;•~·~--r•.:.•.

80

350

939

1.98~

4.144

3.248!

19.678

98

118

396

555

1.678

1.3201

8.314

Artilharia de Campanha .•••••••••••••• •:• •• ~ •1. . . . . . .

290

298

799

1.221

2.60.1

1.3171

14.855

5

33

62

81

195

931

918

7

de

Costa •••••••••••••••.•.••••••••• •;• ••••

Etlgenharia .••••••••••••••••••• • ••• •t4• ••••• ·~···:•\····~·.

c.

Companhia de

de Assalto ••••••••••••••••.••••• ,..

...................... ·····-·.

Esquadrilb~

de Aviação

Contingentes

especiaes .•••••••••••••••••••••• •:•: ••••

---

49

108

198

532

-

2

3

5

27

-

113

116

51

135

30

80

78

16i

s
--·

...

Somma .••••••••••••••••••••••••.•.•••••••.•••

485

9931 2. 503)

4.1731

.....

~

I

353

-

1.224

48.5591

'

670

(\)

..,..

or.n

664

31.643

312

200

-

-

-

-

12.479

-

-

21.383

-

-

-

1.429

20

12

8

2

-

2.849
51

90

44

-

~

"ü

.

C)

~

I

I

~

.!

cu

Cavallaria .••••••••••••••••••••••••:•••• •:•·•:• • •• ,.~r· ••

Artilharia

•

i.
..

~
õ

"'"'..,

tJo

~

o

~

.!

cu

~

!i

~

..

i

()

tJ

-

4.096

-

1.175

-

-

88

,---- ---------·-----461
6841

9.48111

61

6.4821

2081

1.645

3241

73.938

OBSERVAÇõES
INFANTARIA- 12 R. I .• 29 B. C., 3 B. I. M., 2 Cia. Estab .. 3 ('~coltas de R. M. e lO escoltas de Q. G. de Bda. I.
CAVAI.I.ARIA- 1 R. C. D. (effectivo esp.) 4 R. C. D., 14 R. C. L, 1 R. C. I. (2 esq.), 4 Escoltas de R. M., 2 de Circ. M., 3
de D. C. e 6 dr' Ilrb.· C.
AHTJUI/\RJA DE CAMPANH;A- 10 R. A. M., s· R. A. P. div., 3 R. A. P. de ex., 6 G. A. C., 5 G. A. Mth., 1 R. A. Mixto,
1
5 Escoltas de (). C:. de Brigada de Artilharia.
ARTTJ,IL\IUA DE COSTA-- 5 Grupos. sendo que os 4° e 5• só têm 1 Bateria: 8 Baterias isoladas.
ENCIU.:HAIUA--4 R. E.; 1 B. E. (effectim especi;~l); 1 B. E. (effedi1·u esp:); 1 Btl. F\·.; 3 Esq. de Transmissões; 1 Cia. Fv.; 1
Cia. de Avi:1çiío.
CAHI{OS DE ASS.\LTO- 1 Cia. de 2 Sec. de comb. c 1 Sec. de Cnmm:lllc!P.
E~>Qlii\llJUI.fJ.\:~ DE AVIAÇÃO-- 6 Esquadrilhas de OIJservação, 3 de Caça, 3 de Bombardeio e 1 Mixta.
CONT1NGENTES ESPECIAES- Da E. E. M ., da E. A. 0 .. da E. A1·. li.I., da E. I., da E. S. I., do Dt"p. Remonta da 1• Re·
gião, idem da 3" Hegião, da Carta Geral, do S. Geographico, da Commissão das Linhas Telegraphil·as, da Fabrica de PiqUete, da Fabrica da Estrella,
do" Dep. e Paióes de Deodoro, da Fortaleza de Santa Cruz; de Tabatinga, de Cucuhy, de nio Branco, de Oyapock e de Porto Mmtinho.
ANN-eXO N. 14

COMPOSIÇÃO DAS ESQUADRILHAS DE AVIAÇÃO
Officiaes

Aviadores

Da lnten- - D~
saude
den·~ia

I Adminis
tràção

De trans-

Artífices

missão

UNIDADJi;S

OBSERVAÇOES
{*)

Só nas esquadrilhas de caça dotadas de apparelhos bi- place é que existem sari'ento e calao aetralhador.

{")

Dos dois see-undos sargentos mecanicos um é para o material rodante.

(")

Resumo:
6 Esquadrilhas de Observação ••••••
3 E~quadrilhas de Caça .......•••••
3 Esquadl'ilhas dr! Bombardeio ••••••.
1 EsQuadrilha l\!ixta ...•...••.•••• ••

30
15
9
6

Of.ficiaes+
Officiaes+
Officiaes+
Officiaes+

474 praças:::;

504

234 praças=
234 praças=
75 praças=

249

243
81

60 Officiaes+ 1. 017 praças::: 1. 077

ANNJ!:XO N. 15

COMPOSIÇÃO DA COMPANHIA DE CARROS DE ASSALTO
OFFICIAES

PRACAS

ANNitXO N. 18

Distribuição das unidades de tropa pelas regiões e circumscripções militares
•• REGIÃO MILITAR
(DIS'fRICTO FEDERAL, tSTADOS DO RIO DE JAN~IRO lt ESPIRITO SANTO)

(SJtDE: CAPITAL FEDERAL)

GUARNIÇOES

TROPA

ltSTADOS

OBSERVACOES

QUARTEL-GENERAL.,,,,.,, ••• ,.,, ............. ,,, ....... Capital Federal. ...... Districto Federal.
Brigada de
Infantaria ... ,

1a

.2•

1•

Brigada de
Infantaria...

n. r ...... .
1• Brigada de
Artilharia...

~

Quartel-General ....•.........••••••.• , ....• Villa Militar .•••••••• Districto Federal.
Regimento de Infantaria .••••••• ,, .••.. Vil! a Militar .•••••.•. Districto Federal.
Regimento de Infantaria. , •• , • , ••• , ..•• Villa Militar. , •• , •••• Districto Federal.

1o

zo

Qnartel-Gcneral ..•••.•••••.•••.•.. , ...• , ..•
3° Regimento de Infantaria ..... , •••• ,, •...
1° Batalhão de Caçadores..................
zo Batalhão de Caçadores... ,,,,.,.,, .• ,,,,
Jo Batalhão de Caçadores..................

I,

Capital Federal. .....•
C. F. (Praia Verme!.)
Nicthero_y .............
Petropolts ..•• ,,,, •••• ,
Vil la Velha ..........

Quartel-General ...•.•.•• , •• ,,, •. ,,,,,,,,,,, Capital Federal., •• , ..
1° Regimento de Artilharia Montada.,,., .. Villa Militar .• ,.,, •.•
Cruz ..........
1° Regimento de Artilharia Pesada .•• ,.,, .. S. Christovão •• ,.,, ••
1° Grupo de Artilharia de Montanha.• , •• ,. Campinho ..••• , •••••••

l

2° Regimento de Artilharia Montada ....... Santa

Districto Federal.
Districto Fedt:ral.
Est. do Ri_o de Jane~ro.
Est. do Rto de Janetro.
Espirito Santo.
Districto
Districto
Districto
Districto
Districto

Federal.
I<'ederal.
Federal.
Federal.
Federal.

to Regimento de Cavallaria Divisionaria .••••• , •••• , , , • , • , •. S. Christovão.,.,, ••. Districto Federal.
1° Batalhão de Engenharia.,,,,,,,.,,,,,,,,.,,.,,.,.,,,,,,. Villa Militar ••.••.• ,. Districto Federal.
Affonsos. Districto Federal.

1• Esquadrilha de Observação •••••••• , •••• , •• ,,,,., ••• ,, ••• Campo dos

Tropa addida ..

15° Regimento de Cavallaria Independente .••••• ,.,.,.,,, ••••
6° Regimento de Artilharia Pesada (de Exercito),,.,,,, .••.•
t• Companhia Ferro\'iaria .•..••• ,, •••••••• , •••• ,.,, •• ,, .•••
Companhia de Carros de Assalto -·-- ~ .••••• , •••• , , • , ••••

Villa Militar •••••••• ,
Anchieta .• ,,, ••••• ,, •.
Deodoro .....••••.•••. ,
Vil! a :Militar., •• , ••••

Districto
Districto
Districto
Districto

Federal.
Federal.
Fedtral.
Federal.

Tropa especial. t• Comp~nhia de ~st_abelecimentos ••••••••••••••••••• •• •••••• S. Cbristovão .••••••• Districto Federal..,.,. Subordinada ao D. G.
Companhta de Avtaçao ....._................................. Campo dos Affonsos. Districto Federal...... A disposição do E.M.E.

2• REGiiO MILITAR

(S.

PAULO

t GOYAZ)

(SJtDE: S. PAULO)

TROPA

GUARNIÇOES

QUARTEL-GENERAL ............................... " ....... São
3• Brigada de
Infantaria...

4• Brigada de
Infantaria...
.2• D. I ...... .

2• Brigada de
Artilharia ...

f

~
f~

ESTADOS

Paulo ........... S. Paulo.

l

Quartel-General. ............... , .. ,, .. ,, ••. Piracicaba .. , •• ,, •••• , S. Paulo.
Regimento de Infantaria .•••••••••••... Araraquara•••• ,,,,.,,, S. Paulo .•••• ,,.,, ••• ,
5° Regimento de Infantaria .•••••••••••••. Piracicaba .•.•.• , ..•.• S. Paulo ....... , •• , ••.

40

OBS~RVACõES

Bt1. em S. Carto~.
Btl. em Limeira.

Quartel-General .••.•..•••••••••• , •••••• , ••• Caçapava .• ,,,., •• , ••• S. Paulo.
60 Regimento de Infantaria ............. ,., Caçapava .. ,,, •• , ••• ,. S. Paulo ............. ,

4° Batalhão de Caçadores.................. São Paulo ........... S. Paulo.
5° Batalhão de Caçadores .••.•••••••••••••. Lorena ... , ...• , •• ,.,, S. Paulo.
60 Batalhão de Caçadores ...• , • ,' •• , ••• , , ••. Ipamery .•.. , , • , • , , , , . Goyaz .
Quartel-General .•.....••••...•••••••••••...
3° Regimento de Artilharia Montada., •••..
4° Regimento de Artilharia Montada ••..• , ..
2° Regimento de Artilharia Pesada.........
2° Grupo de Artilliaria de Montanha .......

Itú ........•..•••.••..
Campinas ...•• , •••.•.•
Itú .......... , •.••• , ..
São Paulo •. , .••• , ...
Jundiahy ..............

S.
S.
S.
S.
S.

Paulo.
Paulo.
Paulo.
Paulo.
Paulo.

2° Regimento de Cavallaria Divisionaria .••••••••• , •• ,.,.,, .. Pirassununga ••••••••• S. Paulo.
2° Batalhão de Engenharia ........•..•••.•......•••• , •....•. São Paulo .•••• ,,.,,. S. Paulo.
2~ Esquadrilha de Observação ............................... São Paulo ........... S. Paulo.
Tropa addida .. ~= Regimento de Artilharia Pesada (de Exercito) •••• ,.,,., •. Ipanema .. ,.,,,,, ••. ,. S. Paulo.
Esquadrilha de Caça .........• , .•.•.••••••••••• ,.,, .•. , .. São Paulo ...•• , ••••• S. Paulo.
za Esquadrilha de Bombardeio ....................... , .•.••.• São Paulo •... , •••••• s. Paulo.
1
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Btl. em Pindamo·
nhangaba.

a• IIGIAO

MILITAI

'(RIO GRANDE DO SUL)
S2DB: PORTO ALEGRE

TROPA

GUARNIÇõES

QUARTEI.·GENERAI., ••••••••••••• ·•••••••• . • • • . • . • . • • • • • • • • Porto

Alegre .•••••••. Rio Grande do Sul;

S• Brigada de
Infantaria...

f 7"

6• Brigada de
Infantaria .••

t~

Quartel-General. ..........•.....•.•••••••.•. ,. Porto Alegre .•••••••.
9" Regimento de Infantaria., •..•...•.... Rio Grande ...•••••..
7° Batalhão de Caçadores ....•.••••••••.... Porto Alegre ..•••••..
8" Batalhão de Caçadores.•....•.••••••.•.. São Leopoldo ..••••••
9• Batalhão d~ Caç?.dore~ .................. C'axias ..........••....

~

Quartel-General. ••.................•••••... Cruz
5° Regimento de Artilharia :\1ontada ....... 1Santa
6" Regimento de Artilharia -"lontada .••••.. 1Cruz
3° Rf'gÍmf'nto flp .'\rtilh;,ri:l p,.q,J:1
. . . · ('-,cf,,,

Quartel-General. .........•.......... , •.•... Santa Maria .•••••••. Rio Grande do Sul.
Regimento de Infantaria .......••••••.• Santa }laria...••••••• Rio Grande do Sul ..· .•
Btl. em Rio Pardo.
8" Regimento de Infantaria ....••.•••••.•. Cruz Alta .•.•••••••. Rio Grande do Sul.... 1 Btl.em Passo Fundo.

J• D. I .....•.
d~

3• Brigada

OBSERVAÇõES

ESTADOS

Artilharia...

,1

R~o

Grande
Grande
Grande
Grande
Crande

do
do
do
do
do

Sul.
Sul .... 1 Btl. em Pelotall.
Sul.
Sul.
Sul.

Alta .•••••••••. RIO Grande do Sul.
Maria ......... Rio Grande do Sul.
Alta ....••••••. Rio Grande do Sul.

;r-•
. . . . . ·H i .. ~~ •. u,dê' do SuL
\.rupu de .\rtdh;«Lt d<· .\lu•.tanha ........ i:\lonteneg-ro ........... ~Hio Craude do Sul.

I~~:3°

Hf·gitnf'nto df' C:n·allaria Divi,;ionan:l.
~atalhã~ de E"L''nh.c~:•.
.....

,_,

l,,qu:ulnllt.t

dt"

Rio
Rio
Rio
Rio

Ob"

ILtÇdO.......

i

1'.\

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

I hg11:u:i.1 ............. 1 1~ o Crandf' <lo Sul.
'l":
............ ii~ ú l;ta~alt- do ~ui.

c, ....

.. . . . . . . :"->.tlJLl

. .. . . . . .

.\l.trt.l . . . . . . . . .

f

f{{)

,1<
I

o

(.td.Jde

do Sul.
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H
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--.

~

40
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j

~

""

;1

~

t::;'!l
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.;._,":~- • ":. • • • • • • • • ·l~~~u ui.s<.aJo:: Jo Sul.... i l Esq. em ;:,, N1co.lao.
.... i.5..:..tu •••••••• .t\.au ~1auue

...J.,.H'-ü

1

1

rtrlJihar'~

1

i'

r~~

RP~pitnA.~t~

·....... t

,\f>;.:,

1

"'ni
<I" :"->lll.

• .,",~'•"

I

do :;ui.

.. • • • • • • • ••• • •

t·,!c~-. __!"r.. ~"''i~.1't..:\.t, . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ~·-·

~-~··"á.U.Lt.•

i•• "!'',...•! ~~-·;

; A l~n-r~tA

.~.~

.._. ,_.. !

iu.:-.

d!.~t!~

,.,. ___ _,_

tiu ;:,u!.

..li-

C'--•

1J• "Bri~ad~

de ( pua.!tel~General. ... : ........................ IAiegrf'tf' ......... , , " .IR!o Grande do Sul.
I :--<>v .. u.ula ... í ;,w .l<.egtmento de ca,'allana Independente .. IUruguayana........... !Rto Grande do Sul.•.• I 1 Esq. tia B. Ouaraltim.
do Sul.
•
.
{ 6° Rex-irnento de Cavallaria independente .• 1 A~egrete .............. ,R~o Grande
.

2• D.

c
·•• ••• ·

r•·

I

Bngada de '

IT,tvr:~mPnto

Quartel-General. .•.........................
........... Rto Grande do Sul.
i<> Regimento de l avaliaria 1 ndependente .. , Livramento .•••.•••••. Rio Grande do Sul.
{ 8° Regimento de Cavallaria 'Independente .. Ouarahy ....•••.•••••• Rio Grande do Sul.

C\nallariil .•. :;

I

,

zo Grupo de Artilharia. a Cavallo .•.....................•.•.. ltTrugu:~yana ...........
5" Grupo de Artilharia a Cavallo ..•....•.•..•......••..••.. -~Livramento ••••••••••.
2o Batalhão de Infantaria Montada... • . • • . . • • • . . . • . • • • . • • • . • . Rosario ...••••.•••••••
2° Esquadrão de Transmissões ...... , ......................... Alegrete: .............
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Rio
Rio
Rio
Rio

Grande
Grande
Grande
Grande

elo
do
do
do

Sul.
Sul.
Sul.
Sul.

ESTADOS

GUARNIÇõES

OBSERVAÇOES

QUARTEL-GENERAL ..................................... . São Gabriel ••••••••• ·!Rio Grande do Sul.

3• D.

C.

••""

S• Brigada de
Cavallaria...

~

Quartel-General .......•..•...••..•••...•••. São Gabriel •••••••••. Rio Grande do Sul.
9° Regimento de Cavallaria Independente .. São Gabriel •••••••••. ,Rio Grande do Sul.
13° Regimento de Cavallaria Independente .• Lavras ••••••••••••••• Rio Grande do Sul.

6• Brigada de
Cavallaria...

~

Quartel-General .•...........•.•.........•••• Bagé ••••••••••••••••• /Rio Grande do Sul.
12" Regimento de Cavallaria Independente •• Bagé .•••••••••••••••• Rio Grande do Sul.
14° Regimento de Cavallaria Independente •• D. Pedrito ••••••••••. ,Rio Grande do Sul.

3o Grupo de Artilharia a Cavallo ....•••••••••••••••••••••••.
6o Grupo de Artill:}aria a Cavallo ..•••.••••.•••••••••••••••••
30 Batalhão de Inlantaria :Montada ••••••••••••••••••••••••••
3° Esq11adrão de Transmissões ..••••••••••• , •••• , •••••••••••
8 8 Regimento de Artilharia Pesada (de Exercito) ............
T.c<>Da addida .. Batalhão Ferroviario ............................••••••••••••
....,
111 Esquadrilha de Caça e 1" de Bombardeio ....•••••••••••••.
3• Esquadrilha de Bombardeio e 3• de Caça ..•••••••••••••••.

Bagé .....•••••••••••. ;Rio
São Gabriel •••••••••• Rio
São Gabriel ••••••••.. Rio
São Gabriel •••••••••• ·Rio

Grande
Grande
Grande
Grande

do
do
do
do

Sul.
Sul.
Sul.
Sul.

Margem do Taquary.
S. Pedro •••••••.•...
Alegrete .••••••••.....
Margem do Taquar,-.

Grande
Grande
Grande
Grande

do
do
do
do

Sul.
Sul.
Sul.
Sul.

Tropa especial. 2• Companhia de Estabelecimentos ..•••••••••••.•••••.••.•... Porto Alegre .•

~

llio
Rio
Rio
Rio

•.••• Rio Grande do Sul.

4• REGIÃO MILITAI
(MINAS GERAES)
SltDE: JUIZ

DE FORA

TROPA

GUARNIÇõES

ESTADOS

OBSERVAÇõES

QUARTEL-GENERAL ...................................... Juiz de Fóra •••.•••.. ~Minas Geraes.

7• Brigada de
Infantaria...

8• Brigada de
Infantaria •••

4& D. I .......

~

Quartel-General .......•..•...•••••••••••••. Juiz de Fóra .•.•..... Minas Geraes.

l

10° Regimento de Infantaria ..•••••••••••.. Juiz de Fóra ......... Minas Geraes........ .
11° Regimento de Infantaria ............... São João d'El-Rey ... ,Minas Geraea........ .

Quartel-General. ...•..........••••••••••••. Bel! o Horizonte ...... Minas
12° Regimento de Infantaria ..••••••.••.... Bello Horizonte ...... !Minas
10° Batalhão de Caçadores ...•..•••.••.•... , Ouro Preto·.......... !Minas
11° Batalhão de Caçadores •......••••...... Diamantina .....•..... '.Minas
12° Batalhão de Caçadores......•.••.••.... Curvello ......••••.... 1Minas

Quarte!-General. •... ·.· ... _..................
4• Brigada de ( 7o Regimento de Arttlh;:.na Montada ........
Artilharia ... ~ 8° Regimento de Artilharia Montada .•......
4o Regimento de. Ãrt!lharia Pesada .........
4° Grupo de Arttlhana d~:: Montanha ..•....

Po_uso Ale~re ........ ,M. !nas
Jutz de Fora ....•••. Mmas
Pouso Alegre .••••.•.. Minas
,Ub_ér:~:ba ....•••••••... ,M!nas
I Ohvetra ......••••••.. Mmas

I

,

Geraes.
Geraes ••••• , •••
Geraes.
Geraes.
Geraes.

Btl. em Cataguuea.
Btl. em .Queluz.

Btl. em Pari

Geraes.
Geraes.
Geraes.
Geraes.
Geraes.

40 Regimente de Cavallari~ Divisionaria .•••••.••••••••••••. ·1 Tr~s Çorações R. Verde M!nas Geraes.
40 Batalhão de Engenhana.:. .......•....•••.••••••••••••••.. lt~Juba ................ lYI~nas Geraes.
4• Esquadrilha de Observaçao ............................... Jutz de Fora ......... :lünas Geraes.

5• REGIÃO MILITAR
(BAHIA,

SERGIPE E ALAGOAS)

SltDE: S. SALVADOR

TROPA

· • D I
5
' .. ''''.

GUARNIÇõES

ESTADOS

OBSERVAÇOES

t9o Batalhão de Caçadores .....•...•.....••.......•.•••..•.. S. Salvador •.••••••.. ,Bahia.
Batalhão de Caçadores ...•..............•........••...... l\1aceió ..........•.... ,Alagoas.
Batalhão de Caçadores ..·...... ~_·_· ......_.•..........•••... Aracajú .. · · ....•...• -~Sergipe.

zoo
zgo

l

~~~~~~~~~~~~~==~~~~~~~~~~~~~
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f' REGIÃO MILITAR
( P~RN A1:: BU

i

.\H'"2 ... Rl<J GRc\:\DI: DO KOR'I'E :S CEARA)

I

SÉDE:

RECIFE

======================GUARXIÇõES

TROPA

)a

D. L •• ••.,

21o
22 :
23
29o

Batalhão
Batalhão
Batalhão
Batalhão

de
de
de
de

Cac;adore~ ...

ESTADOS

OBSERVAÇõES

IPer~,

. ....... , .. I

Reei f,; ......•••. , ••...
·,n: Lu co.
. ...••••..•.. 11':~rabyh:t ... , ••• ,, ••.. IParai:y~,.t.

.

Caçadore~ ... .

• ••••••••• i Fort:1:cz:; ... , .•. , •••.. ICear.,
. .•....•.. Ir\ a tal. ......•••.••••.. Rio Grande do Norte.

Caçadore~.,.
Caçadore~ .•.

!

;iiiiiiiiiiiiiiõiiiiiiiiiiiiiiõiiiiiiiiiii~iiiõiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii~··----

l

õ ....-

_l

.. ------===~=====..;;;=====~=====

REGIÃO MILITAR

:T ·; 1: :.

P.\1~.\, A~L\ZO;.;-AS

:tt

ACRE)

TROPA

s:

24o
S• D. I ••• •• •• 2
26
27o

Batalhão
Batalhão
Batalhão
Batalhão

de
de
de
de

s:·:.~
Luiz ..•••.•••••. r~~Iara~,h:-lo.
Tucrezill:l ...•••• , •••. l'iat1Ly.
Be Iém .......... , ..... Pará.
''11 aná<•s ...•...•. , , •••. Amazotlas.

Caçadores .••
Caçadores ••.
Caçadores .. .
Caçadores .. .

I

CI~: tEJSGiH PÇAQ MILITAR
( ,J .\' .. 'TO GROSSO)

SzD:

CAl\1: PO GRANDE

GUAR:t\IÇC>~S

TROPA

ESTADOS

OBSERVAÇõES

•

Brigada

: Cuyabi ............ , •. ll\[atto
Ccrnm~1á .........•••.. ! Mat1t
.. ........ C:::.mpc Cra~1dc ....... r.iath•
Bclla Vi ;t: .......•. Mattf
l'c.nw 1 ,,L·........... ~1fattc
. . c~_npo í_.r.mdc: ..•.... :~iattc
. ..... Acuid~~uat.a ........... Matto
'c~,mpo
Crandc ....... J:üatto

t6o Batalhão de Caçadores ..•
17o Batalhão de Caçadores ..•
18° Batalhão de Caçadores ..
.
too Regimento de Cavallari1 1 deJ
Mlxta no Regimento de Cavallari.\ l ,de;
Regimento de Artilharia Mixt.
6o Batalhão de Engenharia.
Esquadrilha Mixta de Avia<;ã·

i

Crosso.
( ;rosso.
<:ro>so.
( ;ro,oso.
C:·o;;:so .
(;ro.>so.
Cro.;so.
Grosso.

.. ; ····-·---·----~=~======;;;;;;;;;=;;;;;;;;;-=::;;:==:;;;i;;;=--:::;;:==--:==:;:;;;:;:;

CHUü~íSCRIPQAO

,

,

• j\

L :.\~~TA CAl'HARIK A)

:::: :)2:

CURYTIBA

GHAk~;íçür:s

T~OPA

s• n.

13o
140
tSo
5o
9o
1.•••••• too
5o
5o
5o
sn

Batalhão de Caçadores ... .
Batalhão de Caçadores .. .
Batalhão de Caçadores ... .
Regimento de Cavallaria D
Regimento de Artilharia M·
Regimento de Artilharia M
Regimento de Artilharia p,
Grupo de Artilharia de Ml•
Batalhão de Eng.~nharia ...
Es;quadrilha de Observa~ã,

frHLITA:ti

... Joinvil'e .....•••...... Santa C:ctharina.
Florianop!,Ji~ ..•••••... San1a Catharina.
. . Cut·ityl a .....•••.•.... Paran ...
Cas,ro .......•••.•.... Paran.i.
.... iCurityha .............. iParana.
Rio i'iegro ...•..•.... I'Santa.Catharina.
... 'Ponta Gnl,·.l . . . . . . . Paratu.
... : (,uarar·Ua\;1 .......... ,Paran,, .
. • • i Curitvha .............. Paran:c.
. . :Porto. de União . . . . . Santa Catharina.
•

·isi
·1ta
nt~

ad<
tan

ESTADOS

•

••

i

••

1

1

•

•••

J
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DECHETO N. 1r;. 236 -

DE

31

DE DEZEMBRO DE f 921

Autoriza o miniRtro da Fazenda a emittir apolires da divida
·
publica do valor de 1 :000$, até a importancia de réis
9. 855:000$, pa\.'a attender a desp-ezas com a construcção
de differentes estradas de ferro.
O Presidente da fiPpuhlica dos Estados Unidos dn Brasil.
usanrlo da autorização contida no art. 82, da lei n. 4. 242, de
;; de. janeiro do .corrente anno, e para execução dos decretos
ns. 14. !>13·5, 14·. 988, 15.004, 15.017, t5. 099, 15.128 e
15.137, respec-tivamente, de 10 de agosto, tO, 15, c 21 de srtembro, 5, 22 o 2~ ·de novembro, todos tambem deste anno,
Decret.a:
Art. 1." Fica o ministro da Fazenda autorizado a emittir
apoli'r·es da divjda publica interna, do valor de um conto de
réis eada uma, juros de 5 o/o ao anno .. até a importancia de
!\. 85G :000$, pape:J, sendo para a construcção da:

gstrada de Ferro S. Luiz a Therezina ..... .
l~strada de Ferro Central do Piauhy ...... .
Ramal de. Urussanga . . ................ .
Linhas fcrreas de Barra Bonita e Rio do Pei··
xe e prolongamento do ramal de Durinhos. . . . . . ................... .
Estrada de Ferro Central do Rio Grande do
Norte. . . . ...................... .
Ponte «Benedicto Leite'>, na Estrada de Ferro
S. Luiz a Therezina. . ............ ~ .
Linha de Araranguá. . . . .... d • • • • • • • • •
Ramal de Massiambú. . . . .............. .

1.150:000$000
1.000:000$000
700:000$000
q,000:000$000
155:000$000
850:000$000
1.300:000$000
700:000$000
9.855:000$000

.Art. 2. Hovogam-sc as disposições ·em contrario.
llio de Janeiro, 31 do dezembro de 1921, 1ooo da Indopendencia c 33° da Republica.
0

EPlTACIO PESSÔA.

Hmnero Baptista.

DECHE'l'O N. 15.237- DE 31 DE DEZEMBRO DE 192t

llesolve adquirir a Estrada de Ferro de Bragança, õe prvpriedade do Estado do .Pará, e dal-a em arrendamento
ao governo do dito Estado.
O Presidente da Rcpubli-ca dos Estados Unidos do Brasil,
da autorização constante do art. 83, n. XXXIII, da
lei n. 4. 242, de 5 de janeiro do corrente ann'o, resolve

w~ando

i88
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adquirir a Estrada de Ferro de Bragança, de propriedade do
Estado do Pará, afim de incorporai-a ás linhas federaes e,
hem assim, dar a dita estrada em arrendamento ao gavcrno
do referido Estado, na conformidade das clausulas que com
esf.e baixam, assignauas pelo ministro da Viação c Obras Puhlicas.
l-tio dé Janeiro, 31 de dezembro de 1921, 100" <la Independencia c 33° da Rcpublica.
E?ITACIO

PESSÔA.

J. Pires do Rio.

Clausulas a que se refere o decreto n. !5.237, desta data
I

O Governo Federal adquiro a Estrada de Ferro de Bragança, de propriedade dP Estado dn Pará, a qual passa ao
pleno dnmiJJin da União. :\ Estrada ele Feno de Bragança é
constituída:
I. Pelas I in h as e ramae::: adt'anf.e descriptns:
a)

bitola de um metro

Linha prineipal:
Belém a Bragança ........................ , ..
Helém ao Entroncamento (rlnplieada) ........ .
Desvio:-:, friangulos c linha~ auxiliare~ ....... .
Ramaes:
Ul.inga (Central an ULillga) .................. .
Pinheiro (Entroncamento ao Pinheiro) ....... .
Desvios, tri::mguJo~. Iinhas a11xil i are~, etc ..... .

233,177,53
9,179,25
10,520,51
252,886,2!)
1,307,00
15,471,20
4,434,75
274.102,21

b) bitola de 60 cc1ltimcf1·os

Ramal ri e Iga.rapéassú ap Prata .............. .
Prolongamento de Bragança a . B. f:onslanL ... .
Desvios, triangulos e linha~ auxiliares ....... .

20,777,00
19,175,32
465,60
40,417,92

1?) bitola de .f'"-,1.5

(Ramal de trarçãn animal)
De Benevides a Bem fica ..................... .

9,000,00

II. Prlos edificios, d~pendeneias, offícína8, material rodante, etc., constantes do ilwentario org·anizado e que, as-,ignado por ambas r:s parlrs, ficará fazendo parte intPgrante
do cont.raclo.

.M;TOS DO PODER EXECUTIVO

IH.
estrada:
a)
b)

i89

Pelos terrenos abaixo mencionados, pertencentes á
1.580 hectares de terras em Marituba;
terrenos desapropriados em Belém, S. Braz e Mar i-

tuba;
c) terrenos em Braganç,a;
d) terrenos para a nova estação de Americano.
II

No mesmo acto da acquisição o Governo Federal dá em
arrendamento ao do Estado do Pará a referida Estrada de
Ferro de Bragança, na fórma determinada nas clausulas
adoante.

III
A acquisiç.ã.o
é feita pela imp.ortancia ajustada de
17. 000:000$, a qual será paga pelo Governo Federal ao do
Estado do Pará, depois de abertos os necessarios credito~.
com fundamento na autorização conferidà pelo art. 83, numero XXXIII, da lei n. 4 .242, de 5 de janeiro de 1921, sendo
5.000:000$ em moeda eorrente e os restantes 12.000:000$
em doze mil apolices da divida publica do valor nominal de
1 :000$ cada uma, juros de 5 o/o ao anno·.
~ Lo O governo do J~stado do Pará obriga-se a applicar
a snmma de 5. 000:000$ do seguinte modo:
n.) na acquisição do trilhos o accessorios, inclusive apparclhos de mudança do via do Lypo Vignole e de 25 kgs. por
metro corrente, para a substituição de 87kls.,400 de linha:
b) na acquisição e assentamento de 115.000 dormentes c
100. 000 tirefonds ou gr·ampos de Jinha;
c) no assrntantcnto. lastro c nivelamento rlc 87.400 mel.rm; 'do linha:
d) na acquisição 1.1«' duas locomotivas, oito vagões fechados rle mercadorias, dous para animaes e 10 vagões-plataformas de 20 nu mais toneladas de lotação, bem como na de
dom; carros de pas~agciros de 1" classe, um de 2" classe o
um mixto;
c) na acqnisi1,.~ão dn ~~8 «trucl{S» diversos para carrog e
vagões c na de S·'L rmrcg rlr rodas com eixo para o mesmo material;
·
f) na acquisição do molas, pinos, etc., e de artigog metallicns diversos, neressarios ã prompta execução dos reparos de que preeisam as locomotivas e o material rodante da
estrada;
(1) em grandes rrpara~·,ões exigidas por oito locomotivas;
h) em rrparaçõrs grraes no material fixo e rodante da
estrada.
·
~ 2. A referida quantia de 5.000:000$ ficará em deposito na agencia do Banco do Brasil no Pará, que de accôrdo
com as ordem; do Governo Federal e os certificados expedidos pela Inspectoria Fedl'ral das Estradas irá fazendo entrega ao governo do Estado das importancias requisitadas até
áquelle limite. á proporção quo forem sendo adquiridos os
matcriacs c realizadas as obras de que trata esta clausula.
0
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§ 3. O gcwerno do E8lado do Pará, por inte~medio do
Banco do Brasil, empregará precipuamente no serviço da sua.
actual divida n nroducto da Yenda das a'{)olices a que se refere a p!·esenté êlausnla.
0

IV

o

pruzo do arrendamenf.c é dl'l 30 annos, contado da data

do reJ?istro do contracto pelo Tribunal de Contas, prazo es:;s
qu.€ poderá ser prorogai!o nwdíante accôrdo com 'os dous gover-nas cont.ractantes.

v
O preço de arrfmdamenl o c~nsisfi~·á na cot~tribni(:;ão de
50 o/o da renda liquida. cabendo 1gual nnportanem, de 50 %,

r.n Estado arrendat.ario.

Paragrapho uni co. An Govcrnn Fed_e~al nãn caber~ :reF'ponsahilidade alguma por qualquer de{1c1t que se vnrtfiCar
na f~xplnração da estrada.

YT
_\s lnmadas de contas sel'ãn f1~ilas semc~tralml'nl.e, pela
f6rn1:1 estabelecida nas leis, regnlamentos ou instrucçõcs em

"ig.,r. · Será applicado proeesso identico ao ado:ptado pelas
estradas de ferro que gosam dn garantia de juros, emquanto
;1~0 baixarem normas cspeeiacs para as que se acham arrenc!adas.
VII

O arrendalario organizarú, segundo modelos fornecidos
pnla Tnspectoria Federal das Estrada~. o inventario das desrezas fie cus fI' i o de cada mez, que submett.erá á fiscalização
nenf.ro da primeira quinzena do mez immediato, acompallhado de docurnenlr1s comprohantes, devidamente elassificadl•S, por fiivisão de ;.;;l:_>l'Vir,o, P, 1Jf'm assim, a demonstração da
reeeif.a arrecadada, eompeteuf.l•mont.c elucidada pelo ouadro
rompJ e! o da renda dns cst.nções.

VTTT
Por semestre vei10ido e denf.ro rlos primeiros trinta dias
se seguirem aü ·do cncenamento da t.omada de cont,as, o
flJTf~ndaf.ario rncnlhrní á Delegacia
Fiscal dn 'fhosouro em
Bül(•rn a cn11lribuif:fio r:e nrrrndamcnln.
!"'JliF

JX
Para ns Pffeif o~; do ar1·emla rne•fn ~erãn considerados:
1", contO renda bruta:
A somma. sem excepção alguma de todas as renda~ orf!inarias, extraordinarias e ev('ntuat~s. arrecadadas pelo arrentiatario c rcferenf cs :l cxplnrarfln da c si rada.
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Paragrapho uni co. Para os cffeitos deste numer_o con.si ....

l~cram-se as rendas como arrecadad~s. desde, qn~ haJam stdo
umittidos os bilhetes

O'tl

passes de viaJantes, e tiradas as no-

tas de expedio'ão das mercadorias e outras classes de trans-

portes;
2°, como despezas de custeio:
a) as reativas ao pessoal· e materi~es .do~ seryiços de trafego da estrada, inclnsive a conservacao ordu~a!J!-1 e cxtraordinaria da linha e suas obras de arte, dos ed1fiC10S e depend(lncias dos mar.hinismos e ut.ensilios ou ferramentas das ofúeinas 'e das turmas, e do material de transport.e e de tracção;
b) As proprias de seguros e de aooirlentes e, tambem, ·as
de indemnizações provenientes de roubos e incendio, ou avarias e destruições quaesquer, quando ficar provado, a juizo do
Governo Federal, que os damnos não são devidos á incuria da
actministração da Estrada;
. _
.
_
...
c) as resultantes de ampharoes o alt.rraç.oes em ed1fiCJOS
ou dcpendem~ias. as de prolongarrienl.o de desvios, postos de
omba11qne dr animaes. f\ em g-m·al. as de oht·as novas fln peqllPllo l~ltRfn. qnnndn anflwizadas fH'lo floVf'l'llfl li't•rlf'l'al. pnt•
t't111fa

do

I~IJHf.r•jo.

llttll~fl.
:~,.f'll11 l'~lll'l':itHIIIII'IIft•
l'lll~lll'f.!:ltf-1 IJI' llfii~I'H~'Ítl'fl f'irtllllf'.l'll'll.t.j lflll'

f'HI'HJ.(t'HJiflfl

1~11~f1d0

OH

l',lllldtilj

d11

t1 fl!flfllllfl

f.lt-

I'

nha de rralizai', t•mhnm par·a aHcndcr a f!PSJH'ZUf-1 proprias da
estrada.
3.° Como rcnrla liquida:
A differença entre a rrnrla hruta e as cJ.espczas de eust.eio,
augment.adas estas rla quota de fiscalização, que fignralití como
dcspeza accessoria de rnsteio semestral.
X

Scrã,o levadas á conta do capit.al do ar.rendat.ario, as dcspczas que. dcviflamente aut.orizadas pelo Governo Federal o
n~esmo. arre~datario fiz~r com as obra.s ou ac-quisiç~ões espeCJaes. mclustve accresc1mos de mat,ertal rodante r que não
constem dos enumerados na clausula III, ~ 1~

XI

. q Governo Federal. em caBos ·extraordinarios. de convcmrncm nacional. pod~rá orf•npar temporariamfmf.e a estrada.
.
Neste caso. pagará. ao arrcndaJario uma inrlemnização
Hr,ual a 50 %. da rcn~a liquida média dos periodos corrc~pon
dente~ no qumqnrmmo prrredcnt.e á occnparã.n, on dos annos
anf,erwres, caso ainda não ha.ia decnrrirln
qninqnrnnin: -on
a ~O %.da J'Pnda liquida mPdia dos mczcs anteriores. casn ní'i.o
ha.1a rlrrorrido um annn.

mn

XII
O .cont.J:actn p_odm~á ~Pr enr.ampado pelo Governo Federal,
a ~ar h r de 1 dfl ,1ane1ro de 1937. Cahorá ao E-:tado anendalariO nma i!I.~cmnização i_gual a _25 % da ronda liquida média

annual, ver1hcada no ulhmo qtpnqucnnio,

multiplicada pelo

4:92

ACTOS DO PODER EXECUTIVO

numero de armos quo faltarem para a terminação do arrendamento (comtanto qtw este producto não seja inferior a 5 %
da renda· brnta médm do ultimo quinquennio, multiplicados
pelo numero do annos que falt.arelll para termi.nar o arrendamento), e mais o capital de quo trata a clausula X, descontada
dclle a parto ainortizada segundo a formula

a (1,06 -1)
A=------0,06
11

Paragl'apho m1íco. Fica entendido que esta disposição
apenas se refere aos casos nrdinarios. o que não exclue o diJ'Cito de desapropriação. na l'ôrnm da lr'gisla('fio em vigor.

XITI
Findo o prazo dP ar·r·cnrlnnu•nlo lnrnnrfío par·n o pleno
dnminio rla TTniflo:
o) Todos ns JH~m; :tl't'Pildndn~. d1· ne(·•'•rdo 'con1 o invrntario
da f'lllt'l'ga. lr\·nndo-sP r•rn nnn f a as :111 er·ações r a rnpl iaçõrs
lfllP honvrrf'm soffr·ido, l'·Plll n::.; novas ~~onsf.rtH'ÇÕrs, r• os matnr·inr•s adrpriridos. rln\'idarnl'llfn au1nrizarlos;
b) O matrrial Prn dnpnsilo do almoxarifado. para os diffcr·enf.rs mistf>rrs do t.rafflg:n. ,. ('ot'l'f''"fHmdentes ás nce-rssidade~.
pelo mPtFlS, do um trintr'sfr·~'.

XIV
Cnnf inuarão r.m vigor na Estrada de Ferro de Braganea
rv Jarifas f' o J'l)gulamenfo de transportes actualmente nbserYadns, afP. serem por outros legalmente substituídos.
§ 1." O arrendatarin ohri.ga-se n apresentar um plano geral
dn rt'Visão O:lS farifas dcnf 1'0 do primeiro trimesf.re dP SUa
administração.
As tarifas serão revista.B de l.res mn tres annos, pelo
mrPos, podendo o Governo FrfiHal exigir essa providencia, no
caso do arrendatario não Lomar a si a iniciativa da revisão.
§ 2. 0 Todas as tarifas, quer geraes quer ·especiaes, appy·o\·adas pf'lo Gover·no FederaL serão affixadas ou postas á disposir,:ão do publko. d0.vinamentn impressas, em todas as es1;wões. devmHlo enl.rnr· em vi.r.ror dentro dos sessentn dias i;Ct!ll.intc·s :'i publicaçfín official de sua approvação, sendo o pl'iLlcii·o dia de applicncão annunciado com oito dias de antecedr>ncia, por meio de avisos expostos nas estações P rmblicado3
nn .iOJ na9s da região servida nela Estrada.

XV
Pelos preços fixados nas t.arifas que vigorarem, o arren<ht.ario será obrigado a transportar com exactidão, cuidado e
pro&teza. as mercadorias de qualquer natureza, os passageiros
A suas hag,agens, os animaes domes! icoss ou outros recebidos a.
dr-~pacho e ""' vnJqres que lhe fnrcm confiados.
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XVI
1.0 O arrendatario obriga-se a transportar gratuitamente:
a) o pessoal administrativo ou fiscal e objectos transport.ados em serviço da Estrada e da fiscalização;
b J as malas do Correio e seus conductores, o pessoal e material destinados ao serviço das linhas t.elegraphicas da União
e qnaesquer sommas de dinheiro JH'l'lnnccntes ao Th~souro
Nacional ou do Estado;
c) os colonos immigrantes, assim reconhecidos officialmente, suas bagagens, ferramentas, utPnsiliog c instrumrnlos
agrícolas;
.
d) as semente~. os adubos chimicos e as plantas enviadas
por autoridades federaes, estaduaes e mt::micipaes, ou por soe :edades agricola~. para serem grat.u itamente distribuídas
pr.Jos lavradores, e ns animaf's reproductores, bem como os
artigos da indusLria nacional destinados a cxposiçõPs-friras,
ae interesse publico.
2. Serão transportados com abai inH'nto de 50 o/o sohrc os
preços das tarifas:
a) as munições de guerra, forças militares e respectivas
baga.gens, quando em serviço publico;
b) os generos de qualquer natureza, enviados pelo Governo da União ou dos Estados para soccorros publicos, bem
como os materiaes destinados a obras publicas de aguas e esgotos, ou a installações hydro-elcctricas, de applicação a qualqurr das industrias agrícola, mineira n pastoril.
3.1) Todos os mais transportes,quando concedidos á reqn isição do Governo Federàl ou estadual,ferão o abatimento de
15 o/o.
Paragrapho unico. Fóra dos casos aqui previstos e dos
con8tantes do regulamento de tram;port.es, não será concedido
l.I'ansportc gratuito nem reduzido, qurr a passageiros, quer a
de~pachos de qualquer especie.
0

XVII
O arrendatario; em tudo que respeita ao contracto, fica
sujeito á fiscalização do Governo Federal, que a exercerá, de
conformidade cnm a legislaçãq competente, por intermedio da
Inspectoria Federal das Estradas r de outros funecionarios on
engenheiros que designar para tal fim.
A todos elles, para o bom desempenho das suas funcções,
o arrendat.ario proporcionará as facilidades e transportPs necessarios, a juizo do chefe da fiscalização local. Este terá todas
as regalias de transporte que conberem á administração superior d'a Estrada.
Paragrapho unico. Em caso de descarrilamento ou acciden Le nos trens ou na linha, o arrendatario deverá dar immediatamente conhecimento do facto ao engenheiro fiscal da
~1ec·ção interessada e facilitar-lhe todos os meios de transporte
ao local, afim de que o mesmo engenheiro fiscal possa ajuizar
das causas que provocaram a occurrencia, mediante corpo de
d.elieto procedido na linha e no material do trem.
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XVIII

O arrendatario concorrerá, annualmente, para as despe~as
de fiscaliMção, com a quantia de 12:000$, que será recolhida
ao Thesouro Nacional em p['.cstações semestraes adeantadas,
uo prazo de 10 dias, a contar do infcio ue cada semestre.
XIX

!O trafego deverá ser mantiuo com regularidade, de accôrdo
com os horarios que vigorarem, não podendo ser interrampido
total ou parcialmente, salvo casos de força maior, C'ntre os
quaes se comprehendcm as iJaredes de operarias.
Paragrapho uni1~o. Verificando-se a interrupção do trafego por mais de 15 dias eon'3ecutivos, sem motivo justificado,
o Governo Federal lerá o direito de declarar o contracto caduco, sem 1lnver nenhuma indrmnização ao arrendat.ario, e de
H'Pr.indil-n imlPprndrnfPmrnt0 dP inl.erpf'llaç5o 011 a(;ão jntiieiul.

XX

Os horar·io~" dos trens de passageiros e mixtos serão submettidos á approvação do Governo Federal, e, antes de entrarem em vigor, affí_xados nas estações e publicados pela imprensa com oito dias, prlo menos, de antecedencia.
XXI

1Sempre que o Governo Ft'deral o exigir, em circumstaneias extraordinarias, o arrendatario porá ás suas ordem; todos
os meios de transporte rle que dispuzer.
' Neste caso, o Governo Frderal, si o preferir, poderá appliear as disposições da clausula XJ.

XXH
O arrcndatario fica obrigado a conservar com cuidado, durante todo o tempo do arrendamento, tanto as Iinhas e toda a
especie de dependencias, que manterá em estado de preencherem
perfeitamente os seus fins, como o material rodante e o das
officinas e diverso-;, sob pena de ser a conservação feita pelo
Governo, á custa do arr~ndatarío.
XXIII

Sempre que o Governo Federal entender, mandará extraordinariamente, inspeecionar n estado da linha, suas depPndeneias c material rodante.
O representanf.o do noverno Federal será acompanhado
velo do arrenuata~;~ c ambm; escolherão, desde logo, um
descmpatador, dectdmdo por sorte entre os dous nomes indicados. um pelo n'pr·csenlanfn do Governo Federal e outro
pelo do arrendata1·io, caso não ehcgucm a accôrdo. Desta insr~ecção lavrar-se-ha um termo. no qual se consignam os serv 1r; o~ n fazer, para ac;c;pgu ra r· a boa conservação das linhas e a

Aal'OS 00 PODER .EXECUTIVO

495

J·egularidade do trafego e outrosim, se consignem os prazos
em que taes serviços devem ser realizados. .
o arrendatario fica obrigado a dar cumprimento ao q~e
lhe fôr determinado neste termo, dentro dos prazos estatUIdos •. Não o fazendo, novos prazos serão marcados ~~lo GC?verno ~ederal· a falta de cumprimento dentro destes ultimos prazos, dará logar á declaração de caeucidade do contracto nos termos da clausula XXXV.
XXIV

Na ·vigencia do conlraclo, ninguem poderá cx,plorar ouLI·as linhas ferreas dentro de uma zona de dez kilometros
para cada lado e na mesma direcção da estrada arrendada.
'l'al prohibição não exclue o direito de uma .estrada de ferro
atravessar a zona garantida. comtanto que dentro della não receba despachos nem passageiros entre duas localidades serviLias directamente pelas duas estradas.
Paragrapho unico. Fica entendido que o .privilegio n[iu
a hrange a zona urQana das cidades e villas.
XXV

O Governo Federal, observado o disposto na legislação
geral, poderá conceder ramaes ou desvios para uso . particular, que pertem das estações ou de qualquer wnto da linha arrendada, desde que os interessados se sujeitem ~ás medidas de segurança e outras impostas pelo arrendatario, na
eonformidade das instrucções que para o effeito vigorarem.
XXVI

O arrendatarTo obriga-~c a cumprir as disposições do regulamento de 26 de abril de 1857, e, bem assim, quaesquer
outras que forem adaptadas para a fiscalização, segurança e
policia das estradas de ferro, uma vez que não contrariem
as clausulas autorizadas por este decreto.
XXVII

O arrendatar_io obriga-se a admittir e manter trafego
mutuo de passageiros., mercadorias e vehiculos, com todas as
emprezas de v.iação ferrea e fluvial, a que for applicavel,
sêndo as respectivas bases e condições préviamente ap:p,rovadas pelo Governo Federal.
Paragrapho unico. De taes bases constará qtw o arrendatario é obrigado a acceitar, eomo definitiva e sem recurso,
a decisão do Governo Federal, sobre as questões que se suscitarem relativamente ao h·afego mutuo e ao pereurso do
material de cada estrada de ferro nas linhas de outra empreza; e, mais, que qualquer accôrdo que celebrarem ent.re
Sl as emprezas contractantes, quanto ao trafego mutuo, não
pr·ejudica~á o direito do Governo Federal
ao exame das
rc::spectivas estipulações e á sua modifieação se entender que
$ão offensivas aos interesses da União.
·
·
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XXVIII
O arrendatarto obríga-se:
1°) A apresentar, dtmlr·o do primeiro trimestrej de sua
administração, um projeclo de quadro de pessoal! c.<fn a t~
hélla de seus venmment.o~, onde em colu.r;nnas drstmctas figt rarão o maximo e o mini mo dos vencimentos e ~;alarios
proprios de cada categoria de cmnregados.
Paragra.pho unico. O 31Tendal.ario obriga-s~ a f1?U~ltcr o
j;{'ssoal existente, emquanto o mesmo bem sorv1r, a JUIZO do
n11~snw arreudal.ario.
2") A cxhibir ú fi.sealização, sempre que for preciso, a
:inizo desta, os livros dr escripta de arrendamento e todos os
ptH'menores do movimento finarweih> da estrada.
3°) A prestar lpromplamnnle todas as informacões e esclarecimentos, inclusive os elementos cslat.isticos, que sobre
o trafego e, em geral, sobre qualquer servico da estrada, forem reclamados IWia Jiscalização ordinaria ou extraordinaria,
por parte do GoVI!rno Fede1·al.
4°) A enf.regar a 15 de fevereiro de cada anno relatorio
do anno anterior, acompanhando da ec;;tatistica de todos os departamentos de serviço, segundo os ·questionarias e outras formulas em voga.

XXIX
Salvo caso de convenio aj n~tatlo :p.ara arrecadação de impostos ou fins semelhante:-;, fica u .Estado arrendatario expn~ssamente impedido de (Jar ao pC.')SOUJ qualquer· ftiilCÇÚO
r·sl.ranha ao serviço da esf rada.
Paragrapho uni co. Nfio ]Joderú o arrendatario, por si,
chefes de serviço, ageitt.e~; ~~~~ f'"itaçíio ou interpostas pessoas,
explorar industrialmenl P qualqtior· productn transportado
pela estrada.
Igual prohibição se estende ao cxereicio dn rQmmercio
IWI' qualquer empregado da cslmda.

XXX
O arrendatario organizar;í o lH'Ojecto de um horto flo-

r~sta!, á. margem da ljnha IP'ara cultura de eucaly.p.tos e especies md1genas- aproprwdas. que a ti endam ás necessidades futuras d.e .a~astecimenfo dt~ lenha e dormentes para a estradà,

dando IniCIO ao estabelecimento e custeio desse serviço de
aecôrdo com as condições que forem opportunamente ajustl.l.das com o Governo Federal.

XXXI
, O arrendatario gozar·á do direito de desapropriação na
forma d.a legislação em vigor, dos terrenos e bemfeitÓrias
necessarws para o serviç.o qw' tiver de executar, de accôrdo
com os pro.)eetos apprnvadns prlo noverno Fede:r:al.

acros
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XXXII
Os matedaes destinados á Estrada de Ferro de Braganca
gc-zarão de isen<;ão de direitos, na conformidade do disposto
no art. 53 da lei n. 4. 230, de 31 de dezembro de 1920.
Paragrapho unico. Cessará a isenção, si forem alienados,
a qualquer titulo ou applicados em obras estranhas ao teor
do contracto, sem p-receder annuencia do Governo Federal
e !Pagamento dos reRpectivos direitos, quaesque:~.: pbjecto.~ .im""'!"
p~rJado§i cQm aquelle favot para a es_trada._,

XXXIII

l•'icar.;.i n arrenda[ario constituído em móra, ipso ju1'l!, o
o!Jl'igado, pbr isto, an pagamento dos juros de 9 o/o ao anno,
t'i não pagar, dentro de 3!0. dias das tomadas de contas, o
que f,)l' devido á Fazenda Nacional como preço de arrendamento, no1:> térmos da elausula V ou si não pagar, dentro dos
vrimeiros dez dias de cada semflsLrc, as quotas de fiscaliz~
~ão, de que trata a clausula XVIII..
· · ··
XXXIV
1'. renda bruta da Estrada res:ponde pelQ .pagamentQ <las

~Qntrib_!Jições

.eS'tipulada! pq contract.Q._

XXXV
O GrJvorno Pedcral poderá declarar o contracla caduer1.
Eem dcvrr nenhuma im!emnizaç.ão ao arrendatario, o rescindil-o d0 pleno direito, independentemente de interpellação ou
neção judicial, si, ah'm dos casos previstos no contracto, não.
forem pagos o prcç(! do arrendamento, e a quota de fiscalização, denko de !:íeis mczcs depois do expirados 9s prazos fixadQs •1:a clausula XXXIII._

XXXVI
O Estado do Pará outorgará ao engenheiro que exercc1•
a autoridade principal da administração da Estrada, .todos os
poderes para representai-o como arrendatario junto ao G•) •
verrw e autoridades federaes.
'
·
Paragrapho uni co. A nomeação desse engenheiro será prercdida de eilteudimcuto e accôrdo com o 1\linislerio da Viação.

c Obrás Publicas..

·

·-

··

·

XXXVII

o Estadn àt'rendatario fica eÀpressamenta in1tpedido da

transferir a outrem as responsabilidades do contracto, sob
pena de eaduddado do mesmo, nos termos da clausula xxxv_.;
Leis do 1!}2'1 ~ Vol. VI
32
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XXXVlli
O Estado do Pará. eompl'ova.rá ao Governo Federal que a
f::slradu. de Fen;o de Bragança, definida na cuuformida(ie da
clausula J, se acha livre e desembaraçada de O'nus provenientes de hypothccas, ou de qualquer c.utros encargos financeir•.l8.
afim de que, pela. importancia esa,abelecida na clausula lll,
a passagem da mesma estrada á ,;.ropriedade da União f;cja
féila de modv absoluto e sem restricção de especie alguma •;
XXXIX

r:o easo de dc8accôrdo

c~ntre

o Governo Federal e o Es-

tado oo Pará., a re:::pcilo da intelligencia do conLracto, serão

nomeados dous arbiLros para decidirem nà espccie. Havendo
divm·gencia entre elles, a questão 5erá submettida a um terceiro arbitro desempatador.
XL
As duvidas ou que~Lõcs suscitada~ entre a União e o arrcndatario, ou entre este e particulares ou emprezas, a respeito
·k ohjecto que entenda com o arrendamento ou a. construcçün,
~crão resolvidas de aecôrdo com a legislação federal.
Hio de Janeiro, 31 de dez·embro de 1921. - J. Pires do R'io.

DEGHETO N. J 5. 2;3 8' --- m; :H
1

DE DEZEMBRO DE

l-\pprova o tegulamento da Inspectnria Federal
Rios e Canaes

de

1921

Portos,

O Presidente da llepublica dos Estados Unidos do Brasil,
usando da attribuição que lhe eonfero o n. XXI e alineas i"
e 2" do art. 83 da lei n. 4.242, de 5 de janeiro de 1921, resolve approvar para a Inspectoria Federal de Portos, Rios e
Canae'S o regulamento que eom este baixa, assignado pelo ministro de Estado ,da Viarão r Obras Pnblicas.
Rio de .Janeiro, 31 de dezembro de 1921, 100° da Indepcndencia e 33° da ncpublica.
EPITACIO PzssôA.

J,., Pires do Rio.
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Regulamento a que se refere o decreto n. 15.238,
zembro de 1921

do

3t de ao·

CAPITULO I
Art. f.• A Inspectoria I?cderal de Portos, Rios e Canaes,
direetamcnte subordinada ao .Ministerio da Viação e Obras
.PubliQas, tem a seu cargo o6 estudos relatiyos a portos e
v ias de navegação inte-rior, e bem assim a oonstrucçâo e exploração dos respectivos melhoramentos, quer .por adminisu açáu nos executados directamente pelo Governo, quer exercendo liscalização nos entregues a ompreza~ pelo regimen d~
eonccssüo ou de arnmdamento.
Ârt. 2. A inspectoria compôr-sc-ha:
1", da administração ecntra1, eorn sédc principal 110 !tio
dt• .Janeiro;
':! dt• fiscalizações de portos, sendo uma
cada pol'f,o·cm
que lta.ia. installações ou contracto eelebrado pelo Ministerio
ua Viw_;.üo e Obrat; }Jubli'l_a§. para o serviço regular de trafego_
de meJTadorias u navega~.,;ão interior;
:3", de districtos de apparclhagcm, coiJ forme as ncccssida{.lcs do ~Serviço;
!,
:L
lt'', de eomtnissões d1~ PsLudos ,,u de obras 'de ·earaeler
l.ntnl:;ilol'io, oi·ganizadas em cada easo especial conforme a:i
necessidades a attcnder.
As categorias c os vencimentos dos funccionarios da
Administração Central, das ·..F'lscalizações e dos Districtos se~
rã o os constantes dos quadros annex>JS.
0

em

0

,

CAPLTULO I I
Arl. a." A Auminisl.ração Cenlr·al, ã qual ficarão ~uLor
uinadas as Fiscalizações, Districtos e ·Commissõe~, será di['igida pnlo iuspcctor e compor-se-ha das seguintes secções:
PriJHeira ~ecção - Podaria, Expediente, PatrÚnonio, Con..
tadoria e Thesouraria.
Segunda secção - Exploração e Estatística.
Terceira secção - Apparelhagern e Obras.
Quarta sec(,'ão - Hydrographia.
Art. -1." As fiscalizaç,ões, com séde nos respectivos portos, serão divididas em trcs classes, a sabor:
a) .Fiscalizacão Especial, no porto d0 Rio de Janeiro;
b) _Fiscalizações de 1" Classe, nos :portos do Pará, fte ...
cil'e, Bahia, Baixada Ji'luminense, Santos c Rio Grande;
c) Fiscalizações de 2" Classe, nos portos de Manáos, Maranhão, Cear<.%, Natal, Parahyba, Vietoria, J)aranaguá e Santa
Catharina.
. . ,.
§ L" A elássificacão dos vortos poderá ser modificada
pelo ministro, mediante proposta da i_nspectoria.
§ 2. Nos portos organizados, cuja exploração se fizer
po1· administração directa do .Governo, o respectivo quadro
do pessoal superior e a tabella geral do pessoal subalternQ
0

~o

o
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<:-er:!o füado:j pelo wiub!.ro, de aecordo com a ..., tiecc=.:-:íuat.le~
t.lu:.; servitn:".
~ :1."· Nos ..:a~;n::; ck WJ\Os porto~~ em conslrucção, cont:·:Ictado~; ou auminislraúo~ pelo Governo, dependerá de approYn•:üo do minislt·o a organização da,s rc~pcctivus fiscalizut,;õ(·~ ou aúminislnu;õe:-:, que ficarão incorpprada.;; aos quutlr_;r:_ effPctiYos da iuspedoria, de accürdu com as dolaçõe3
o1·çamen!ar·ias.
Art.. G.u o~ D1sll'iclos de .\pparclhagem. cnm ~édes def l'l'!llilladas pelo tuinist r·o. um ao Norte e out ru ao Sul, comJHr-sc-hão úc um dt•]Josilo de apparelhagcm c clr uma offieitm tJ,, J't>pal'ução, com o pt·~soal constante do quadro anncxc,
.Uistrilmido em ilzual nu mero para o:-; dous departamentos.
Art. 6. As Colllmissücs üc K·;turios c OIJras, (JUll são intiPpcnucnt e~ das .Fiscal izac;ões. ~erãu organizadas 11ara ser\ieos espreial's defiuidos e liruilatlos. cOm lodo o seu pessoal
ad!nittic.lo t'Til commis~ão, en1 numcr·o fixado pt>!o miuistru,
bt!lll faZC't' var·lr~ do~ qnudrns cffeclivo::; da inspeetoria.
§ L" O ve:-:soal da commi~~iin qtt'' fôl" c:-ttmctú, pot· falta
tiP YPrha, lWT' :-:ustwn:-;ãn ou t.ermina~ão do l'Cspectivo serviçt',
potleJ·á ser aprovcit:.~do t.'lll out ms commi~~õe~. dandn-~·i!~ preh~!·enciu aos mais Ul!f igos (' ao,.; de maior merceimetJtn.
~ :? • " As obras enmplcmenfares de portos qu~ tenham fiscalinwão installada e para a::; quaes não se julgue ucccssaria a
urgauíza~·ão dn uma cnmmissãu e.c-perial de Dbra~, poderão ficaL'
a ~~an~o tia fist'alizad'iu Pxistl'ute. admittindo-~e 1 Jal'a os trabalhos lia construcrão o pessoal, <'IU commissão ou diarista, que
Jor neccssario.
Art. '7. 0 0::; quad:'o:-; rffecLiY•Js da inspcctoria serão con~tituidos pelo Pf";:;oal da Admiubtração Central, da:-i fjscaliza~~íit•::; (' Jo~ di~;tricto::;. o pe!:i:::ioal das eommü;~ões de esludos
ou dn obras, u c:'>lra-quadrn {•_o diari~ta tt•rú mmtero fixado
ti(' aeeôrdo com as re!-iJH•ctints Yl'rbas e autoriza•·õcs e será demíssiyel ern qualquer lNupo ..
·
ParagraplJo UtlÍi'o. O funecionario de cotumissão ou (~xfxa
quadro qne ti\ "I' mai:-1 dt\ ucz amws em ~C'J'\Íc,~os Lle, JIOrto~.
nduallllf'lltn a (~al'~;-o da inspeduria, poderá eoneoJTet· aos lugares ún l':tLt•gnr·ia·infpt·ior dns quadl'OH effpefivos tia administ.ra~·ão eenlral, fisralizuc·ue~: e di::;!Til'l us. rc~pc'ilauu~ o~ direitos
adqu irido8.
·
0

C.\.PliULO lll
Art. B.o CulPpelG ao in:,fJcctor :·
1 - Dirigil· c :--uperintender todas ns obra~; e servlcos a
cargo da inspcctoria, cxpedindn as necessaria.:~ instrucções
para a hôa marcha diJ-J trabalho:-; r' rcgularidado dos serviços
e dn (H!tisoal.
n -- Pro\ idenc i ar para a l.h lU l'i::icalização do9 contract~ns ·~':lf'l.JnHlw; pelo (;I'H'I'Ho, a cargo da inspcelol'ia, orgamzando as instnH'Ç'Ü~~s 11eccssaria~ o eon1municaudo aa
J\linistnrio da Yiaçãn •.~ Ohras Publicas qualquer inohs,:n·aw~ia dn di~vo:.,içãu cutlfraelnal ou lllá execução dus
sernc:os que lho compelem.
I 11 -- Assignar ,, "XIJL'diJ• todas a~• nrdt'll·:; de pagamenfr.
d~Yidamcnte
pruees8ada.~:,
e hem assim realizar . cou-
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hnr.fo:,:; para fornecinwnto de materhws ou ~xt'e~cão rlp
f•bras o do s('rviçog autorizados e com verba .determmada.. .
JV -- Autorizar a acquisiç.ão do mater1aes necessar10s
aos scrYit}os da in~peetoria, d.entrf! ~os limitt:g e esp~cies do~.
creditos ctisponiveis e dag disposlcoeg de lCl em v1gor, nã~
pod(lndo e:-<eeder para caqa ('ontrncto ou fornecimen.to a i~
portancia de 25:000$, acima da qual será necessar1a prévia.
autorizacão do ministro.
V -- Requisitar do Thesouro Nacional os supprimento3
monsaes para pagamento das despezas de pessoal na séde
da inspectoria.
VI -- Providenciar para a bôa fiscalizacão das rendas e
de~pcza::: a cargo da inspectoria.
VII -·- Nomear n pessoal dos quadro~ effectivos on de
rnmmi:;;sõP<:: cujM vencimentos srj:am inferioreB a •6 :000$
annuars. 0 bem asE".im dar pos~e a todos os funccionarios de
nomeação superior, designando ondo devem ter r~ercicio, de
accôrdo com a res,pecti\·a categoria ou vencimento constantes.
dos quadros approvados.
VIU - Apresentar ao minist.ro até ·o dia· 3i de marco
ode cada anno o relatorio referente aos se-rviços da ins.pectoria.
no anno anterior •.
A'rt. !1.° CnmprfP nos chefes 'dr srr~ão. dà 'Adminlsfra~fio C~ntral:

T. Dirigir. sob l'na t'rsposabilidade, lodos o.q serviços a rargo da sr.cção, di3tribuindo o resp·cctivo pessoal c
fiscalizando o ponto df' frequencia, qne ~Prá enviado á
Contabilidade no fim dP cada l11PZ para organização daR folhafJ
dP pagamrnto.
II. Zelar a hoa marcha· í:Ios t.rabo.lhoR da. .secção fL promover jnnt.o ao inf:lpect.or tod,1s as medida~ r. providencias
conv;eni('nteR á. boa organi7ar;ão ·dos ~erviços que Ih~ estãfl
confrado~.
·
III . .Enf.f'\n"der-fHli dirf'ctanwnt.r com os rliefr,; da~ Fi~ca
Jizaçõ·r.~, DiRt.rietos e Gommi~sõrs sobrf\ a regularidade dos
S('rviços a rargo dn sna sPcçãn. ·~ rer.orrf'r ao insprctor quando

nl'ccssario.
IV. Informar

oc; papeis
r'eferen,ff'1~ a ~na
~ec~ão, fornf'crndo f.odo~ os dados o elemrltlto~ para r.omplrta: f'lucidação elo H a~snmptos e ,lnlg'ammlfo~ do inspect.or.
V. Dar parr<>rr p.ohrr ns qnrsf.tjp:;\ f11H' lhr :forr.m rommrlf i daR prlo inspcc!.or.
VT. Anresent.ar nft inspP.ctor, até o dia 28 de frverf\iro
de cada anno, o rclatorio do mmo nntrrior, com todos to~
dacloR e informnçoPR rrfPrrntPs no sf'rvir.o 1la Rrrc:;ão Pm tmla

n

in~e~lorla.

e

CommiF~sões:

Art'. 10. Compl"'!c nos chcfNJ

da~ Fi~calizacões, Di~trictoA

I. RPprf'!\Pntar n: in~crforia .i unto nos Govf'rnos F.~fa ...
ou Mnnif'ipan~, <lontro nos limite~ das suas nttrJbui-

ôuae~

ções.
11. 7..elar o cumprimento dM leis, ragulámentos c con..
:tractos e bem assim o bom dP.1:1empenho dos deveres do ;pes·
s.oal quo lhe estã rúbord!nado"' · ·
·· ·
·
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III. Organizar os servi~os que lhe estão affectos, d~
accõrdo com as instrt1ccõe~ superiores, e fisralizar devirtamente a !:lua execução.
IV. EntemJ~r-se directamente com os chefes de secção,
ehefes de fiscalizações. rJistrictos e commissões sobre os serviços regulamentarrs ou determinados pelo inspector, por
·cuja reg-ularidade ficam rr.s.ponsaveis-.
V. Informar o inspectm· rle qualqner assnmoto one possa
interes~nr os serviços a seu carg-o Qtt de suas attribuições.
VI. Procurar melhorar os processos e normas de servif;OS adopfndos. ;promovrndo ,junto ao inspeetor as modifien.;:0cs aue .lul.gar cnJwenirntes.
VII. RequistH·ar r roc~ber ~as Delegacias Fiscaes, J\1:randegas on Mesas -dr Rendas as anantias aue tenham sirlo
J)ostas á disposi0ão da re113pectiva Fiscalizaçã.o, Districto ou
Commissã.o. pN>stnndo posteriormente .as devidas contas do·<·umentadas das d0spPzas feif as. dentro dos prazos rtetermilHtdos.
VTJT. Organizar r suhmef frr á approvaçfi.o elo insper.tor
n f::tbr11a de pessoal oprrario e diarista. necrssm·io aos seus
servi·ç.os. com a drsümarão de numero, categoria e diaria,
('entro da. vorba destinada a esse fim.
IX. AdmHtir on dispensar o ppssoal operaria e diarista
do ar~ôrdo rom n tahf'lln npnrovada em ra'ffa ~nno.
X. Autorizar a acquisi('.ã.o de matoeriaes para os seus
serviços até a import.ancia: de: 5:000$, tendo em vi-sta as
di~posiç,õe·s legaes oue regerem o assumpto n provendo em
1empo as n~cessirladf'8 df\SSPS materiaes.
XI~ Enviar á Adimjnistração Central até 31 de janeiro
b rolaforio rln nnn11 apfpr·inr'. tiivirlirlo nm r:1nifnlos dP nreôT~do com a disf.rihnirã.o dos serviços nas di\'Prsas Se~Cções
da mesma Administra('ão CPnfrai.
.
Art. 1 f. Os servit:os uixlinlarios lde hydrogrnphi!a, me.
teoroJog·i::~ e rstnfistica a r.argo da<~~ Fi·srnlíz!lrnl's ronstihwm
nHribuir.ões prefeJ'PneiaPs rlos re~pertivos ajudantes qne deverã.o, nu ando rm PXercirio. n"signar os rrs'1Pr.i i vos trabalhos
·parf.icipando direcLnmenfP da resnonsahilidade de \ma execuçiio, sob inst.rum~ões e fiscalizncões ilos rmgnnheiros chP-fes.
Art. 12. ÜF~ dons nlndantPs dfl rarla Distrieto ti e ApparPJhagem serão nnr.arrrg-ados resnertivàmente do rlPp08ito e rlas
officinac;; dr, repar:H·iio. r.umprindo· a nm o oufro insoec~õe~
nOS porfo~. qll:tndo r_fpfprminadas peJO Chf'fp fio Di~fricfo.
n:\ PI'T'TTLO iV
Art. 1iL Com.pf'ff'

n primf'irn

F:Pr('i'io:

A --- E.Tp('(firmtP:
T. nrrPhf'l' todo () PXnNliPntP (jpc:;finndn no inspf'r.for c disf.J"ihuil-o para fnfnrnHlCÕf'S nas SCII'ÇÕP~. fh~ealisaçõo~, dist.rict.os f' rommis~ões.
·
TI. Organizai". prorP.gsaJ". ll'ga1i~ar e dist.rihniJ" t.odo o expPdiPntP do inspPef.or. zpfandn :t sna rP.~llnt'idndP-. ~f'gurança.
J'f'mP~sa. ,., ponfnnlidnrtr•.
III. Rf'cAllor ·r" Pncnminhar. como fôr dn nirnito, as parte~
ou e PIJ't~m:em Jn f'~ll'mneõr::; rrl:-~f i vas nos BPrVil)o~ da Repar~i ...
ção."
· · ·· --·
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Patrirnonio :

I. Régistrar às fés de officio e todos os assentamento~
relativos ao pessoal de norr:ea~ão da Inspectoria, em I ivro especial.
n. Organizar r manter em dia o archivo completo d~. plan..
tas. projectos e desenhos da Repartição, eom o~ originaes de
cada um devidamente catalogados.
III. Organizar e manter em dia· o arehivo oompletl)
d~ document.os da Repartição, expediente, contractos; !COncessões. pessoal, despezas, rendas, etc.. com og documentos orip:fnaes rle cada ~~aso, tnrfo devidamente catalogado para busca
fncil .,.. expedita.
,
IV. Organizar ~ manter em dia um archivo de catalogo~,
memorias. relatorios. publicações avnl~as ou revistas s'rientificas referPntes a assumptos qne interessem aos portos, etr..,
catalogados d'}vidamente.
V. Organizar e mant.er um archivo de photogranhia~ d~
seryicos de- portos com as necessarias indi,cações elucidativas.
VI. Organizar r. conservar uma bibJiotheca de portos, pro'Videnciando para a acqnisição dos trabalhos j:i existente~ e do~
que forem nublirnrlos, annot.ando-lhe~ os prin:cipae8 ·elemen.
.
tos de Pstudos.
VII. Organizar o inventario dm: bens, apparelha~ens e
propriedades rla Insnectoria com os rl:'sprctiyos t.ifulos rle posse r demais indica('õe~.
VIII. FornecPr cópias h~Iiographicas on dactylogrnphica~
·dm11 rfese.nhos on nanei R rlPvidamPTite requisitados.
TX. Manter 0 .fiirigir um ga.hbete photographico P helfographico .para as nr.f\essidades da Repartição.
.
X. Forner.P.r H.s ·SPlC~ões para consuUa na séde tia mspectoi"ia. mediante reciho. qualqu€'r documento do archivo.
XI. Organizar 0 manter n relar;ão completa da apparelha~mm pnrtencente á. inspPctoria, separando-a por class·~"S rle exploração, constrtw~.ão. obras de estudos, incluindo todos
os apparelhm; ou machinismos de estudos. transportes terrestres on marítimos. carga, dragagem, r.onslru' ... ões. etc.
XII. Regi~t.rar n acquisicão rl'P qualquer apparelho. in....o
cor·pornndo-o á apparelhage.m da Inspectoria.
C - Contadoria:
T. Org-anir.ar nc:: r:m:am€'nfn~ :mm1aP~ d~ In~nectoria. rfA
rtr,oôrdn rom os il:H:fos fornecidos pel:H; Secç.ões. Fiscalizacõl"s.
DistrirfM on Com missões e acceitos pelo inspector.
JT. Dist.rihnir :-~os respectivos desfinos os creditos 'Votanos Jwlo nongrPsso Nacional. dando irnmediato conhecimenf.n
n. ThPsonraria. para ns rfevirios fim:.
·
IIT.- Organizar ~nm ns comoet.entes elementos d'e comprovnrão ns · fo•lhas d0 pngamPnto. do pP~son.l cujos vencirrÍPnfos forem pagos nrsf a Capital. ryner na Thesonrnria na Jn~pert.nria. fJllf'r no Thesonro Nacional.
IV. Preparar os documentos relativos ·á acquisicão do material feita pela Administracão Central, FiscalizaÇões, District.os ou Commissõe~. com séde nesta Capit.al, solicitando o de'\'ido pagamento.
V. Or·ganizar ~ relatar as rp·rcsl.acões df' contas de adelm!.arnentos, para· rf'Siler.tlva apres.entãrão .e julgamentQ pelo

~r1bunal de C~mta~.
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VI. Conferir as prestações de contas à c despezas das Fiscalizações, Districtos e Gommissões-, com séde fóra da Capital, apresentando-as ele conformidade com as disposiçõc'3
contidas em leis ou em resoluções do Tribunal de Contas ou
em ordens superiores de caracter administrativo e fazer a
devida escripturação em livro especial.
VII. Conferir, examinar e escripturar por partidas dobradas, de accôrdo com ns leis c regulamentos em -rigor, o~
documentos de receita, despezas, canções c depositas que se3am recebidos ou pagos pela Thesouraria da Inspectoria,
quer digam respeito a verbac; orca.mentarias, quer á Caixa Es~.
pecial de Portos, cmprestimos' ou outros creditos destinados
á Inspectoria, extrahindo da escripturação feita mensalmente
balanços, balancetes c demonstraç·ões pnra serem rcmettidas
ás repartições competentes.
VIII. Extra h ir, conferir c legalizar guias de rccolhimen~
to das ren!das, receita, depositos, cauções e guias de :vestituiçõcs, quer para o Thesouro Nacional; quer para a Thoeouraria da Inspcctoria.
IX. Conferir e e:Sc.ripturar os acfos relativos ás nomcaçõe!s,
remoções, lieenças, demissõe,~, penalidades e elogios do pessoal
titulado da InSipectoria. organizando e mantendo em dia um
livro proprio com as di·scriminaçõ<::. necc~sarias .;
D -- Thesom'm·ia:
I. Ter sob sua rcsponsabi:lidade o::; valorc:~ recolhidos aos
cofres da Inspectoria, medianb os procer;so:3 lf~gnefl.
II. Receber as renda~; da Caixa Especial de fl.J'ortos ou
quaesquer outras arrecadada~ pela l.nspector!a, os valores em
caucão e em deposilo de qualquer origem e bem assim as
quantias que forem requisitadas do The:-;ouro N:teional para
pagamentos a cargo da Inspectoria.
IH. Fazer as restitui(:õrs de cnuç,ões e df' depositas, ordcnndas por despacho do inspcetor, r::'\\vminahdo as provras
de identidade c ele mandato do credor c exigindo as garantias
necessarias á prestação de contas.
IV. Fazer o pagamento do pessoal titulado, addido, operaria c jornaleiro, e das resp0.e!iYas con<:ignaçõc~. de accôrdo com as folhas, rxaminando ns provag de identidade e de
mandato.
V. Recolher .ao Thesouro Nacional as quantias proYenientes de rendas arrecadadas ou . de moyimento de fundos,
mediante guia devidamente processada.
VI. Conferir c rubricar os balancetes diarios e os documentos de receita e .de de~prza em que as~entar a escripturação dos respedivoiS ih-ros Caixa.
VII. Providenciar sobre o .supprimento ele creditas para
as Fliscalizaçõcs, Dislricto~ e Commissões, acompanhando no
Thesouro Nacional e no Tribunal de Contas os respectivos
processos para informar ao ins.pcef.or e aos engenheiros chefe9
sobre o andan~r~nto dos mesmos até final solução.
VIII. Promover a r~obranç-a externa df\ quantias devida<;
sob quaesquer títulos ;:i Caixa Especial de Portos, ou á Inspectoria por particulares rm c·dalJr.:lccimentoi) publiroR .,
Art. 14. Compete ·:á Segunda Se·cção:
I. Fiscalizar o fiel cumprimento das condicões de ex..
plornçãQ de cada portoJ quer por cont.racto de ~concessão ou
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nrrendamenlo, quer por administração, zelando a exacta applicação c arrecadações das taxas approvadas, arrecadaçõe:3 das
1·endas c obrigações estabele·cidas.
. II. Promover c verificar as tomadas de contas das companhias concessionarias, de aceôrdo com .os seus contractos •.
III. Examinar e informar a conveniencia de melhora...:
mcntos de portos, por concessão ou execução directa pela
União, organizando para esso fim elementos d~ informações
geraes, além dos dados fo'rneeidos pela estatística propria da.
secção.
·
IV. Acompanhar, organizar e promover a legislação dti
portos, quanto ás attribuições tquc nelles cabe á Inspectoria.
V. Org;anizar c dirigir os serviços de estatist.lea · dos:
portos, prDmovendo a publicação annual dos dados respecUvoiJ
para cada um dos portos subordinados á Inspectoria.
VI. · Fazer annualmente a consolidação dos contractos .de
concessão, de accôrdo com as modificações autorizadas pelos
pode,re3 comp'Ctentct."l, bem r..ssim cuidar da redacção final de
cada um desses contractos, .com audieneia das demais secções
na·s partes que lhes. comiPIB'tirem.
VII. Fiscalizar a provisão de apparelhos de carga e
transport'é em cada porto melhorado por concessão ou pelo
Governo, tendo em vista seus typos e rendimentos em relaÇão
ás ueces~idades .regulares da exploração •.
VIII. Fiscaliznr a sufficiencia de armazens é pateos in ...
ternos ou externos em relação ao movimento no:rmal e merea·dorias que a elle:s :.'H destinem.:
Art.. 15. Compef r á Terceira Secção:
'1. Fiscalizar a cxecucão das obras determinadas nos
contractos de .roncr:osão ou arrendamento e das realizadas po~
administração, de accôrdo com os projectos approvados.
II. Projectar, calcular, orçar e desenhar as obras in i~
daes ou complemcnta~res doR po·rt.os e: seus apparelhament.os,
quando a cargo dirccto do Governo.
III. Ex!aminar c informar os' project.os . de obra~ ou
installações elaborados por ·companhias ou partirulares e des"'
ti nados a servi~.:os ~, cargo da Inspectoria •.
IV. Z·elar -a ~eonservacão ·das obras ~ installaçõP=t
construídas ou fiscalizadas p~ela Inspect.oria.
V. Realizar inspecçõcs locaes ·do:; trabalhos P Rerviços a
rm·got da Se·~ção, :.;rndo essa;;; inspccções feitas prlo proprio
chrfe de Slf:'CÇãO 011 •nm dos tS8US Ojudant:es .1
VI. Invrstig·ar P verifirar o rrndimento c r>ffeifo de cada
npparelho · 011 iustnllação de carga on transporte applicavnit;
nos serviços de exploração do::~ port.os e bf'm assim dos relativos a eonstrucç5n f' obra·~ dP- porf.os, estabclccrndo os typo~1
mais convenientes I' economicos em cada caso.
VII. J)isfribuiJ' pPlos srryiçoR em exrcução a apparelhagem elo construcção e obras da inspccl.oria, providenciando para acqtüsição ·do novos apparclhos. dess-e .gcnetro quan ...
do necr:s·sario B fazPnd~ recolher aos Districtos de Apparr ...
lhagmn os disponíveis ou que precisem de reparação.
VIII. Superintrnder o serviço dos districtos de appare-lhagem, providenciando sobr~ 1lS s.uag necessidad~a e ~ffi ..

ciencia.

·
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Art.. 16. Comp~fp :1. Qnarta Sr.cção:
I. Organizar nP acetwdo rom o Tn~pector a~ Commi~~õe's
rle estndo~ de oort.os, harras. «'anae~ e rios em geral. P.F~fahPlf'enn ....
do reg·rns uniformes n instrncções systematica·s para esses PSfllrlo~ n fisrali7.nndo n 1"\Prn,..ii.o rios s~"rvi~os.
IT. Proj.ectar as di,sposi~ões dos cáes, 'anooradouf'Os, bal-....;
ras f' canaes df' arcnsso do~ nortos n m~thorar r bem assim:
ns dfl~ vias tlf' llfiY!'.lracfto in f PririJ'. f ~'ndo (lJ11 visrn as eonrJiÇiiP~ h'rdrogranh irns de «':Hlfl Nt'"o.
'
TTT. r.oordPn:lr (l nna 1..-s:w fi" nh~Prvacões hydrog-raphirn~ (' mPI.r>f'ro]ngirn~ 11()<; ptwfn<:! n P''lr!!'() dn Tmmrrfori~. roP1.1lamenta.ndo o f;ervi<;o e provid~nciando para a acquisicão
dnc;: in<;:frPrnentns 11fll'.(ls":ll'inc:.
TV. EtaJrninar o~ podirfos dP af()ramooto de marinhM.
t~'ndo ~m visf.a as t•onsf1quenrl'ns dr> sua concM'Sã.o, em face das
''~'~'"Sc~idnd(ls JP'f':~r·llfPs r•ll ftlflli':1S rlns pnf'fn~ 0 via" rll" nnn'gaç-ão.
V. Fisraliz1'1r o sPrvir.o rl(l fixarão õe rlnna~. organiznnno
inc:;f.rHrr,õA.:: para ~ma exncHrão f' ('OnseTVação .
. VT. 7.f'lar a hôn rnnsPrvarãn das condir.ões hyrlrng-rnllhiPn·~ dos nnrfo~ lTII'lhnl':JrlnS. nrompanhando-Jhp,s fi~ 0YO]JJ'I'itr.:; n!lflJr!'lf'S P OS Prf<rjf,-1." rla.;; ohrn ..;; fip ,nrof.r>rr~ãO.
·
YH. Rrnliznr Í'YlSJlí'Pf'i'íl's lnr:1fl" do~ trahnlhos P srrviro~ a r:1rg-o rla Se,rçfio. in~pr:crõe~ qne ~erã:o feitas pelo prorrin rhPfn ÕP ~f'rrfio onpor 11m rios ~PUS ajudantes.
YTH ,\nlJr''l' n•: Pl'-.Jh·n'"~' h.-r.p<:: rlr• annPrP]hos r> insfrnn--nnfp~ ilPsfinn,lp~ n ""'' tJrln"' ln1V1-hvrlro~ranhiroc;: ,. nhc::Pr.,·nrõe~ hydrog-ranhica~ nn mPlPnroJo.g-ieas. R>st,abele:e.enrio os typ()s P provendo â:~;~ nf'rn~sida-drR dor~ serviços.
TX. Fisralir.al' n annl icnr~o dn taPe:: apTlm'elhoc:: nn inc::trnmPnfos. fnzf'nrio rrrolh0" nns rli~frid,os rle nnnaPr>lhng-rm
n~ qnr fiqn0m rlisponivr>i<:: on lH'r.flssHem ronrertm~.
:\rt. 17. OompPtP :ís F'isralizn('QN1 dR PortM:
T. Fisrnliímr a P~nlori-tr:'Ín (l rnnc::prvnr.i'ío no no .... to ()]1 PIWf ns a .sen cnrp-o. alroomn:m,hnntilo dP. nerto ·'a. eX~e-Cuc~o rios ser,.iPM n 'l nnplicaGRO fias faxnc:: PStahP.]P.('.fdas.
TT. ProMriPr nnnunlmrnt,-. ::~o 1Pvnntamrmfo h-trrJrog-ranhico P.
P~fndo~ d(l Porrpnffl~ no~ nnrorrHio11ros. NHlilP~ 0" arrPs~o aos
rnnF: P barr:1c:: dP Pntr!lih rln porto. nnrl'snntnndo ns rPspPrt.ivn~
phmf~·· .i,mf.n :-10 rP.Jiatorio.
TTT. FnzPr oh.::,"rV:lf'ÕPs r"anlnrf'c:: d" m1r0s. YPntoc::. t.~'mpe
rnfnrn ~ nrPF:Ri'ío ntmo~ph,...rirn. T'(l111f'tf.flndn mr>n~nhnPnfP O!=:
rflsp.l"rfjyn.;;: rHnarnrnma~ nri!"ÍTI:Jf'o:: :í RN~Píio ilr> Hvoirnrrr:Jnhí~.
nr. F,fff'P-flHll' :1 (lcdafisfirn dn mndmrnfo dn nn"'fn forrHJrl'l
dirrpfnmrntP no "Pl'virn f' Pnviniln :í ~f'rl'iin dr FxnJnrnPi'\f) (lJl1
rf'"ll"lOR mPnsnP". rl" aerflrno rom no:: 110rrnns Psfnh,-.JPcidaR.
V. EffPrtnar ;~ (lSf:Jf isf.if'fl d:1s rnndfl~ do pnrfn Pltl PXJ')lornriio. inclw~ivn o ~mpo:::lo m1ro. Pnvi:mdn o~ rf'sllmnc;; lllf'l1Rfll'c:;
:'t RPcçi'io df' 'F3xplorar,ã.c\ rnm dndoc: fom!li!os nos docnmenfn:-;
r·ompPfent.M das rPsperfivnc; nrlrninisfraçõt"s rio RPrviço.
VT. Fazpr as fomr~nns dP rontns srm.~strar>s das rompa.
nltia:~. dP. accôrdlo eom os seus cont.ractos.
VII. Remet.ter mensalmnntP ns t.emól:t'as vias dos do~nmentos .rfr, rle~pe7n!'> effel'fn:Hlas no r~.1ez nnterior, f"mhora nã:l
Jmgns ••
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VIII. Ampliar os estudos hydrographico~ nas circumv·izinhanças do porto, apresentando cada anno trabalhos novos,
de accôlrdo com os recursos de pessoal exi~t..;nte.
Art.. 18. Compete aos districtos de· apparelhagem:
I. Guardar, canservar e reparar os apparelhos ou niachinismos de engenharia, dragagem, construcção, transporte maritimo ou terrestre, etc .. desde que por desnecessarios ou ca...
J'ecedores de tepa1'ação sejam retirados das Fiscalizaçáes ou
Com missões.
li. Fiscalizar. pelo chefe do districto ou seu ajudante com
os engenheiros chr.fes das Fiscalizações ou nommissões o funrrionanwnto e ronsPr,·açi'í.o dos appa1·elhos em serviços nos
portos a cargo do~ distri-etos.
TIT. Fiscalizai' os mnsfrr.s e primeircs maehinisfas dos
apparrlhos on machinismos. agindo sem[Wf~ de
commum
aecôrdo com o engpnheiro chefe em cujo poFto estejam elles
em snrvir,.o, cabendo a psse engenheiro clE'fn autoridade plenn.
qnanto nos trabalhos a serrm f'Xecutados on quanto á utilümeiio dos ap·pnrrlho~ ou .machin.ismos posto::; :i sun disposição.
IY. Registrar as cara,c~tell'i.sticas de despeza e rendimento
de cada appnrelho Plll servjç,o. dP accõrdo com os darios forneí:idos pPlo engenhr Tn C'lwfr do respectivo por f n.
·
V. Remetter 1!1ensalmente terceiras yias rios documentos
dr despezas effeetuadas no mez anterior, ernhora não pag:-~s
Art. 19. Compnfe ás Comtnissões de Estudos e Obras:
I. Cumprir as instrucções especiaes que lhes forem dadas
nm cada caso ,~. nn falta das mesmas; as instrucções geraes rsfahe1ecidas pela Insoeetoria, as qnaes não porierão sPr nlf.Pradas sem autorização superior.
H. Remetter h imestra1mente as terc<~iras vias dos documentos de despeza dn rommissão f' um rP!atorio dos ~er
viços effectuados.
III. Ap.resentar com os estudos um anfe-projerto da-;
obras n('CPssarias P eonvenientes.

Art. 20. Os funccionarios dos quadros das Fiscalizaçõe~.
Tlistrirfos o Gommissõos abaixo indicados, perceberão, nlPrri
dos sens venf~imentos. uma "G-ratifir.acão de Gargo" que llw~
rahrd PxclusivamPnte quando estivr-rem Pm exPrcil'ic' nos
rnrgos e nns rPgiões especificadas.
§ 1°, Essas gratificações em e'lso algum poderão ser
inror·poradns aos venrimf'nfos doe:; :funcciomrrios qne as percwherem. rnnstituindn · nniranwntP uma Yantagem adstriflfa á. estadia obrigatoria fio funccionarif) PTTt sua~ funccõe~
11:1 região a que eJles se destinam.
§ 2. 0 O valor dessas gratificações sei·á calculado em porcPnl.agem sobre o total dos vencimento!'! devido~ aos cargO$
•lo.~ re~perfivo~ quadros e de arrllrdo r.om .. h1hella segninffl: :1
Fjscaliímções rle 1•. classe_:.

Fisealizacõc~

de 2• (·}asse:

Manáos, Maranhão, Arnarracão I? CornmM .••..••.:.,
30 tfg
Ceará, Parahyba, Natal o Aracajú ••••••..•....••• :
20 %
Victoria, Paranagu:\, Santa Catharinn e Jlcrlo ~Alegre.
10 %
Art. 21. üs funccionarios de nomeação, quando em viagem· ou excursão de servi«;;o, com autorização do inspector.
terão direito á indemnização da~ despcza~ de conduccão e
hospedagem, sendo o pagamento feito mediantB nota apresentada pelo fnnccionario ao respcctiYo chefe, que a julgará e
de accôrdo com a qual estabelecerá a diaria que compete no
easo, tendo em vil!!fa o total de dia3 respectivos.
Paragrapho unico. Em cada caso serão previamente in-dicados prlo inspcctor a limitação de:-:·s1g despezar. e a verba
pela qual deverá ella correr, não devendo, porém, tal limite
C'onstituir justificativa de gast.os menos rasoaveie.
tArt.• 22. o~ funccionarios dP nomcaeão, quando removidos de uma par.a outra localidacb por transferencir~, substi.....
tuição, eommi:::são on promoção, perceberão, em eada caso,
nlém da indemnizaçã.o das rlr~petad de viagem para si e sua
familia pela; fórma do artigo anterior, uma ajuda de ('Usto corre~pondento a nm mr-7 dA nrdenad,') e destinada á sua mu-1
ô<dJça rle installação.
:Art. 23. O Insprrt,or srr'c'i. subc;;t ituido nos seus impedimrntos temporario~ pPlo Cheff' rlr St'C~ãn qne o mini~tro de·
~<ignar.

Paragrapho nniro. Os dPmai:'j_funccionarioR suão rnhsti··
tuidos pelo;; RPH:3 immr:diatos rm cat.rgoria, designados pelo
Jnsp('ctor, rrspritado o caractPr d::t funcção, cahe.ndo aos suhstitntos além dos próprio~> vrncimentos intPgrar:, uma gratifica<_:,â(l igual á diffPrrnça rntrc r.".l r0 ,-rnrimrntos p, o'i ctn fnnrrionario substitui do.
Art. 2·L Nos imprdimrntoR por meno~ de 60 dias dos chPfc~r; on rncarrrgados
rtn scniço, n~ rr~pcctivM ajudantP::J
nu immcrlíatos devt"rãn encanrgar-~e do Pxpedientn e funrçõf:'s corrcspondrntr~. iiazrndo a~; necessarias rommnnicaçõe~
•• rfando andanwnt.n anr: ~''rrvir:o({ rxistcnfeq, atP nltPrior deli-.
Jwr·ação Pm eontrari'ff.
§ 1.n N::~s runrr.ür~> dn rTw:ung:ulo de f'XpNlirntr, compete
ao~ ajndantP'; on immP1lial11!> a IWmtltPnl}ão da ordrm o regularidade rlos servicn::; Pm andamento, sem altcraçã.o ou inJHIVa('fio rfaq rtetPrmina~õP~ rleixarla'l pP.lo fnnr~ionarlo Pffr·~

rtivo, as f{nar!-'4 continuarão ~nb a responsabilidade deste,
~alvn nos rasos dt' in!Prvrru.:ão snpl"rior,
á qual dcvflRão
aqnrllcc; rPCOITrr. Foh pena do pa1·l icipação ele rPspommbiJ i~
dadP nos casos de irrl'~t1laridadf' on dMicienrül a cori'ÍI!ir.
~ ?.. As funcr.õr.s de PnenrJ'I'gado de PXpf'diPntc f>iio obriJ~atorias par:;. fl.s a,iudnnt.rs on immPdial ns até o prazo de 60
t'ia~. findo n qual cabe-lhes o dircitn do rrqnercrem flflsignac:fío dP ~nbRt.itnfo, nos fPt'mo~ rlo ~ 3", rlcvrndo o rrqnrrinwnfo
l"N' a f) end ido rlrn f ro rlo lprazo fle ~O rl ias.
§ 3." Qnando ns nf'cr~shlarlrs elo ~erviço o exigirflm, o
insprct.or, mf·~mo por prazo infrPior ·a 60 dins, designará um
fnncr.ionario de categoria igual on immcdiatamcnte inferioi'
para cxrrce1• inlcwinarnrtltP o cargo impedido. cabendo, então,
a eRsn interino torln'l ,a;.; vnntngrnfl o ntt.rihni~ões dn fnnrl'io ..
llflrio pffcrtivo.
Art. .25. 0:; funccionnrios que· exercerem ns funccõL's do
~nrar_t:e.gadQ de exp~ditsntel :n!! f_QT..l11~ dp ~r1.is9. ÉHlje~ior, pe~0
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óeherão o ordcnauo dei sua propria categoria effectiva o a
ou graf ificações do cargo que ~ubstHuirem, u-c ..
\ HJamenl e autorizados.
Art. ;~6 .. O preenchimento de vagas ·effcctivas será f<'iLo

g~·atifieação

por pronio~~ão de categoria em cada classe, considerando-s-e
da mesma categoria os cargos technicos ou os administrativo:; de iguacs vencimentos.
~ 1." .\s promoções .serão feitas por meredmenlo,
<tu~
será apurado de acc-ônlo com o~ seguiulcs elemento~:
a) tempo d·e st!rvjço ua clas::;o segundo as localidades onde
t.iver ;;prvido, com prcfcrcncfa para as de men<H~ -conforto e
111aior afa!:il.amenl.o da. Capital l 1'cderal;
b) pro\ as documentadas de capacidade c zelo no tlc~cm
tJcnho do cargo ~~ assiduidade nu exercício;
c) tempo total comprovado de serviço pulJlieo federal ..
2." Quando n preenchimento do cargo vago não se fizel'
por promoção dii'Pcta, poderá. ser feito pela fransfercueia (]u
nutros funccio11arios da. mesma categoria, cujo cargo ;;eni
enl ã.o JH't.•ench iuo por pronwção.
!:i 3. As admissõc::; que •tchham do ser 'feitas de pessoal
c~tnmho aos quadro~ effectivos, dentro dag normas do prc~
~ente regulamento c salvas ·a~ cxce'pções nelle prtevistas o
scrftu medmnle concurso, nilo sendo permit.tida a inscrip<;ão
de cantlidatus maiores de JO anuas para os cargm~ ti-c inicio
de carreira •.
a) 'l'ara o~ ~·argo~ aumini':itrativos o concurso se n·t-wní
vf'lo regulameut.n, Cfll viguJ', da Secretaria de Esladu da v ia-

*

0

l}i:io

e :Obras

Publica~.
ea,·go~

f.eçhnicos os coneur~os eonsl arãLl, alt!m
do est.abelcddu na lctt.ra a dcsf e paragrapho, mais de pro,;as
pratica-, do desenho topograhieo ·C trabalhos de instrumento,
podendo ::::er· di~pt·nsado o connu·so mediante a apre~cut.a(.'ãu.
b)

J>ara os

Li c Litulos ~w ienl i f'icos reconhecido~.
~ 1." O ]IITPJH:himcnlo
dos cargos vagos da Administração C-cnfral ou rcparUçõc8 com ;;édc nu fiio ue Janeiro,
~crá feitn obrigalol'iamente l'tn cada classe, altm;nadamcnfe
por rvrunw1;ão lueal, o por trans(crcncia de funceionario de
igual categoria dn alguma das. repartições\ \'iUlJordinada~ á
Insv-ect.ol'ia com sédc fóra do Rio de Janeiro ..
$i 5." O cargn ue tltN:ourciro, nn caso do vaga, poderá
sor Ijrecnehido ptH' pessoa extranha á repart.ir,.ão, sendo obrigado á fi.a111:a tk -i O:OUO$ em titulo:; da divida publica ou
em dlnh~'trn.
§ ü." O carg•J do fiel doe fhcsourciro seiJ·á -de livre indi..eaç.ãn do thesourciro c demü;sivel em qualquer tempo ..
.AI'l: '.!7. .A: Homca•:ões Pll promnçõcs na Tnsp('cf.oria
serão rl!fPddas a urna das -categorias dos quadros rcgulamentart!~, occup1mdo o uuvo funeeionario inicialmente o -cargo
ouja ·vaga. tenha dado lagar á sua nomeação ou promoção.
r
§ 1." Independente de vaga e por couvc1íieneia de servico.
~ualquer funccioHario, com excepção dos chefes das 1'iscalizações, poderá. ser transferido de seu cargo para. cargo -cquirvalente. por permuta ou substituição temp~n·aria, sendo essa~
transfcrencias fPit.a;-; pelo inspector, com audicneia. dos respcotivos chefes de ~Prviçn •.
§ 2. As remo~,;ões ou JWrnmtas dos chefes das fiscaliza-:
çõe.s depender~~ t.l.q ;tPPJ.:QVa_çãQ dQ tninj~tr,Q d~ V!_açãg.j
0

!HO
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~\rL

:28. O

expeui~~nto

1.1:1 Adnlini:;lração CcnLral cpmc.:.

c;,ará. ás 11 horas e terminar~t {ls 1 7 ltoras, todos os dias, excc""'
1•to os domingos e feriados.
Lo As lliJr·a~ de aht•r'Lura (~ l'lH.:etTamento do expediente

*

voderão ser alteradas pelo inspector, na Capital Federal e
pelos respectivos chefes nas l'i::;-calizações e districtos com séde f'úra da. Capital, mantuuuu-:"l', JWn~lll, o mcsm11 numero do
lwras de trabalho.,
.
~ ;!.. J'~lll casos de neec•S'·:idade. póde ser JH'Orogado pelo
respectivo chefe de serviço o encerramento do expediente em
sua repartição.
~ G." Os 1ullet~ionariu.". especialmente os technicos, cujas
:fuucções do cargo digam respeito a serviço de campo ou Jóra
do escriptorio, deverão tur seu f r~mpo de trabalho distribuído
eonforme as necessidades e cunveniencias de suas attribuições,
uii.o sendo, nesses casos, sujeitos ao ponto do escriptorio.
,\r·t. :!U. As lieeu\·as ao .., flllll'('.ifln:nios serüo l'ngulada::; dn
accôrdo com a lei geral ern vigor, competindo ao inspector a
cuucessão até ~W dias e dahi por diante :>.o ministro· da Viação
e Obra~ Publiea:.-. pudPrrd(l aquellas ser dadas por· telegramma, mediante pedido telegraphico do chefe do serviço
;:cspectivo, o qual processará o requerimento.
Art. :w. Um dos chefei:i do expediente da Administração
Ceulral e c chefe do expediente da Fiscalização do Porto do
llio de .Janeiro ,devidamente designado .. .: pelo jnspeclor, exercerão as funcçõc::; de eontadu r com as atLribui1;ões que lhe são
0

~·urre~poudpntcs.

Paragrapho unieo. O clteJ1~ de ex pPdi1•rüe da Administra•Jilo Central que exercer as funeções de euutadot·, lerá direitrJ
a uma gratificação extraordinaria de 250$ mensaes e os funeuionarios que servirem no gabinete do inspector uma gratificação não excedente de ~50$ mensaes cada um, 110 Lotai de
'7 50$ mensa-es, arbitradas pelo inspector.
Art. 31. Os funccionario...: da Inspecloria não :poderão
oeeupar-se. durante as horas do expediente, de serviço algum
extranho á repartição.,
At·L. :1.:!. 'J odos os ftliiCt~iuuarios da lnspectol'Ül PStiio sujeitos a ponto de frequencia, com excepçio dos chefes de
or5ecção, de fiscalização, de districto ou de eommissão .,
ArL 33. O funccionario perderá:
a) todos os vencimentos, quando faltar ao serviço sem
causa justificada, nos termos do decreto n. 14.663, de 1 de
feve-reiro de 192·1 ou outro que venha a substituil-o;
b) toda a gratificação, quando comparecer dentro de uma
bo1·a após o encerramento do ponto.
Art. 3't. A~ faltas serão consideradas justifieadae. de
nccôrdo com as disposicões do citado decreto n.- 14.6·63 •.
Art. 3f>. Os funecionario~ da lnspectoria ücam sujeitos
ás penas ~successivas de reprehensão e suspensão, noe casos de
negligencia, falta de cumprimento de deveres, desobediencia,
de~l'e~peilo a ::;uperiores him·archico~, etc.
§ 1.0 As reprehensões são da competencia dos chefes de
se·ccão ou de servico e as suspensões da do inspector, até 15
Liias. sendo as de p1·azo maior dependentes do ministro.
§ 2.0 De qualquer dessas penalidades poderá o funcciona~
rio recorrer para a autoridade superior áquella que a ap""'~
plioou.,
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CAPITULO VI
DISPOSIÇÕES

liEilAES

Art. ~ü. O Larg·o de iuspectot· sú poderá set· exet·eido por
engenheiro civil de nacionalidade brasileü·a, ue comprovadO):)
conh.ecimentos dos ussumvtos da lnspectoria, sempre em commissão, considerado o cargo conlo de ctmJiau~,;a do Governo.
§ i." Os cargos de engunlleiros ajudaqtes de 2a classe -e o:;
equivalentes ou superiore~ só voderao ser occupados por cn~enheiros civis e que tenham titulo registrado no Ministerio
da V i ação e Obras Publicas.
§ 2°. Os cargos de conducLores teduuros sú poderão ser
occupadus vor praticas, qu~wdo estes teuham habilitaçõc~ uo
serviços Ul~ instrumentos de topographia e de desenho.
s :3". Os engen~l.t•ü·os d\"is, de curso equivalente ao c.Ia !:s(:.ola Jlolyteclmica .du Jtio de Janeiro, poderão entrar para a
lnspectoria no cargo de engeuheü·o ajudante de ~a classe, des- .
de que n()S quadros de conducture::; não haja funccionari~
com aqueJle pr·edicado.
Art. 3'7. As nomeações, promoções e exonerações serãQ
feilas:
a) por decreto a do inspector, a do~ chefes de secção
da Administração Central, ·engenheiro especial e engenheiros
chutes de 1" classe;
'
b) por portaria do ministro as dos outros funccional'ius cuj.o.s vencimentos mensaes forem de 500$ ou superiores;
c) por portaria do inspector-as dos outros funccionario-;
dus quadros da lnspectoria.
Paragrapho uni<>o. Os Junccionariqs da lnsvectoria, salvo
os de commissão :~ os de menos de 10 annos de serviço publico, que serão livremente demi:::,siveis, só poderão ser demittidos nos seguintes casos:
I. Por abandono de emprego por mais •Je 30 c.Iias;
li. 1Por condemnação judicial;
III. Por processo administratlvv.
Art. 38. Aos funccionarios da Inspectoria será sempru
apvHcado o regulamento, que vigorar, da l::iecretaria de Estado
da Vi ação e Obras Publicas, na parte referente á aposentadoria,
Jnontepio e outras disposições não previ3tas neste regulamento.
CAPITULO VIl
DISPOSIÇÕES

THANSl'l'ORIAS

Art.. 3fl. Depois de approvado o presente regulamento,
poc.Icrão t~ontinuar ~inda em vigor as disposições do regulamento anterior até o prazo maximo de 4 mezes, de modo que
as novas organizações possam ser estabeleeidas sem prejuizo
dos serviços e a juizo do ministro.
Art. 40. Revogam-se as disposições em contrario.
Rio de Janeiro, 31 de dezembro de :1921. ... J. Pires do Rio~
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PESSOAL DA 10:2-PEC'fORIA FEDEnAL
l'OH'I'OS. lHOS E C.ANA.E~
QUADIW ~.

.ldnunistro~·ào

DE

1
Ce11tral

i insplectot· .......... ·.-•.• -.- ....•.•. -•.••.. ·.....•
4 engenheiros chefe~ dr secção, a 18:000$ ... ,.
-! engenheiros ajudantes de ~~~c~~ão, a 1;; :000$.
4 tmg-enhoii·os njuuautc~ de 1" da~::;r, a 1~: 000$.
.J f)tt~sourciro •.....•••.•.••.•.•.•.••.•.•.•.•.•• _., •••.
:f 1Icl de thcSOUl'Cil'O ••••••••••• ,. •••• , •· •• , ..... ~.
1 d-esenhista-chefe .........................:••• ,
2 ehefc!s de c.'.:peUicltl.PJ a 1~:000$ ... ......~.--.-.-:.~
4 offieiacs, a !J :üOO$ .••.•••••••.••••••.•••.•••• :
q
conllttcforr~; ·df~ la classl'~ a, '7 :~OU$. •:•. ···:•;•::.-.~
3 desenhistas dP I"' l'l't"s" a 7 '")00$

:t

:J LlPsPnh is ti:!~· d~ ~"' ~I ~;:,: :1 H: Õon$ · · • • ···"' • • • • •
rJ at1~ÍI iat:cs · 'tcr~.h;~ícus: ,_ ~ '.] ':.800$. : ·:: : : :.:.:: : : : .:;
tj lJl'ÍIIlCÍl'OS esniptlll"ll'il)'' 'l 7 ·'JOO$ .
·
9 segundo~ cscriptur~rià~;· <~ li ~Õoo~::::

:,:::: :.

tcre(~iros escript.urarÍI)\ :.t .1: ~(10~ •••••••.• .' •••.
5 COllllllllOS, a 2:880$ .•. •• .. ••• •.•... •• ••·•·•'
1 porteiro .•..•.............. ·'· .......... _••.•_:._ •. _.,

!)

30:000$000
'i2 :000$000
60:000$000
48:000$000
18:000$000
8:400$000
9:600$000
2·i: 000$000
38 : ·100$000
14 : ,!Q0$000
21:600$000
18:000$000
:!.'i :000$000
·'t 3 : :~00$000
r11 :000$000

43:200$000

11 :400$000

4:800$000

G-íG:000$000

----- -~-·

2 estafcf.as,

~\

2:1:00$ . . -.- .... -.........

--~

........•

:!. serventes vigilantf~::;, a 2:160$ •.••......•••••..

2 serventes geracs, a ~?: lGO$ .•......•...•..•.•
S scnente:::; para a0 ~ecr;íie"', a :.:: lGO$ .•.•.•.•..

.~ :sooa~ooo

• :3:20$000
.j : :3~0$000

I 7 : :!80$000
30:'7~0$000

Hiu
lU o., .

ue

.Jm~·'~l'l), 31 LlC LluemJ:.Iro ele'
QU.\DilO r1.

-------

1U21 '· ........ J. 1~--- do

Z

Ffs ..:al[::açao rispecia~

f Engenheiro ·e:;pccial .•.•••...••••••.. , .•... -.,
1 engenheiro ajudante especial ..•..•....•.... :
:~ conductorcs dn 1~ classe, a 7 :200$ .....••....
J chefe do

• • ••.•.........•••••.•
a '7 :200$ ....• _••. •:•:
2 ticguudos c-:tTiptllrarios, a G :000$ ....•.•...• ,
2 terceiros cscripturario~. ::t .1:800$ .... ·:'·· ....
1 continuo ..•.... _........• _._ •• _•.... _..... ~ ...... ·

2 primeiros

e~pedicnte

cscripl.nrario~,

81:000$000
15:000$000
11:400$000
1 :? :0'00$000
14:400$000
12:000$000
!):600$000
~:-100$000

100:800$000

Af;"I'OS

Pessoal em
7 fiscaes do
~Jc•rvenlos,

2

commi~~ão

r~tat.istira,

a

~:

:t>o PODEJt ;EXECUTiVO

extra-quadro:
a 3:600$ ............ .

25:200$000
4:3~0$000

ltiO$ ..............•.........

29:520$000
1~~1.

-- J. P. du

6 eugenlwil'os t·.Jwl'.-:-; dl' J" i'la:;Sf\ a 18:000$
ti PngenltPiros ajnda1d.cs de 1" dassn, a 12:000$
H emuJudot'Ps de I"' f'l<l.Sl:le, u '7 ::!.00$ •....•...
'7 JH'Í ll1f)ÍJ'OS l~::ii('J'iptliL'<l<I'ÍOS, a 7 :2H0$ ... 1. •••

108:000$000
7'2:000$000
r17 :600$000

Rio.

H~o

de .laJ.IJt•·irP. :JI de rleientht·u de

Ql.IADRU 1!'11.

3

:i OI >W0$00~~
·i 2 : 000$000

7 segundos 1':-itTipftll'é.ll'ios, a ti:lliJO$ .•.••••••.
ü runtinuos, a ~.:'100$ ..................... .

11:100$000
344:-100$000

I'ESSOAL Ki\1 t:oMMISSÃo .EX'l'BA-QUADRO

20 fi~:;eacs de esl.atisliea, a :J:üOO~ ••..••.•••••

7

SCl'VClltl'~,

a t: HiO$. . . . • . . . • . . • . . .

72:000$000
15;120$000
87:120$000

Hio dfj' .Janniro. 31 1k dnzemiJru de I!J21. --- J. P.

d1"";

lHu.

QUAllllO N. ft

f'ng·l~Hhniros eltcfns d1~ ~" das;-;e, a 15 :000$
H f'llgonheiros ajudantns dn '2" elasse, a 9:600$
!l eondnctores de 2" elasse, a <i :000$ ...•....

8

~·

segundos escript.urarios, a 6 :000$ ....•....
8 l.erceiros e:socipturarjos, a /1 :800$ .....•..
8 con Linuos, a 2 :1.00$ ......•..........••...•.

120:000$000
76:800$0'00
54:000$000
48:000$000
·38 :400$000'
19:200$001()
:Jfi6:100$000

PESSOAl~ El\1 GOMMISSÀO F.XTRA-QUADIW

t6 fiscaAs de est.at-i~tiea. H 3:600$ ............ .
n ''1'1'\'f~rtf es. a :2: Jt;o$.. .. .. .. .. .. .. ..

57:600$000
17::?80$000
7 4 :880$001)

n.io dr~ .Janeiro, :11 d•~ Üe:t.l'rrtiH·o de I !1:!1. --- J. P. dú Rio.
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QUADRO N.

Disfl•icir,s

5.

de apparelhagent

:~ engenheiros rhefes tle 2"

classe, a i5 :000$
:i 9 :tiOO$

·í engenheiro~ a,judautn:5 de ~" classe,
4 fereciros e:;criptm·arios, a 1 :800$ .•
~ continuo~,

a

~

:4.00$.. . . . . . • . • . . • . • .

30 000$000

38 400$000
19 200$000
4 800$000
92:400$000

P13i8SO:\L .EM C01\1Mli=>HÃO EX'fRA-QUADltO

2 machini~tas in::;JH'cl Ot'(!::-: .a :1: WO$ ..•......•
2 HW'3 tres i nspcef-tll't'S. a ;;·: 400$. • . . . . . . . .

10:800$000
10:800$000
21:600$000

Hio Lie .J:Uleiro, ;)J de dL•zeutbro de

Appl'O\a

fl

H1.~1.

--- J. P. do Rio.;

Ht'B'UlatllCidn p~ll·a o Corvo de nowhciros do Dis-

lrido Federal

O Pl·esidt•nte da HepulJI i eu dos EsLauus UtJü.lus do Brasil:
·usando •la :.wtoriztH,~ãn •~onferida. pelo art. 3°, n. 2, da
lei para o Corvo de Bombeiros do Districto ]1'cdet'al, o regulamento que a este acompanha, a.ssig·uado pelo Ministro dt
Estado da Justi<;a •~ I'IP;;;oeios Interiores.
Rio de .Janeiro, :H de dezembro de U);21, 100° da Inde ...
pcndencia e 33" da Hepubl ica.
EPITAClO .PESSÔA.

Joaqu.im Fc·l·rcil'tt Chaves.

Regulam~uto

Geral do Corpo flc Bontbeiros do Districto Feder9l a que 5e refcro o decreto n. 15.238 A, desta data

Art. 1. o O Corpo •lt• BomJJeiros do Di~tricto Federal di-

rcda~nfmtc .~mhor~-Jinado ao 1\IiJ}istcrio da ..Ju~tiça n Neg~cim~

lnterJot·es, ,_. •lesf.111~Hlo ao snrnc;o ~e cxtmcçao tl0 inceudios.
Q.m terl'a.. t?U 110 nmr, dcnh·u da hal11a, cabf-~udo-Jhp,_ ainda prestar auxt_ho. em easo ue dcsahn_men~os o mm~daçoes, quando
houv:rr \'Icf.Ulla~ ou pcssl1 as em 1mmmentc pcrJgo de :vida.,
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Art.. 2. o Em caso de mobilização do Exercito Nacional,
constituirá !orça anxiliar do mesmo nos termos do
art.. 7u da lei n. 3. 2Hi, do 3 de janeiro de 1917, e art 7° da
lei n. J2. 790, de :! de janeiro, de 1918. adaptando nà instrucc.;ão do scn pessoal o:-; mesruos regulamentos c tabellas de
continencias baixadas. vara o serviço do Exercito activo ..
Paragrapho unicr_•. Os officiaes, ~argentos, graduados e
praças, após a reforma on baixa, constituirão as reservas das
forças auxiliares do Exercito activo, sendo-lhes entregue a
respectiva caderneta, em conformidade com as respectivas instrucçõcs em vigor.
Art. 3. o O Corpo disporá para desempenho de sua missilo ~
a) do pessoal consignado na tabella A;
b) do trem rodantP c material fluctuantc, apparclhos, ftwramentas, accessorios precisos aos seus trabalhos e do armamento c equipamento designado pelo Governo;
c) do numero de muares bastante para o serviço d~
tracção;
.
cl) de nm quartel central, sédc da administração, para
aiquartelamento das praças, dispondo de accommodações ;para
~uarda de Lodo material, de cocheira para tratamento dos animaes, de offioinas para concertos e reparos do material, do
um pateo interno onde possam ser feitos exercicios afim de
instruir as praças;
c) do numero d~ estações e postos que se tornem precisos, de accôrdo com o accrescimo de construcçõcs na zoaa
urbana e suburbana;
f) de um hospital com pharmacia annexa para tratamento dos officiaes c pracas activos e reformados e fornecimento de medieammrf.os Úos membros da corporação;
u) do casa~ ~ituadaf\ nas visinhancas do quartel e estações
para moradia dos offieiaes;
, h) de uma rêdo telcphonica propria: ligando estações e
postos ·ao quartel ccnll'al, e de tantos circuitos de avisadoros
de incendio quantos rm·em exigidos pelas necessidades do
serviço.
Art. 1.. n O cffecti vo do Corpo será consignado na tah clia A.
Art .. 5. o O ~ffectivo aelual do Corpo será distribuido pelo
estado-maior, csl ado-nwnor e oito companhias, de accôrdo
com a tahclla R.
§ 1." Fazem parte do estado-maior: o commandante, o
fiscal geral, o ai'i:;isLenLt~ do pessoal, o direetor da assistenda
do material, o secJ·rtario. o dil'cctor da contadoria. o thesoureiro-pagador, o intendente, o inspecl.or do serviço sanitarlv,
os medicas e os pharmaceut.icos.
§ 2. o F~1zem parte do est.adu-mellut·: o sa!'gento-ajudant,e,
o sat'g·cuf.o-rntnlld!'JJte, os ~aJ'f;Pttlos c.Jwf<:>R de offieinas, Oli
sargentos tlH~stres de l.ar~t~lla, o 1" sargento mtfermeiro-m6r. 0
1" sargento ferrador, o ·f" sargento pratico de phar·rnacia o 1"
sargento nwtorist.a, o , .. sat'gcnto nor·neteiro-môr, o 1o' sa•_·-·
gontn 111r-sf rn f' o :.!" ~" rgento eontra-mesf.rn da banda do
rnusica..
§ 3. fiada companhia será composta de um eavitão, um
prfmmro tenente, tres srgundps tenentes e pl'aças, de accô:~:·flo
com
Labolla J3.
· -0
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Art. 6." O cargo de commandante ser:i exercido por um te•\ente-coronel ou coronel com o curso de estado-maior. e, CJ~
".argos de fiscal geral e director da assist.encia do material, por
officiaes do proprio Corpo ou do Exercito, tendo estes ,peltj
menos o posto de major c capitão, respectivamente.
§ 1. Os offieiaes do :li~xercito e os do Corp~ serão nonu~a.dos por deereto, •'xprdmdo-se, qnant.o aos ult.nnos, as re~·JIPul.ivas patentes.
§ 2." Os offie~:ws do Exer•~ito c~ercendo ear·gos no Cor~o
(ie Bombeiros t.erao as palcnl.os eomngnadas 11a tabclla A, natJ
porlendn Sf'l' graduados nos postos in11nediatos, n p~>n~eberão
0

apenas as gral.irieaçúe:-;

s

•~nnslanh~::;

da l.ahclla C.

:l." F:tl'-sn--hfín por dl'l'·l'do a::; prorno..:ur':-; do:-; demais

nfriciaes dn Corpo.
Ar!.. 7." O accesso au~ poslos de offieiacs ~~ vracas será
g1·adual c sueeessivo de ~" Lenente a tenente-coronel e de 8oluado a 1" sargento, exe<'pLo os opel'arios que podei·ã.o ser promovido~ de soldado a to sargento, segundo as habili !.ações, na
üspecialidar~e, comprovadas em concurso.
.
§ 1. Quando não houver praça alguma em condições de
preencher o Jogar, será designada a praça mais graduada ou
mais antiga da respectiva officina para dirigil-a.
Art. 8. Os postos de hierarehia militar no Corpo de
Bombeiros sAo:
2" tenente;
1o tenent.e;
Capitã.n;
Major;
'I'enent.e-cnronei.
Art. 9." A 11romoção dP l.enent.e--coronel fif;Pal ~eral as:-;im como de ma.jm· eombatcntP ou medico serão 'sempre prePnchidas por mf•re«~irncnto, ('Xceptuando-se apenas a de
major inspeclor do ~crvi~:o sanitario, que se fará por
antiguidade.
Art. 10 ..As va!!ns de eapitão e 1° tenente serão preenchidas dous terr;os por merecimento e um terc;o por· antiguidade. de' modo que a nma promoção por antigu idad0 nrcco(iam sempre duas por merceimento.
Art. 11. As vagas de primeiros tenentes medicos e pl1ar ...
maceuticos serão prPhenchidas por r-oncurso,
~enrln preferidos, em igualdariP df• f~rmdir;.õPs. os ,que f.enharn ::;r>,rvido
na corpora.cã.o.
Art. 12. A escolha do noverno reeahirá sobl'f• um dos
tres candidatos elasf.lificados nos tres primeiros Jogares, quanoo. se. tratar de uma só vaga. on nm; quatro, cinco ou seis
r,rJmeJros logarPs, rtnamln forPm rhraR. t.rP-R ou rtnat.ro vagas.
Al'f. 13. A Yaga. de rapifão phannaeenticn Sf'l';í sempre
preenchida por an f.iguidade.
. _Arf~. ·H. O official que tiver direito á promoção, por ant.Igmdaoe, P venha a falleccr anfes de promovido, será conside0
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rado como tal. desde o dia em que tiver :::~ido apresentada n
t>roposta ao Ministerio da Justiça.
Art. 15. A precedencia entre officiaes da mesma gradua··
~ão regular-se-ha pela data de suas promoções ou nomeacões,
e, quando estas forem iguaes, pelos postos anteriores, ou data
da posse, recorrendo-se depois ao alistamento no Corpo ou á
classificação no concurso, á idade e finalmente á sorte.
Art. 16. O facto de ser chefe de classe não impede a
J}romoção por merecimento.
.
Art. 17. As vagas de segundos tenen~es serão preenchidas pelos sargentos habilitados, tendo muito em cont=~ideração
t·. comporta!nento, o tempo e os bons serviços prestados, comprovados pela certidão de assentamentos.
Art. 18. Os sargentos a que se refere ó, presente artigo
serão: o sargento-ajudante, o sargento-intendente e os primeiros e segundos sargentos de fileira, tornando-se, porém.
indispensavel em qualquer dos caf;os. que tenham as prPcisa:\
e eomprovadas habilitações.
Art. 19. São cundiçõe:3 para promoção ao postú de 2.. tPnente, além dos requisitos constantes do artigo anterior:
a) ter menos de 43 annos de idade;
h) ter mais de seis annos de serviço no Corpo;
c) ter ~argentPado uma das companhias durante um
anno:
d) ter o curso da escola profissional.
Art. 20. As promoções por merecimento, inclusive aR
dos sargentos para o accesso ao 1o posto, ser fio organizadas.
depois de ouvida uma commissão, composta do fiscal geral.
dos majores director da assistencia do material e assistente
do pessoal, do major director da contadoria, sob a presidencia
do commandante.
§ 1. o Esta commissão .examinará detidamente os assentámentos dos officiars c say·gentos P- emittirá parecer justificando a classificação que fizer.
§ 2. o Havendo desaccôrdo na classificação, os membros da
minoria assignarão vencidos, justificando seus votos.
§ 3. o Em qualquer caso, a proposta do commandante será
acompanhada de uma cópia do parecer da commissão, das fés
de officio ou certidões de assentamentos dos officiaes ou sargentos propostos.
Art. 21 . Constitue merecimento para a promoção dos officiaes:
·
1°, capacii.:Jade de commando;
2°, suhordinação;
:lo, moralidade:
4o, valor;
5o, criterio;
6° zelo·
prohidade;
8°, intelli~encia cultivada;
9°, bôa conducta civil e mili~r:
10, actos meritorios prat.icados no exercicif' da profissão;
11, os bons serviços prestados na paz ou na guerra.
Paragrapho uni co. Estes predicados deveTão ser comprovados pelos respectivos assentamento!.

7o:

MS
Art.. 22. Rm ignaldadfl fl("' outra~ rond içíi(ls d(l rnrr(lcimrnLo, f.l'wão pi'flfflrflnria para n JH'omoç.ão:
1°, o~ quP hml\'flt'f'nl pl'flslndn Sfll'Yi~o rlfl g·nflJ'l'a com 1'1"fcrenrins hom·o~:as;
2•1, os qtw IPJJhanr old idn nppi'O\'fll.'fío nns r>xnmrs prr~la·
do~ nns flscolas nffirialnwniP l'PronhPc~idas:
:1n, ns qun possuii'f'lll til.ulns de hahilil.a~.nrs sciPntificas.,
Al't.. ?:l. Quando sf'! lralnr· dP pt'f'Pncltinwnfo dP yagas d•~
nl'ficians do RflrYil~.o de Raudn. nt/~ o .po . .d.o de capililn irwlnsi\·p,
o inspector daquclln scrvieo far:í. part.e da cornmissão. dispen-.
fiando-SI', pol'0m. o dir·,.rt.or· da as.;isl.flncia do mah•rial.
Paragrapho uniro. Os parecen•s serão rcgisf.rados na seCI'Ptaria do ,·ornmarHh•. em livr·o I'S(H'eialúH"nfn t•t>srr·,·ndo para
c•sse fim fl assignado pot· I oda n romntissão.
Al'l .. 21. A Jisl.:t dP nwr·flrinu·nto conl.crú f.rrs nome~,
quando se t.l'nlar dP nnm sú vaga. c sC'rú arnt•esc!da dP maig
um pa1·a cada vaga qtw PX·I·rdnr· da~1nclle numrrn.
Arl .. :!r>. O nffirial o11 s:u·p;r•nlo qtrr. uma \'f'Z· figurar ·r.m
Ji~ta p~ra pr·omo,;fio J•Ol' nll'l'l'rimenfn, stl será. tlrll3 cxcluido
qnando ftJJ' pl·omo'.: ido ntJ quando yr.nlta a soffrr.r pena que o
I'OIJoqtlf'. l'll) I'OIHfit•;"tf'S Íllft•I'ÍOI'I'S :'is dn qmtlqllet• Olltl'O nella
nfio ronf.mnplaflo. "
Pamgrnplln unirn. o cnrnmnndanl1~ far:'í pttltlicm· em ho]t•l im o~ JlOIIII'S dos nffi,·iaps ott saJ'g'Pnt.os q11n fort•Ht excluído~
él!1s Jislas d•• p1·omoc;fín. ''xpli1·ando os IIJOf.i\'oS df'ssa f'!xr.lnsão.~
:\1·1. ~!li. n nfficial qtw af.tingit· n 11. 1 do T'f'SflPCI.ivo quadro, sl'm nol.a qtJt' dPsaiH>Jif' a r-;11a conducta civil nn militar-,
sPT'Ú. pTrHJrwdo no posto illlnwdiafamentr supPl'ÍOt'. ~i tiver ü
inf.t~I'SLil'io a quo SI~ l't'fPI'f' o :ll't. 27.
Art .. ?7. O iniPt'sfirio JWr·:>, os nrecssos Sf'I'Ú df\ dons annm;.
podendo, l.oday ia. o nnn>mn lmwn1· mão dos que t.rnham um
:umo de exnrriein do poslo na fnlta ahsoluta de officiaes com
nqncllc tempo.
Parag·y·apho unir,n. O IPmpo dP gTadnnçr.o ~m·:í compntado
na Nlntagcm do intersticio.
Arl. ?8. o~ officiaPs qu~ sP julgarem prejudicados na~
PT'Omorõcs pm· nnUguidariP tt•nt n direil.o de rrrlamar dentro
d0 s1d~ lllí'Zf'~, n conlat• da da Ia dn dPCI'Pto da promo(;'ão contra
a q1~al rN·lamem. ~r·ndo a pcl i~iio rnmntticla ao l\finisLflrio da
Jnsf.tça. devidamPntn infnrrnada pelo rommandante.
Ar I.. .29. Não snl'iio ndm il I ida~ rPclamac,:õPs ~ohre pro ..
mn('Õf's por mm·ccimcnto.
i\ r'f. :10. 0~ P0$1 OS dt• SUI'~f'rtf O ajndanl1• C intendenü•
.ccrão Jlrf'cHchiclos por nomea1:ão dn commandn soh proposta.-:.
rcF;zwrl.ivarJJf'nlf', dn assisleniP do ·1w~soal c do dir·f~clor· da as.sio;f.eneia do maiPriaL infnr·mndas pelo fiscal gcral, escollrcndo-sf\ dcnft•e os pr·imí~ir·o.c; sargentos dp rilt•iJ·a os de mclhnr·f•s
hnhililaçõc.s, com bom cnmportamelll o.
Art. 3·1. o~ sargenlos c praças graduadas serão nomeados

por acto do commando,
~om

nwdianff~

eoncnrso em conformidade.

as inslrurcões l(llf' para isso organizar n rf'g·nlarHcnfn inIC'rno.
§ 1." As proYa~ cxltihidas, nma vez classificadas por mcJ•ccinwnlo, sPrão presPntcs :1n l'nmmaudn, contendo a relação
organizada, além da nola con·cs'pomlcnte a cada prova, o tempo
fie praça, a data elo nl( imo acre~sn c n comportanwnto d~ r.ada

enncorrcn te.

!H9
§ 2. 0 Será. pJ•eferirlo para a nomeação~ enfrf' os f.rrs !primeiros classificados, o qm• reunir as condicões de ant.iguiàa.de
e bom compor.tamento.
.
.
§ :~." Não serão admHLidn~ ao~ concne~t •s p:1 ra 1·ahh. •::-:
homboiroc:; qnc não tenham nm anno pelo mono~· do prar:a e
)1:tt·a os on tros posf os os cabm. terceiros c segundos sargento~
cnm menos de ~eis mews de exercício de post.o •
.A ri.. :3:2. Par·a ns pn:-:1 os de primoit·os S:tl'l!~'ntos: r orneI niJ·o-mrír, f'Pr-rarlnr, cnfPI'Illf~iro-mór, meslrf' ''· eont.ra mestre
da ll111SJrn, pr·al icn de pharm:win, nwsl l'f'S clf' lnnl'lm e mPs1l'f's df' offirina. ,pod1•m Sf'l' nomf'adas vm~a:-; t•omprnv:ld:t-··
nwntr, Jmhililadns sf'm altcncão ao tempo de ser·vko.
Ar·t. :13. Os ,sf'gundo.-: '! terreiros sargentos. enbos de csf(ll!ltil·a. e soldados po1fmn f C' r n graduação do pnstn immediat.n
cnmo rccornpr-nsa dt' bmH spr·vi('os prcc;f ados, tllt por· e-nnven iene in rln disr.iplina .
.Art.• :H. O prc~ncltintr.'nfo das vagas-; de Rold:Htns SP. verifirar:í por alisf.mncnf.o vnlnntario, nhrignndo-.;:1' n alistado a
~ervir por qunt 1·o annos.
~ J . Biin cnndir,õe~ ex igidus pura n engajamento:
o) prC~va legal ri!.' f ~r mais de 18 annos df' idadP c nwno~
0

d~

10;
b) ('fi ri f'irn. dP irlrmfidndc e at.t.rstadn rtc r.ondnr.fa do Jogar,
'll1dl~ ff'nha tf'abalftado:
c) cnnscntimenl.o rlns pae~. ,inizes ou fnt.or''", sendo me ...

nnrf:'s' tiP. 21 nnno!'l;

d) sr.1· lw:-tsil•~iro:

t') sct· snlf ciro;
f) pnr('CCJ' ria junLn medira do GOJ•po. r.m iJHpf'ccão a qne
ft'\r ~nhmrt.t ido, pT·nvandn tet· rohut:f f'Z phy,:.1ira hasl anf.f' para
o sr-r·vieo r bôa snndf':
o) rxamr. da r<.;c~ola t'PgimP.nfnl provandu qtH' SfllH' IPr,
f'.'-'erev<'r ~~ a.~ qual r·o oppr·ac:ik." fnndanwnlac>c;.

§ ~-" Si n P.:mdidalo !ivcr Sf'rvido no J~x:erdto. Armada
üll Policia MiiitaT'. o qnP lltf' dal'á prf'f1~rf'ncia em igualdadt" de
. condicõf:'s, cmwoncndo com civi~ cJne não t~nham officio aproVC'il.nveJ para as nfficina;;:, bastarú f' ~~ indispcnsn\t'l qne apre~entc• a rr:;;:w~rf iva rarlPrnr>f a dr~ as~cnf mnenfos.
§ :.L" Nos rPqncrimrnl ;),:.: dil'igidos ao commandn prdindn
praeu. os cand idatns dPvrn 1 dt•elarar n. idadf', esl.arlo e officio.
1\ rt.. 3!i. As pm~as qne completarem n tempo rll' fH~rvic:o
terão ha ixa JlO!' f'Ollelnsão de ff~mpo C SCf'i'io f'XC'lll ida~ J'ngo qlH~
.c·c qnilcm com a Fawndn Nacional.
Paragrnr>ho uni co. Si. porém. desejarem conf inuar, apresontarfio rr.(]ucrirnento (~on:~ oit.o dias de antceC'dcncia. Sl'mlo
snbmPttida.'-' [Í inspecr,.íin de ~ande ~ si. julgadas prompt.~s, ti,
verem hom eornportamcnl n, pndera n eommandn l'eenga.Jal-as
por mais (lons annos.
ArL 36. A' pr·aça fie pret sél sf'rá clarln. fH'r'missão ·para
conf.rahir <'asnmenlo, ap1í~ qnatro annos de effecl.ivo servico
nas fileiras do Corpo, sem nota •que a desabone e tenha rcveIntlo sempre bon. saude .
.:\TI.. :n. O r.ommamln ?. cnmpr.lónf c para conceder baixa
á~ pl'a~as qun :1 rcr1uererPTn, justificada a prel enção com a !legações qlle lhe pa1·eçam {lrocedentes: bem assim ás que
snffrerPm dr molr.stia inruravel, verificada por insprcção
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medica, ás qnP- c;r mn<;frarem sPm aptidão para o serviço
d~ bombeiro ou que se cnn~ervern afa~tadaR rio ~t-rviço por
longo tempo por molestias n~o àdquiridas em serviço ou em
consequencia do mesmo.
Art. 38. O professor de gymnastica e o instructor de infantaria sm·ãn ndmit!.idos a servir no Corpo .por nomeacão d.>
:Ministro da .Justiça, sob -proposta do commandante, podendo
os serviços de qualquer dclles ser dispensados quando o Go-·
verno julgai· convenientP.
§ 1. Na hypotbese da nomeação recahir em· uma praça
ou official do· Cm·po, e lia será feita p·elo commandante.
§ 2.• A gratificação do :professor de gymna5tica será consignada na t.abella C e a du iJJspeefnr tlP. infantaria eorrerá
pela Caixa dP Econumia~j.
Art. ;~~~. Para auxiliai' a instrucção de gymnastica n
commanda.nte nomeará nm profissionaL cuja gratificação será
arbitrada :pelo enmm::~ndnntP f.• paga pela Caixa de Economias.
0

Art.. ~O. o~ vellcimentos do~ officiaes. pracas e r.ivis,
.c;m·1io eonsiQnrNlos mt tahe1la n que a esf.fl acompanha.
Art. ,m_. Os officiaes elo Exercito, servindo no Corpo, comecarão a pere('bcr s11as graf.ificaçõ-cs da data em que assumirem as fnrwr·.ões. de aeeút'do eom o lJoJetim.
Arl. 1.2. Ois officiaes JH'munvidos \vencerão o soldo da
data dn rlccretn da p1·omnr:fio ~~ a gratificação tia data en1 qut•
:fôr publicadu 1'111 )HJlt•l in, fl'l'f'rtl a~sllmido a~ respectivas

funcções.

·

Paragrapho unir.o. As· pra(ias quamlo lH'OJnovidas receberflo o soldo do novo posto da dala da .promoção e a ef.8.1Pa
do dia immediaf,o (t rpuhlifmçfto; os sar·gentos perceberã.o duns
etapas c o~ graduados. t•.abos P soldados uma et.apa.
Art. -~:l. As pr:wns de prnf. ·v·encerão soldo, gratificacão e
etapa, sendo o valot· desta fixado annualmente pela lei orçamenf.aria.
Art. .H. O soldo dos officiacs e m·acas effectivos e re1'ormados não cstú sn.ieif o nern poder:í. ser desUnado a descontos pnr·a pnganwntn 'flc~ ·dwYirlas. a não sPJ' confral1idas com
a Far.erHJa Naeional nn r.on1 a. Caixa de Beneficeneia.
AI't.. :ir>. 1~' JH'"mif.fido ans offieiaeR effPr.tivn~ e~tabele~
cerem t~onsignaç.ões "''lJl;;an~ eorn prazo fixo. flr'Sdf' que não
e~~cedam Linus Vwço~ do r~'>spectivo soldo.
§ 1." l'al'a SIH'Plll valifla~~ '"''na-sn preeiso eornmnnical-as
nor escrinlo :w eornmando do Cnrpo, que as alll.ol'i7:arú em
boletim. d0poi·s dn infonnadas pela Contadoria.
§ 2. A qualquer fnrnPn essas eonsigna('Õf's poderã.o ser
~mspensas. desde aun o offir.ial aprPSfmf.e a devida quitação
ou prove estar quite.
Art. 46. A's prar.as df' pref. sô é permittido consignar á
Caixa de Beneficencia do Corpo, na fórma do respectivo regulamento.
:Art. 4'/. Perdem o direito :á gratifiicação: o offici,al com
parte de dOente; O Qllf' estiVI~r aguardando inspeeçãq de saude
0
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·ou reforma por j.rw.apacidn.de physica: o que fôr suspenso dn
suas funcç.õPs n11 t•sti'v«•r· prf•so disciplinarnHmte sem fazer·
SCI'JVÍÇO.

Art. 48. O offiPial ou praça respondendo a processo civil
ou militar perceh(~rá: a:quelle,o soldo e esta, soldo e nma
etapa, e, quando nm cumprimento de pena maior de dous
annos, o officiaJ perceberá somente tres quartas partes do
soldo &J a praçà meio Boldo e uma etapa.
Paragrap,ho 111tico. No caso de sentença absolntoria definUiva ou arrinisl ia. ou archivamento do processo, serão restituídos os venciiiifmfi,s descont.ados por effeito de prisão on
suspensão.
Art. ,w. O 11 Ifi c i ai que ex e r·eer funcf;ão de eargo inhercnte a nfl'it·ial «li' uafPniP mai.:.; t>levarb. llêl~::.;aNí a percelH'r'
vencimento:~ cqui va!Pntt~~; aos do substitui do. se este
nada
perder; no caso ~~·''ntrariu. perceberá ns vencinwntos tJHP dPi:r. ar de rwrePber, 11:i,, pudenrio f'tll hypothesP alguma exePdel-os.
Arf. ;,o. (h: qrfiei::H'~ e praças aggregadt~'~ J)Hreebr~t!í.o:
aquelles. suldt•. P r·~;fas, sol·rlo «' et.apa.
Paragrnplw trJJien•. O o'ffieial aggTef~a.t.Io IJll lie.ene.i:.tttlo
não perdB dil'eito :w anxilio :Para a.lug-uel de casa.
Art.. f)1. O of'l'iciaJ n11 .prat:a. no tlia da baixa ao lwspitaL
perceber:í apüna~; n soldo n no dia tl'á alta os VPncimeHf.o~
complel.os.
Art. !)2. 0:-:: qf'fir~i:u•s (~ nrar:as r~onsidn!'adns :ut~«'ntr•s nfitJ
tt~m direito a vHn<~imenlo algum.
Art.. ú3. o~ oJI'iciaes qm~ haixNn ao hospital da corporaç:l.o
ou forPm removido~ para outro, terão ·direito apenas ao soldo, com o ahatirrwnlo de lr$000 ·diarios. As praças, nos mesmo.-; caso~. s«ínwnf" per(•,p:)lm·i'io a quinta parte do soldo.
ParagTapho 1111 itlo. Si. porém. estiverem em cowwqnencia
fie rnolestia'i. eonl.ltsõps ou ferhnento~ adquiridos em act1o do
~Hrviço, nàda HH~" ~Pr:í ·de~cont.atlo atf' o maximo de um .anno.
findo o mml serf.ío t·r•for·mados on aggregados preeedrndo inspPcção de smldE'.
Art.. !)'f. As irnpodancias dn~contada~ aos officiacs ·~ pracas doenf.es no ·JJOspital, serão recolhidas ao .cofre para an!x:iliar o eusf.pio no tratamento e sustento dos mesmos;
Art. 55. Os Pllgajados percrberão apenas o soldo no <!·ia
do engajamrnto e ns rxf'luidos, excepto por falJecimenf.o; a
.etapa no dia da exclusão.
Art. 5G. Das praças srr::í descontada a qnantia de r1~is
200S:. rltJranl 0- o Tll':tzo rle ~.O nwzes para garantia de fardarnento. a qual Hw~.; ser:'t t·estituida logo ~ue tenham ibaixa,
reforma nu pl'omnr·fín a officiaJ. dPscontadas as dividas com
o Estado H ~~orn a Cn ixa d1• Hendit•.Pneia nos casos de ba.ixa ou
exclusão.
Paragrapho lJllÍ!~o. Nn caso de fallecimento, o resfaul.e
se:rú ·entregue nos snns Jegit.imds herdeiros.
Art.. n7. Os officiae~ e praças reformados, quando baixarem ao hospitaL soffrPrão. durante o tempo em que ahi permanecerem, o desrnnto fixado para os .effectivüs em ident.irn
caso.
Art. 58. Aos sargentos promovidos ao posto de. 2° tenente e :ws eapiti''íes elevados ao posto de major, mandará o
c.ommR.ndante abona1·, 1pela f:aixa de Economias. a quantia de
'~00$ á.qw"J,Je.s f' a dP 600~ a estes, para preparo dos unifor-·
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me~. senrlo r,sfa rrnanl.ia dl''wontarla em prP~farõr~ mPn~nes
da dooima TH4rtr· do snldo.
Art. G!1. O f.lif'~;ottrl'il'ii-pa;C!nd,,r• ]WrrPhPJ':Í. nwn~almenle
~~n~oon pal'a rpl~>IH·as.
At·L. liO. A's prn(:as qttr• frahalliarr.m nas offi~·inas, ás em ...
prngadas t~nnto ('.or\hl' i r·ns. no S1•rv it;o dn regi si J'O P outros es-

pcciars, podei':Í. SI' I' :tl'bif J'ada llllla graUfieaçfio IIH'IISal rle
Hl)j)OOO f C'Ilrlü 1•m n Ur~llt:fí,, as h:thil i f a(:cíPs. á assiduidade, o
enmpor!nmcnf.o n t.rmpo dt~ nxt•rf'it•iu dn offir\io nn Corpo.
Paravrnpho 11llit•.n. ~i ~·nnfarf'lll, por·l'·m, mais de• Jll armo,;;
dr ·pr·aea, sPm jnl ni'I'llpl:iio, spndn ,. int~o na t~:-:pl',~ial idade, trJ·ão sohn~ rssa uma .!! ra t ificat:fio at!d i1~ionn I t1e rí~OüO. 4ftW
sr•r:í t•levnrla a l0$0WI. qnand11 ai f ingir·rm I:-; annos df' E;PJ'-

viço.

Ar L 01. As gr·.ati f'ient;õP.-; ahonadas dt~ ar•.eôrdc1 com o artigo tiO, r.rssal'fío logo fJilf' a pr':H.:a. por· íjl1alqner· mof.ivo,
deixe o Jogar·, pl1df~rtdo tambf'm .srt· tempnrariatJtt'ntr sw;Jl~'llSa quando niio ns mrr·rr:am mai~.
Art. fi"!. As JH'at:a~ qw· lcrminarcm o tf~mpo dt~ serviço
n r~nnf intWI'I'Yn a srrYir. nnr11o r'~'•~ng·njados. perechet·fio a dia1·ia
1

de !fl'fOO r{~is, dPsde que I enltam tido hom comportamento H
rtwsf.r·adn :ipl idã.o f' gosto p:lra o BPrvjt!O rle bombeiro.
A l'l.. fi:l. lOs J>r·inwil'ns sar·gnnf.os das r·omrHntll in~ n o~
saJ'gnntos enmmandanf••s de l'~da~;ill'S ou JIO~fo.-;, pt•f'l'f'hf•t·i'io a

é!ral i fieaeíio de 20$00:0 mrnsaes.
ArL üí. Os amanw·nsc.; trrfin a 1-!Talifieaeiin flp .?O!j;OOH
mmtsaes n os ntrxilinr!~S de eseripla a de l5!f;O~ü ,d,•stle qn~
:;,•jam esraludm; par·a todo n st•rv i~:'' de prmqpl irHí.o.
Art. G5. Os sarg.Pnlns. t•ahos t' .:mldadç,s <~111n f flll ham mais
de 10 annos de praça, sem intenupção, percelwrão a dt~ ·I 0$000
rnensaes, quo SP PlPva r·:i a J ;i!f;OOO quando attingi t't'IIJ I G annos

de serviços.

·

unie·o. AJ{·m da etapa os sargcnl os terão
uma diaria ICorrr.spnndrnlc a 1$:~~~3 para os· sargentos ajudartf.c o intendentn c primeiros sargento.~; a $60() réis para .os
·segundos sargentos e a $500 réis, para os terceiros.
Art. ·66. Os officiues de fileira sã,o obrigactus a morar
nas pr·oximidades do qwu·tel, afim de atLender eom JH'est.nza 6s
urgeul·ins dos scr'viços c·xtra1l!'dinarios, continuando o Govemo a ennslruir casa mts eireumvizinhança 5 dn mnd.o IJUO
t-'ossam fiea r· todos nas lllP"lflas comJ:jções de ~p-ua Idade.
Art. 51. Emquanfo não houn•r prndios em nnmer·o sufficientn para rPsideneia d1~ I odns o.;; oJfiiCiltC'S, serrí mantido o
actual auxil in peeuniario vara aluguel de casa, na rnzão .seguinte: coronel, :?ODl!l; tenenfe-C'oronel. 180$: mn,inr. lG0$000;
Paragrapho

!':lpiliin. JH'Ínwir·o

~~ :-;f'.!.!.lllHIII l•~nentr.

IIHI$000.

OAPITULO IV
COC'I:f:(:;T:SOS PAHA AS VAGAS NO CORPO DR SAUOE

Art. G8. Todos os Jogares que eompõem o quadro do
Serviço de 1Saudn, serão pl'c.enchidns mediant.e coné.Hrso.
Art. ü!J. No quadro medit~o as inseri peões para concurso
serão feitas alternat.ivnmente, ora para cirurgiões ora para·
medfcos.
'

:Krt. 70. Os cbncnrrentes apresentarão documento legal
de habilitação por uma das faculdades officiaes do paiz, folha
corrida, prova de não Lerem mais de 32 annos de idade e
serão submettidos á inspecção de saude no acto da inseripeão, não sendo acceil.os· os que tiverem idade superior~
áquella R os julgados incapazes por molestia ou defeito physioo.
§ ·f • n Os canclidatos que tiverem menos de 30 annos. da
idade deverão lambem apresentar caderneta de reservista
do Exercito ou o certificado do alistamento, na fórma do artigr, t 2R. iln deércto n. 12.790, de 2 de j~neiro de 19i8.
~ ?.'' A f•ommissiio .inlgadom. nomrada prlo connnandanl.e. sorá composta dn inspector do serviço de sande e de
f1·es mclflicos no concurso dos medicos.
§ 3. o Nem o inspect.or nem qualquer outro official poderá
fazer parte da commissão quando fôr parente, até 2° gráo, de
qualquer dos candidatos, ou quando haja qualquer outra incompal.ihilidadr, devendo. nest·e caso, ser substituído por outrO'
offieial ela r.orporação ott por nrn medico, official superior dQ
ExoJ'Cif.o, Armada ou da Policia Militar do Districto Federal,
qn:mdo ~I! f r·atar do major inspeet.or·.
§ Lo Para o contnrso de pharmaceuticos, dous medicas
~.f'rfío .~nh~l.ifrridos por phar·marrntic·os rla norporaeií.o.
Art.. 71. Nos eonrnrsos flevPm ser observadas as sr~
gnint.es TH'cscripcões:
~ L" A~ insrr·ipçõPs serão feitas na scnretarin. cln Corpo,
em I i vro es}1ccial, no prazo de 30 dias, contados da dat.a rlo
edH:1I Jmh!icado no IJirtrio O{(icial, sendo permittido f:welas po1' procura-ções.
§ 2. o ,A materia do concurso constará:
of. n, para os medicos :
.
a) uma prova cscript.a de pathologia medica ou cirurgica, entre trinta pontos formulados no acto, pela comm1ssao.
examinadora que se ~~sforçará por exigir dos candidatos assumptos conentes de elinica on cirurgia. Para tal prova,
dnr-~P-lta o Jn·azo dn qnaf m hora~. que ~erá improrogavrl:
ú) de urna prova de medicina opcratoria, sobre cadaver,
cnf.rn (Jlrinze pontos formulados no acto. Para tal prova o
oommandn reqnisitará. por officio, do director da Faculdade
de l\lf'dicina, o respectivo material, c será ella exrcutada em
um dos seus respectivos amphitheatros;
c) r) e duas .Provas praticas, respectivamente, de clinica
medica e cirnrgica, para cuja execução a commissão assim
.QC gniar:í: nas provas de clinicn serão sorteados os doentes e
ns candidatos terão dnns horas para justificar, em ligeirO
1·esu mo escripto, o seu ·aizo clinico, requisitando o auxilio
de todos os meios dispouiveis e ao seu alcance, si assim julgaJ•em necessario para completarem seu diagnostico;
d) de nma prova oral estudada com 24 horas de antecedencia, sobre ponto sorteado entre os trinta formulados no
acto de cada prova, pela commissão examinadora, quinze,
resprctivamente, de pathologia medica e cirurgica. Em tal
prova os candidatos falarão publicamente durante meia hora.
:?", para ns pharmac.f'nf.icos:
a) prova escripf.a sohre chimica inorganica, organicn f'
analyt.ica, entre trinta pontos formt~lados pela commissAo no
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acto da respectiva prova n para eúja ex:Pcução os candidato~
f erão tres horas in1prorogaveis;
b) duas provas praticas, de caracterizaçfi.o de uma substancia dada a exame, afim de determinar a sua natureza ~
de uma manipulaç,ão pharmaéeutica;
c) rle um prova oral, estudada com 24 horas de antece ..
dencia, de um ponto entre trinta formulados e sorteados pela
commissão, versando sohre pharmacia e therapeutica e· sobre o
quál o candidato é obrigado a dissertar durante meia hora;
Art. 72. Tanto para a prova oral oomo para a prova pratica, os candidatos serão divididos em turmas, que não poderão exceder de seis.
•
Art. 73. O candidato que. depois de tirar o ponto ou
começar qualquer prova, se rdirar sem a ter concluído ou
preenehido o 1.mnpo m:uTa,lo. ~er:í. considerado inhabilitado,
salvo o naso dt~ Jllldl'~·:f.ia. f'.ttrrnn·,:vada ;pt~la jnnta mPdic~ da
corporação.
Art.. 71,. No ea~~o l)fe'Ó~·do llU uisposit.:.ão auterior, SUS.pender-se-Jm o crmnnrso. 11ão podendo P.ssa snspensã.o exceder de tl'es dias, Jiudos us quaeB proseguirão as provas. sendo
sorteados novos rpnnf.o.c;. Est.a wP-dida AÔ será tomada uma
vez, não tendo ou f r·os ,.:t:~11s d~> nwlestia. nffeito ~uspensivo
pa1·a o concurso.
Art. 7G. Com~luidas as lH'ovas, a commissão examinadora
procetlerá em ses~ão seel'eta, a duas votacões: · a primeira,
para habilitação dn t~andirlat.n e a ~egunda para a sua classificarã.o, t:'m ordem nnmel'ica de merecimento.
Art. 7fi. O eandidal n qne niío reunir maioria de votos
llão 8erá classificado.
Art. 77. Do rnsnltndn rln concurso ser(t lavrada, pelo
examinadm· meno~ gTnrlnado 011 mais moço, uma acta circnmstanciada, qne ser:í. assi!!Imda pelos Pxnminarlores. e registrada em livro e!=qwrialmenl.e dpsf.innrlo aos concm·sog e
.archivado na ·"'~eretaria do Corpo.
Art.. '78. A lisla dos elassificados, as suas pr·ovas e nma
cópia das acfas serão rPmdJ.idas com officio. dfmtro de dou~
dias depois de ferminado o concurso, ao cornmanrJante, que
por sua vez as cnviad, nn prazc de cineo dias, ao .M:inisterio
da .Justiça.
Art. 7-9. O direito do candidato classificado á. nomeação,
não subsistirá além de um anno contado da data em que terminou o concurso por elle :ryrestado.
'§ 1.0 A nomeação será feita a juizo do Governo.
~ 2.•
O~ conmH'~'ms s(lrfio vnlido~ por nm nnnu.
CAPITULO V
A'M'RIBIHÇÕRS

Cornmandn.nte do Corpo
:Art. 80. O ~omma.ndant.e t'' o respon~avel directo pela
administração A disciplina do C:nrpo, f', OhSPT'Vll.TICia ~Xacfa
das prescripções rcgulamenfarf!s.
ArL 81.• Compcf.e-l h e :
:f", ~~orr'PHfH•rulf'r· sP ('lllrt o 1\'finist.ro da Justica sobre
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todos os asssumpt.os relativos á administrat;ão, dando-lhe conhecimento daquelles, que excedam a sua alçada;
2", corresponder.:.se, igualmente, com todas as autoridades civis e militares, chefes de repartições dependentes dos
diversos Ministerios sobre materia attinente á boa ordem e
desempenho dos serviços a cargo do Corpo;
·
3°, engajar e reengajar praças para o serviço; punil-as,
louvai-as, excluil-as, promovei-as, transferil-as de umas para
outras companhias, lieencial-as, dispensai-as, tudo de accôrdo.
com as prescri;pçõcs regulamentares;
·Í
providenciar so bre a instrucção dos officiaes e praças, sobre o servic.o interno e externo do quartel, estações e
postos, sobre matérial e trabalho de incendio, propondo ao
Ministro as medidas e alterações que convenha adoptar, afim
de tel-as com a maior perfeição .possível;
5", impôr aos officiaes as penas em que incorrerem por.
faltas disciplinarc.s, propond0 ao Ministro as que não forem
de sua competcne.ia;
ti", publicar, diariamente, em boletim, as licenças, dispensai:', cast.igo8 e elogios e todas as alteracões que de qualquer forma uülnam sobre os vencimentos dos officiaes e pra(jas; t.odo e qualquer movimento de entrada e sahida de dinheiro pertencente á Caixa de Economias ou de Beuelicencia;
emfim, as ordens c occurrencias que devam se publicad~
para conhecimento de todo o pessoal;
7"' nomear substitutos para os varias cargos, conforme
estiver prescripto, designar as companhias e estacões em que
devam servir os officiaes subalternos e transferil-os de umas
para as outras, segundo a conveniencia do serviço;
·
8", mandar á inspecção de saude os oHiciaes c praças,
cslas quando doentes e aquelles desde que requeiram; assignar as fés de o.fficio de officiaes, as baixas das praças, authentiear as certídõf~s; eucanliLt.tmr os requerimentos dirigidos ás autoridades supcrio1·es; rmnetter annualmente ao ~li...
nistro da Justiça, na época por elle fixada, um relatorio detalhado do movimento geral do Corpo;
9", rubricar todos os livros de eséripturação pertencentes ~~ secretaria, assístencia do pessoal, do material e da contadoria.;
10, autori~ar a compra de material necessario ao serviç<>
e obras do Corpo, fazendo carga aos respectivos responsaveis;
ordenar a descarga dos artigos julgados em consumo;
11, nomeai' commissõés para exame de todos os artigos.
fornecidos e paTa julgamento do materia~ que se torne· im··
prestavel, podendo vender, recolhendo o producto á Caixa de
1j;conom ias;
12, desig11ar annualmeut.e (~ommissões para balancear toda
a carga do corpo, verificando sua exa.ctidão e estado, procedendo eonfra os responsaveis por faltas e estragos encontrados, si em tempo uão honverern communicado c solicitadQ
providencias;
13, dirigir o snrviço nos incendios; propôr elogios espe-ciaes e graduar,.õcs para os officiaes c praças que nelle mais
se houverem distinguido, bem como medalhas de distincção,
a que se refere o decretQ n. M~, de 14 de dezembro de 1889;
H., propôr a concessão de medalhas de que trata o de0

,
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ereto n. 6. ftí3. de 2 í d c maio de 1906, insLru iwJo os respectivos papeis;
Hi, não pcrrnittir que officiaes 011 praças façam alterarõcs nos uniformes adaptados;
16, não se afastar da Capital s-em permissão do ministro;
17, encaminhar as pcl.içõcs, queixas .ou representações
que forem dirigidas an Ministro, por officiaes on pt'af;as, ex~eptuadas. pur(~lll. as que forem
redigidas em f ermos inf,onYenicntes, as quacs Jar:í archivar, publicando as razões du
seu a c to, punindo os f.ransg,·cssores conforme o caso;
18, enviar até 31 de março de cada anno á Dircctoria do
Patrimonio, pOl' intemtedio do Ministro da Justiça ,as relações dos bens movei~, immnveis e semovrmt.c~ pertencentes
á corporação c que tenham sido adquiridos, alienados ou
descarregados durante o armo ante1·ior;
Jfl, mandar syndiear· sempre que julgar ncecssario, por
um ou mais nfficians, de faltas que lhe constr t.rnham sido
praticadas por official on praça da corporação. ou submcttcr
os aceusados a inqnerifo policial militar;
20, designar para auxiliar o serviço das repartições os
officiacs c pracas que julgar ·nccessari().3;
21, nomear quem deva substituir os officiaes que Bv.o
tiverem snhstitnln indieano TJcst.c regulamento:
22, convocar em boletim o conselho administrativo, cujas
sessões JWCsidir<'i;
23, orrtcnat• que sf'jam rcstitnidas, quando reclamadas, as
quanf ias descontadas aos officiars on praças por effeito de
prisão, rlesdo que t.enham sido absolvidos ou qnaml() os processos forem a1·ch ivados antes da scntenc.a final;
2·í, rcquisit.ar t.l'ansporte pal'a os offieiaes c pracas qne
em servi~.;o tivernm de viajar. por mar on por terra;
25, fixat· as Jtoras de expPdicnte das repartições;
2'6, o commandante rn1 sna falta ou impr.dimenf.o 3erá
substiluirlo. intcrinamPnfr, pelo fisral geral c residirii nas
proximidades rJo quartel.
Do fiuo.l geral

A d .. 8.2. O fiscal geral é o nrgão direct.o para l.r:_msmissão
tlas ordrns do com mando.
Arf. 83. Jneunthe-lhc:
.l". inspeccionar os srrvit;os do LJUal'fcl. tias r•slt.tt.;ues o
}Jnsfos, visitando f'.nlll ÍJ'('(Illf'm'Íêt. acr11rflf~ C I'Sfas:
2". fi~ral izar flld0 qnanf () ~c rcnra ;w- pessoal c mal.erial,
exigiwl0 a mais csf.ricla n]tH'rvancin drstc rPgulamenfo c rto
dos spr·vit,iOS iJJfr•ntns do Corpn:
3", rlrf('rrninar P organiz:ar o :".PI'\'i('o dos offir~iar-s n 1H'rtr:as, rxanli11ar P visar ns rapnis das enJtlpanhias, prdidos de
material. ennlas f' dor.lllll('nfns de f'llfrada c sà~Jida de dinheiro
da ennf adoria: r·rJlwir-al' os Iivl'os rk eseripLura(~ão das comtpanhias n tla easa da ordrm c vcl'i l'ir·.ar· a qualidade dos artigos, mafc1'ial •~ forr·ag-t~Its I'PJ'llf'eid;ts. assistir· sempre que fôr·
lHlssivnl os cxet·eir·.ios r o pa;:;anwnl.n dos vmwirnentos das
Jl!'at.:as; 11assa ,. revi si as iw'cl'f as de fanlamcnf.o; estudar as
}Jartes diarias do snrviço, syndicaudo o apurando a v(>,rdade e
responsabilidade dns facl.os; finalmente. infornwr diariamente o C('lllllli.UHlu tle fQda~ as oec(•n:cucias;
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4", propôr ao commandante as modificações. que achar
convenientes ao ·serviço do Corpo, t-endo em vista as prescripçõcs deste regulamento;
5", .observar o comportamento, aptidão e defeitos dos officiàes e sargentos do Corpo, intervindo com a sua autoridade
ou recorrendo {t do cummandante, quando fôr mistér eohibir
qualquer abuso:
6", averiguár todas as falLas que forem imputadas aos officiaes c pru~~as do Corpo, ouvindo os accusados e prestando
ao commaudante as devidas informações;
7°, presidir as commissões de concurso para promoçõe~
das praças;
8'\ JJomeat· a eommist;ão que neva inventariar os objectos
deixados pelos of'fieiacs do Corpo que faHecerem e não tivel'em familia. de aectJrclo com o art. 286;
9°, providenciar. quando h ou ver· falta de subalternos nas
companhia~ para as<Jist.ir ao 'Pagamento dos vencimentos das
praças. do modo que esta JaHa seja supprida por outros officiacs;
to . na sua falta nu impedimento ser<'t substituido, intcrinamenl c. pelo major mais ant.igo.
tArt. s.L O fiscal geral é obrigado a residir junto ao
quartel c t~omparecer· aos incendios confórme a escala, cabendn-lhr~ substituir o commandantc,
quando · afastado do
exercício de suas fmteções, .r·csolver e providenciar sobre
qualquer assumpt.o. f'\m ~cn~ impedimentos ou ausencias fortuitas, dando parte dns providencias que houver tomado.
CAP,ITULO VI
Dltll~CT01l 0:\ :\SSISTENCIA DO MATEI\1:\L

Art. 85. O direetor da assistencia do material é o auxii f ar immediuto do fisral geral para fiscalização de tudo quanto

referir a material.
Arf.. 86. Cabe-lhe:
f .., a fiscalização dos se1·viços feitos nas officinas;
2°, a direcção das obras e reparos no quartel, nas estações, nas casas }JCI'trncent-cs ao Corpo e no mat~rial de insp.

,.-cndio;
3", a conservação do material rodante e fluctuantt: da~
bfficinas, apparelhns e ferramentas das officinas;
'

·Í", o exame de iuspcc·t;ão dos artigos c do material adquii·ido para o serviço;
·tí", a organização do mnppa geral de carga c descarga c
s11a conferencia eom os tios commandantcs de companhias
estaçõc:..; e chefes de repart.içõcs;
'
G", provideneiar pa~·a que ?c:; rlcpositos Sti,iam orgauisados
tl!' modo que . o HHlkrtal csf.e,Ja todo catalogado por quan.tJdad•J e cspecw:
7", manda~ organjzar· e visar os tpctlidos, em tres ·vias, A
tudo quando foi' JWecTso vara supprimento dos depositos, devendo ante~ rf(' suhmdf r:'l' an dn~paeho elo commandant.e apresentaJ-as ao fiscal g('ral;
R", r~mcUer_ ao rlireetr~r dn. contadoria os pcutdos afim de
fazer a rkel?ra<:ao dr. Icr Sido o empenho da despeza deduzido

da~ :re~per.1Iva.!? P_QD.§1Sl1Uçõe§, P.fQY!dencjandQ ~inda Pl!ra quo
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a~

primeiras vias ·sejam entreg1ws aos fornecedores, afim
de a-companharem os ai' Ligo~ for·nr~: idos <1uando este derem
c~n tra,da no respc~etivo dnposif o;
9", adquirir no mereado. quando lhe fôr ordenado pelo
cnmmandante, os artigos para os quaes não haja fornecedor,
cnntractadn, tendo o euidadn de dirigir-se por «memorandum~
a àiYersos negociantes afim de fazer a compra :áquelle que
mai~ vantagem offereecr;
___
lO, receber todas as contas acompanhadas dos pedidos ou
1·rqnisiçõns qne as motivaram, visando os attestados ou recibos passados pülos cncmTPgados dos depositos c enviando-as
ao rlircdor da rontadnria, ff'mlo em vista o disposto no arfigo 8.
1 I, prorcder· de mudt• a fpr· sempre em deposito as peças
•ir; 11niforme lJC'ePssarias. ltl'!ll Ctllnn os artigos previstos nas
•iiYrr·sas tahellas rk disl.ríhuir,iio •~nl vigor;
1~. nãn p!'f'nti IH i r qun Sf''.iam rrcebidos 11os depositos arr r:.:11s T'f'JJH'IJi·dns pt~las r·epni·f.ic~.i)e~ ~~·m as eompnf enf.eR guias
dn r-~~~~.olltinwnf,, dt~c;parltatlas l'f''" enmrnandartle, nas qnaes
cil'\1' lnn~:ar o sn11 yisl.n;
1:J. aeomJmnltar ~~ dar r•scfarP('.irncntos preeisns á comn!i~~5o nomeada vara halmwcar a r.arga do Corpo;
L 't.. p1·csi ar ao com rnanàantn P chefes de repartiçõe~ ou
t!elles r(•quisif.ar todas as infnn11açõcs nceessarias ao ser'Viro·
-. '1r•. assignar os annuneios chamando concurrencia para o
fornecimento de todos ns arf.igos de que a corporação possa
precisar·, as de venda dP anirnars imprcst.aveis, lavagem de
ro11pas do hospital, ct.e.:
H>. remetttPr ao ('.fllrl~~:mdanle. em março, at<'- o dia 20,
a relação organizada, flf' :1ect,rrtn com a instrucção que acom-·
panha n deercf.o n. 7.7GI. de 2~l de dezembro de 1909, dos bens
moveis que fon~m adq11 iridns, alienados ou clesearregado~ no
··.nrrer do anno :mf.erior. em .ianf'iro. até o dia t!l, c a dos ser" iços feifn.c; pel:t. I'Ppal'l.it:.ft" d11 r·:ud.e n anno findo, afim do
0

;

l'llllsLar do rnlaf.orio ~era!:
17. eonununicar 'ao cOJtHnantlanfr~

quando q11alq11er· for-

w·c·ndn!· mcnrrcr r'm nlll lf.a:
1R. :;:;olieitar dn c.nrnmanrlant.e .. quanrlo julgar· eonvenientc,
a nomea1;ão da ennmLis:=.:fto. qnf' rlr~\ er·á dar em consumo os arLigos em m:ín esf.ado I' rcenJhiclos na AsRisteneia;
1 n, nfln eonscnJir que sejam ennscrvados fóra da carga

ns artigos c;nl.r:vlns na l\:-~sisf.nneia;
:?0. JH'Opnr· as prar,:1s qw· dPYf'Tn servi,. c·nnto f!IIIJJregarfof'l

d:1.

r·cpartic.~iio:

t\ r L H7. O rf i l'f'I'J.nr· ·d<t assisf.Prw,i:l

tJ,,

·

maf.nrial rcsirlirá nas
l'I'PXÍlltirfadr>:-; do qrwrf,·l. ~~nrnpan·t'l'r;í. ans im~cwiios, de ac(/•rdu .''·Oill a t·.·w:tl:t. r·p:·"lv~'r:i. fndn n qtw ~;(', rnfl'rir· ao serviço
mal nnal.

Paragraphn 11nico. i"11·t·;i ::11bsl.ituido quandc• afastado do
n::orTicio dr suas fnnf't:.õ"s pnr urn rln';; cnmmandant.es do coml'~mhin~. dPsis-nrtdP fH''" t·nrrtrlt:tnd:tnff'.

Art. 8H. n assisf.enl.n do l'es_snal 1S o auxiliar imm~diato
tln fiscal geral em fudo rtnanf.o rl1sscr reRpeito ao pessoal.

:\(:'I'P!) IJ() l'IIUEH

Art..

8~).

EXEUUTIVU

Gowpete-lho:

l", detalhar o set·vlço da~ uompanhlas, _a::::;::;üdJr f~ dividit·.
w.; p;tr·adas, observando o asseio e uniformidade doti fardamentot;, assistir aos cx:erf~it;ios geraes, vigiar sobre n cumprimento integral das ol'deus do eommando por part~~ dos offieiaef; e praças;
~", organizat· ,, tr·azer om dja as escalas de servit;o dos
officiaes c aP.siRi.;r :i. disl.~·ihuiç~ln do boletim pelo sargento
n.i~Hlante;
.
·
:1°. rccdJül' n n~r111 ir as pal'l.e~ diarias e lodo:; os papeis
qun I enham de ser pr·cscrrtcs ao fiscal geral; organizar o
wappa de força;
'I", t.er sob sua g11arda n are!Ji vo, bem como rlevidament.e
relar~inllêHiiJ..; os JltOVeis (~ ulnmdlios da casa da ordem, velando
pela

~;na

boa

eüns~~rva(;ão;

!)". velar pant qrv~ lwj;r, o maior escrupulo f\ "'xactidão na
e~r:ripl.urar;iln dos livr·•,:• da cHsa da ordem e na nrganização
dP lodo~; o~·; mappas ~~ rúais JJapei:; f(lW tenham dA ~er forne-·

cúiP:; prla n1esma rep;n·ti<;ã11;
ti·, uã.o pennitttir que o,; r..orueteiro.c; alt.1Tm1r qs foqu~?~
e:d~rlwl~'eidr.J~;

na respe1;Livn ordenança;
·;··. prender qualqrwr· praça sempre que a bem da rlisci~
pl irta l'nt· necessal'io, dando logf!. parte ao fiscal geral;
H", ~et· aet.ivo, vigilantn e dedicado no exercício de sua
Jurwf;fio. dn modo a f~sfar prnmpto em tndas as occasiõcs neecsE'arias;
9", enviat· á scerctaria, afim de serem alli archívados, os
ti.oeumentos que tivct· recebido e cujos despachos tenha cumprido, bein eon10 as partes diarias e mais papeis que devam
ser guardados na mesma repartição, archivaudo na casa da
Grdem os mappa.s, escalas e roteiros;
1o. organizar e assignar a relação da moradia dos offiria(l,~, affixando-a no est.ad(l -maior;
11, propor· ns pr-:1 1:;1.'1 IJII!~ dr,vant ~crvir enmo empregadO!{
da repartição;

Art. 90. O assi:;f.cnte do pessoal residirá junto ao q•Jarf.eL eomparcecrá aos iuccndjos conforme a escala e, nos casos
fortnitos da ausencia do fiscal geral, providenciará sobro tudo
que so referir ao pessoal.
Paragrapho unico. Serú substituido, quando afastado do
exercicio de suas funcçõcs, pelo commatidante de companhia
mais antigo.
Do SEC:IlETAniO

Art.. ~H . O cargo do secretario será exercido por um
ou 2" tenente, da ~·,oufian~:a do comnmrtrlante, escnlhido
denf.re os subalternos da~ P,nmpanhia~.
A.rl .. 9~~.. Gahc-lho:
1··. nrgauizar ~-~ es1_wdir· l"th a ,..,m·respnndencia. segundo as
nrdew; do com1lJando: t·eunir· ~~ lev<1r ao ~err de,spacho a. cor-restJondeneia a Pllr~ dirigida o os papeis t'Plativt)s ao serviço,
os .quaes tenha de visar, rubricar, aut.henl i!'.ar ou dclle!'; tomar
conhecimento.
2°, trazer em dia a escripturação e archivo da secretaria,
não podendo deixar sahir livros e documento~ sem conheciLeis de 19'21- Vol. VI
31.

·J •·
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mento do eommandante e por sua urdem, mediante rP-cibo, e~..
eripturando aquclles que sejam neccssarios á casa da ordem,
f'In horas de exvedienlf', para esclarecimento e detalhe do
nerviço.
::1°, prestar rsclarccimrntos neerssariuR ús l'Cpartiçõcs d
aos offieiaPs, qnandn nfío ~:e tt·alur 1le assumpto reservado;
.'J." nscripturar JWSsoahnPnte a cm'l'csporuJencia reservada, fazendo t·cgü;tral-a rm um eaderno protucoJlo, em que
serú pa~~satlo o ~:Úmpdrllt<~ rPciJJo:
5°, conft•rir (~ t:tlbscren!r n.-:; er~rtidürs e frj~ d~ officios e
demais papnis cung·(meres:
6", conferir ("' nuflH'nticar a~ rópias dos documentos exist.entl•H 11a secrr·laeia, feitos por ordem superior;
7". tlistribHii' o serYiro pt~lus nmannnnscs r auxiliares de
e!'ocJ'i.pt.a, Ji~walizall·dn to~d() o pes~oal. dP modo a muniPr na
SPerdaria a maior ordr•m e di:;;riplitm:
8", ~~~cl'ipt.nt·:u· com o propriu punho os r.ontl'ados de fo~·
Iwcinwnto. assignanrlo-o~ eom o eommaudantc, fiscal geral a
direr~tor dn assisfPncia dn maf.crial:
u·•. ~olirilnr ú rcpnrtir·ão competente o mateJ'ial noc0?!'lario ao :-;r~l·v!t;o. pot' nwio -dr~ lH~dido~. ~~unfm·mp modnlo mloJllado;
·f P, fl·az• 'l' ~1'11lJ'l'f' em di a Inda. a r• se ri ptnraç.ãt•, hem co mu
o ltlllpJta-cm·~·a. dns nh,iecto~ I'Xistcntcs em sua repartição;
'11, nropfiJ' no eommand:mtc as prn~~as que devam ser no-4
mcarlas vara os cargos de arnànucnscs e auxiliat'f'S de e'3··
rJ'ipf:l;
L~. ns~iguar o~ ·~dilm•.:.;

Pxpf'didos:

qur.•. pel:1 socl'etaria, tenham de ser
·

1il", fi'HZflJ' o ar·ehivo na mPlhor ordem, organizando os
r(•sprcl i vos cal.alngos, SPndo o rr•sponsavcl rlirreto pOI' to~a
~ qualquer· irrrgularidadc Yf'rifieada no~ livros, documentm; (
mais pap~f~;
1 J., c.oni'Prir no dia df'f~"rminado o mnppa-rarga da secre~
f.aria:
1 fí. 11iio fcwrwc~Pt' nr•m rwr·miUir que o pessoal da secr~
taría ffwnr·~,·a qnaf'Sf}lH't' rladn~ ~obrf"l livro~~ documentos o mats
papeis da rnpartit,~i'ío, sf'rn qnc rcrf'ha ordem snpcrior·, c;a!vo
oh,iecto ttrgf'ntc d(~ srrvfr;o;
·
16, rwmtrr (•JJtt·e o Jlf'ssnal a maiot· ordem c diseiolina:
17, ter a ~en ca1·go a r•sr~eiptur·ação dos aponl.amcnt.u3
para. o rei a t.orio :mnual, livJ'o de cstntistiea de iuccndios, his ..
torico do Corpo e romrn·omis~~us.
Al·L ü:3. o Sl'nref.nrio do Corpo o será tambnm ua Caixa
de Ht•lwfit~l.)JWia n srJ';i. suh~Litnido, quando afastado de suaR
Juncçüc~. vor um offieial subaltet·no tle~ignado pelo commanf!ant('.

Art. ü 2. O secrcl.:1rio n•sidi.rá nas nroximidaCif'S rlo quc.n·fel ou (•slaetíl'~, nü.o l'nTT~'l'Ú para. ineettdio, nem far(t ouh"Jd
tlt'rviç•ns, salvo easus esrPpd~.JJHH.'S.

A!'f; •. D~. O rHrg-o de jntemlcnfe t;~t:i exr.rddo po11 Hni
sulJalt.t'I'm•. l" tcn~'ntr·, provo~ to pc'o director da a 5Sii:llerwia
do mat.eriuL
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Art. 96. Incumbe-lhe:
i", conservar perfeitamente tmLauos c acondicionados os
artigos da inf..endencia c do rancho a seu cargo, communieando iumwdiatamcute ao dircetot· ua assistcucia do material qualquer estrago ou avaria que occorra.
~", fazer ·posar, medir ou contar o que entrar para a intendencia, nã.o podendo deixar sahir ohject.o algum sem documento· vbado pelo Jiseal geral c dircct.or da assistcucia do
material;
:)", organizar e regisfmr os mappas mcnsaes ü'e fardamento, atTeiamenl.o, equipamento, muares c outros diversos,
entrada ou J'otirada da carga que lhe for feita;
4", ser agente do rancho do quartel eentral;
;::)", prcshu· eout as ti Goll tadol'ia, mensalmente, das de~me
zas nft'cct.uauas JJOI' promplo ~mgamento;
ti", ot·ganizar n halmwPic nwnsal do. rancho, remettendo-o á Contadol'ia, acompanhado dos respectivos documen-

tos;

'i", rcmciJcr ú easa. da ordem, no fim do mcz, a .relação
Llos desconlos a cffeetuar auH officiacs e praças;
8°, cxtrahir e assignar os pedidos de artig-os ncccssarios
ao rancho;
D", propor as pracas vrccisas ao scrv íc,o da cozinha c
rcfeitorio.
Art. 97. AMm do material acima indicado terá a seu
cargo os artigos de limpeza c asseio do quartel, forragem,
instrumental sobrcsalcnte c o cxpediéntc a ser distribuído
pelas companhias, cst:.u.:ões e repartições.
Art. 98. O tcnento intendente assignaná os pedidos interno;, do material a seu cargo, entregando-os ao director da
assistcncia do material.
Art. g.g. O intendente 6 o auxiliar immediato do director da assistcncia do material, morará nas proximidades do
quartel ou das estações c será substituído, quando afastado do
exercício de sua funcção, por um subalterno imlicado pelo director da assistencia dn material.
Paragrapbo unieo. Não correrá para incendios, nem fará
outros serviços, salYo casos exccpcionaes.
UoMMAND.\~'l'E DE CO].lP:-\NHtA

Aet. 100. O eomm::mdanlc de companhia ·é o responsavel
pela rigorosa applieação õ'ai' disposiçõeR regulamentares concernentes ú companhia e que por clle devam ser conservadas.
Art. 101. Gompet.e-lhc:
·1 o, conhecer c ap;pliear· os J'cgularnciitos c ordens em vigor. a cscriptu I'Ut;·ãn g(•r·al do corpo c sobretudo a da companhia, Jlela qual zelar;i cnm o maximo cuidado, mantendo
t\rn dia os seus lin·os e todos os papeis regulamentares;
2", ter couhccimen to perfeito do manejo e applicacão dos
'apparclhos e material eJllpregado no serviço de inceuàio, estando familiarizado com toà'oE; os toques de corneta, regulamentos e instrucr:õcs adoptadas no Corpo;
3", organizar e assignar as folhas mensacs de pagamento
uos vencinwnfos das praças da eompauhia; receber do thcS<~urciro pagado~· a rcf)pcc_tiva impor1~nciu; fazer ~
·vaga-
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m ento á::l prac;.a~, em IH'C!::iew;a dos officiacs suba I ternos cl a
eompanhia promplos no quartel;
4°, dar parte por eseripto das occurrencias havidas na
occasião dos pagamentos, mencionaudo os nomes das pracas
(1ue não foram pagas e os motivos;
5°, recolher ú. cnntao'oria, no prazo de 48 horas, os ven1\imentos das praças não ltagas, at m de o serem logo que reclamem;
6°, abonar com pontualidade as peças de fardamento a
que tiverem direito as prat.:as, Jazendo os respectivos lancamcntos nos livros;
7", observar que as praças não alterem os uniformes c
que os tragam ass1~iados; conservar os alojamentos limpos,
as camas euidactas c dispostas em ordem e com uniformidade
~~ manter a arrecadação I'Hl ''l'dem c todo o material em bom
c:~tado

de conserva~.§ o;
8°, encaminhar ~~~~~'''Piliuuf.cm'mtn informados os requeriu.cnt.os dos officia~'s n rJH'~.l.t:af> rla companhia;
0°, inst.rnir as pra~)aS dg ;;eu t:ommando TlO IUOdo por
1. 1111~ devem proceder em f nelas ilS enndiç.ões do servi,ço c
~;r•!'\:tl' ~'i de:sempenhc.m1 n:; ~:;em; dnv,)rcs com exactidão;

10c fazPr

f'<~mpa,.,.,.:.,·

a"s

f'XCJT.i(~ios

ob-

o Inaior nnnwro de

pra~.:as;

'11, 0onhceer a apl.idfio, habili! ações e defeitos de cada
do seus con1mandados, de n1odfl a poder prestar vromptalllf'nte qualquer informação;
12, inspe:~eionar com a nmxinm attenção os papeis que
tive!' de assignar· ou rubricar, afim de evitar erros ou omis1':11

!3Ões:

13, não consentir qtH' pessoas estranhas á corporação
pc!'maneçam no local em qne RC cffectuar o pagamento dus
vcnrimentos dàs praças;
14, não fazer descontos 1ws vc11cimentos das praças, a não
~;r r por ordem superior;
15, propor O saegCnf.o qlll' den~ CJICarregal'·-SC rfa arreca.dar;Jo da r.:.Jmpanhia;
16, communit..mL', pnr ~~scripfo .ao fiscal geral, denf.ro de
I r c:~ dias anl.es. quando alguma praça haja concluído o seu
tempo de S8rvi~.:o n 11ãn tenha requerido engajamento ou retngajament.o;
17, verificar que se.iam préviamente marcadas com o numero da pJ·a,:a c daf.a de dü;f.rj}mição todas as peças de fartimncnto a ellaR destinadas;
.
18, exigir dos nfficiaes subaHernos a coadjuvae.ão que
nellet; neecs:..;i ta r· a lJem da or·dPnt, instrucção, diseiplina c esnipf.ura(,'ãu da eompanhia:
19, ler diariamcmte o buletíw dfl Corpo, lan~:ando nu fim
;~ palavra <~Seicnte:~ c sna rubrica;
20, permanecor 11n quartel, durante aô horas dP. cxpe~
dit~llf.l'. r· f:IZf.'I' os ~:•·r'\'i,··)<; qnr. lhl" ~011hP.rPrn pnr f'sr:da P. os
"\f r;u'J ·d Ílln ti' •.~ que llll' f._, t'l' ' ' ' di· f' '1'111 i nado:-;.
Art. 10~. O eonltWlnd::mLc da eompanhia spr~. :::;ub;:;titui-uo. quando afastadn de suas funcções, pelo eoadjuvante de
companhia mais an!igo, e nos impedimentos fortuitos pelo
seu coadJuvante. E na falta deste pelos segundos tenentes
chf fes de estação promptos no quart.Pl, suecessivamente por
orden1 de antiguidade.
'
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COMPANHIA

Art. 103. O tenente coadjuvante de companhia é o \mmediato do respectivo commandante, a quem auxiliará na manuten(}'ão da disciplina e applicação dos preceitos regulamentares e dos boletins.
Art. 104. Compete...,lhe:
1°, conhecer os regulamentos e boletins em vigor; a escripturação e papeis da companhia; manejo e applicação dos
vpparelhos e material usados no serviço de incendio; distinguir com facilidade os differentes toques de corneta e perfeito conhecimento dor;; regulamentos dn instrucção adaptados no Corpo;
2°, auxiliar o commandante de companhia no pagamento
de vencimentos e fardamentos; nas revistas de fardamento:
em todos os serviços internos da companhía, nos quaes necessito da su:t coadjuvação;
3°. conhecer todo o material a cargo da companhia e zc-·
lar pelo que lhe for distribuído;
!to, fazer scrviç.os que lhe caibam por escala e aquelles
[1a.ra que for extraordinariamente designado;
r; o, ler diariamen f e o boletim rto Corpo, lançando no fi rn
a palavra «Sciente» n sua rubrica.
Art. 105. O coadjuvante de companhia será substituído.
quando afastado·, do exercício de suas funcções, pelo 2° t.PnePte chefe de estação mais antigo, prompto para o serviçn
nn Qllartel.
r:T-tEFR DF. ES'l'AÇÃO

Art. 106. Os segundos tenentes chefes de estação são
auxiliares dos commandantes de companhias em todas as s~aq
funcções nos serviços internos da companhia, quando prt)mptos no quartel, e cabe-lhes o commando das diversas esbtções, si para elle nomeados.
Art. 107. Incumbe-lhes:
1o, ·manter a dicipliina ~entre seus subordinados, vigiar
pel~ appl!c~v:fi.o exacta dos preceitos
regulamentares e dtJ~
bolt\tim~. sohre o mnnejo e applicação do material usado na
extincçã.-· de J!lC~ndios, distinguir com faeilidade os varie~
toques de !Corneta e perfeito conhecimento dos regulamento~
de iDstruccão adaptados no Corpo;
2·', coniwcer ~ P~~edpteraç·ão, da companhia e to1l':-~ r.~ papeis de serviço;
·
3°, assisth· e auxiliar o pagamento dos vencimentos e
fardamento ás p!'aças e auxiliar o commandante da companhia nos servicos in f crnos da mesma. conforme lhe for
designado;
-i•, conhecer todo o material a cargo da companhia e zelar
pelo aue lhe for disfribuido:
5°, ler diariamente o boletim do Corpo, lançando no fim a
palavra «Sciente,.. e sua rubrica.

Art.. 108. Qn:mdo rlflslarado no commandn dfl f'Stãção,

rnmpr~-lhn:

·
1 n, p11rmnnrerr dia P noii.P na rstação ondo rrRidirá, não
podendo sP. nfanla'' ~Pm p0r·missãn;
~~n, cuidae cnm o maior· zrlo IJOI' iodo o rnatPriaJ e muare~
r~ scn rargo;
·
:~o, dar íYs cxercicios qun forc~m prescriptos;
-1°, rnqnisil ar· ela assisf í'IH'ia do material f.od<is os ob.if~ot.os·
P rnaU•rial pt·t•cism; para o st•r·virn da esla•;ão, clt.ia assisiPIWia
:-~(, sal isfa1·:í. 1'11111 o vislil do fi~enl geral;
:)n, .eonllrrer' a rêdc dt~ ahaslcciinrnlo de agua pcrLeneentA
n zona dn blla csl :v:ão;
()", organizar c ter t'm dia toda a cscl'ipf.urar.ão de sua
PSI.ação e escalar o pes:~nal para serviço;
7", fazf'l' a padn diar·ia das Ol'f'OI'I'I~Ill'ias~ dl' arc·tkdo rom
o modf'lo adoptado;
8°, uirigir os trabalhos tll' ex I inccão de inrendins. quando
•·orr'nr· a ~na <•;.;fação, aiJ~ que ~e apresente. offi('.ial mais gra-dtJado a qnrm eailla a dii·creão:
H", fazm· parln r.ircmusl anciada do incendio a que r.ompn1'1'ef'J' ~11a f'~lai;fío. J'l'~pondnndo aos cjllf•sitos fot•mnlados nn
modnlo JII'O)Il'in, :rddi«'Ínnnruln as inl'nr·ma('ÍJf'S Qlll' ,illlg-:11' ron\1~11 Íl'llf I'S.
Ar f •. 10n. O rnmmandanl n da f•sl.n~·ã.o ~nr:í ~nh~lil nido nos
impNlimonfos fnrfnifos polo ~arg-Ptlto respectivo, ou por nm
ttffirial ou sargrnf n qun sn.ia p:na nssc fim (1f'signado. ·
CAPITUO VII
SERVIÇO 9E SAUDE

Art. 11 O. O serviço de saude será constituído pelos me ...
dicns e pharmaceuticos, com os postos constantes do quadrQ
A, sob a fJirf'cçãn dn um inSI1f'clor com n posto rle majm·.
§ Lo Os poslos de fPtlflnl1~-coronel medico, um de majúr
medieo, e os dn capiUio oculista, I r.w•ntr bact.f'riologista, f.Pw•ntn dentista. major JJharmacf~ttl.ieu n a primrira vnga dn
capi t.ão pharmacrut.ico não serão preenchidos.
§ 2." üs actnacs officiaes flo Corpo de Serviço de, Saúde
cnnt.inuarão a exercr.r aR- suas fnnr.1:.ões emqmmto permmwcer·cm em acl ividadc.
ArL t 11. O tratamenfo dos officiaes e praças será feito ho
hospital do Corpo, podendo, todavia, o dos officiaes effectuar~c em ~nas residencias. casas de ~ande. sanatorio~. eto.. a
juizo da junta mndira r annncncirt dn com mando, requerendo
o~ difnR officiaes.
Art.. 112. Qg officiars, corno as: praças J'rformadas. porJrrão, quando dof'nll•s, haixm' ao hospital do Corpo, fl<'sdo
quf', para csf.n cffcito, so apresentem no quartel.
ArL 113. ·No hospital nl'io sPrfio ar.ceitos rlnentes de mo-

les fia~ inff'rlnosns. o;;.; qn:lf'.<.; Sf'rfín rrrnlhidos a hospitae~ csprci:.tf'R
Art. fl,L O hospital eompor--~e-ha de duas enfermarias,

respcctivamcnt.e, de «Cirurgia>> e «Medicina», para tratamento
flos offjciaes e prar:al:l; de umn pnrn ftatament.o de m9les_tia~
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syphiliticas, venercas e parasytarias; do uma sreção para, temporariamP-nl.e, isolar tnht>rr..rtlosos; de um gabinete para o~
n:am~s fle raio X, elC'r.t.rot.herapia f' ma~sagens; de nm laboraf.orio para pc::qnizu~ rhimicas e haeteriologic.a~; rlc nma
, srreão para l!ydrothernpia e rle nmn pharmncia (' rP.sperfiv,._
lnhoraforin,
Art.. iH;. Para o fr:1tanwntn dos officia•~s no hospital~
J?.(ll'ilu desde logo r~tabPlf't~irtas nccommodai)ÕPR pnt'a f al fim.
Ad. 11ô. No net'l'nfPrio já exislfmte o melhor npparelhndo
depositados o~ Nt.davPre~ e rwatieudas as nPcrnpsi:l::;,
quanrlo rr.clamPm os mNlil'ns nn n jue:tir.n~ na r~lnrirln~.fin da
~('rão

r:aw;a-mol'tis ..

Art. 117. As

desprza~

do

hm~pital.

para as quaps não

hnnytq' doi a~~ão or~amentaria. SPrão pag·as pela Caixa d<' J~:ro

JJnmias, si estn. romporlar.
Art. 118. A jnnla para a~ insp~cçõ,~s rl.e saud~ em easns
rlo reforma, lirr•IH:a. nggergação ou quando determinado rwln
eomman;lanh:. tcr:i a rlenominuc.;ão de (~Junta SnpPrior>.' c ser;\
composta de Iodos O:" merlico.~ presidida pelo respürl.iYn inspnd.or· on nn. Sll:\ falia vrlo ~eu substituto immrdiat.o rm g-ra·dn:v:.'i.n. Je para os outros casos a junta será compo~ta de
qualr·n nwmhrns, f'Prlífo o inc;pt>rtor o pre~idrnfe r. trPs mcdiro~. J~st:! .iunl.a fnnrniona1·ú diariamente n aqur:lla quand-o
ft,r· flf•l.erminado.
Pamgeapho rmico. Os nwd ir o;;~. fJIW Lenh:-tm fnnreionado
na junla onlinaria, não podPrão tomar partr m\ .innfa «Sn ..
ptt inn, quando se tratar do mesmo caso •
.A1·l. H!l. Hão altrilmiçõm; da .Tnnla:
a) inspeccionar officiaes e pra~a~ quo pcdirmn licença
para tratamento rl.e snude;
b) inspeccionar os offichtfls rom ma i~ elo 1 fi dia~ d~
rlorntP,s;
c) os candidatos á praça;
d) u~ praças para' rr.cngajamenLo;
e) os of~iciars quando rcquürPrr.m e as praça~ qnn forem
designados })(~lo com mando, qnando doentes;
/') OS offiriUf}S I~ prllÇllS quo pPdirom. fP.fnrma por inYillirlrz;
o) os conrnrTrnt.cs ús vagas dn medicns e pharmaceuficos.,
§ Lo Das dnllisões rla junta medica cahn recursos para
o Ministro da .Justiça e Negocios Int.Priore8, quando nffiria«':3
c prar:as sp, julgarem 11rejndicados.
§ 2. O recurso scr:í interposto no prazo de cinco dias, a
conl.ar da data da derisão e encaminhado no l\finistro rwlo
commandantP do Corpo.
'Art. 120. Nas inspccçürs tio sn.mln do r.anflidatn pa1·a
engajamento, a junta dnver:í. nsar dP todo o rigor, ronsidf'rando a naf.nrnza ardna do Rí•rviro ·<lP. hnmhnil'O, Pmift.indo o
pa.rceor dnfinit h·o no nwsmo à ia,' ·Salvo casos que rlemanrlem
pesqui?.as.
0
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Ar f
gado da.
cução,

lNRPEC:TOB

no

SFH.VIGO SANITAniO

inspect.or do serviço de saude é o encàrree fiscalização dQ mesmo e da sua fiel exetrá quando julgar opportunr ./

Paragrapho nn ico. 0:.; medi co~ cncaJ•regados do~ serviços
de saude terão autonomia quanto a systemas ou doutrina'!!
scientificas, sem prejuizo da int.erferencia do inspector, todas
as vezes que occorrrrem circumsfancias que prejudiquem os
enfermos.
·
1\rt. 122. Ao inspoctor do ·serviço de saude compete:
1 '\ inspeccionar o quarfel, estações e postos o maior numero de vezes possível;
2°, organizar a ~scala do serviço dos medicas e enfermeiros. mandando-a no fiscnl geral para os devidos fins;
3°, Jll'Opôr fnrln~ as mf'dirln:-; nfPis (t h~~::;-icmP rla cm·poJ·ação;
4". apresenf.ar anHualmenf.f' um relatorio do que houver
f'Jccorrido em sua J'l'p:utic:,fío. e pr~lo qual se evidencie a marcha de seus F;Pnif~o~. prnrondn l.nrlns as mediria~ fllW po~~arn
mf~lhoral-oc;:

!3°, presidir o eonrn r·~~n dM. r:mrlidato~~ aos ln.r,-arrs rle ffifl·tlicos e plulrma·CPnticm;;
6", tomar parte na etmHni::sfitl fie. nrnmm:fín pnra " prPenr.JJirmm!.o dr vagas lHJ scJ'Vif!'' dr~ saude~
7°, nommu· o.c; nwdico'~ qne tenham de servir eomo perff.o~ nos r·.orJW8 de flr~lief.o. cornrmmicanrlo ao
Pllllllllandantfl.
}IOI' n~r~ripf.n. pfna os dnvir1n8 fins:
8°. rubricar 1nrlos oc; livrns de P.~r~l'ipl.ur:v:ãn dP to1la~ all
dcpendcncias do serviço de sâuclo:
9°, velar pelo asseio n rc•gnJaridade de toda a r•scriptnração. hem como dn material a l'~u cargo;
10, fazer qnr Sf',inm insll'llirlns. romn P!lff'l'lllflims. as
praças cmprcg:vlas no hmqdfaJ.
ArL 123. O inspe(·.!.or do f;Prvko <lo snude llJ'nporá n
amannensP. os enfermeiros r• sr,rYcntrs qne julg-ar necessarios ao serviço do hns·pital: tern ao demais. o serviço de
~statistica medica da eorporar:ão. quf~ o fará semestralmente e
tJc onde se deduzam a prnph:vlnxia f' methodos dA nnmhate á.~
molrsl ins mais r•.nrnrnqw~ nr1ra I'Ortlra Pli:J.c; apparPlhar- ~.P.
:1\mDTCOR

A l'f. 1:?1. T1i' da rnmpr! rncia dos demn i~ me,Jir•m;:
1'>, fazf:-r dia ao hosnifal altllm:ulament.r:
~!". 1rat:nmn JHl" rcc·rwc'.fiv:\:1 "''~1idenci:H: o~ nfficiaef1. civi~ e pt·ar~a·~ f!,, ~H~r·vit,·.u :tdivu r• :·ua.:;; famílias. quando ellf":-~
: oliritarem ou I'I'CPhant ttJ·dnnt ch autorid(ldP l'nmp:)tente;
3°. nrPn~al H ~lltenr::~dnrnf•nll•, dn aecôrdo rorn a Pscala, !'P.
fHlcari't~garPm do ~.;prvjl'n ·d:1~': f'!ll't•r·nt:JJ'Ütf.;, de (•it'urgla R mt:>dicina, molesUas \;HIH'l'f':ls ,. ~.,, nltiliti(•a~:. ~~omn da ~:r•eeão
tnhf'rculosos. compm·ef·t~Jrtlo :í·;· nwc.rna~: :ís R hm·as, afim do
J)a:igar· rPvisfzt ans rJofl!dPs:
4°. acompankn· o f:nrpo pur tH'I>.asifío de sna s:-~llida p3ra
inrr·nriin. rinc·nbanwntns. ntc.:
5°, tomarem parte rras rcgpecUvas inspecçüeR de saúde;
fl''. r.xPrnta~·ern os f:eryiçof; qne lhes for determinado e
auxilial'cm 8f'US collegas no~ adns cirurgicos P em todos aquellA:3 em que seja nece~saria urna conferencia elucidativa do

uc

diagno~tico;
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7°, fazerem n ~('I'Vii)O flp f'l11f'rgenr,ia, afim de r;mhstituil'
o medico de dia quando afastado do quartel. a.ttendendn tambem,' quantio nesse serviço, aos ct~amados domiciliares;
8°, permanecerem no quartel até que sejam substituidos
'P.elos que entrem de serviço. bem como não se afastarem do
mesmo, ·quando d(~ folga, e haja incendio ou esteja o material
f6ra em ~ervico.
OCULISTA

Art. 125. O serviço do especialis1ta de olhos. nariz, garganta e ouvidos, emquanto nito fô:r cumprida a disposição do
§ 1° dn art.. 110, fnnccionará. diariamente na serr,ão adre·rir·
preparada.
Art. 12G. Ctnllpef.t~.Jhe:
i.,, comparecer diariamente ao seu gabinete naH horas de
m:pedicnte ou fóra dellas, quando houver necessidade, :1firn
de attender aos officiaes. civis e praças do serviço activo qno
O procurarem, bem como ÚS 'fJeS50:l5 da família ::}U~ 1:~tivrrc:'m
sob tutela dos mesmos;
.
2°, attender anH c1wmadm~ a •1om i cHio :h; pPs~~oas a(' irn:•
Pspe0ificadas:
3°, suhmeVLer n~ ear11lidatos a engajamento,' qtH~ He apr ...
Rentar~m á insperr~fí.o dl" smíd~, a exame rigoro~o .rJn fuw~r'lio-·
namenfo visunl:
·
4°, suhmetter :i inspecção, annualmen:t.e, as praças que
exercerem a profissão de motorista ou quando tenham de ~r·
admittidos nesse serviço;
5°, praticar as intervenções cirurgicas de sua especialidade. Quando exigirem a hospitalização do aoen te, as fará no
proprio gabinete;
(i"\ vi~itar os operados no hospital, á noite, srm11t'e qll'' ~'
natureza da intrrvençfí.o o exi.gir;
7°, 7.elar p.elo nsseio do gabinfJte e do inslrunwntal llt'lf:l
contido. sob sua inteira ·responsabilidade.
_ Art. 12';. (! medico oculista ter(t como auxiliar do g-~1hinete um Pn f'ermroiro.
§ 1." Nfio correrá para incendio, nem far:í. nutros f!rrvi.
~os, saJvu- ea~os ~:'xcepcionaes.
§ 2. 0 Quando afastado do serviço por mais de 30 dias. por
motivo de licen(:a, será substituído por um especialista co'l-·
tr~etado pelo com1t1anr.Iante. ao qnal eaberão toou:; as gratificações que deixar de perceber.
Art. 12H. O werlico ocnlista terá o posto de r~apitãn. po-·
rém Sflm dil'f'ito :.1 ncce~:so. uos ·termos do decr·rto ·11. t :u;~H~.
de 19 de julho de 1919.
Paragrapho unico. Está dirr~f~f:amPnt.P ·!4ubnrdinado ao in ·
spector do servir; o de saúdP-.
1

BACTERIOLOGISTA

Art. 129. Ao bact.eriologista, emquanto não fôr cum ·
prida a disposição do § 1° do art. HO, compete:
1°, comparecPr' diariamente ao seu laboratorio em hora::;
do expediente e fóra dellas sempre que houver necessid:-~d1~,
.quando reclamada pelo Jn~ector do serviço de .saúde.
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2•, P,xccnt:rr " nnnot.nr- rmr'n o~ dndo'1 rs·laf.i:=;t.iro~ torlas n~
pesquizas chimicn-:; n bncf flt'inlog-ira~:
3", manl.rr sua secefío 11FI'Hf'(\lltitda de rilanrirn. a podorrnsnlvcr qualqurr qncsf ão 11111~ duuandr. do RP-11 'oel'edictmn:
-1·', snlirilar, pnlo::. Jllf'ins ofl'iciaPs, o nttXilio do lnRI ilnl.n
~w~drln Cnu; Sf'lllJH'P (JU~' ~~ l'l'~nlnc_~iio 1IP prnhll'ma~' :-w iPntifiens dn lal ncce~sifc.
J\1'(,. t:lO. O lmrteriologis! a niio cnrrPrá para incendi~J
nnm far·:í Olllt·ns spt·vir,~os, sah'O casos exerpeionars! c esttí diJ'I'I'I.anwnfn ~lllll>r'dinadu ao ill."P"rtnt• tio sl'l'\'if_'o dP 8:uírl•'·
Paragrnplto unieo. Qllawlo :tf'n.-.tado do seryic:o por ma.ia
dn ·15 dias, J)or mof.jyo dn lict·m·a, será suhsUt u i<lo IJOI' um
PspceialisLa •~ontractado pelo coiuÍnuuuante. ao qual caherão
1orlas: as grafifil'aÇõf•s quo deix:ll' rlf~ IH!rcrlwr.
CIJUJIWI.\1) JJE:-.:TIST.\

AI'L ·I iH. An rirm·~ifin dt•nt i;;.;l a, rmqnanlo Jüí.o for rnmpl'ida a 'disposição ·do § I" dn :trl.. 110, in~umlrn JH'PR!ar n~
I r·ahalltos dn sua JII'ofissiio nos offieiar,.;.:, civis n pr·aea~ do
spr·vi~;o anU,·o, hem como {t.-..; ;.;11aS familias, •~ontJHti'I'CI~udo diariamenf.n ao gahinf'lf~ d11ranl.f' a~ ltor·as df' eXJll~dimllf'. •~ fóra
dl'llas. quando IJOttVPr TII'f'í'"sidadn, nsi.t'tHI••ndo a .~m\ a••r,.fío aos
domirilios seJlliprt' (jiiO Pila se loJ•nc JH~cessaria.
§ 1.0 Pf~la natureza de suas funceões. está. clle subordina ..
do dircclamentn no inspeetor dn sPn=iço ·de _qaúr!P; não f'.orredi. para inrcnrl i o nrm far:í. nu f ros SPI'vieos. sa l\·n casos excelll'ionaes.
·
§ 2. 0 Quando afastado do sm·viço por mais de 30 dias, por
motivo de liecn~Ja, será suhstitnido por um cspecialisf.a confraetado pelo commandan[.P, ao qual f'~ÜH'l'fiO fndR~ as gr•utifiC:l('ÕOS quo dPixnr dP J1f~I'N:'ht>r ,,

Art. .132. A sncruo do raios X o clectT·nl.llrrapia ~er!l di ...
rig·ida por um dos n)rtlico.s da ~~nr']Wl'llf;'fi.O.
Art. 13:1. ~\o rncnrTPgadn dos raios X comprtc :
1°, Pxecutar todos os. snryiços Jnssa P-Specialidade, orga•.
nisando o repositorio clinico n ehwidnt!vo dos diagno~ticos;
2°, manff'r :r maior onlrrn em sua scrçüo, propondo t.octas as medidns para a sua rffir-iPnria.
Art. 13·i. O medico encarregado. da secção de raios X
porcciwr:i. pela Caixa de Economias mEa gratifimt•;ão a juizo
rio l~nmmandautn, fazr•ndn todo n Sf'l'\ i1;n do Corpo. CXf'l'pto aR
vi.sit.n~ dnrnieilial'o~.

!•JJ.\H:\T.\I:!A

Art. 13r>. Anncxa ao hospital J1averú uma pharmacia
provida fln apparf'llros. HJPClif'rtlllf•nf ns e drogas, dirigiria por
um rJwf1• " dllllS anxiliari'S, snh fis<'alizacão dir'Pcla do in:'pector do -serviço de saúde.
·
Art. 136. A pha:rmaeia tprft, al(m de um deposito para
g1l:lrda do drogas e productos, uma ~ala para manipulação,

,,r:rrns no ponrn r.xr.r.TTTIVO

outra: pnra roce.bimenl.o e

dr~par,ho do roceituario, um gahihinete para f'~rriplm·:wfío. guarda de livros e vapeis relativo~
ao serviço.
Art. 1:17. 'frrão direi lo ao fornrcimPnto gratuito dr medicamentos pela pharmacia os officiacs, praças c ~ivis em
~ervi~·o do CoT'po qtw adoecerem Pm acto do set'\·i«;o.
Art. 1:18. 0:;; medicam(ml os forncridos pela pharmaeia
aos officiacs c r>raças aeti\·os ou reformados, wm:üonistas da
Caixa ele Bcncficencia, dvis em serviço no Corpo c snas famílias, sel'fio indcmnizados m<'nsalmente com rlrsrnntn 1ws
vencimentos.
A f't, •. 1:m. Aos nffic iaes, pra\as e civis em sf'rYi~o no
Corpo a phannacia cobrará 20 o/o sobre o custo dos medicamentos manipulados na pharmacia c ao o/o sobre os importados livrPs de dirl'itos, pct·centag<'m esta quo reverterá m•1
favor da Caix:;t. de Beneficcncia; sendo, porém, pensionista da
referida Caixa, as importancias serão descontadas das pensões ou pago~ os sqpprimcntos até o dia 1O de cada mrz, sn~
pemlendo-se o credito em falta.
Art.. HO. Os mediramcntos manipulados na plmrmacia
P ns J)l'('parados adqnirirdos na JH'a\~a srrão fornecidos ans offiriaPs f\ á:;; praças pt•lo prP\'O dn cnsf o, levando-se em ·!'Onta
as dPspPsns rln vasilhame e 1 O ~1,, para aronrliriouamonlo.
Art. H1. As rccnitas não assignadas pelos mcdicos dJ
Corpo ~H) serão rlc~parhadas depois do ~~,~isto" do medico de
dia; nos ]Wdidos de preparados pnrn os ~arg-enLos P pra~n-.;
I'Xig-j 1'-Sf'-i\ U lllf'Silla forrnrtl i dnrl11,

CHEFE DO SERVIÇO DR PHARMACIA

Art. 142. Ao chefe do servil;o da pharmacia compete:
1o, velar pela guarda e conservação de todo mat-erial da
pharmacia e suas depondcncia.,;;;, sendo rcsponsavel polos extravios c estragos que se d-erem por descuido on negligencia;
2", dirigir todos os trabalhos da pharmacia. c suas dcpendeneias, distribuindo-os pelos seus subordinados, conforme a
eompetoncia de cada um;
3°, fiscalizar os s0rviços de seus subordinados, dando parte por -cscripto das faltas quo cnc·s. :c.ommetterem;
organizar diariamente os pedido.s de que houver mistér
para sortimento da pharmacia, apresentando-os ao fiscal geJ'al ah~ ás JO horas dP cada cli3, por inl.crnwdio do inspPctor do
seryiço de saúde;
!l", solicifay· do inspf'"! n' do sPrviço de saúdr quando jnlp;ae
ncccssario, para sah·agu::. dar •.;na rPsponsabilidade, o exame
e vet·ifiração do consumo dos artigos cmprcgadüs ou inutilisados em serviço. Esta ~olicitação estender-se-á igualmente ao
P-aso .de se f.ornaJ' nee('ssaria a apuração dos responsavcis por
extravi'1s ou estragos, (fUCr dct crminados por incompctorwia,
quer por oufro qualquer motivo;
no, t.razcl' rm .rJia toda. a escripturaçfto da pharmacia, em
livl'n rubricado rwln insrwef.nr do sPrviço dfl saúde;
r;o, confel'ir, visar e remctter á contadoria, mensalmente,
as contas dos officiaes e praças effectivos e reformados, civis
e pcn':lionistas da Corporação, que .serão acompanhadas do!
0
'"- ,

AC'rnR

no
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respecl.i vos calcnlos, determinando a percentagem a ser recolhida á Caixa de Beneficencia;
8°, apresentar mcnsalménte um mappa demonstrativo do
movimento do receituario c semestralmente o balanço do stock
de drogas e apparelhos ISOb sua guarda;
.
go, apresentar annualmento ao inspector do serviço de
saúde um relatorio do todos os trabalhos executados na pharrnacia, afim de figurar no rclatorio geral a ser apresentado ao
Ministro da Justiça;
10°, o chefe da pharmacia proporá, por interrnedio do
in.spector do serviço do saí1de, os empregados necessarios ao
serviço.
.
Art. 143. O chefe da pharmacia não correrá para incendio
nem fará outros Rerviç>o~. ::mlvo cn~os excepcional"s
OPPICL\T~R

l'TTAHMM!EUTICOR

Art. 1·-'14. Aus officiae~~ phal'maceuth:os compete:
1°, faz,•r· dia :í. pltar·m:-~cia. eonl'orme a escala, pernoitando
no quartel. afim d1~ yrJ'ifiear n:; medicamentos inanipulados
pelos praticos;
2°. aviar ~~om pron1ptid::i.o e o maximo cuidado fodo o rcneituario con~tantn do 1ivt'o do hospital e das rrreitafl formula ..
da c; ou visa'f.1as pelos m,·flitcos do Cor:po;
3'\ nã.o substituir por outro o mcdicam8nt.o pres·cripto,
ainda que este não exista na pharmacia. nem ait,erar sua quantidade, quando esta lhe par'f'Ca f'xaggcrad::t~ cmpprindo-lhe neste
caso não tomar nenhuma rc.::olução ,sem consultar o chefe do
serviço pharmaccutico ·e, na ansf~ncia deste, o medico de dia.
4°, registrar: no respectivo livro de fórmulas, todas -as receitas prescriptas e visadas pelos medicos:
5", dirigir ao chefe dos pharmac-euti'cos uma parte das
occorreneias havidas durante o seu serviço;
6", confrrir com mirmdencias a entrada ele drogas P espeeiaJidade.:; pharmaccutica~ pedidas pela pharmacia;
7". conf'f'ecionar a Iisf.a dos prdidos e faltas para supprir
as quantidades gastns no aviamento rle formuJac:, aprrsentando-a diariamente no chefe:
18<>, não entregar artigo al,gnm da pharmacia seni'io (t vista
dn documento devidamente legalizado:
9". pedir á Assistcncia do 1\faterial os medif~amentos que
faltem na .pharmacia. na :msencia do respectivo chr>fe, dando
1~ehmcia log·n QllO o mrsmo compareça;
1O. nã.o sn afn~f.ar da plwrmacia. s0m rpw f f'nlw. sido suh-sf iluid() pt>lo phai'Ill'a<'ent.it•.o de sP-rvic:o;
11, os offieiae.·~ ph::~1·maennt iro.c.; ~.u.hmfo~ 11ão correrão
lJai'a. iiJCf'rltiÍII_ r!Pill f:p·fi,, llllf.l'0.'4 ~:t'l'\ ÍI~O~, ~·al\'11 f':l'~O~ f'XI'P ~
JH~ÍO!HlP~~.

Ci\ PITULO Vllf
D.\ l'!llN'I':'\J)IlJIT \

Art. HG. A cunf.adoria Lrm a ~eu cargo o examf' da rereHa e despcza do Corpo, n proces~~n de legalização das cont<u~ enviadas ao 'I'hP:'nJ1ro~ 1• n p:tf~:llllNJfo da~ quP llw caibam
prlo RPgulamento.
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Ar L. 146.. E' da COlllilelencia da contadoria:
1 ", organização do pagame11to mensal da folha dos nfficiaes effectivos c praças reformados:
2", conferir c pagar as folhas das praças effectivas; or
ganizadas pelos connuancl:wtes de companhia;
:r·, escripLuraçãn dos I ivros precisos á boa intelligencia e
discriminação dos dinheiros entrados c sahidos, de conformidade com as disposiçõe:-; lcgacs, instrucções adopt.a.das em
virtude do decreto 13.7 't li, de 3 ele setembro de 1919, c dcnmis ordens que a respeito forem sendo expedidas;
,í", justificáç.ão dos er<'ditos extraordinarios e supplcrncnf are~~. a.conrpanhada de tabella discriminativa;
G", estudo dos art.ip:n:~ da lei orçamentaria para que as
L('SJlt'zas não nxecda1n ;í~~ r<~f':peel ivas rubricas c <~r·edil.os vof.adn.-.;;
W, laJH.:anleldo

cas das Iris
Jnf'Pius
'i'',

das lltdas explk.al.ivas dos atLig11s e rubrir('cebi-·-

antor·izat.iv:-J~; 11os papPis eoucorncnfes a
f~ J)agantenlus df~ dinl11~iro;
f\XfT<li'Çfin da~ enrdas de ar! igos l'orneeirl"" ~·.s

n~par·

t if:(H':-:.;
R", elas:-,iJica~;fío de

f nelas as dc~;vczas effectuadas c autosegundo a sna natureza P especie c eseriptural-aR
convenientemente. por eruditos, consignações, suhconsigna~,;,õcs. S 1\iam ou JJão dn exercício corrente;
9", registro dos comóromissos provenientes das autorizaões ele fornecimentos, passagens, transportes, encommendas,
,,bras e outros semelhantes, emanados de actos das autoridades competlmtes;
1 O, organização de nrn bahnccte mensal do estado dos
tr<'ditos;
H. a eont.adoria funeeiouará todos os dias uteis, aurant~
as horas de expediente 11n quartel. salvo caso 11rgente e ext.r·éwrdinario em qne seja necessario prolongar os trabalhos,
ou determinar· que estes se effectunrn em dia feriado.
Al't.· 147. As eonL:~:~ a pagar pela Caixa ele Economias,
~~·Tão apresentadas Pm "ma só via, que servirá pa:r.a ,justificai' a escript.uração do I i vro caixa; aqucllas, cujo pagamento
corra por conta dos crcditos consignados na lei do orçamento,
serão apresentadas em trcs vias, devendo rernetter-se a primeira e segunda c bem assim os respectivos pedidos á Secretaria da Justiça, no maximo até o dia 18 de !Cada mez, para o
r.Pccssario pagamento pelo 'fhcsonro, constituindo a terceira
\·ia documento do archivo.
Art. 148. O pagamento das contas .:::2rá feito só mente
;:tos r·espectivos signat.arios, representantes ou legitimas proc.uradores. que deverão n~uovar suas procurações em .ianeiro
de cada anno, ob~ervada a exigenr.ia d::: ~ertidão de vida do
et~nstituinte em janeiro e junho.
Ad. 11.9. Os doCtJitHmtos ria rP.t~~ita con~t.arft.n de mna
.c.t• via, declart'ldas as importaiwias f\Jn bo11"tim do Corpo.
\rt.. 150. As importancias das contas de fornecedoreH
qw~, avisarlos para reePhcl-as, não compareç,am no prazo de
oi f o dias, serão escrip1 n radas em deposito, que prescrever{t
ll(J fim de cinco annos.
Art. 151. A conbtrloria retirará mensalmente do Thesour·o Naciona1, por adcantamento e mediante requisição do

J izaclas,

.\(;TOS IJD POlJElt EXECUTIVO
t.ommunrJ~~. a quantia ne~:rssai·ia (lS tlespczus cnm' o pessoal,
~j Ut't.an do enHI a::-; com a ntesnm l't'}mrtit;ão deu tro de um mez.

Al't. 15!!. -'\s qmmUas abatidas nos vencimentos dos ofl'ieü\f'.; c pi'U(.'US t\ as provenir·nles tle ceonomius feitas no
f n rd:tlliCTÜo on no rancho, o pruuneto da renda de urfigo::;
iw··l'l'\ Í\l'is, srt·ãn rProlhido:::. :í. Caixa de Economias.
Art. ·I [)(l. U pagarrwnto liH'll~at das folhas c relat;ões de
\·cncinwntus sn far·;í IJOI' adeanlarnento á vista dos rm;pcct.i'-'OS documentos, eseriptlll'UIÚlo-st), J)(JI't;tn, as dcspczas na
tiata f.'m qw~ se eonchlir a etml'ercnria, qnc uão po(krá it·
além àn dia 10 do pt·OlH'ÍO nuiz.
A !'I. J G'1. Havt•rá na I'f'J>arti~,:ão eornparl.imcn{n:;; apm-tn·iados ú ~narda dos lin·os de reedta, dos dneUlllllllliJt-i de
despPzas e tanthcm pam o" nnfrns .
. \ri. -Jf)5. AprPscnfar ao ennlliHllldanlo aft; I:J·dt) Jcvel'cinl de~ eada aunn. os nl'l':lllWI\Ins dn despt•za da ('orporar;ão
IHJ anno ·v1ndouro, al'i111 dt• ~r·rPtn rnviadns no l\tini~tcrio da
tlusti~a.

Arf. t!>G. FaZt'l' t) t'Tl!fH'Illtn df' lor.his as lf,•;.;pt'zas de aertlrdo eom Hs insLJ·tH~(fít•s qw• vi~nrarom.
Art.. 157. As tnl'cPiras vias dns pedidos dn fnl'nPt'·ÍilH'Hto,
cujo paganwnlo lenham de ~f'l' fr•ilns no 'J'IH•sonro Nadonal,
serão '(•nviada.s an :\lini~lflt'io da.;Jusfif:a al1~ o dia 1R, as relatiYas aos dias I n. 1-'t. c alé n dia 5 do mez scguinlc, as rdf'renlcs aos dias rrslantcs.
Art. ·IGS. Os diversos pagamf'nlns serão rei!Cis 11a contadoria nns dias umt·eados r•m uma tabclla organizada pelo
rC."J)ertiYn dircet.or ~~ approYada pelo commandantc.

Art. 150. Os fnrnrrPdorcs e eonsignat.arios que smn mofivo jm;tifieado dcixar(•m de eomparf'ecr nos dias llcsignado<J

para png·amenfo,

S(Í

scrfío pagos nn mez scg·uintc.
D!ItECTOlt D.\ CO:Vl'.'\DORL\

~\ri.

J1i0. ·.0 tlir't'dflJ' da CnHiadol'ia ,; n elletllTt•gaLfo e
f'l pf'los lnthalllos da Cnr1l adoria.
ArL 1ü1. Ineumbe-lhr:

l'~"~punsa \

I", inl'ormar c assignur· o ~~~q)l'dien/1~ rclalivo ás despczas
elfed.uadas e ~ cw;Lcio dos t'l't'l~il,os.· con.signados 1~0 orç~a. mento;
!!", eonfer1r todos os I>üdlllo~ ,.xtcrnos, guras dr• pagatucnLos feitos pelo lltcsom·l'it·n e a':i quantias que lhe sejam
carregadas;
:J", Imwat• o <<C·Olll't~l'{'>> ]\aS no f as das uespczas, quando ue\'illa ment.l' proc<•sslttlns. a ui ol'izando o pagamento f'úmcnte depois dt~ terem Q «pagtlf~-st•» do <·ommandantc;
í", formnlar ns f1Nlhlos pal'a o f~xpedientc e propôr a8
tm•uitlas fllll~ ,j1Jiga1' art~l'iadns ao lllllll :.mdamP.nfn do ~m·vi..,.u
I' tamht'JII os nfl'iciar•s ott pl'nr:as qtw dr•vam serviL· na rrvat·lir·ão:

·· f1'', sulieilm· nlettsalllleute as qua11Lias JH'ce:ssat'i:is ao~ pa ..
gauwnlos feitos diJ'I~elanJeid.e JH'ht Contadoria c encaminhar,
ainda, mensalmente, as eonl.as a pagar pelo Thcsouro;
ü'', organizar anuualmentP um relatorio ·sobre u~ serviços aeumpanhado Lle (Iuttdrus e mappas que elucidem os val'iiJ8

assumptos;
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7", organizar mensalmente o· balancete de toda u re-ceita
e despeza, afim de ser enviado com as terceiras vias dos documento~ de ucspeza~ ao Ministerio da Justiça;
8°, mandar recollH~r aos cofres mediante guias despachadas pelo commandan!0, ns rJmtntias apresentadas pelas reparflçõe~, fazeu.do escriptm·ar, de aecl',rflu eom o regulamento;
U", commtmieat· ao eommandante, quando não lho caiba
resolYor, qualquer irT,·gnlaridade que Yerificar na escripturacão ou na g·uarda du1; dinheiros e outros valores indicando o
:·espunsavel;
10, furnccl't' ao dirertm· geral de Contabilidade Publica
do Tlwsoueo Nacional, ou ao funccionario por elle encarregado dr. fiscalizar qualquer repartit;ã.o ou serviço topos o& esdarecimento:; que for·c~m julgauos neeesHarios ao l.Jom descmpculw dessa ineumltrllria;
J L l'umpmuieat· ao eommandanl e o recehiBH'Uto dos adeantaJtu~rüos llH'nsaes l'••ilos pdo Thcsouro Nacional, vara pagamento t.lu~ Y~'ncinu·nlos do pesHoal c bem assim o r8colhimenl n ue rrw.tlqurr qnaBI.ia áquella repartição, afim de ser
a rc·:.pecíiYa ünportaneia .rulJlicatla em boletim;
17!, l.Jalancear nwnsalmentc os ,-:ai ores recolhidos ao cofre, assignando o respt•cl ivo termo; hem assim éxaminar a escripturação dos respPetivos livros, lavrando no livro «caixa»
um tPriJJO onde figur···m as responsabilidades do thesoureiro,,ag·a,Jor.
At·t. Jü.2. O dir•'el or ua Conladuria correrá para incendios~ de aecôrdo com a escala e dt~verá morar nas proximidaLtes do quartel.
Paragrapho uuicn. Nos seus impedimentos ou af:~_ç;ta ..
l'nenlos do serviço, será su!JstiLu ido pelo thesoureit·o.
Tllli;SOUJt.E!H.OLP.\GADOH

Art. Jli3. O cal'go de thesoureiro-pagndor será exerci-

do por um capitão que, si for tirado (lcntre os capitães, será
nomm11do por ]>Or:l.al'ia do J\linislro da Justiça, apostillada
na respectiva cart.a patente; si for, porém, proposto nm 1"
tenente a nomea~ão ~e darü. por pl'omoção ao posffJ immediato.
Paragr·apho nnic·o. Na nUima hypothese não pôde ser
apreHmttado o JIOllle d·~ um offieinl que não tenha o interstício legal.
Art.. 1üí. ~\o Llwsoureit·o-pagauor eompcte:
. t ", l'rccbt'r Jm•nsalmeute no Thcsom·o Nacional as quallt.ias destinadas ús d•)spezas, recolhendo-as . ao cofre mn proseu«; a do eonnnandautc c dos elavicularios, tendo aqucllc tres
ehavos differrnt(•s, respcdivamentn, conservadas em poder do
fiscal geral, do dired m· da Gontadoria e do thcsom·oiro-pagauor;
.~o, reeeber quaeH(JllOl' quantias que ha,inm de entr·at• pal'a.
o cofre <f~om eonheciuwnto ou guia em fôrma, autorizadà pelo
cormnandante e visada pelo fiscal geral;
.
3°, organizar r. apresentar lllens'almcutc ao commando
nm balaucete geL·al da reeeila e dcspcza do Corpo, por intermediu do director da Contadoria;
!,", rffect.uar o 1mgamento d(IS documentos devidamente
legulizados e eom autorização UiJ dircctor da contadoria;
·

AGI'o~.;

110 l'lllllm EXJ•;UU'l'lVIJ

;,", eseripLnr:u; diariauwute o livro caixa;

ti", or·gauizar as folhas dn vencimentos dos ofJit~iaes eUn4;ti vos

c praças reformadas;
7", aprnsnntar ao di reei ur da contador· ia gn ia.H em duplical.a dos dinheiro~.; recebidos no 'l'hesouro e dial'iamente
11 ma no La da receita t~ despcza tlo dia anterior e os eonhecimentos das üuporl.aw~üc-; que lwuver entregue 110 'l'hesouro;
~:;··, escripturar o J ivro de r,~eeita e dcspcza dos dinheiro::; re1:eLidos no Thesouro; o da l'eceita e despeza da pharrna(:ia, reeeita c despeza da bauda de musiea, o livro de dividas, dcseontoi:i e eonsign<t(ó.Ües dos officiaes;
D", m·g:mizar, meHsalmcntc, a receita e a despeza das
t'lHPpanltias conferindo com P:i respectivos conunandantes;
1 O, organizar a rdaçií.o dos descontos a nl'f()etuar uos
intentos dos ol'fieiaes c ve~was:
11, fazer toda a ~~seripturaç:io da Caixa d;~ I:,·rrAfieoncia,
,.,•.I;:Jiv;unentc a f•ntrada c ~;;dricl;t de dinheiro:
.
1:.~. ''sct'i:ptnrar o livt·o de car.·ga. e descarga f'. todas as
quantias rncehida:-> ~~ pa:--,:1s, apr'~·"r·rttaudo di:n·iarnnnt.e ao dir·nr.(nr da ,·,nntadnl'ia, <H• ,~,,,.,.,'1'<1'-' "'~ o n.xpt~dit~rlf,~, o quadro
\ D!l(

dt'lllnmdraf.i\fl do cofre.
ArL ·I();). O tltesour:~ir·o- pa~a'HJt' residir;i ua.-; {ll'ltx:imidades
dn qnarLel fiU m;taçõr.s, nií.o c:nrn~rú para i llct•rrcl in, nem fará
orrLt'O .snn i,_:o, salvo ea:.;os c.x,:epcionaes.

Paragrapho uni co. Ber:i ~;ub:.;Li tu ido quando afastado do
de suas funcf;õcs por um i'' tenente noadjuvante de
companhia a juizo do commandantc, devendo em taes casos
ser balanceado u cofre por uma enmmissão nomeada em
iHJtetim.
~~-·d~rcicio

Ari.. ltlti. A baurh1. dn musi1m :-;eeá r.(IIIJJI":'I :• dn nornen)
fle rn us ir.os cn n;.;f :m tcs da ta LeU a A.
A.rL 16'1. o nargo dn mestre da banda df~ musica. seeá
preenchido por ptiiTnOf,~fín do rnspeetivo ~~onfra--TIIesfrc, ou de
nrn musico de t" c·.lass~~ 11rai~; ll:rllilitadu n de rndhor comportamento.
§ 1." O tioverno, vor·óm, poder~t coittractar sob proposta
do com mando, um c i vil eom a eompetencia nccessaria para
cx8rcer o cargo com as mesmas huuras c Ycncimentos, sem
diréito. entretanto, a reforma.
§ 2. A gratificação do mestre da ,banda de musica será
de 200$000, paga pela verba de3tinada ao custeio da banda;
~i o logar, porém, for cxerc~ido por wna praça do Corpo,
~~~da pereebcr:í. mais n soldo c etapa.
Art. 168. O c i\ il 110meado para. o t·<u.·go de mestre será
di::;pensado pelo noYRl'no quando pela sua condu~ta não convenha c·.nntinnnt· 11o .lli~'Sitln ~~ ,. ;f.ar:1. ~rr,iHito :í. clisciplin~ do
,.

j •

!;.J,SSf'l>

0

t~nrpn.

'" t·::-;'l'::r:

11.\

r: \f\JI! \

!Ir·:

r11

r ':--:r::.\

/\ri. U)!J. Au llw~Lt·e da IJ;!rLla de urusiva vompetc:
le~~

1", trazer em ordem todas as peç.as musicam; pertencenao archivo, organizando par<i. isso o respectivo catalogo;
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2", organizar O JUappa do instrumental, ínOVOlS, éstanles,
{'te., pelos quaes é responsavel;
3°, não fornecer musica alguma pertencente ao archivo
sem que receba ordem superior, lançando no livro de sabidas o nome da pessoa a quem for fornecida e o da autoridade superior que o determinou;
-1°, providenciar nara que se conservem sempre MSeiados c em ordem o aloJament~, archivo, instrumentos, moveis,
etc., c bem assim Tcspondcr pelo asseio individual dos musicas;
~o, dirigir a musica em todas &$ tocatas;
6'', fazer a reda(·~.ão das partituras e extrahir-lhes as
parteR;
7°, examinai' Ds indivíduos ou praças que tenham de
ser incluidús na banda de musica;
.
8", fazer os ensaios nas horas fixadas no horario;
H~', passar revistas incertas nos instrumentos, afim ue
:n~rificar se estão perfeitos;
1 o, pedir os concertos dos instrumentos, allegando os
:tnofivos, bem como todos os ar~igos necessarios ao serviço,
de aceôrdo com a tabella;
·
11, não inicial' n ensaio ucm debandar os musiens sctn
JlCrmissão do offieial de dia;
12, communicar ao assistente do pessoal todas as faltas c
irregularidades que encontrar ou lhe constar terem sido praticadas pelos musicos cuja conducta verificará cuidadosamente.
AH. 170. .A banda de mush:a sú sahirá do quadel para
locar, mediante contracto ou por ordem do commando.
Art. 171. As importancias provenientes das tocatas s-erão
recolhidas á Caixa da l\Ivsica, sendo um terço das mesmas
cscripturadas para compra de material, expediente, etc., e
dous terços assim divididos: mestre, cinco quotas; eontra-me~
trc, quatro; mnsicos de 1" classe, tres, e de 2•, duas.
Art. 172. Todas as •tocatas serão publicadas em l;oletim.
Art. 173. E' expr('ssamente prohibida a sahida de instrumentos pertencentes <Í banda, a· não ser em objecto de ser.viço.
~\rt. 17 4. O contra-mestre da musica será escolhido dentre os musicos mais babeis e de melhor conducta.
·
Art. 175. Para o serviço de escripturação a banda de
musica possuirá os I ivros que forem necessarios.
Art. 176. Em caso de absoluta necessidade os musicas
auxiliarão o serviço de fileira pelo modo que lhe~ fôr determinrHio pelas autoridades competentes.
CAPITULO X
t>OS I:.EGISTROS DE 1!\CENDIO

~\rt.

177. Para o serviço de extinccão de lncendios ficam
do Corpo de t3ombeiro3 os registros assente~ pela
Jnspcctoria de Aguas e Obras Publicas nos encanamCTtf.os de
agua á cidade.
~ Lo Na falta de Iacs registros o Corpo lançará mão, em
caso ·de emergencia, dP quaesquer fontes de agua ou depositas
em que possa supprir ou adaptar suas bombas.
l.Pis de 19·?1- Vo1. iVI
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.. § 2. E' expre~samente prohibido a quem ,quer que seja
utilizar-se dos registros de incendio, sem permissão especial
da InspecLoria de Aguas e Obras Publicas, sob pena de multa
de 1 :000$, que será convertida em 30 dias de prisão na impossibilidade do pagamento.
§ 3. Aos officiaes c praças empregados no serviço de registros de incendio prestará a lnspectoria de Aguas e Obras
Publicas, á requisição do commando, as informações de que
precisem, facultando o estudo de toda a rêde com as manobras
dos referidos registros.
§ 4.'' Em caso de ineendio, a lnspectoria de Aguas e Obras
Publicas será immediatarnente avisada e os manobreiros de
cada districto são obrigados a comparecer, afim de '"erificarcm
as manobras feitas pelo pessoal do Corpo, cessando a respon~abilidade destes logc, que se apresentem aquelles.
Art. 178. O Corpo auxiliará a Inspectoria de Aguas e
Obras Publicas nos eoncertns e reparos dos registros, independente de solicitação desta; e quando o abastecimento de agua
fôr intermitente e não houver registros em todas as1 ruas, es}Jaçados de 100 metros, alternadamente de cada lado, a referida repartição atlenderá aos pedidos do commando para collocal-os nas vlas publicas novas c nos pontos em qne pot·
qualquer motivo se to:r:ncm indisp:ensaveás.
Art. 179. As ruptnras nos encanamentos 011 derivações e
a.s alterações na~ horas de abastecimento. o Jcchamenffl da:-;
caixas para limpeza, cmfim. todos os factos· c ~cr'viços que
possam prejudicar as .manobra~ dos encanamentos em caso de
incendio, ou que possam tornal-as sem utilidade ou dar logar
a erros e á falta de agua, serão pela lnspectoria de ~guas· e
Obras Publicas communieacta~ ao eommando do Cm,po de Botubciros.
Art. 180. A Jnspectorl:l. Geral de Aguas c Obras Publicas
C8tabeleccrá para o recinto de cada thcatro uma derivação dirccta com registro~ que fieará á disposição do. Corpo, a qual
~(, poderá ser utilizada para os casos de inconcllu, salvo autoriz.a(ião daquella Inspectoria.
0

0

DUtECTOH. UO RERVH)O DE REGISTROS

Art. 181. O cargo de director do serviço de registros será
exercido por um official do quadro das companhias, com as
necessariaf; habilitações.
Ailt. '182. Incumbe-lhe:
to instruir os empregados do registro em todas as manobras' dos encanamentos d'agua do Districto Federal;
2°, informar aos chefes de estações as manobras a fazer,
para abastecimento d'agua nos perimetros de que estão encarregados;
~o, requisitar, por intermedio da assistencia do material,
as plantas de que necessitar para orientação do serviço;
4o, percorrer amiudadamente a área do Ditricto Federal,
afim de verificar o bom funccionamento e asseio dos registros,
as modificações introduzidas pelas Obras Publicas e os logares onde houver necessidade de se collocar novos regis~ros;
5°, solicitar da Inspectoria de Aguas e Obras Publicas,
por intermedio do fiscal geral, a collocação, mudança, etc., de
registros;
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6°, possuir um índice da quantidade e logar~s onde estão
assentes os registros, diametros, reservatorios que os abastecem, etc. ;
7°, organizar e conferir o mappa de todos os objootos a
seu cargo, bem como extrahir os pedidos dos artigos que forem necessarios;
·
8°, fazer parte da escala do serviço de manobras de agu.a,
nos incendios;
9°, indicar ao assistente do pessoal as praças que devam
servir nas diversas estações e as que estejam em condições
de passar a empregadas.
Art. 183. No estado-maior do quartel e das estações, haverá mappas da cidade do Rio de Janeiro e das respectivas
ruas, com discriminação dos encanamentos de agua, diametro, reservatorios, edifieios publicos e particulares reputados
perigosos.
Art. 184. O serviço ,de registros terá o numero de officiaes e praças necessarios, a juizo do comfnando.
Art. 185. iÜis sargentos, promovidos ao 1° posto de official, são obrigados a frequentar a instrucção de hydrantes, só
a deixando depois de j1rlgadus habilitados pelo respectivo
direetor.
Art. 186. O director do serviço de registros de incent~io
eerá substituído, nos impedimentos fortuitos, pelo seu auxiliar immediato ~
CAPITULO XI
DA

ESCOLA PROFISSIONAL

Art . 187. Afim d~ aperfeiçoar a instrucção das praçaQ e
preparar os candidatos ao primeiro posto de official haverá
uma escola dirigida por um official do quadro das companhias,
de comprovadas habilittH;·í)cs e conducta exemplar, por escolha
do commandante.
Art. 188. O curso da escola versará sobre as materi!:ls
constantes do programma annexo ao regulamento interno.
Art. 189. Dar-sc-:"t ao ensino earructer inteiramente
theorico e pratico.
Art. 190. Ao director incumbe organizar a escripturaçãt:.
da escola nos modelos adoptados, pedir os artigos necessarios
. ao serviço c propôr as medidas indispensaveis á regularidade
do ensino.
Paragrapho unico. Para auxiliar o ensino da escola, serão
nomeados os adjuntos necessarios, a juizo do commando.
Art. 191 . Quando afastado de suas f\}ncções por mais de
30 dias, o director será substituído por um official designado
pelo commandante; nos impedimentos ou ausencias fortuita~.
o ~mbstituirá o adjunto mais graduado.
Art. 192. A escola f1•r·ú, além do director e adjunctos, dous
profõssores diplomados, os quaes perceberão uma gratificação
pela Caixa de Economias, arbitrada pelo commando ..
Art. 193. Todos os artigos escolares serão forneeitios
pela escola e indemnizados pelos alumnos, quando os inutilizarem ou extraviarem por falta de cuidado.
Art. 194. A matricula na escola será facultativa ás praçaq
eom mais de quatro annos de serviço.,
1

p~ra

Art. i 95. Annualmlltlle

h~verá

concurso entre os alum11os

passagem de classe ou terminaç.ão de curso.
Art. :196. O commandante organizará as i nstrucções, ·regulando o numero de alumnos a matricular em cada anno,
Hs condições de admissão c as de organização e funccionü.mcnto da escola.
Art. 197. A escola será dividida em dous turnos - sargentos c cabos, c soldac11S.
Parag'rapho uni co. Os officiacs, quando solicitarem, po(lerão frequentar, corno ouvintes, a escola dos sargentos e
prestar exame nas épocas proprias, cuja approvação constituirá merecimento para effeitos de promoção.
Art. 198. O dirrctor da escola profissional, no periodo ·
lectivo da escola, fará um srrvien de escala por semana, salvo
casos cxcepcionaes.
CAPITULO XII
1lo CASINO E BIBLIOTHECA

Art. · HH). Para uso exclusivo dos officiacs c praças o
corpo possuirá um casinn c uma }Jibliotheca, cujas obras são
constituídas principalmente de livros c revistas militares c
de bombeiros.
Art. 200. Terá como encarregado um official subalterno do quadro das companhias, semesLralmente designado
pelo commandante.
Art.. 201. Funeeionará todos os dias até ás 22 horas.

CAPITU.IJO XIII
HAS OFFICINAS

Art. 2r012. Para o serviço de concertos é reparos do ma ...
trrial de qualquer especic, existirão officinas de meeanicos
(com secções de feneiros, torneiros, limadores, armeiros, soldadores c gazistas), scgeircis, carpinteiros, pedreiros, corrcei-~
rns, pintores, electricistas c trJegraphistas.
Paragrapho uni co. Além de concertos c reparos, as officinas trabalharão em todas· as obras novas qne nellas se
puder preparar, tendo para i~so machinas, apparclhos e ferramentas necessarias.
Art.. 203. As officinas funccionarão nas horas determinadas no horario. Aos domingos c feriados ellas não funccionarfio, salvo motivo de urgencia em material de incendio.
Pal'agrapho unico. Neli as poderão ser executados trabalhos para qualquer repartição do Est~do, por ordem superior·,
enviando-se neste caso o respectivo orcamento para a devida
npprovacão e conscquentc dcposHo da importancia na Contactoria do Corpo.
Art.. 204. E' expressarnentc prohibido fazer-se qualquer
trabalho nas officinas para particulares, ou dar inicio áquellcs cujos depositas não tenham sido feitos, sob pena de
1·rsponsabilidade de quem os autorizar.
Art. 205. Para o serviço das officina.s haverá o numero
de _officiaes, civis e praças-operarias necessarios, sob a dirc-
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colo âo director da assistencia do material, a JUIZ.o do com-

mandante.
Art. 206. Os operar i os farão todos os serviços de soecarros como sejam desabamentos, inundaçõGS, etc., sendo
para. esse fim diariamente escalada uma turma; em casos excepcnonaes farão os serviços de escala da fileira.
Art. 2071. Os officiaes em serviço nas officinas farão um
servi co de escala por semana, salvo casos exeepcionaes.
CAPITULO XIV
TRANSGRESSÕES DA DISCIPLINA E PENAS

Art. 208. São consideradas transgressões da disoiplina
os actos offensivos á decenoia, ao socego e á ordem publica,
e, em geral, quaesquer faltas não classificadas como crime ..
Art. 209. São em particular consideradas trausgressõos
da disciplina:
·
a) autorizar, promovor ou nssignar petições collootivas
entro offioiaes ou pracns;
b) promover ou tomar parte em rifas entre os membros
dn corporacão;
c) publicar pela imprensa ou fazer comm\}nicnc:ões á
mesma do quaesquer documentos officiaes sem estar autorizado pelo com mando;
d) representar n corporacão sem estar autorizado;
.
e) dirigir petioão em ob.iecto de sorvico ou queixar-se
do superior sem licença destP, on sem ser pelos tramites legaes, o dar queixa infundaua;
.() queixar-se en1 termos inconvenientes e censurar o superior em qualquer escripto ou pela imprensa;
·fi) representar contra qual·quer pena antes de cumprll-a;
h) faltar com o devido respeito ao superior hierarchico:
i) não fazer continencia ao superior ou camaradas de
graduação igual á sua. sejam elles do Corpo de Bombeiros, do
Exercito, Armada. Policia Militar do Districto Federal ou das
corporac.ões militares dos Estados ou ainda do Exercito e
Marinha dos paizes estrangeiros, á bandeira nacional ou em
occasião em que esteja tocando o hymno nacional;
j) falar mal dos superiores ou dos camaradas;
k) ·fumar em presença do superior ou estando de sentiDella. ronda, patrulha on trabalho de incendio:
l) tratar o subordinado com injustiça, offendel-o com
palavras ou negar licença para queixar-se;
rn) demorar a execução de ordens recebidas:
n) fazer manobras sem ordem superior, inandar fazer
toques de corneta ou fazel-os sem estar autorizado ou sem
que seja da sua compet.nncia;
•
. o) mostrar-se negligente quanto ao asseio pessoal, pr<'!lH:hcar o de seus camaradas e a limpeza do quartel;
p) apresentar-se dcsasseiado o estar desnniformizado,
cJ.xcepto nos casos tolerados pela natureza do serviço;
o) descurar dos ohjccto~, material e serviço a seu cargo;
1') errar. estragar por descuido, negligencia e não justificada ignorancia a escripturação de quaesquer livros, eacalas
e mais papeis a sr•u rargo; as~ignal-os, est&ndo errados ou
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feitos sem o necessario asseio; deixar o official, sem motivo
justificado, de cumprimentar o seu chefe quando este oomparecer ao respectivo Co!'lpo on repartição;
s) trabalhar mal propnsit.alment.e e faltar a qualquer formatnra e serviço;
t) servir-se de qnaesqner objectos e uniformes que nao
Pejam proprios, pedil-os emprestados ou emprestai-os aos
Rens1 camaradas;
U) deixar a guarda, patrulha, ronda, posição de incendio
antes de receber ordem ou ser rendido;
'V) sahir do quartel sem licença não estando de :folga, on
nnt.es de saber si lhe cabe qualquer servi.ço;
'
x) recusar vencimentos e uniforme que lhes sejam pagos;
y) embriagar-se, ;provocar rixas e conflictos, andar armado, offender á moral por netos ou palavras, fazer accusaçõcs falsas e jogar a rlinhniro dentro ou fóra do quartel;
z) cazar-se sem pr{'\via participação ao commandante, si
official, e sem licenç.a, si praça de p1·et;
aa) ausentar-se sem lieença por tempo que não constitua
deserção;
bb) deixar de apresentar--se finda a licença ou ao saber
que esta lhe foi cassada, não t.endo, porém, decorrido tempo
que importe em deserção:
cc) deixar de apres0ntar-sP ao concluir o castigo que tiver sido imposto:
dd) dormir, sentar-se ou recostar-sfl m;;t.ando fle sentinclla, ronda ou patrulha;
PP) perturbar o silencio depois do toque
de recolher,
fazer algazarra dPIÜro do quartPl. flXcepto o alarme por occaf,ião dP incendio:
rn receber ~de pessôa incompetentf' qualquer ordem
q11ando em trabalho de incenrtio:
gg) desrespeitar qualquer autoridade civil;
hh) não pagar as divirlas particulares, que cont.rahir,
dando com isso Jogar a rPelama.ções fundadas;
ii) carregar crcanças nn g-rnnflrs cmbrulhos estando fardado;
.f.i) simular molestia para esquivar-se rlo serviço;
kk) introduzir nn quartel hebidas alcoolicas
materias
innammaveis c explosivas srm conhecimento da 'autoridade
competente:
. ll) ~ahir, pen('trar no quartel flOr out.r·o Jogar que nAo
f-PJa designado por ordem superior:
mut) entrar em compartimento em qne Pst.efa ~mperior
sem a devida permissão:
·
nn) beber bebidas nlcnoliras rm ;prPscnça de seus superiores;
oo) fazer t.ransacções pecuniarias com seus suh.,rdmnaos;
_PP) reclamar o servir,o p.am flUe for nomAarJo antes <;te
praticai-o;
·
.
qq) rleixar rlc punir f' de dar 'Parte de seus "lll~ordinaoo.s. em easo dE' faltas e 1.ransgre.ssões da honra ,, do devPr
rrnhtar;
rr) tomar parte em manifestações políticas ou compac~r em grupos. a qualqu~r ·da? fluas casas do Congresso Nacwnal, com o fim de ple1tear mteresses proprios on referen-
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lAes á corporação, sem que esteja, n'um e. n'outro caso, devidamente autorizado;
ss) deixar de prestar auxilio, quando reclamado, para
og soccorros :profissionaes, mesmo estando de folga;
tt) não communicar á administração qualqu.er aviso de
incendio ou .pedido de soccorro que receber.
Art. 210. As transgressões da disciplina, especificadas
no artigo antecedente, não excluem outras comprehendidas
D(· art. 208.
Art. 211. São circumstancias aggravantes das transgressões da disciplina:
a) accumulação de duas ou mais transgressões;
b} reincidencia;
c) ajuste de duas ou mais ·pessoas;
d) ser offensivo 1á honra c dignidade da corporacão.
Art. 212. E' circumstancia attenuanle <i'e qualquer falta
bom comportamento habitual.
Art. 213. São justificativas: ter commettido por comprovada ignorancia do ponto de disciplina infringido.
Art. 21 '1. Os castigos discipJinares para os officiaes de
patente serão os se.guintes: admoestação, reprehPnsão, detensão, prisão e rl3forma.
Paragra·pho uni co. As penas de admoestação e reprehensão podem ser applicad3s verbalmente ou por escripto,
cabendo, no primeiro caso, fazel~s, particularmente, no circulo dos officiaes de patente igual ou superior a ô'o culpado
ou no circulQ de todos os officiaes.
Art. 215. As penas de detenção e prisão serão cumpridas no recinto do quartel, na fortaleza ou em suas residencias.
§ 1. o Quando a falta for de excepcional gravidade a pena
se:Pá cumprida em fortaleza até o maximo o'e 30 dias, submettendo o oommando ao juizo do Ministro da Justiça o seu
neto, para o qual .pedirá approvação.
§ 2. o Sempre que se trate de prisão de official em fortaleza elle perderá a gratificação de exercício.
§ 3. o O official. preso no estado-maior ou em sua residencia perderá a gratificação de exercício, si a nota de castigo declarar que não deve fazer serviço, sendo levada a puniçã.o ao conhecimento do Ministro da Justiça.
Art.. 216. Os officiaes do Corpo perderão a patente
quando condemnados em processo-crime a mals de dous anno~ de prisão, de accôrdo com a lei n. 1.188, de 20 de junho de 1904.
Art. 217. Compete ao Governo reformar os ditos officiaes com o soldo proporcional ao tempo de serviço effectivo
no~ casos de:
1°, pratica de accão aviltante;
2° insubordinação reiterada;
3o' incontinencia publica e escandalosa;
vícios de jogos prohibidos;
5°, embriaguez repetida;
6°, desídia habitual no cumprimento dos deveres:
'7°, falta de gravidade excepcional não comprehendida nos
numeros antecedentes, segundo as fórmas estabelecidas na
legislação relativa ao Exercito e Armada.

4°;
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Paragrapho uni co. Na hypothese, porém, dos ns. 3, 4
e 6 deste artigo, dependerá a reforma de sentença proferi·
da em processo-crime (Codigo da tOrganizaJÇão Judiciaria e
Jlrocesso Militar) .
Art. 218. Applicar-se-ha o Codigo de Organização Judiciaria e Processo Militar, a;ppr:ovado pelo decreto n. 14.450,
de 30 de outubro de 1.920, aos processos submettidos á jurisdic<:ão dos conselhos organizados de accôrdo com a legislação do Exerci to e Armada.
·
·Paragrapho unico. O Corpo se regerá na organização dos
eonselhos, pelo Regulamento Processual Militar.
Ar L 219. Os castigos disciplinares para os sargentos e
praças graduadas serão os seguintes: reprehensão, impedimento, IH'isão, baixa tompornria on definitiva de posto ou de
classe.
§ Lo A baixa definitiva de posto será applicada, medianf o um conselho de disciplina. composto dos commandantes de
rompan h ias, sob a presidctwia do fiscal geral, não faz.endo,
porém, partP- desse conselho o ~ommandnnte da companhia a
qtlfl per-t.encnr o delinquontc.
·. · § 2." A reprchettsão pódo Rcr dada verbalmente ou por,
Psrwipto. cabendo no primeiro cac;;o ser particular un nu ciretllo dos sargentos.
~ ~3. O impedimento o prisão não podem exceder de 30
dias nu recinto do quartel, 110 primeiro caso, e no corpo da
guarda no segundo; ambos os nastigos sem prejuízo do serviço
do escala.
·
~ 4." Si a falta for de tal gravidade que a prisão se effeetue em fortaleza, den'· Sf'r pndida permissão ao Ministro para
rmnctf.cl-a para a praça dc ~ncrra, não portcnrlo f'Xr.edrr dA
00 dias o tempo de prisão.
Art.. 220. Os sargentos c praças graduadas, qnando presos em fortaleza, perdem a gratificação e valor de uma etapa
11nra indcmnizar o rancho que lhes fôr fornecido.
Art. 221. As penas disciplinares para as praças de p·ret
srrãn n:; seguinf.es: rcprchensã.o, privação de pernoite, serviro de castigo. prisão, exclusão a bem do serviço, da disciplina. por inaptidão, c rxpnlsfí.o.
§ 1. A reprchcnsão será feita verbalmente ou por esoript.P, dNmf.n da companhia formada.
§ 2. Os impedimentos, privação de pernoite, serviços de
ca.'-'tig-n. serão cumpridos no l~ecinto do quartel e estações.
§ 3. As prisões nté 30 dias serão cumpridas no xadrez
ou mn cellula especial. com ou sem diminuição de uma das
l'deir;õcs diarias, exceucndo, vorém, esse tempo, até 60 dias,
S'et'ão cumpridas r.m fortaleza. observadas as prescripções esfaheleeiclas no § 1" d!l nrL .'!1 a e 220 para os :-;~rgentus c
praens graduadas.
A!·t. 222. As t'xclusões a hem do serviço, da clisciplina,
llHII'ahdaLle ou por iuap!.idão n a expulsão inhibem oexcluido
'111 nxpulsu do vol!ar ás fileiras do Corpo em qualquPr tempo.
I>aragranho uni co. Não ~~ pcrmittido á ex-praça o canr.~llamento de qualqtwr nota de srm~
assentamento-.:, salvo
qllaudo ~n verificar Ler sido injusta.
Art. 223. São cm1sidnrados ausentes os officiacs, sargc•nl.o!:l o praças de proL que deixarem de comparecer ao quar1el durnnl e !Jl8 horas sem motivo justificado: desertores os
~~aJ·g;pnf o;.;, cahos P snlnnrln" qn'' aç;sim prqcedrrf."m durante 8
0
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dias, perdendo os mesmos o tempo de serviço prestado anteriormente.
Será considerado desertor o official que, sem licenca,
falt.ar ao quartel ou repartição em que servir, por espaço de
~o dias.
Paragrapho unico. Verificada a deserção, após as devidas
publicaoões convidando o official a apresentar-se, será con-vocado um conselho de investigação para a formação de culpa
do · indicado, obedecendo-se a todas as formalidades adaptadas no Exercito, Armada e Policia Militar do Districto Fe-deral.
Art. 225. Todas as penas impostas em boletim serão
transcriptas nos respectivos livros de assentamentos dos officiaes e praças.
Art. 226. As notas lançadas nos assentamentos só poderão ser trancadas com autorização do Ministro, sendo necessario o official ou praça requerer e terem decorrido dous
annos pelo menos, sem haver commettido falta grave.
~ 1. Os castigos impostos em boletim podem, entretanto,
fiem· do nenhum effeito, por ordem do commando, si, dentro
do prazo de um mez e antes de escripturados no rf~spect.ivo
livro, se verificar terem sido injustos, ante perfeita jusUficaç~Io do punido.
. § 2. E' expressamente prohibido o cancellamento de
mais de duas notas a eada. official ou praca, antf~s de dcenrridos dons annos da falta commettida.
·
Art. 227. Picam sujeitos ás penalidades •cstahelecida.~
nest0 regulamento os civis que exer,çam cargos ou prestem
srrYicos effcctivos no Corpo, remunerados ou não.
·Art. 2~8. Nenhum official ou praça se poderá dirigir ou
apl'esentar qualquer representação ou requerimento á autoridade superior sem ser por intermedio do seu chefe de reparUção ou commandante de companhia, e este, por intcrmedio do assistente do pessoal, que o passará ás mãos d~
nscnl gey·a!, quando se tratar de requerimentos, etc.
0
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CAPITULO XV
D.\8 RECOMPP:NBAS,

I-ICE~ÇAS

E DISPENSAS

~\rt. 23f. Ao official ou praça que em servi~o se distinguir sobremaneira ou qne o prestar com intelligenoia, esforeo,
dedicação ou coragem, poderão ser conferidas as seguinte~
recompensas :
1o, elogio em boletim do Corpo.
2'', elogio em nome do Governo, transcrevendo-se em holetirn o aviso que o det.Prminou;
3°, dispensa do sPrviço, r.om todos os vencimentos, até
fO dias;
4°, graduação no posto immediatamente superior a praça
de pret ou a official que se inutilizar em acto de servi~o;
.
5°, medalha de dist.inccão de ouro ou de prata, cr.eada
pelo decreto n. 58, de 14 de novembro de 1S'89.
Art. 232. Para os casos a que se referem os ns. 2 e 4
(tratandn-!~e de officiaes), e n. 5, o cQmmandante dará parte
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especial ao Ministro, mencionando as circumstancias e a natureza dos serviços prestados e propondo a recompensa que a
seu juizo pareça justa.
Paragrapho uni co. As outras recompensas serão conferidas por acto do com mando.
Art. 233. Além das recompensas estatuídas no artigo 231,
os bons serviços prestados pelos officiaes e praças serão retribuídos com a medalha de merito, creada pelo decreto
n. 6. 043, de 24 de maio de f 906, desde q~e tenham 25; iõ e
10 annos de serviço effectivo no corpo~ sem nota que desabone.
Art.. 2;~4. Os officiaes o praças. que em tempo de guerra
mterna ou externa, forem aproveitados em serviços de operações de guerra, gozarão as mesmas vantagens concedidas
aos officiaeR do Exercito e ás suas familias.
Art. 235. E' considerada remida a divida contrahida com
~ Fazenda Nacional, pelo official ou praça que
fallecer em
-Jrsastre occasionado em acto de serviço .
.Art.. 236. As notas de recompensas, retribuições e licenças serão publicadas em boletim ~ averbadas noR respectivos
3ssentamentos.
Art. 237. ~As licenças concedidas aos officiaes e ás praças serã.o para tratamento de saude ou para cuidar de negocios de _seus interesses, sendo reguladas pelo decreto n. f:4.66:i,
de 1 de fevereiro de 1921 .
Art. 238. São compet.Pn t:es para conceder Jicenças aos
~d'ficiaes ;e praças:
a) o Pr'esidenf.e da Repuhlicn, por prazo ~nperior a um
anno;
b) o Ministro da .luBti«:a. ai é um anno;
c) o Commandant.e do t~nt·po. nflí trinta rlias. nM officiae"!.
~ ntP. t.res mezes, ás praças.
tAtL 239. Nas licenças para tratamento de saude, por
mais de tres mezes, será exigida a inspeccão, feita pela ,junta
medica, podendo suppril-a o att.estado medico, para concessão
da licença por motivo de molcstia, até noventa dias, si a autoridade competente preferir n inspeeção de saude. quando
possivel.
·
Paragrapho uni co. Quando o official ou praça estiver
f6ra do paiz ou quando se tratar de prorogação, pedida - do
estrangeiro, será bastante, para obtenção da licença. o attest.arto medico, visado pela autoridade consular brasileira.
Art. 240. O official licenciado, por motivo de molestia,
soffrer:í. os seguintes descontos em seus vencimentos:
to, da gratificaç·ão de exercício, qualquer que seja o tempo da licença;
2°, da quarta parte do soldo. si durar de seis mezes a um
anno;
·
3•, da metade do soldo, de um anno a dezoito mezes;
. 4•, de trns qnnrt.as partPs do solcJo. dp rte:wito me1.es a
flnts annos.
!>", dfl todo n .~oldo. pnr mais f)e dnus armos.
Art. 2iL O official Iicrnciarlo por motivo de molesttn
rm peBsoa rla fa~nili~. que viva na sua dependencia, provada est.a pol' mmos tdonPns t~ l'UfllPlla por af.t.estado nwdico,
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~i a autoridade competente não preferir inspeccão de saudP,·
quando possivel, perceberá :
1o metade do soldo, si a licença não for além de seis
mezes;
:2•, a quarta parte do soldo, si a licença for de seis mP.zes
a um anno;
Paragrapho unico. O official nada perceberá, si a licença for superior a um anno ou tiver outro motivo.
Art. 242. As praças quando requererem licença para tratamento de saude, serão submettidas á respectiva .,inspeccão,
pela junta medica, percebendo as mesmas soldo e etapa até
seis mczes; nas de mais de .seis mews até nm anno, soldo
simplesmente.
Art. 243. O official ou praça licenciada para tratamento
de sande, em virtude dP molestia adquirida em acto ou em
consequencia de serviço, percebm·á todos os vencimentos dnran te um anno.
Art. 244. O official ou praça que, em consequencia de
desastre em acto de serviço, adoecer, será tratado por conta
do Estado, perceberá os vencimentos como si cst.ivesse prompto, contando-se para todos os effeitos o tempo do molestia,
devendo constar rle smJs aRsent.amentos a hora e dia rfo
mesmo.
§ 1.
Tam'bem será contado aos officiaes e praças, para
todos os effeitos, o tempo de prisão disciplinar, de férias ou
dispensas do. serviço com todos os vencimentos; ou concedidn
para tratamento de saude ou passado doente nos bospitae~ .
. ou decorrido em serviço gratuito e obrigatorio por lei, ou
no exereicio de commissões federaes e estarluacs com autorização do Governo.
§ 2 .., O tempo de serviço prestado no Exercito, Armada
ou Policia Militar do DiRtricto Federal, será computado aos
officiacs e praças do Corpo cte Bomheiro'i, sóment.e para nffeitos de reforma.
'
Art. 245. Qualquer tempo de licença, sem ser para ttntamcnto de saúde, não será contado para effeito algum.
Art. 246. Além do caso de molestia, a licença poderá
ser concedida ao official ou praça, sem vencimentos, por
qualquer outro motivo justo e attendivel, a juizo da autoridade competente, sendo para os officiaes até um arino e parn
as _{>r~ças até seis m~zes, e, ainda assim, quando não houver,
preJmzo para o serviço.
Art. 247. As praças, sempre que aUeguem molestia, deverão baixar ao hospital, de onde poderão requerm· licença partt
se tratar fóra deste estabelecimento.
Art. 248. Ao official que, pela junta medica, for julgado soffrer de cancro, tuberéulose, lepra ou qualquer molestia contagiosa, será r.oncedida licença até o prazo de um
anno, percebendo apenas o soldo.
Paragrapho unico. Findo o anno de licença, será o official novamente submettido á inspecção de saúde e, si não
for julgado restabelecido, ser-lhe-á concedida nova licença
por mais um anno, ficando o official aggregado á companhia
ou repartição a que pertencer. Terminada esta ultima licença.
si a junta medica verificar que o mal é incuravel, ser-lhe-á
0
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então concedida reforma, computando-se o tempo dessa licença especial, tão sómente para esse fim.
Art. 249. O official que, durante um período de vinte
annos consecutivos de serviço, não tiver gozado licença, terá
direito de obtel-a, pelo prazo de um anno, por motivo do molestia, constatada em inspecção de saude.
§ t.oo Igual direito, e pelo prazo de seis mezes, terá aquelJc que dnrnnte um pet·iodo de dez annos consecutivos do serviço, não tiver gozado de qualquer Iicenca.
§ 2.0 A duração das licenças, concedidas nos termos deste
artigo, as quacs são isentas de sello, não influirá IH\ contagem de tompn para o effeito de reforma.
~ 3.0 O official que, com direito ao gozo dessa licenca.
deixar de gozai-a, contará pélo dobro, para effeitos de reforma, o tempo respectivo que e lia devia durar, si a gozasse.
§ 4. A liquidação do tempo de effectivo exercício para
nssegnrar o direito a essas Jiccnça~ será feita por decennios
completos, interrompendo-se o período sempre que se der o
afastamento, por qualquer licenca.
§ 5. Essas licenças espcciaes poderão ser gozadas em
parcellas do tr0s e dous HH.'ZPS, por um anno civil, rospectivanwnte.
Al'L. 250. As lieen(~ns para qualquer outro fim que não
soja u •le molestia v1~rifieada em ins{Jecção de saude, só poderão ser I'cnovadas dous annos depois de coucluida a que
hnnver sido conrnrlida anteriormente.
Art. 25i. As liecm;as concedidas aos officiaes e ás praças
r-;erão contadas da data rm Cjl.W os interessados começarem n
gozai-as, denmdo estes fazer a devida communicação, dentro
de oilo dias qnc se ~eguir·em (t sua publicaç.ão no boletim, e
quando nilo o far;ar11, sP!'i'ío riJas annulladas pelo •~omrnan
uantc.
Jlaragraho uniro. Excepluam-se desta regra as licenças
concedidas aos officiacs c ús praças para tratamento de saude,
que serão contadas da data da inspecção.
Ar L. 252. O official ou praça que obtiver licença, poderá
1!0zal-a onde lhe approuvcr, ·cumprindo-lhe, entretanto, indicar, ao eommandante do corpo, f.ratando-se do primeiro, e
ao de sua companlda qnanlo :1 ultÍina, o logar em que J)Ódc~
~e r eneontrado.
Art. 253. E' I ieif,o ao official ou praça renunciar, em
qualquer tempo, á licença que lhe tenha sido concedida. sendo,
lJorém, submettido :1 nova inspecç.ão, se a licença lhe tiver
sido dada para tratamento de saudc.
Art .. 25't. O sello das Iiccncas Rorá pago pelos interessados em estampilhas culloeadas nas guias respt~ctivas. cahondo ao coHmJUndante inutilizar no; mesma~ estampilhas
curn a data c a sua assignat.ura.
Paragrapho unieo --- São isentas do pagamento de sello
as Iicenfas concedida~ 110s fl.'rrnos do art. 249 e seus para:..
praphos, bem comn a:-: qul' o fot'l'm pa1·a fl•af.n.mPHto nos offieiaes e praças.
Art. 255. Aos rcqum•imcnt.os de licença para tratam ente,
de saudo chweruo ser· annexaclas as rc'spectivns actas ele inHpcccão.
Art. 256. As licenças concedidas aos officlae~ pelo
rqmmandante dn ror'JW, dryr:•r!'\rt ~r>r enmmnnicadns ao :Minis ..
0
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tro da .tustica, dentro de l5 dias, proMdendo-s~. ele igual
fórma e dentro do mc~mo prazo, quando o official se apresentar ou renunciar.
Art.. 257. Os officiaes c ~s praças de bom comportamento terão direito a quinze dias de férias annuaes, de
uma só vez ou parcelladamente, a juizo do respectivo eommandante, sem prejuízo da licença assegurada no art. 249 e
seus paragraphos, e sem perda de vencimeQtos, descontandose apenas os Gi::!5 d6 rlispensa concedidos, no correr do annn,
para tratar de negocio.:; de seus interesse~.
§ 1. O official ou praça que for promovido, quando no
gozo de férias, perderá o direito de completai-as.
§ 2. 0 Perde o direito ás férias aquelle que tiver obtido,
nos ultimas seis mezcg, a dispensa do serviço a que se refere
o artigo 258.
.
Art. 258. O commandante do Corpo poderá conceder até
quinze dias de dispensa do serviço n qualquer official ou
praça, com tQdos os vqpetmento~.
0

CAPITULO XVI
lJAS .REFORJ\IA9

Art. 259. ().:; offic.iaes e praç.as do Corpo terão direito
reforma:
1°, por invalidez comprovada em inspecção de saude;
2°, quando estiverem nas condições exigidas pelo artigo 14 da lei n. 2. 29{), de 13 de dezembro de 1910J sendo officiaes, e se forem praças, desde que tenham mais de vinte annos
de serviço;
~o, quando, ap6s o temp3 de aggregação, forem julgad(JS
invalidados por desasLres, molestias adquiridas em acto ou
em consequencia de serviço.
Art. 260. Serão reformados no mesmo posto com o soldo
por inteiro, os officiaes que contarem de 25 a 30 annos de
serviço; com o soldo tambem por int.eiro e graduação / do
~)osto immediato, os que CDntarem de 30 a 35 annos de serviço; com o posto immediato e o soldo por inteiro deste posto,
os que contarem de 35 n 40 annos de serviço; e no posto immediato e a graduação subsequente, os que conta1·cm mais
de 40 annos de serviço.
Art.. .261. Alem do soldo que lhes couber• .:->s officiaes que
~e rcformare:m terão .ma,is 2 % f:lobre o respectivo soldo annual, por anno de servi(~o que exceder de 25, sem direito á~
gratifieaç.ões addicionars de que tratam os decretos n. 103,
de 30 de drv:embro clf~ 1889, e 1!)3 A, de 30 do janeiro de
1890, eomo tambem sem direi Lo :\s gratificações marcadas no
art. 158 do Regulamento que baixou com o deereto n. 6.~32,
de 27 de ma.r<,:o de 1907.
Art. 26Z. Os officiaes que se reformarem antes de :?5
annos, salvo motivo dn lesoos, desastres ou molestias adquiridas em acto de serviço, perceberãD tantas vigesimas quin:..
tas partes do respectivo soldo, quantos forem os annos de
serviço.
~i
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Art •. 263. Os officiaes gradu3idos serão equiparados aos
offieiaes effectivos para os effeitos e vantagens da reforma,
em virtude da lei n. 1. 1.16, de 7 de janeiro de 19t(Jt4.
Art. 26"L O posto mais r~levado para reforma dos offi-·
ciaes será de coronel.
Art. 265. Em caso algum os offieiaes e praças terão direito á reforma com vencimentos. maiores dos do posto effectivo da reforma, as ..;im como não poderão ser reformados com vencimento~=; inferiores a um terço do respectivo
soldo.
Art. 266. Deve ser oxcluido do estado effectivo do
Corpo, ficando aggregado por um anno á repartição ou com.panhia a que pertencer, o of ficial que em inspecção de sa.ude
fôr julgado incapaz, rcvertcmlo ao serviço se estiver restabelecido ou sendo reformado si a junta nH'Llica confirmar a sua
inca.par.idade physica., finda a aggregação.
Art. 267. O offieial nu peaça que Pstiver aguardando
roforma e fallccer antes de Sf\l' esta decretada, sPrá considerado reformado pa r·a todos ns cffeitos desde a. data do
falleeiment.o, uma vez que sP.ia reconhecido o seu dh·eito á
mesma.
Art. 268. Os offieiaes ~~ vraças reformados poderão re~t~i
dir onde lhes convier, co1mnunicando o logar da residcncia.
Art. 26U'. Na contagmn do tempo para reforma dos officia.es c praças, as frac~ões exeedrntes de seis mez.es se contarão como um armo completo, de accôrdo com o art. ~-l" da
lei n. 1.160, de 7 de janeiro de 1904.
Art. 270. lOs officiaes elo Exercito que occuparem no
Corpo postos -super·iores aos seus e que neste .Corpo se inutilizarem para o serviço, serão considerados para os effeitos de
reforma como si fossem unicamente officiaes do Corpo de
Bombeiros, uma vez que renunciem o posto qur tiverem no
Exercito, em conformidade com o art. 4° da lei n. 1.160, de
7 de .janeiro de 1904.
Art. 271. A reforma das pracas de pret. será concedida
com o soldo por inteiro si contarem mais de 20 annos de serviço; no posto de 2° tenente o o respectivo soldo os sargentos
ajudante e intendente c os primeiros sàrgentos que tenham
mais de 35, e no posto immf'diato tambem com o respectivo
soldo os segundos e t.orgeiros sargentos, cabos dn Psquadra e
soldados que contem mais de 25 annos.
Art. 272. Os officiaes c as pra.ças de prct que se inutilizarem por lesões, desastres ou molestias adquiridas em aclo
ou consequencia do serviço, comprovadas em seus assentamentos e em inspecção de saude, serão reformados com o soldo
por inteiro, qualquer que seja o t.empo de serviço.
Art ..2'73. As praças tJUC se inutilizarem, depois 1le 10
annos, serão reformada!:'! com tantas vigesimas partes do t•espectivo soido, quantoH forem os anrios de serviço .
.ParagTapho unieo. Si a moles tia' fôr opcravel, poderá
eunl inuar uma vez •IJUe sn sujeil.n ;í operação.
Art. 27 ,._ A praça qne contar anais de 10 annos de súrviço, quando rceolhida. ao Hospido por mais tlr um armo, será
reformada de a-ecôrdo I(~Ont o art. ·:!73; as que tenham menos
desse tempo, serão excluídas do Corpo, sem direito á reforma.
Art. 275. O soldo da refor1na dos officiaes e praças será
abonado da data do respectivo decreto.
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. Art. 276. Não terão direito a. reforma os civis que exercerem cargos no Corpo de Bombeiros, ainda que tenham graduações militares.
Art. 277. As praças de pret ·quo depois de dous annos de
alistadas, forem affectadas de cancro, lepra, tuberculose pulmonar, serão considera-das doentes fóra do hospital, durante
um anno, percebendo sómente soldo e etapa.
Paragrapho unico. Si findo esse prazo, a praça estiver
inteiramente restabelecida, o que será comprovado em inspcccão medica, voltará ás fileiras; si a molestia for ~ulgada
mcuravel, tei'á a reforma nas condições do art. 272 deste regulamento.
Art. 278. Depois de exclui da com baixa, a praça só poderá obter reforma si a pedir dentro do prazo de um anno, e
provar que está comprehendida nas excepções dos arts .. 272 e
273, ccntados da data da exclusão.
CAPITULO XVII
DOS FUNEHAES, ESPOLIO, MlON'l'E-PlO g MEIO SOLDO

Art. 279. Aos officiaes e praças que fallecerem serfi.o
prestadas as mesma~ honras funebres que aos do Exercito.
Art. 280. Não serão prestadas ht,m'as funebres aos officiaes e praças que as dispensarem em testamento, ou q{!ando
suas familias manifestarem esse desejo, nem tambem ainda
aos suicidas.
Art. 281 . As honras funebres aos officiaes e praças reformados~ que fallecerem fóra do hospital\ sómente .serão
prestadas quando forem por escripto solicitadas por pessoa
da família do fallecido.
Art. 282. Com o enteramento do official effectivo ou reformado, será despendida pelo Estado até a quantia de 500$,
l ·com o de praça, nas mesmas condições, a de 80$000.
Art. 283. Tratando-se de official ou praça, fallecido em
consequencia de ferimento recebido em acto de serviço, as
despezas de enterramento poderão ultrapassar os limites fixados na disposição antecedente.
Art. 284. Quando por qualquer circumstancia as despezas
do enterro forem feitas pela familia do official ou praça,
&quellas quantias lhe serão entregues, caso !=lejam reclamadas
l'en tro do prazo de 90 dtas.
Art. 285. Os commandantes de companhia, quando fallecer alguma praça. nomearão um sargento, um graduado e uma
praça, todos de sua companhia, para, em sua presença, fazer
r- inventario dos bens deixados, entregando no prazo de tres
óias, ao fiscal pral, assignada pelos inventariantes. com o
seu «confere:., uma relação detalhada, recolhendo á Contadoria o dinheiro e valores encontrados.
Paragrapho unico. Os artigos facilmente contaminaveis
que houverem servido ás praças fallecidas de molestias contagiosas, serão de!:3tru idos pelo fogo, descarregando-se os pertEncentes ao Estado.
Art. 286. O espolio das praças fallecidas quando tlJio reclamado no prazo de 30 dias, será vendido em leilão, assi'stindo
a esse acto o commandante da companhia e mais um official
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}Iara esse fim nomeado, sendo o producto reunido ào3 venci·
mentos que não t.enliâm sido pago~; ao fallecido, recolhido á
contadoria, afim <ie ser tudo, depois de deduzida a importe.~
ria da divida á Fazenda Nacional, entregue aos seus herdeilos ou á Caixa de Beneficencia na falta destes.
Art. 287. O montepio dos officiaes do Corpo de Bombeiros
f'erá regulado pelos decretos ns. 942 A, de 31 de outubro de
1890; 2.-í48, de i de fevereiro de 1897; e 8.904, do 16 de ~gost~
de 1911, que dá instruccõeR para a execução do art. Si da let
11. 2.356, de 31 de dezembro de 1910.
Art. ·288. Para abono do meio soldo ás familias dos offidaf's será observada a lei que yjgnrar no Exercito ao tempo
em que oceurrer o fallccimcnlo.
CAPITULO XVIrt
lldH

Al\1.\NUENSES~

M.iXILt\HES E

SEl~\'ENTES

Arl. 28!1 ..Pal'a u serviço dt~ cserlpturaçãl), 1impeza e eOil"'"
:-.et·vacãn de moveis, havf~rá na secretaria, easa da ordem, as~istenêití do material, eonl.adnria. f)erviço d~ saúde, pharmac.ia,
fasino c bibliotheca e ('seola profissional, o pessoal ncccssario,
a juizo do Commando.
Jlaragrapho unico. ]<!.c:;:;,~s logarcs f)Crão occupados por
J;t·aças effectivas do Corpo, tiradas do quadro das companhias.
Art. 290. As pracas empregadas no_s serviços de que trata
0 artigo acima, t01·ão as g-ratificações especificadas nos art.i-gos 60 c 6·í quando, por seus esforços e applicação ao servi~;o
11 mereçam, a juizo do Commando.
Art. 291. Os amannenses não poderão ter graduação surcrior a de 2" sargento, o." auxiliarc.s de 3" dito c os serventes,
de cabo de esquadra.

CAPITULO XTX
)fATEniAL

Art. 29.'.?. O matoerial para o serviço do l.orpo será sempre
mais aperfeiç.oados syst.cmas c dos meihor·c~. fabricantes.
~ 1." Além do material indispensavel ás promptidões do
quartel e estações, haYerá. -em reserva todo o nece:::.sario para
fitlbstituições em caso de desarranjo que EJxijam drmorados
trparos.
§ 2." 'l'odo o material ped.enenntc :10 Corp0, moveis, uten~ilios, etc. fará pal'tc da carga da assistenc.ia in material, que
o distribuirá no mappa ás diversas repartiç.õ·~s. cujos ochefe5
são responsaveís por •sua cxistoencia c conserYação.
Art. 293. Os damnos causados pelos offi~Hws e praças em
n rtigos e material pertencente ao Estado, quando tlevido a
descuidos, negligencia ou imperícia, serão indemnizados com
descontos em seus vencimentos, tendo em consideração o valor
do artigo e os vencimentos do culpado.
Art. 291. Os objectns cxtraviado.s ou perdidos por, inadvrrtencia, desleixo ou incuria, serão indemniz.ados integral'mente. si novos, e proporcionalmente, si usados.
Paragrapho unico. Não serão indemnizados os objectos
do~
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pérdidos ou extraviados por occasião tle inccntlio.s, provamlo-se
que tenham sido cousuínidos pelo fogo.
·
Art .. 295. As avarias produzidas no material rodante ou
fluctuant-e por pessôas estranhas á Corporação s.erão integra_lménte indemnizadas quando propositues ou por falta de cuidado e attenção dos causadores.
.
,
Paragrapho uni co. O produ c to dessas indemniú1ções será
recolhido em partes iguaes ás Caixas• de Economias e de Beneí'iccncia.
Art. 296. O Corpo nelihuma responsabihdade lerá 'pelas
av;J,rias produzidas pelo material rodante ou fluctuante em
propriedade particular por occasião de incendios ou outro.fi
quaesquer soccorros.
AVISOS DE INCENDIO

ArL. 297. Os avisos de incendio podem ser .dauos:
vcl'lmlmcnLe, por <Jualquer pessôa, no quartel central,
nas esla~~ões. ou nas r·epartições policiaes;
ú) pelas linhas telephonicas da H.eparLi.ção Geral dos 'l'clngraphos ou da Companhia 'felephonica Brasileira, dizendo
no primeiro easo o Jogar de onde falla c no segundo o numero
do telcphone transmittente ..
· c) pelas caixas avisadoras. de incendio collocadas na via
publica.
Al'L. 298: Para o serviço especial de aVisos de inc-endio o
Corpo estabelecerá nas vias publicas o numero de daixas precisas, dispondo além disso de uma rêde telephonica propria, ligando o quart-el central a todas as estações, á Repartição Geral
dos 'relographos, ao centro telephonico da pollc.ia e á Compa ...
nhia 'l'elephonica Brasileira. '
.Ar·t. 299. Das caixas situadas. na ;ia nublica serão fornccjdas quatro chaves, .pelo meno.s, aos moradores dos prcdios
~&ituádos nas immediações, proferidos os que se conservem
abertos até alta noite.
§ J. o Serão fornecidas á Policia Militar, guardas civil o
nocturna o numero de chaves que requisitarem afim de dis ...
tdbuircm por suas vatrulhas (; rondas.
§ 2. o Em qualquer dos casos, todas as chaves serão num-eradas, eiJnservando a .secretaria do Corpo l'Cb'istrados o nome o
moradia do possuidor de eada chave. · '
Art. 300. O individuo que der aviso de incendio por intermcdio de uma caixa, (~ obrigado a permanecer junto a ella
até a chegada do Corpo, afim de indicar o local com exactidão
c lhe possa ser devolvida a chave.
Art. 301 • O individuo que der de má fé ou por simples
diversão aviso falso de inc.endio, por qualquer meio do trànsmi.ssão, soffrerá a pena de 50$ a 200$ de multa, com prisão
tlc 30 a GO dias.
Parag-rapho unico. Si o falso aviso rlasviar o Corpo do
lugar em que de facto haja iuG"Cndio, demorando assim os soecoiTos immcdiatos, será o caus<~~dor do transtorno punido com
multa de 500$ c 60 dias de prisão.
,.
Art. 302. As pe11as estabelecidas no artigo anterior serã1J
'indicada~ pelo Commando do ,cor'pQ á autoridade policial
l'CSJ)ectiva.
Leis de HJ~l- Vol. VI
3G
a)

Art. 303. Qualquer autoridaüo ou pess(l~ ~o p~blico ~l.to
receba noticia de um inceudio deve transnuttil-a tmmedmtamente, c em prinieiro logar, ao Corpo de Bombeiros.
Art. 30·i. A policia obrigará a todos os theatros, cinema~
e quacsqucr outros centros do diversões, onde se agglomera
ltabitualtnento muif.u JJOvo, Ot) grandes boteis ou casas :ie ha ..
llitaçõcs collccti\·as. a ter communicações direetas com ()
Corpo, por meio do upparelho tclephonico ou sub-caixa avlt::adura ..
11 aragratJho unieo. Bs:.::as communicações poderão ' ser
(•stabelccidag pelo proprio Corpo, mediante requerimento a
iwJemnizat;ãu adiantada do~ interessados.
Ar f. :.10::;. A~ gr-ande~ fabriea~, ufficina~; f heatrus c
einr'IJHts, hulei::i e ca~a~ de lmbifa~.;üc~ collectivas não voderão
Jnnceiouar ou ~:er habitadas !iClll u ex.amc vrévio tlo Corpo
dt~ Bombeiro:', em cumpi'i\Jlento ás cxigcncias prcscriptas nu
dPcref.o 11. H. 5:!H. de V uc dezmnbro de 19~ 1, c nas ld~
wunicitJUC":i ua parto rela~iYa ás mcuitla~ vrcvenliYas conlt a

ince utliu.
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Art. :JOG. A c:xtinr('ão rJn incentlios t~ompClo cxr-lusiva ..
ao Corpo do Bomlwiros. f'rndo o servi~G dirigido pcl i
eommanuanl.u on por· q11rm suas ypzes fizer, qnaesqucr qu~
m~ntc

};r•jam as aulorida(ks eiYis ou milHares que se achnm pl'efll'nlcs, sub pena de respnnsauilidado de quem intrrvir no mc5mo, concorrendo para flllC os ~uccGlTos se retardem ou sejam. pr('stados tm·diaau•nte.
Art. 307. O primriro cnidado do~ officin~~ ~ praça~ do
Corpo de BnmlH'iros. Pm qualqnPL' inccndio, será salvar a.3
pc::soas r]nc cstin~rC'm Pm perigo. Pmprcgando ao mesmo tcmJlO os ntri~>s prPcisoR para qnc o srrviço· de cxtineção se faça
<-onr a mator rapidcr, ~ o mrnor perigo possiYel .
.\rt. 308. Qnacsqurr contingentes de bombeiros, nacionars ou estrangeiros, que E;c apresentem no local do incendio,
só podeJ'â() ftmrrio11ar com autorização do eommando ou de
qnrm legalmente o rcprrsrntar, ficando subordinados á sua
~irccção.
.
~\rt. 309. · Alt!m das anloridadc~ polieiae~ e outras, quA
~r,jam reconhecidas ou eomparcçam com seus distinctivos, sô
f r•rão ingresso no eórdãn das scntinellas as pessoas munidas
de mn cnrUio assignarlo pelo com mando.,
Arl. iHO. A Policia ~lililar. logo que receba avi~o de incr:n_d~o. mandará sem demora uma força eommandada por um
rfftcw.1 c n.a falta deste pnr um sargento, afim de manter a
ürdern c C\'~tar que o serúço de cxtincção soffra prejuízo pela
·~~gglon~cra;GRO df? po.vo. ll~S pr:o~imidades do predio incendiado, cu.1a 1ort;a ficara a d1sposu;ao da autoridade policial mai4J
gl'aduada qtlO estive!' llO local .
. 1~rt. 3ll . .As autoridades policiaes prestarão todo o
auxll.w ~o com!11and_o ~o Corpo ou a quem suas vezes fizer.
, ~ L_ Pro~·Hlencmrao para quo a marcha das viatura! d()
Cot ~1o nao seJa emhara(;ada, prendendo os conductores de
Yehxeulos que não lhc'3 d(~r prefcrcncia ou quo proposital-
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mente demorarem em fazcl-o,, impondo multas de 5$ e 20$,
conforme o caso. Na falta da autoridade polidal, o et1mmandante do Corpo ou quem legalmente. ~ 'representar f.oJI?&·
r·á as medidas que no momento o caso ex1g1r ~ prenderá. os 111..
fractores.
§ 2. Legalizarão a invasão do domicilio ou propriedade,
pelo pessoal do Corpo de Bombeiros, quando o eommandante
v-u ·quem suas vezes fizer, julgar conveniente a entrada e esta
lho fôr negada pelos proprietarios, inquilinos ou domiciliados. Havendo necessidade para o serviço de extincção, o commandante, ou quem suas vezes fizer, ordenará. o arrombamento das l)Ortas e a entrada do pessoal do Corpo.
~ 3. Não permittirão a entrada de quem quer que seja
nas linhas de isolame:Q.to, para facilitar o trabalho, excepto se
estiverem nas condições do art. 309.
§ 4. Mante1·ão a ordem o garantirão QS salvados e a
propriedade.
§ 5':' Mandarão soccorrer os feridos e transportar os
mortos.
·
§ 6. 0 Impedirão que qualquer pessna estranha ao Corpo
t:e Bombeir9s penetre no predio sinistrado, sob pretexto de
salvar move1~. etc.
§ 7. Não permittirão o arromhamenlo do portas ou janellas do predio incendiado antes da chegadà do Corpo de
Hombeiros, excepto quando haja pessoa em perigo de vida.
§ 8. 0 Impedirão quo m; moradores do~ predios visinho~
removam suas mercadorias ou mobilias, sem que o commandante ou quem suas vezes fizer julgue conveniente.
0
~ fl. Determinarão que sejam fechadas nas proximidad~
do inccndio todas as casas rle ncgocios quo vendam bebidag alt·oolicas.
§ i O. 'J,omarão conhecimento das causas do incendio, afim
dr.- proecdce na fórmn da lei contra os eulpados, si os houver.
' A!'f. 3J 2. Em caso~ csprciaes o commandanto requisitará
dir·cdamcnl.e em Jl(lme dn Ministro da Justi~a, dos commandantcf1 dos corpos n ehefcs fie estabelec.imen.tos. publicas, civis
ou militares, o auxilio· c elemento de que necessite o estes lhP.
~erão prestados com úrgencia, em terra ou nas aguas da bahia,
quando se tratar de incendio a bordo de embarcacões.
Art. 3J3. Si durante o serviço de incendio for necessaria
a demolição de paredes ou mesmo PI·edios, o pfficial que n
~iirigir podcl'á ordenal-a, justificando depois, por escripto e
r.ircumstanciadamente, o seu acto.
Ar.t. 314. Em trabalho de incendio. as ordens, pedidos o
hwunibcncias com ;·elação ao scrvieo, dados por· quem quer
que seja estranho á corpC2ração, nã? serno cnmprid_os. Os. offidacs c praças obedecerao cxclmnvamente aos dtrcctores do
sprvi.;o de cxtineção, sendo rigorosamente punidos os quo não
trhscrvarem c~fc preceito.
· Art. 315. A marcha do material do Corpo para inccndi('
f;Crá pelo caminho màis c11rf.o c com a. rapidez possível, seguindo todos os carros o mesmo it.inerario.
§ 1. As corridas para incendio serão assignaladas pelo
13om dos t~'mpano~ fortemente agitados, levando todo o pessoal
o jugular do capá'cele preso ao quei:xQ, distinguindo-se além
disso á noit.c pelos pharócs das viaturas accesos, cuja luz será.
sempre vermelha0
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§ 2. 0 Todos os vehicnlo<:\ em trajccto pelas ruas são obrigadc•:o:; a dal' preferencia ú pagsagelll ao material do Corpo na;
corrida para. inceudio, proeumndo os respectivos conductore~
collucal-os do um lado da rua, afim de facilitar a passagerp.
§ 3. Não se tratando de serviço de incendio ou outros
soccorros de natureza m:gcntc, os carros do Corpo observarão
ns medidas policiacs e municipaes para o transito de vehiculos .
.Art. 316. Todos os offieiaes e praças são obrigados, eínbora do folga, a comparecer no quartel ou no local, si esti:verem proximo, sempre que saibam haver incendio, inundação
_ou qualquer calamidade puhliea.
Art. 317. O Governo proverá a adopção de medidas municipaes tendentes a regularizar a eonstrucção de predios de
modo que, pelo material emprcg·ado e diS1posições geraes, se
~~orne o mais di!ficH possível a propagação do fogo ás casas
visinhas e na mesma casa de um para outros compartimentos.
Art. 318. Nog morros de difficil accesso c muito habitados, serão estabelecidos, logo que as condições financeiras
os permittirem, pequenos postos providos de material approlll'ÜH.lo c de pes2oa.l indispensa~el.
Art. 319. O Corpo de Bombeiros fornecerá guardas para.
os Lheatros e igrejas desde que os respectivos emprezarios e
provedores as requisitem com antecedencia.
Art. 320. A autoridade policial que presidir aos. espect.aculos p1·estarfl ao oHíeial de ronda ou ao commundante da.
guarda de theatro, toda a for(!a moral necessaria, no sentido de
.l3crem mantidas as medidas de segurança contra incendio.
Art. 321. Não é permitlido a quem quer que seja fumar
na caixa do thcatro, salvo os artistas quando no palco e por
cxigencia da sccna ·que estiverem representando.
Art. 322. As machinas e scenarios serão collocados na
caixa do theatro de modo a não embarac;:arem o serviço dos
Lombciros.
Paragrapho unico. No caso de infracção o commandante
da guarda de bombeirCls recoiTerú á autoridade civil, que
presidir ao espectaculo, afim de tomar as providencias ncoessm'ias.
Art. 323. O commandante officiará ao Ministro dando
·
conta de todas as occorreucias havidas na extincção de cada
ctncendio; as causas sabidas ou presumi v eis, os soccorros recebidos e por quem prestados; as autoridades que, present98,
houvprem directa ou indircclamcnte auxiliado o serviço de
:extincção, etc.
0

CAPITULQ XXI
POHNECil\:íBN'l'OS, CONTHACTOS

.\H. :J:! ~ • To tios os arligos uecessarios ao Corpo serão
tulquiriuo::; pela Assislencia do l\laterial, que organizará todo
o ~et·vit·o de CPilettrr·~~neiu. dP aeetmJo cont a respectiva lei e
dctermfna~~ões em vig·or, ::iemlo os ediLacs, aclus c contractos
lavr:tdos pela secretaria.
·
§ 1. o A acqui sição de ma teria! de incendio, accessorios
sol.Jrcsalcnlcs e outros ncccssurios aos melhoramentos do se~...
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'viçó, poderá ser feita directamente, mediante autorização
do Ministro da Justiça, em fabricas estrangeiras. de modo
a qne se obtenham sempre artigos dos mais modernos e aperfeiçoados ..
§ 2. o A compra de artigos de pequeno valor e que não
figurem nos contractos, será feit8t igualmente por intermedio da assistencia do material, fiUe e::rped-irá "memorandum"
a diversas casas commerciaes de preferencia as que já te ...
nham contracto com o Corpo.
· ·
:Art. 325. Só poderá entrar em concorrencia para f orne.:.
ciméntos aquelle que préviamente se habilttar perante o
commando, apresentando os necessarios documentos, de accôrdo com o respectivo edital.
Art. 326. No dia e hora marcados nos editaes e reunido·
um conselho cotnposf.o do commandante, como presidente, do
fiscal geral. do direcfor da assistencia do material, do assistfmtP rio pes~oal. d(l director da contadoria, do inspecttJr rlo
serviço de saude, do thcsoureiro-pagador; do intendente te
do secretario, servindo de secretario do conselho, serão recebidas as propostas.
'§ 1. As propost.as. á medida que forrm sf'ndo aberta~.
Rerão numeradas e rubricadas pelo presidente, que marcará
deante dos proponentes o prazo que julgar preciso á devida
apuração, lavrando-se acto ·continuo uma acta que será assign9.da por todos os presenfts.
§ 2. Si durante o r.xame e rubrica das propostas reconhecer o conselho que em qualquer dellas existem omissões,
emendas ou rasuras que' occasionem duvidas, será r:cjeitada
immediatamente .
. § 3. Os proponentes serã'? C\am~dos em. pra~o fixo para
ass1gnar os CDntractos dos artigos CUJa pre.ferenma. houverem
brado para fornecimento. pcrrlendo o deposito rle garantin.
si não o fizerem dentro desse prazo.
~ 4. Os contractos serão lavrados em termo separado,
mencionando as condiçõ~s especiaes concernentes ao fornecimento de cnrla artigo e qüaesqner clausulas relativas aos
contrnet.antes.
' Art. 327 .'. Assignados os contractds serão elles submet-tidos á approvação do Minis,tro . com as primeiras, segundas
n ff'f'CPiras via~ das. propostas recebidas na concurreneia.
Art. 328. O fornecedor que não entrar com o artigo pedido dentro do prazo estipulado nos oontractos incorrerá na
multa de 25 o/o do valor do mef!mo artigo; si o. excesso do
prazo :for- além de 15 dia~ a multa s~rá de 50 %, resCindindose o contracto.
Paragrapho uniro. Estas multas serão impostas pelo
com mando e delias não haverá recurso.
· Art. 329. No caso de rejeição de artigos por imperfeitos
ou que não estejam de accôrdo com as amostras, o commandante poderá, attendendo ás circumstanciaf:l allegadas,. ·marcar novo prezo para sua entrada, tornando-se effectiva a
multa findo esse prazo, mandando então comprar l)O mercado por çonta dos fornecedores.
Paragrapho uni co. As multas e as importancias dos artigos eomprados de accôrdo com q. p_arte final do artigo anterior, quando não pagas dentro de 10 dias d() aviso, serão
descontadas dns contas que o fornecedor tenha de receher
0
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flll dos respectivos rlepositos, sendo neste caso completàdos
em 48 horas -sob pena de rescisão do contract.o.
,
Art. 330. Os objectos não acceitos serão retirados pelos
fornecedores dentro do ·prazo limitado pelo commando, removendo-os o Corpo para o Deposito Publico, si não o fizer
por conta dos donos.
.
Art. 331. Os fornccedor~s mesmo que sejam contractados
pelo Ministerio da Justiça, são obrigados a_ fornecer aos officia~s e praças do Corpo de Bombeiros, pelos preÇos dos contractos, desde que os pagamentos sejam feitos ~ dinheiro á
;yistR..
•
·
F,\JlD;\1\IENTO

Art.. 332. Os offiCiae~ c {)raças do Corpo de Bombeiros
usarão os uniformes mat'cado~ pPlo Go;verno.
Art~ 333. As distrihuiçõr,s de fardamento á.q pra~.:as serão feitas naR épocas constantes Jas f.abellas anncxa.c; ao regulamento interno.
Art. 334. O engajado rPcr>bPr:í. no dia do c>ngajamento o
rapo te e as JWças de Jardatllrnlo eonsignada:;; na rr~vocti va.
tabella.
§ 1. Decorridos dons mez(~S ·da data do cngajammtto en ...
trará no gobo das distr'ihni~i'~fl~j geraes que ·dahi por deant.e fol'Om 'feitas.
_,
·
·
§ 2. 0 Ao passar a prompto lia escola de rrrrn tas co-·
meçará a veucer .fardamento de panno.
§ 3." A praca que .iá tenha servido anterioremento receberá no dia do cngajamcntq todas a.s ,pecas do uniforme.
Art. 335. A praça que inutilizar peça de fardamento em
incendio ou outro qualquer servico extr·aordinario receberá outra da mesma espocie, sem prejuízo da que lhe coube~
na distribuicão geral.
Paragrapho unico. Si a peça inutilizada fôr .alguma das
quo não sã~ pagas fóra das distribuicõcs gcracs sr~dl contado novo prazo para ,·encimento.
11\rt. 336. A praca que extraviar ou inutilizar qualriuer
peca do fardamento antes de trencido o prazo, receberá em
substituição outra da mesma espeeic, CUJo valor ser<i indo.mnizado integralmenlc, não alterando a nova peça o ·.nrazo elo
duração da primeira.
·
Para.grapho uni co. De identico modo se procederá com a
pra~a que extravie ou inutilize peças de fardamento de qualquer camarada.
Art. 337. As pecas de fardamento de panno só scrãn
substit.uidas, quando j:t não estejam em condições de srr
usadas pelas praças, a juizo do comman'dante de companhia.
,
Art. 338. A divida de fardamento da praça se avaliará
peli.l valor correspondente ao tempo de ser;viço (Juc faltar mn
suas pecas de fardamento para vencimento dos prazos de du....;.
ra~ão marcados na tabella.
§ 1.'> Para pagamento desta di vida a praça entregará á
arrecadação do sua companhia as peca~ nã.o vencidas o que
não' tenham sido usadas, {ltt pagará os ·rrsppctivos valores si ellas não estiverem .em bom eslaçio, so já tiverem
tido uso ou não forem apresentadas.
§ 3.0 Neste ajuste <.le contas será a praça indemnizada
de qualquer prejuízo que tenha soffrido, do mesmo modo quo
0
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se lhe fará

cnr~a

dndas •

5ô7

da deprí'rincão do ''alor das po~as nrrAca-

.-\rt.. 33!l. Com a prar.a -qtlfl cir.srrtar procnder-se-á ·rlo
mesmo modo quo no nrtig(1 antr.rinr, arrecadando-~e as pe(:nR
dr-ixadas ·no quarl.,~l e qtw não fnr·f'm usadas, fazendo-sr. carga
nos YPnrimontos do dPsPrtnr da ·differflnr,a entre o valor destas
pec:ns e a importnncia f.nlal de sua divina de fardamento .
.Art. 3-W~ As per,as dfl fardamento arrecadadas em eonforplidade com os artr-;. 3:J8, § 1°,
3391 serão de prefcrencia
escolhidas para snhsWni{:ão de peças inut.ilizadaR on ext.ravia<las. levaria Nn conta a dPpreriat_:ão com qne tenham sirlo
rr>rr-hidas.
Art. 3H. · O farrlamC'n!o das pracas · fallecidas on qnP.
Rn rP.formPm sPrá consiciPraoo Ví'ncidtl, rPcolhenclo-sn o daquellns como espolio, si encontrado no quartel.
Art.. :H:?·. As prar.:as nperar·ias em servir,qs nas officinas. o pe3sl.al de bordo. ns do serviço de registros A ao~ cndH~irns se dislribuirá uma blusa, nma calc,:a e um chapro de
algodão nwscla con1 a dura.;ão de seis· mczes, para o serviço iniNno e externo em quo nfi.o seja convf'niente andarem
fardadas. indemnir.andn n~ nw~mas ·oo valor de~sas P~"'Cas, de
arrtwdn 1~om .J' trmpn flt'C'OI'rido si passarem a prompto do
St>rYit_:o nnlcs "llo prazo de durnf.:ão.
. At·l. ;JíJ. o~ nfficians rPformarlos usarão os mPsmos nnifnrnws dos (la act.iva, trndo, pDrPrn, na gnlla da~ t uniras
preln. f' hranoo, em rvrr. de cmhlcma uma Pstrella (Je metal
hrancú: a~ pracns tamh('m usarão os nwsmos uniformes da
nr.tiva, ·tendo em cada platina uma c~tr~lla de metal amn·rello •

e

.Ad .. 31..i. A escript.urnção do Corpo Rer:i feit.a dP acclir.do com o livro rle modelos qtw forem ndopt.ndos pPlo eom-

manrl:wtr,

drpoi~

n0

approvad.J'S pelo~ 1\fini~IJ·o ria .lttsllr.a

CAIXA DE BENIFICENCL\

Art. 315. A Caixa de Bencficencia do Corpo de Bombeiros tem por fim auxiliar os socios contribuintes que se
reformarem P, no caso de fallccimento, prover á subsistencia
de suas famílias e as primeiras despezas com o luto e funeral.
Art.. 3-16. O fundo da Caixa será formado: com a joia d~
entrada de cada socio e as respectivas contribuições mensaes;
com os descontos r'egulamentares nos casos de licencas sem
Yencimentos ás praças, quer por portaria, 'quer por boletim,·
{)elas faltas ao quartel até a auseucia, e com a.s multas dos
contribuintes em ah·azo; com as multas impostas aos fornecedores e- com os depor.;itos dos contrnctos rescindidos; com
ll3 pl'rcentagens sobre fornP-cimentos da pharmacia, em conformidade com os m·ts. 139 c 140; ~~llm os donativos part ieularrs. lf'g-ado'~, rendimento~ e juros do capital constit.uido.
~ 1.0 O deposito dP que trata o art. 56 será re..eolhido a
esta Caixa. qne o restituir~í nos seus donos, de acC'ôrdo oom o
mesmo ar ligo ~ seu paragrapho.
§ 2.° Con~irirram-se ~oeios contribuintes os officiaes e
pra<1as effet'-Uvos e refnrmndo~, os ~ocio~ qllP. deixart"~ffi -dA
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pertrmcer ao Corpo. tendo pago a JOia e que declararem, por
escripto, desejar continuar a contribuir com as mensalidades,
afim de manter os seus direitos.
·
§ 3. 'fratanr1o-~e de socios prac.a de prct:. elJes s~ po(!erão contlntulf' si i iYf'rrm srr'vido durante quatro annos
completos.
Ar L 347. Os officiaes ·do Exercito servindo em commis'são no Corpo de Bombeiros. os rnedicos c os pharmaccuticos,
nornearlos ·Pm conformidade f'Om o art. 68, poderão inscreverRP EJocios da Caixa. uma YPZ qnn rPque]ram no prazo ·de seis
mezcs. após a nomcacãn para o Corpo. pagando urna .ioia
igual a 1 'lO Yf'zrs a ronh·ibui(:ão mPnsal, a •qual poderá sPr
saf.isf'pi( a 'f'lll ~21 pi'P~f.UC:Óf'S. flPntro fle rfOUS UI111M. ficando
r•m t.ndo mais com os nwsmns dirPitns dos officiaf's do Cor'po.
Art. 3·HL tA joia 11ara ns pr·açns que se engajPm scr:'i. igual
n 15 VPZPs· a rnnlrihnirfín nwnsnl, podendo ser· paga. Pm 12
prPstaçõPs.
Paragraplw tmico. ~o 'i acccssos aos diverso~ postos, o~
}1romovirlos a ofl'icinPs on pra~as. pagarão nova joia igual :\
pensão mensal a qn P t ivP r·c·m di r·eito sons herdeiros. cuja imvorl::mcia pnrlPr:í. sPr' sn.fisfpifn Pm 1'2 prcsfar,õcs dentro flo
nm anno.
•Art. 3~9. Aq rontrilmir,Õf'$ c :pensões mensaco: para os
~n:rins são a·; ronstanfp;;; da I ahrlla annrxa snh IcUra n.
Ar't. :mo. T«~Pm dirPif n :í. pensão. de :wcôrdo rom a tah r lia n:
o) os soei os qnr nhl iYrrrm rPforma pelo Ministerio da
Jnsl.i(:n.:
b) o sor io qlw ohl.ivPr rdor'ma por se ter invalidadv em
:tcl.o df' scrvi1:o c nas conrli~,;õcs dos art.~. 272 c 377 deste re~nlanwnt.o. qnnlql!0r qur seja o temp0 de rontribn i(,'ão, desd<'
que P.st.rja quito e tenha pago a joia:
r) os mPrnlH·ns das famílias dos sorios qnc .t.rnham confribuidn par'a a Cnixa dnrantc quatro annos p0lo menos. c os
r!os que fallnrPrPm Pnr ronsf'Qilf'lWia de desastres. lesões ou
molrsl ia arlqu irida Pm acl o de sc>rviço. qualquer qtw srj:l ''
trmpo de ronf.ribuição. ohsPrvada a seguint.o escala:
·t
inf.cgralmcntc :í.s Yinvas, desde que não haja filhos
n Sf'i em vida do marido não estiv0rem delle separadas por
divorcio ou que. Pmbora divorciadas; tenham siflo rrconhociflns innncrnff's por sentf'nr.a:
2°, nwtade ás viuvas nas rondir,ões anteriore:;; e metade
ignalmf\nfp dividida entro a~, ·~'ilhas solteiras e viuvn~ e pelo~
filhos menores do 18 annos o os intcrdictos, quer legítimos,
quer legitimados tpor sulJsequentn casamento; ·
.
:1°. rPpnrtirlamenfo ent.re ns filhas solteiras c vinvns e os
fHhos mf:'norf's de 18 annos c os intcrdictos, quer legitimos,
fllll'l' lng-itimados 'ror StlhsPqtwntn casamento.
~o. :ís mães viuvas nu solfcirns. vivendo :ís expensas do
fallecido na {>poca do falleeimcnt.o; .
. .
5°, ú.s netas c netos mcnore:;; de t8 annos e int('rdictos que
T'Ppresmtfnrem o dirPito de suas mães já fallecidas ao tempo
em .que ~e verificar o rst.abel·f'r.imcnt.o da pensão:
Go, á~ irmãs soltt>iras. qmn· lPgitimas. quer legitimadas oti
rrronhPrulrts na f6rma •la JPi, desde que prov'em ter vivido
0

0
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em companhia ou soh o amparo do socio, na época do fallecimento •.
Paragrapho unico .. A ordem de preferencia para recebimento da pensão é a acima estabelecida, e,. portanto, para que
recebam a pensão os contemplados em qualquer dos numeroq
da escala, é preciso que não exista nenhum do~ contemplados
nos numer-os p:ecedentes ..
Art. 351. Perderão as pensões ou quotas que receberem:
i". as vi uvas, por morfe o~ ai· contdihirem segundas nu-·
pcias, revertendo sua parte igualmente dividida em favor cJos
filhos menores de i8 annos interdictos, quer legítimos, quer
legitimados ou recenbecidos na fórrna da lei e filhas s(llteiras;
·
·
2", as fiihas viuvns ou solteiras por morte, revertendo a~
pensões em favor da Caixa;
3", os filhos varões ao completarem 18 annos, revertendo
ns pensões em favor da Caixa:
.
4°. as mães que se casarem ou por morte, revertendo a
.
pensão em favor da Caixa;
5", os netos ao rompletarem 1.8 annos e. as netas no ~·~
cmmr:em. r('vertendo as pensões em favor da Caixa;
ti", ;;t.s irmãs solteiras logo que se casem, revertendo :\~
pensões em favor da Caixa.
Art. :l52 .. O 'ocio que \'le reformar sem ter i O annos de
contribui~ão, salvo r.asos estabelecidos na lettra b, do artig•1
350, 'não. tem direito á pensão e perderá em beneficio da
Caixa a joia e as quotas com que houver entrado, si não qui?.~r
Optar pela continuação do pagamento das mensalidades p~ra
,:rarant.ir os hrn~firios da Caixa em fav.1'r da fámilia. ap6~ n ~Pn
fallecirnento.
Paragrapho uniro. No caso de que o socio venha a fai-·
lrcer. antes de concluir o prazo determinado para a percepçü<,
da pensão, á sua fami1ia é assegurado o direito de contmlla"
n contribuir, fieando de nosse de todos os rlirr.itos, logo qu~
tPnha ~atisfeito o r~specfivo pagamento.
Art.. 353. O official ou praça que deRertar das fileiras
.do Corpo~ a praça excluída a bem da disciplina ou do serviç~~
o a que for expulsa. perderão a joia e a.s contribuiçõeg com
que .1á tiver entrado. sendo eliminados de suei o.
Art. 354. São fixadas as seguintes quotas para as pri..;.
meiras despezas.de luto ou fum~ral á viuva e na falta dtl~ta
aos herdeiros dos SOClOS fallecidOS que eStiverem quif.f'S e1m
a Caixa, mesmo quando não tenhalh direito á pens~o.
Official superior . . .... ., ..............•.._ ... .
Capitão ou subalterno. . ....... ·-· ....... :~"'. ... .
Sargentos . . ....................... ~ ....•...
Cabos e soldados ........• ~ .. ~ ......•....... J.

200$0CO
150$1)00
100$00(}
50~()00

Art. 355 .. Não será restituida a differença do contrihl.lição ou de joia com que houverem entrado ~s praças de pret de
qualquer graduação. quando rebaixadas definitivamente. podendo, entretanto, ~~nntinuar . :n ~ontribuir para a Gaixa, no
.
.
posto qne tinham.
Aet .. 356 .. A praça âe pret excluída do Corpo a ~eu p~
dido, npos quatro 1\rmos oonsecutivos de serviço, si de novo

f!(~ uli~tar, conlinnar{t a pagar ag conf,rihuições que antPrtOr··
ment.e pagava si flnrantP- a ansrnr·ia tiver mantido ~m dia o
pagamento a qno estava ohrigarla para garantia do henefic;rá família. Nr~t.e caso ·ronsPrvarú o dirrito firmado ua~ leU.ra~
a r ~ elo ar f. 350, não tendo. pnrt~m. continuado aqnelle pagamrnto, entrará como novo soei o.
Art.. :J57. Os officinPs p, as praças excluidos do Corpll a
Rrn pPdido e os rebaixados, continuarão a pagar as rPspectivns
eoufrihnições caso queiram conservar o direit.o ás vant.ngens
a que tenham fPito j(ts em bPnPficio ás famillas, não podendo
em hypof.hesA alguma eltwar as pensõrs, além das correspontlf'nfrs ao poslQ qne tinham no Corpo, n:t t-poca do deixai-o ..
Art.. 358 .. O ot'ficial on pra~.:a graduada, ou quo tivPr ma i~
dr 2:. annos dA rnnf ri_h11 irão flrsenntada rm folha, poderá
prnm:Yver-se na Caixa para os ('ffeitm das pensõrs, de qne trata
o art. :-:;,n, lr'Uras a ·e e, si pag·ar a joia o as cont.rihnições
como si f•)ra cff'cctivo ness~ posto,obscrvado, porém, o rli~
vos(o no art. 318, JHlT'agrapho unico, e mcilinnte rPqtwrintPnfo a'prcsentado ao Conselho :\dminblrati\'n, t'slando
o

:<;ttpplicanfe ainda em ~•wvic::o acliYo.

Art. 3G9. O official ou praca que se rofot·mar na PfJ'edividade do posto snpJerior, rstano'o nas rondic::õPs elo al'f. ~lúO,
lrttra a, tPr:í dirf'itn :t JWII~ão d.:s.;;t' posto, si pagar pelo flol'·ro a ,in ia a que so refer·e o nl't. 348; paràgrapho un1rn, rontr·ihnindo de enf ão com a nwnsalidude eonespondcnf e a Psse
Jln::;fn.

Art.. :wo. A caixa será .administrada 110r um conselho
r.omposlo do commandanf.r, como presidente, do fiscal geral.
o'os directores da contadoria, do sez·vico de saude e a~sis
tencia do material, do assistente do pessoal, do thesoureiro:pagador, dos commandantes de companhias, do intendente e
do srcrPtario, que será í ambem o secretario da Caixa.
Art. 3tH. Ao Conselho é! expressamente próhibido attender a ·pedidos de quaesquer emprestimos fóra dos casos
taxaLivametne previstos neste regulamento.
Art. 362. 'l'odas as l'euniües do Conselho serão registradas em acta especial, lavrada pelo secretario c por todos as
11 H~mbros assignada.
ParagraphJ~ unico. As delibcrarões do Conselho serão tomadas por maioria de votos, não .poa'endo ser reunido sem
que estejam presentes dous I erços dos seus membros e decidiudo o pr·esidente em caso do empate de votação.
Art. 063. O thesoureiro-pagador é o thesoureiro effectivo da Caixa, da qual rgr{L toda a e~cripturação dos li\'J'OS
f(tW foreni adoplados pelo Conselho, depois de rubricados
J)t'llo presidente.
Art. 3tH. O commamlantc do GorpY remetterá semestralnwnto ao Ministro da .Tust.i~.:a um balancete do movimento da
Caixa, rom oxplicaçiín da~ prn~ões concedidas, assignalados
os· motivos.
Art... 365. O Ulf'sourciro, rlevidamente autnrizado pelo
f:onc;t>lhr~ reprf'sf:mfará a Caixa na compra de apoliees t~ reeP}Jiment.o de juros !.los -à'eposifos o retiradas de dinheiro da
1Caixa Economira e em quaer;qner outras transacções.
Art. ~00. Nenhum f it nlo pín'f.oncente á Caixa porler(t ser
alirnado sem nutol'izacã:)l do 1\UniRtJ·o da Justic,:a.
'
Art.. 367. As ,inias o mensalidadP.s dos socios ~erão de:;t'ontadn~ õaq_ f9lha~ d~ Yr.nrjmentn:'; nn das pen~õe:~ e ~ecQ-
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lhidas á Contadoria, pm· meio de gnia visada t>eto fiscal gel'al e rubricada pelo commandante.
.
Paragrapho uni co. De maneira identica · ~e procederá
~<'~ qnaesquer imporlancias qne tenham de ser: recolhidas á
Ca1xa.
'Art. 368, o~ dinhf'lJ'OS perf.fmcent.es ~i Caixa SF!rão depositados em caderneta da Caixa Economica, vencendo os respect.ivos juros, até que ·possam ser a·pplicados em titulos da divida publica federal e municipal.
§ 1. A Caixa podrrá .emJWCHtar rlo seu çapit.al aos .officiaes em serviço activo af.é o maximo dez ve~es a importancla do soldo mensal de cada um, cobrando o ,juro de 12 o/o
ao anno, cujo pagamento será effectuado em ·J)resf.ai;ões dP9cQ.fitadas mensalmente de seus :vencimento~ no prazo mnximo o'e .18 prost.nções ..
§ 2. o Os officiaes ou e estiverem reformados podrrii.f>
c;•nll·nhir cmprcstimo equivatrntc a 15 veze:-. o vaior fia
pen~ r.; o que perceberem, pagando o juro
de ·12 % ao nnno,
cujo png~menlo ser·á effectuado em prestaeões tit:scont.ad.a!'-~
Jllen~almcnf e na folha de vencimentos ou das pt>nRÕf'fl,
no
praz" :tt:-tximo de -18 meze~. sPncto JH'Pciso qüe apro~mlfPm
atltf!~ o ntt.eslado provando .tr.r sido n consignneão avPrha1ta
no Thcsouro Nacional.
~ a.o Ao officinl será pcrmittido pagar sônwntc o~ jnros i·elativos ai' emprr~t.imo, no caso de obter lieen~;a para
tratamento de sande, de 11m mcz atú rloze mcze~.
§ 4. o No raso de reforma, a amortização mensal do empre~tinw será de um t.cnço da .importancia que estiver pagando na cffectividadc, addicionados os ·respectivos juros,
desde que o Rocio o requeira c prove t~r sidq a consignacfto
averb:.ui'a no Thesouro Nacional.
§ 4. PelaR dividas contrahid4s com a Caixa, em caso ~rle
fallecimento do socio, responàem as pensões a que tiverem
direito os herdeiros, podendo; neste caso, o debito ser Iiqu_idado em ·prestações ig·uaes á metade da pensão Jpgada, contados sempre os respectivos jnros.
§ 6. o As vi uvas c qllaesquer herd'eiros não podcrâo confr a h ir cmprestimos.
. . Art. 369. Os soei os apros.entarão ao JJresidente do conselho, por intermedio do commandante de companhia, dentro
ele trcs dias, afim de cow;;tar do archivo da Caixa, uma declaração escripta -em folha de papel almasso, sem emendas, on
a rogo, por socio da Caixa, presentes duas testemunhas, de prefereneia officiaes do Corpo, mencion:mrlo: nomes da esposa em
1" on 2" nnpc.ias, época e Jogar onde se celebrou o casamento.,
dos filhos e filhas legitimas ou legitimados, data de na.s.cimento e do rrgistro ou bapti.o;;mo do cada um; nomes dos paes P. das
irmf~.;;, soltPira" com indicação do nascimento, N'gistro civil on
baptismo.
§ 1. o Estas declaraç.õ·es serão rubricadas pelo presidente
do Conselho, que não ae~eHará as que não 0;3tivPrem em fórma.
§ 2. o As alterações. o ocorridas na familia dús soei os e que
de qualquer modo possam affect.ar interesse.::; dos herrteiro.q.
serão eommunicaclas ao presidente da Caixa por escripto e
juntas á~" declarações feitas em tempo. .
.
§ 3. o As declarações que por motivo dP. soffrimentos mentaes on physicos nã-o possam ser feitas r;> elo soei serão vali ...
0

0
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d31So si .produzidas perante not.ario publico com a presença de
rlnas tl~st.enmnha~. devendo arompanhal-as os documentos quo
as confirmem.
§ 4. o ·os herdeiro~ ~dos socios que não houverem feit6
deelara.ções ou dos que tenham produzido com erros ou omi!S-i
sõoes, de modo a prejudicai-os, teem o direito de rectifi.cal-aa
pela maneira e com os documentos exigidos p~Io conselho, até
Ber resolvida a duvida, pagando-se então a quem de direito,
f:.cm prejuízo do t-empo que houver decorrfrlo.
Art. 370. Os pensionistas e soei os que por qualquer circumstaneia perderem o direito aos beneficios da Caixa, de ac..
~ôrdo com as preseripções estahelec,idas nrsf.e regulamento, set•fí.o eliminados em sessã;y do conselho.
Art. 371. Das deliberaçées do conselho haverá sempre Mrnrso ·para o Minist.ro da J11sf.i0a. ou e resolverá em rlifinit.ivo,
ccss::mdo neste caso a rrspon~c;ahilidn:de do conselho.
Art.. 372. O eonsrlho RC'rá ~:;olidario n~1s faltas commetit.idas com a gcrcmcia dos rtinheiro!; da Caixa e por ellas re.sponderá prrant.r os trihunaf'~ compctcntrs. alf~m das penas administrativas impostas pelo Ministro da Tustiça ,~oç; responsaveis.
salyo o caso do art.igo ant.erior.
Arf,. 373. Serv}r:í de nase ao reN3bim~nto da pensão POl"
nurm df' dir-eito: o decreto da reforma publicado em boletim
do Corpo: as certidões df' r.asamenf.o, de. ~bito, de regi<~tros de
nascimento~ ou de baptismo. além de Q"Ja.of3squer outros. do ...
cumontos julgados neces~ario~ pelo conselho Prn ca:so de duvida; todos c~srs docnnH'nf.M com as !'irmas •levidamente reconhecida."1.
Paragrapho nnlco - A petição pr~~'sente ao conselho soli-ritando a pensão, será inst.rnirla com taes documentos, para
eonfronto com as d-eclararõrs a que se rr.fere o art.. 369 quando' se f.ratar de herdeiros:
Art. 37 4. A Caixa nfio daará prmsão maior qne a mais·
f'1f'vada da t.abella D, hPm como não restituirá qtmesqm~r contrihuiçõeo, ,joias ou differença de contribui(iõe~.
~ 1. o Sempre que a importancia das pen~ões pagas mrmsal ..
mente pela Caixa ·cxne(1f'l' :'t somma de c;-eus rendimentos mensaos, comprehenclrndn as contribni~ões. · ~oias, donativos, ef.c.·
excepto os juros. as pensÕf's dos reformados «erão reduzidas
proporcionalmentr ao qnantum de cada um, de modo a augment.ar ,s·emprc n capital .rJa Caixa pela accumulação dos juros,
não podendo, porém. essa~ reducções att.ingir á~ vinva.s, orphãos
e d-emais herdeiros.
Art,. 375. As .pensões não rsf.ão lc;ujeit.as á. p~nhora, embargo on df'o.scontos para pagamento de ctividas, cxrPpto as provenientes dr .ioias, contrihnir,ões o emprrstimos da Caixa de Benefirnncia.
Art. 376. Pre.~cr~vnr:í. a pensão nfio T"eclamada no prazo
(]f' Pinro annM. flXrnpfn :::i o prn~inni~la f<'lr menor o:1 inter_;
flieto.
Arf. ~77. Os snrios. mw n1i.o fendo wmeimento~ pelo Corpo
rlP Bomhrirn~. dflixarnm d'e pagar f'm dia as .suas mensalidades.
incorrerão na multa de 20 o/o sobre cada ronf.ribuição no 1o
trimos.tre, elevando-s-e a !10 o/o no sf'gundo, perdendo no primeiro dia do terceiro tortos ns clirrHos de t-:10cio e as quota~
rom que tiverem rmtrnclo.
Paragrn:pho unico. O -conselho f. oh:·igado a fazer aviso por,
P.~rripfo no ('orrer dos dous srg-nnrto~ !Tlcze3 do primeiro tri-
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mestre ao socio que se achar em debito co:n ·as couLriliuiçõcs
~ a repetil-o no ultimo mez do segundo trime~tre.
Art. 378. Os soei os reformados são obrigados a apre~entar certidão d'e vida em junho àe cada anuo, e ·os pensio.nistas certidão de vida, estado e honestidade em igual data, si
inão receberem pessoalmente as pensões.
·
Art. 379. Os ofifit~ia,es, que tambem o ftJrem do Exercito, quando dispensádos da commissão, poderão continuar a
contribuir para a Caixa, de accôrdo com o disposto no arif,igo 357, sendo facultado ás suas famílias contmuar. a conitribuir no caso do official fallecer antes de concluído o praz;)
fixado para o recebimento da pensão, ficando seus herdeiros
~om os direitos assegurados quanto ao pagamento da pensão.
Art. 380. As praças socios da Caixa poderão tirar emprestimo no limite maximo de 100$ até cabo de esquadra e no
de 200$000 para os sargentos, pagando os juros de 12 o/o a(J
anuo, no prazo maximo de 24 mezes, sendo condições neocsjSarias ter bom compor.tamento e já .terem feito o deposito de
gue trata o art. 56.
§ 1.v As p-raças que sendo excluídas do Corpo a seu pcdidi, verificarem praça novamente, nã.'o serão para esses
·cmprestimos computadas as importancias pagas anteriormen1tc, salvo se tiverem continuado a pagai-as como lhes faculta
p art. 3511 deste regulamento.
§ 2. Este emprestimo só será renovado quando já tenha
.~ido paga, por desconto em folha, metade do anterior.
§ 3. o Para obtenção do emprestimo os requerimentos serão dirigidos ao presidente da Caixa, depois de visados pelo
;fiscal geral e convenientemente informados pelos respectivof-.i
~ommandantes de companhias.
.
Art. 381 . Além daquelles emprestimos, os officiaes poderão contrahir 1p.ais o de 100$000, a titulo de «rapido», pagando 1 o/o, o qual será descontado de uma só vez, dos venci,méntos a que o offijial fizer jús no mesmo mez.
§ Lo No caso de fallecimento de qualquer pessoa da família do official, ser-lhe-á facultado contrahir o emprestirno
de 300$000, pagando os juros de 1 %, e amortizaveis, em tres
prestações de 100$000, addicionados os respectivos j.uro.s.
§ 2. A's praças de bom comportamento será facultado
eontrahir tambem mais um emprestimo de 60$000, a titulo
de «rapido:., o qual pagará 1 o/o de juros e será contrahido em
duas vezes nos dias 7 e 20 de cada mez. Esse emprestimo
deverá ser descontado, de uma só vez, dos vencimentos.
§ 3. Não será attendido neste emprestimo o official ou
praça .cujos vencimentos do mez anterior não ~enham comportado todos os descontos relativo& á Caixa de Benefiecncia.
Art. 382. Ao official que se reformar a Caixa abonará
mensalmente a importancia relativa aos seus vencimentos,
cobrando-se 1 o/o ao mez de juros até que o mesmo se habilite no Thesouro Nacional, sendo necessario que o officiul requeira e dê ao thesoureiro uma procuração em causa prop.ria
;para receber no Thesouro Nacional as respectivas importancias, cuja procuracão ficará sem effeito depois que o thesoureiro tenha recebido todas as quantias do que trata o present!J
0
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Art. asa. Os juros serão escripturados, metade oom•J
para 9 patr!rnQniQ d~ QaJxª. e metªde pa!:ª ªllender ~ª

rend;~.
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despezas de pensões, sendo Ct1brados dos emprestimo:; á ra?:ão
de 1 o/o ao mez e proporcionalmente aos dias .
.Al'L 38-i. Os emprestimos ou renovações para os offir.iaes s6 ~erã0. concedidos quando .t~í. tenham· sido paga:; seis
pre~ta..:.õe~ descontaflas em folha.
Art.. 385. Para o serviço de cscripturacão e pagamento
de pensões da Caixa de Beneficcncia, serão nomeados, além
do thesoureiro, os officiae~ e praças necessarios, do quad1:o
das companhias, a juizo do cnmmandante do Corpo.

CAPITOLO XXII
DlsP03IÇÚE~ GE.nAE!J

:t\rt. 38(). A thll'llla para c•~ :-erviço::; ituerno~. o;;; detalhes
o serviço de incendJO, ns encargos de todo o posst>al, do
enmmamlanlc ao bombeiro, as tahellas, hnrario:.; emfim. t.lldo
quanf n ~:e rofc!'lr á boa marcha dos trabalhos affcct.os :! cc!rJHH'ac;ão, serão estabelecidos nu regimento interno e na.;;, 11~1-if.r·llt't;ões geraes do Corpo de Bilmbcirns, apr1rovadas pelo Mtn i~trn da Ju~l.ira c Negneios Jntrr·ior·os.
·
Paragraph;, nnieo. O enrmnaudante organizar:"t esse regul:ullenlo, quP c'ntrar(t errt .YiS'"'' depois de approvado p~lo
~~olJn~

l\f iu i si I'J da Jusl.ic,;a.

Art. :JS 7. Para in~ fruir as v raças recrutas, será noJlie:Hlo um offieial do quadro das companhias, o qual fará
l!Tll ~ün'iro de~ c~mtla por ~emmm, c perceberá pela Caixa ds
J·~eoiiomia::~ mna g1·at.il'iea(:ão al'lJitrada pelo commandantc,;
Art. 38R. Na':l folha~ de pagalllcnto das pra~~as arrandJadas se deseouf.ará a importaneia correspondentn á: alimeu! a~;ão e mais fornecimentos autorizados pelo commanduuf e para pagamento dos fornecedores
Art. :JSH. As praças casadás c as st~tciras do· hnm comp.,damcni.OJ poderão ser dcsarranchadas, quando o solicitaI'f!rn, não resultando tlalli ineunveuicnte para o serviço, a
jui:t.ti do eommando.
.
Art. 3UtJ. Nos iuccndios em que o pessr'l>íll trabalhe longas lwra~. ou em sPrvic;os e~.uceiaes, <Iuaudo em um c outro
ear::) uíio fcja po~::;ivel substltuil-o para as rcfcicões; estas
::;nrilo fornecida., no local por conta do Estado. Após os inecndios, se Jornccer:."t, no quarlel c estaoões, uma ração de
ta fé o pão eom manteiga.
Art. :l!H. A p·raça recruta durante a fl'equencia da ~s~,
C•Jla st;rá ">Cmpre unanchada.
Art. :.HJ.:?. 1~' pcnuiLLido aos officiacs c ás praças n trajo
rivil, não r~odewJo, porém. permanecer nas repartições e
qua r: ci:-:, em Jt, •r a~ tle cxpcuionl.c, si não fardados.
A r L :~93. Og officiaes residentes nas proximidades do
qu:.11-f.el ou em lugares quo não fiquem a mais de uma hora
d•' viagcrn em bonde ou cslraua de ferro, quando mudarem
uc re::;ideueia, deverão prenmir ao commandü do Corpo, sendo
n<;i.:t ohrigação cxteHsiva úqueltes que residirem no quartel
c na'; ~nas proximidades.
~\rt. 39.1. Todo e qualquer official, ao entrai.. de
ser,. içn. é obrigadn a se apt·escntar aos seus superiores hierar~
cldcos tambctn de scr:viço, ao assiBlentc do pc§sgal, ao fiscal
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"ACTOS DO PODtlt EXECUTiVO

geral c no commaw.lante do Corpo, logo que este compareca
aiJ quart.el.
.
l'arngrapho uuiéo: Os officiaes das repó.rlif..~õe~ são obrigados a se dirigir aos gabinetes de seus chefes c a11s daquella:-;
autoridades, afim de os cumprimentar, logo que a elles compar~~am.
.
.
Art.. 395. Sô por Jllf)tivo:-; plenamente justificados, poderá
jõ;CJ' cotH:ctlída au uHicial ou praca permissão para mudar de
UOIUe..

'

,

Art.. 30G. Quando o Governo entender conveniente. s.erá
o Gorpo in~3peccionado por um nffioial do serviço ootivo do
~xercitu dt.! 1• linha, cuja pal~cnte deverá ::~er suver-10r á do
l·Ullltrtnm'an~c.

o

/

fiscal geral ou chefe de r~part.içüo dará
scwpre :1s sua8 oTdens varbae.s, por intérweflirJ do n::;sisteute
do VL'.-~.;nal, ou do seu auxiliar mais graduadíl. c, quando o
f:zr.t f~:J'f!C'I ali .crJte a outros officiaes, caber:í a esta~ levai.-. a,
n~ priwcü·a O!IPOrtuuidadc, ao. cuuhecimentiJ daquclle fiscal
uu au1.iliar.
J1ar-ugrt.;plll' uni co. As ordens vcrbaes, por intm.·n:cdi'J de
pt·a,~a"!, dtYedin ser c\'itadas, senllH'C que tõr possível.
Ar~. :JUH. No~ serviços prestados pelo Corpo, que não
"cjam ti•! sua estricla especialidade, as pessoas que os solicitarem indcmnizarão todas as despezas relativas ao combustive:, luhJ i1'a::mtes, etc., nelles éonsumidos; fazendo previallle~llc um U(!{Josito a ~uizo do commaudauf.o, desdn que
se
ll·ate de particular·.
·
Art. :~;l!J. No.:; casos omissos neste regulamento ü Gtiverno
rcl'nlv~r<i como julgar mais conveniente, nu :-ecGrrcr.! cnmo
legif'la~;:fio sub~idiaria ás leis e regulamentos que vigorarem
no Rxercito.
·
Ar L. 100. A' guarda e commercio de substancias inflamútaYci;;; c explosivas serão regulamentados pela Prefeitura,
de modo a que og grandes depositas sejam situados fóra da.
zona muito habitada c qnc a~ casas de commercio não possam
ter para negocio a varejo Quantidades que excedam deterJ.\t t. :j!_li.

minados limites.

.

·

'

Art. .JOJ. Os. infractores do presente regulamento, ('Juanpara o caso não houver comminação de pena espccia!, ficnrão sujeitos ús prescripf.as na legislação vigente e nos caso:; núisso~. no que conecrnc á disciplina c economia do Corpo, serão· dadas pelo l\lini~terio da Justiça as precisas in-

oo

st=·uecões.
1\ rt. ,}02. ~\s plantas de rdificios, depo:3Hos (te inflammavei~ ou casas lle diversões ficam sujeitos .ao exame e ap-

prO\·a~:aJ

do commandantc do Corpo, na parte relativa ás

IiJcdidas p:·l·Ycntivas conti·a incendios.
.':·t·t. 103. Aos sargento~ que .iá possuírem os rc.qui:3if\lS
JHira. n promo:_:~o a1J pr·inu~iro :posto. exigidos pelo rf'gulamenb
a e jf:.; ÜP .outubro li o HH I, sú serãu extensivas as disposiçüe::;
do :trf. Hl. tres annos dPpois da publicação deste.
-'t.OL Hcvnganl-sc as disposições em contrario

j'·""-

-·-·· ni-o de JaJ110iro, 31 uc dezembro de 1921., ~Joaquim Fel; ..

rezra

Chat·~$-.

·
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TAUELlü\ C- VE~cutEN'l'OS

DE ·oFFICL\Es E PRA(;As.

VENCIMENTOS HEI'fSAES

Officiaes

Soldo

Coronel (otlicial do Exercito ew
commissão como commaudauto).
Tenente-coronel (official do Exercito em commissão corno fiscal
geral) .•..•..••••.••••.•..••••.
1\Ia,joe (otncial do Exercito em commissão como director da as::;istencia do material} .....•.......
Tenente-coronel .•..............•
1\fajor •.••••..•.•.•••••••••••..••

Capitão ....•..•.•..............•
i o tcncuto .................•...•
2') teucntc •.....•....•........•

Gratificação

483533-}

;400$000

800$000
6338333
500$000
3~383:{3

::iOOSOOO

Soldo

Sargentos ajudante ou intendente.
f o sargento mestre de otlicina ou
de lancha, da musica, pratico
do pharrnacia e enfermeiro-mór,
etc ...••.•..........•.....•....
1° sargento ...••............•...
2° sal'geuto .•....................
3° sargento ..................... .
Cabo de esquadra ..•....... , .... .
SoJdado ••••••••••••.•.••.•....••

1008000

31ü:)ü67
3iüSüü7
400SOOO i:200SOOO
·3165667
\Jaosooo
7àOSOOO
2508000
1918667
5758000
{50$000
450$000

VENCIUENTOS

Praças

Total

DIA.RIOS

Gratificação

Total

2S700

1;)500

48200

2S700
28700
2S300
25200
2S!OO

15500

·íS:!OO
28700
2S300
28200
2S100
:!SOOO

~$00!}

Observaçõe.~

1. o· Os veueiment.os dos utneiacs c pra(i<.l!1 ::;c compõem do ~oldo o
gl'ittificaçã.o.
2. o Os C<tpitJ.es, officiae:l subalternos c as i'raça::;, terão direito
ainda á. gratiticaçao aúdicioual provisol'ia, couccdida pela lei u. 3. U90
do 2 de janeiro de 19.20.
3~ o O civil quo desempenhar o cargo de professor de gymnastica
terá. a gratificação annual de f :200$0j)O.
·l. Os f',egundos o lercciros sargentos machinislas ou
motoristas perceberão rcspcctivumcnte, uma gratj.ficaçãQ
0

diaria de 1$350 e $e50.
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5. Os motoristas de 1• classe perceberão ·uma gratificação menE:al de 50$, ou de 2• 40$, os de a• 30$, emquanto
exercerern as respectivas funcções.
6. Os , sargentos escripturarios do serviço de partidas
dobradas perceberão uma gratificação de 50$, emquanto
exercerem as respectivas funcções •
0

0

TABELLA

D- TABELLA

PARA REGULAR A CONTRIBUIÇÃO E PENSÃO MENSAL

PARA A CAIXA DE BENEFICENCIA, A QUE SE REFERE 0 ART o

349:

o

t<

s~
6~

GRADUAÇÕES

c::w
~~

o
u

Coronel ....
Tenente-coronel.
Major .................... , ................ .
Capitão ....................................
1° tenente .............................•....
o

••• o

••••••••••••••••••••••••••

o

20
io

s~rgento

2°

))

ao

))

))

••••••••••••••••••••• o

••••

1

.••.••...•••..•.• < • • • • • • • • • • • • • • •

....•.

o •••••• ; ••••••••••••••••• o

.•. o • • • • • • • o • • · ' · • • • • • • • • • • • • • • • o .

••.•.•••••.•••••••.•••••••.•••••.

Cabo de esquadra ......................
Soldado ..

o •••

·j

o. o. o • • • • • • • • , • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •

·26$667
218334
i8Sôô7
13$335
9S334
8$000
5$400
48600
48400
48200
4SOOO

...:1

o<

~rn
~I!<
Q..rol
::;!

200$000
i6GSOOO

uosooo

1008000
708000
60$000
408500
348500
33$0JO
3iS500
308000

Rio de janeiro, 31 de aezembro de 1921.
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